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คํานํา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือก รหัส สค  30229 กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย ขึ้น เพ่ือใช้ในการ

เรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ 

คนไทยในต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญาและ

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง และปฏิบัติเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาระเนื้อหานี้  รวมท้ังหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนเล่มน้ี ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เก่ียวข้อง ที่ร่วมค้นคว้าและเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อต่างๆ เพ่ือให้ได้สื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่อยู่นอกระบบอย่างแท้จริง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผู้เรียบเรียง ตลอดจนคณะผู้จัดทําทุกท่าน   

ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ไว้ ณ โอกาสน้ี 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หวังว่าหนังสือเรียน

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใดจะขอน้อมรับ

ไว้ด้วยความขอบคุณย่ิง 

 

 

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
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สารบัญ 
หน้า 

คํานาํ 
สารบัญ 
คําแนะนําในการใช้หนังสือเรียน 
คําอธบิายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาเลือกกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย (สค 30229) 
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาํคญัเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 1 

เรื่อง  1 ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 2 
เรื่อง  2  ความสําคัญของกฎหมายลิขสทิธ์ิไทย 4 

บทที่ 2 ผลงานท่ีได้รับลิขสิทธิ์ด้านต่างๆ  8 
บทที่ 3 ขอบเขตคุ้มครองงานสรา้งสรรค ์ 12 
บทที่ 4  ลิขสิทธิข์องลกูจ้าง 15 
บทที่ 5 งานไม่มีลขิสิทธิ ์ 18 
บทที่ 6 การละเมิดลขิสิทธิ์และโทษการละเมิดลขิสิทธิ ์ 21 

เรื่อง  1 การละเมิดลิขสิทธ์ิ 22 
เรื่อง  2  โทษการละเมดิลิขสิทธ์ิ 26 

บทที่ 7  เวลาคุ้มครองงาน งานลิขสทิธิ ์ 28 
แนวเฉลยกิจกรรมท้ายบท 31 
บรรณานุกรม 34 
คณะผู้จัดทาํ  35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คําแนะนําการใช้หนงัสือเรียน 
 

หนังสือแบบเรียนสาระวิชาการพัฒนาสังคม  รายวิชาเลือก กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย  รหัส 30229 
(1 หน่วยกิต) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 สําหรบัคน
ไทยในต่างประเทศ  ประกอบด้วยสาระสําคัญ  ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1  คําช้ีแจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 

ส่วนที่ 2  เน้ือหาสาระและกจิกรรมท้ายบท 
ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมทา้ยบท และหรอืแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

 
ส่วนที่ 1  คาํชี้แจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
 ผู้เรียนต้องศึกษารายละเอียดในคํานําและคําแนะนําการใช้หนังสือแบบเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา  ซึ่งการเรียนรู้เน้ือหาและการปฏิบัติกิจกรรมท้าย
บท  ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. หารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน  เพ่ือร่วมกันวางแผนการเรียน (ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง) 
2. ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือแบบเรียน  หากมีข้อสงสัยเร่ืองใดสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้

จากสื่อต่างๆ หรือหารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน  เพ่ือขอคําอธิบายเพ่ิมเติม 
3. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามที่กําหนด 
4. เข้าสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
5. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลรายวิชา  ซึ่งมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน 

โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็นระหว่างภาคเรียน  60  คะแนน  และปลายภาคเรียน  40  คะแนน  ดังน้ี 
5.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน  60 คะแนน  แบ่งส่วนคะแนนตามกิจกรรมได้แก่ 

1) ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน  20  คะแนน  โดยทํากิจกรรม  ท้ายบทให้ครบถ้วน 
2) ทําบันทึกการเรียนรู้  20  คะแนน  โดยสรุปเน้ือหาหรือวิเคราะห์เน้ือหาจาการจาร

การศึกษา   หนังสือแบบเรียนรายวิชาน้ี  เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้  และนําความรู้ไปใช้  โดย
ทําตามที่ครูกําหนดและจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ดังน้ี 

- ส่วนบันทึกการเรียนรู้  ( เน้ือหาประกอบด้วย : ช่ือ – นามสกุล รหัสประจําตัว  
ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 

- ส่วนการบันทึกการเรียนรู้ ( เน้ือหาประกอบด้วย  :  หัวข้อ/เรื่องที่ศึกษา  และ
จุดประสงค์ที่ศึกษาและขั้นตอนโดยระบุว่ามีวิธีรวบรวมอย่างไร  นําข้อมูลมาใช้ออย่างไร ) 

- ส่วนสรุปเน้ือหา  ( สรุปสาระความรู้สําคัญตามเนื้อหาที่ได้บันทึกการเรียนรู้ 
- ประโยชน์ที่เกิดกับกับผู้เรียน  ( บอกความรู้ที่รับและนํามาพัฒนาตนเอง / การ

นําไปประยุกต์ให้ในรายวิชาอ่ืน ๆ หรือในซีวิวิตประจําวัน ) 
 
 



3) ทํารายงานหรือโครงงาน  คิดสัดส่วน  20  คะแนน  โดยจัดทําเน้ือหรือโครงงาน
ตามท่ีครูกําหนด รูปแบบเอกสารรายงานหรือโครงงานดังน้ี  

3.1) การทํารายงานหรือโครงงานตามท่ีครูมอบหมาย  ให้ดําเนินตามรูปแบบ
กระบวนการทําการรายงานหรือโครงงาน  ตามรูปแบบเอกสารดังน้ี 

- ปก ( เรื่องที่รายงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ – นามสกุล รหัส
ประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน.  ของผู้เรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ) 

- คํานํา 
- สารบัญ 
- ส่วนเน้ือหา ( หัวข้อหลัก  หัวข้อย่อย ) 
- ส่วนเอกสารอ้างอิง 

3.2) การทําโครงงาน  ตามท่ีครูมอบหมาย  และดําเนินการตามกระบวนการทํา
รายงาน  โดยจัดทําตามรูปแบบเอกสารดังน้ี 

- ปก ( ช่ือโครงงาน  รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู้เรียน :  ช่ือ-นามสกุล รหัส
ประจําตัว  ระดับการศึกษา ศกร.กศน.  ของผู้เรียน  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ) 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- ขอบเขตของการศึกษา 
- วิธีการดําเนินงานและรายละเอียดของแผน 
- ระยะเวลาดําเนินงาน 
- งบประมาณ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.2 คะแนนปลายภาคเรียน  40  คะแนน  ผู้เรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนโดย
ใช้เครื่องมือ (  ข้อสอบแบบปรนัย หรือ อัตนัย )  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2  เนือ้หาสาระและกิจกรรมท้ายบท 
ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียน  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของรายวิชา  และต้องศึกษาเน้ือหาสาระ

ตามที่กําหนดในรายวิชาให้ละเอียดครบถ้วน  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งใน
รายวิชาน้ีได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 7 บท  ดังน้ี 

บทที่ 1   ความเป็นมาและความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
บทที่ 2   ผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิด้านต่างๆ 
บทที่ 3   ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 
บทที่ 4   ลิขสทิธ์ิของลูกจ้าง 
บทที่ 5   งานไม่มีลิขสิทธ์ิ 
บทที่ 6   การละเมิดลิขสทิธ์ิและโทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
บทที่ 7    เวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิ 

ส่วนกิจกรรมท้ายบท เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาแต่ละบท/ตอนแล้ว  ต้องทํากิจกรรมท้ายบทเรียน
หรือแบบฝึกหัด  ตามท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  เพ่ือสะสมเป็นคะแนนระหว่างเรียน  (  20  คะแนน  ) 

 
ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัดและหรือเฉลยย่อย 

แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัดและหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย  จัดทําแยกในบท
เรียงลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา สค 32009 กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 หน่วยกิต (40 ช่ัวโมง) 
 
 

มาตรฐานท่ี  5.1   มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร ์ การเมือง  การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปน้ี 

1.  ความเป็นมา ความหมายและความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายลิขสทิธ์ิ    
2.  ผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิ                                                 
3.  ขอบเขตคุม้ครองงานสร้างสรรค์                                  
4.  ลขิสิทธ์ิของลูกจ้าง                                                      
5.  งานไม่มีลขิสิทธ์ิ                                                           
6.  โทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ              
7.  เวลาคุ้มครองงานงานลิขสิทธ์ิ 

 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
  1.  จัดให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ สื่อ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ์แล้วจัดทํารายงาน  
ผลงานที่ได้ลิขสิทธ์ิของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก (เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม) 
  2.  จัดหาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ หรือผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิมาจัดไว้ใน
แหล่งเรียนรู้ 
  3.  แบ่งกลุ่มให้อภิปรายประเด็น “ ถ้าท่านจะซื้อวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม   
โสตทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ ฯลฯ  ท่านจะเลือกซื้อสิ่งที่มีลิขสิทธ์ิหรือไม่  เพราะเหตุใด” 
 
 

การวัดและประเมินผล 
  การสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรม การอภิปราย ผลงาน และการทดสอบ 
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างรายวิชาเลือกกฎหมายลิขสิทธ์ิ  (สค 32009) 

สาระสําคญั 

ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของชาติ  การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีความรู้ในเรื่องกฎหมายลิขสทิธ์ิไทยและตระหนักในการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและโทษของการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายเก่ียวกับความเป็นมาและความสําคญัเก่ียวกับกฎหมายลิขสทิธ์ิไทยได้ 

2. อธิบายและตระหนักในผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิ 

3. อธิบายเก่ียวกับขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ได้ 

4. อธิบายเก่ียวกับลิขสิทธ์ิของลกูจ้างได้ 

5. อธิบายเก่ียวกับงานไม่มีลิขสทิธ์ิได้ 

6. อธิบายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิโทษการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

7. อธิบายเก่ียวกับเวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
บทที่ 2  ผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิด้านต่างๆ  
บทที่ 3 ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 
บทที่ 4  ลิขสิทธ์ิของลูกจ้าง 
บทที่ 5 งานไม่มีลิขสิทธ์ิ 
บทที่ 6  การละเมิดลิขสิทธ์ิและโทษการละเมิดลิขสทิธ์ิ 
บทที่ 7  เวลาคุ้มครองงานลิขสิทธ์ิ 
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สาระสําคญั    

ประเทศไทยกําหนดให้มีกฎหมายลิขสิทธ์ิในครั้งแรกโดยมีผลบังคับใช้เมื่อปี  พ.ศ.  2537  เพ่ือ

ป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานด้านวรรณกรรม   ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธ์ิให้

ครอบคลุมงานอ่ืนๆ และมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน  ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  กฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นกฎหมายสําคัญต่อการสร้างสรรค์งาน  เน่ืองจากงานที่มี

ลิขสิทธ์ิจะช่วยให้บุคคลที่มีความสามารถ  ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตงานอันเป็นฝีมือของตนเพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้

ช่ืนชม 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

อธิบายความเป็นมาและความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

เรื่อง  1 ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
เรื่อง  2  ความสําคัญของกฎหมายลิขสทิธ์ิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่  1 

ความเป็นมาและความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
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เรื่อง  1  ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 

ลิขสิทธ์ิ คือ อะไร 
  ลิขสิทธ์ิ (CopyRight) หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทําการใด ๆ 
เก่ียวกับงานที่ตนได้ทําขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่าง
ใดหรือวิธีใด  ลิขสิทธ์ิเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ
ของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภท
หน่ึงที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ดังน้ันเจ้าของผลงานท่ีสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้
คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน   

ลิขสิทธ์ิ  เป็นทรัพย์สินที่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธ์ กันได้ ทั้งทางมรดก  หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ การโอน
ลิขสิทธ์ิควรที่จะทําเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทําเป็นสัญญาให้ชัดเจน  จะโอนสิทธ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็
ได้   งานที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด กฎหมายลิขสิทธ์ิให้
ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
2. งานนาฏกรรม  (ท่ารํา ท่าเต้นฯลฯ)  
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเน้ือร้อง ฯลฯ) 
5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป ซีดี)  
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ( เช่น ฝนเทียม แก้มลิง) 

 

การได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ  
ผู้สร้างสรรค์งานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิทันทีที่มีการสร้างสรรค์งานขึ้น ผู้ที่คิด

งานขึ้นจึงเป็นเจ้าของ สิทธิในงานที่ตนคิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันที ส่วนใหญ่แล้วงานอันเป็นลิขสิทธ์ิจะไม่มี
การจดทะเบียนเพ่ือแสดงว่าเป็นเจ้าของเพราะสิ่งที่ผู้น้ันคิดขึ้นย่อมเป็นเจ้าของทันที นอกจากการได้
ลิขสิทธ์ิมาด้วยการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ยังอาจได้มาด้วยการรับโอนลิขสิทธ์ิจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิโดย
ทางนิติกรรมหรือทางมรดกได้อีกด้วย 
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ดังน้ัน เจ้าของลิขสิทธ์ิ จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธ์ิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ได้ทําการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธ์ิ หรือความเป็นเจ้าของใน
โอกาสต่อไป 

เจ้าของลิขสิทธ์ิ นอกจากจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานแล้ว บุคคลอ่ืนอาจมีสิทธ์ิในงานที่สร้างสรรค์น้ันก็
ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต่างๆ ในการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ  เช่น การสร้างสรรค์งานร่วมกัน การว่าจ้างให้
สร้างสรรค์งาน การโอนสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิ  เป็นต้น ดังน้ันผู้มีลิขสิทธ์ิ จะเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ต่อไปน้ี 

1. ผู้สร้างสรรค์งานข้ึนใหม่ ทั้งที่สร้างสรรค์งานด้วยตนเองเพียงผู้เดียว หรือผู้สร้างสรรค์งาน
ร่วมกัน 

2. ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง 
3. ผู้ว่าจ้าง 
4. ผู้รวบรวมหรือประกอบกันเข้า 
5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือท้องถิ่น 
6. ผู้รับโอนลิขสิทธ์ิ 
7. ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นคนชาติภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น และ

ประเทศในภาคีสมาชิกโองการค้าโลก 
8. ผู้พิมพ์โฆษณางานที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกาที่ไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ 

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ  
ลิขสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับทําให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหน่ึง ในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธ์ิ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ิ สามารถตรวจค้น
เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธ์ิ ด้วย 

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ  ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ผู้แจ้งได้รับสิทธ์ิในผลงานน้ัน หรือเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ดังน้ันการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ จะไม่ก่อให้เกิดสิทธ์ิใดๆ เพ่ิมขึ้นจากสิทธ์ิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ที่แท้จริง 

ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
ในประเทศไทยการกําหนดลิขสิทธ์ิได้ปรากฏครั้งแรก  พ.ศ.2445 ในรัชกาลที่ 5 เพ่ือป้องกันการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม (Literary) เรื่อง “วัชิรญาณวิเศษ” และได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ใหม่ในปี พ.ศ. 2457 สมัยรัชกาลที่ 6 โดยยังคงเน้นงานด้านวรรณกรรม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2474         
สมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับน้ีมีความสมบรูณ์ครอบคลุมงานอ่ืน ๆ อีก  เช่น     
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งานคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลงานของชาวต่างชาติแก่กฎหมายฉบับน้ี  มีบทลงโทษในสถานเบา  ในปี 
พ.ศ. 2521  ได้เพ่ิมงานสื่อภาพ  เสียง  และวีดีโอ ให้ครอบคลุมของกฎหมาย  จากน้ันอีก  15  ปี  คือ  
พ.ศ. 2534  รัฐบาลได้ประกาศขยายความครอบคลุมงานด้านวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การนําไปเผยแพร่และการให้เช่า  งานด้านสื่อภาพ  เสียง  (Visual - Sound - Video) 
ต่อมาในปีพ.ศ.2537 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ และกฎหมายฉบับน้ีถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกรมลิขสิทธ์ิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ (Department of Intellectual 
Property – DIP) 
 

เรื่อง  2  ความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธ์ิมีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทาง

ศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากความนึกคิดและสติปัญญาของตน นอกจากน้ี
ยังมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือ เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจาก
หยาดเหง่ือแรงกายและสติปัญญาของตน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน ก็ย่อมจะเกิดกําลังใจ
ที่จะคิดค้นสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายออกไปมากย่ิงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาของคนใน
ชาติ เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เพ่ือใช้บังคับแทน พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ให้ความคุ้มครอง
ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจัดเป็นผลงานทางวรรณกรรมประเภทหน่ึง และงานที่ได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี จะได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ความเข้าใจของ
ประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องลิขสิทธ์ิยังไม่ชัดเจน ความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
และทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะนําไปสู่การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ย่ังยืนกว่าการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความหมายของคําว่า "ลิขสิทธ์ิ" ว่า หมายถึง สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่จะทําการใดๆตามพระราชบัญญัติน้ี" เก่ียวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้น น่ันก็หมายความ ว่า 
เจ้าของลิขสิทธ์ิเพียงผู้เดียวเท่าน้ันที่มีสิทธิจะทําอย่างไรก็ได้ กับงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนเอง  
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กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย  เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2537 กําหนดงานที่ได้รับความ
คุ้มครอง อันได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 

งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธ์ิคุ้มครอง ได้แก่ งานนิพนธ์ที่ทําขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ  
จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
คุ้มครองงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสร้างขึ้นโดยไม่มี ขั้นตอนทางกฎหมายใดๆและไม่จําต้อง
มีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนก่อน จึงหมายความว่า เมื่อท่านสร้างสรรค์งานหรือเขียนงานนิพนธ์ขึ้น
ช้ินหน่ึง กฎหมายให้ความคุ้มครองงานช้ินน้ันทันที เจ้าของผลงานเท่าน้ันมีสิทธ์ิในการเผยแพร่งานสู่
สาธารณชน เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของ หากผู้ใดทําละเมิดนํางานไปเผยแพร่ 
คัดลอก ดัดแปลง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด จักต้องรับโทษอาญาและชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแก่                  
ผู้สร้างสรรค์งานช้ินน้ัน ส่วนการจดแจ้งงานลิขสิทธ์ิที่กระทํากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน มิใช่การจด
ทะเบียนลิขสิทธ์ิ แต่เป็นการเผยแพร่ช่ืองานลิขสิทธ์ิของตนแก่บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการ ค้นหา 
ติดต่อ กับเจ้าของช้ินงาน อันเป็นความช่วยเหลือของทางการในการเป็นแหล่งข้อมูลแก่เอกชนที่สนใจใช้ 
ประโยชน์จากงานลิขสิทธ์ิ 

ลิขสิทธ์ิเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์งานข้ึน ใครผลิต สร้างขึ้นก่อน ย่อมถือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ
คนแรก ผู้ใดจะนํางานช้ินน้ันไปพิมพ์ซ้ํา เผยแพร่ทุกรูปแบบไม่ได้ จนกว่าจะรับความยินยอมจากเจ้าของ
ช้ินงานก่อน ดังน้ัน การสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายนั้นไร้ขั้น ตอน
ยุ่งยาก หากคนไทยช่ืนชอบสร้างสรรค์งาน ย่อมส่งผลต่อความเจริญของชาติ แม้จะเป็นงานวรรณกรรม 
เพราะการเขียนอักษรบ่งบอกถึงการพัฒนาทางปัญญา แนวความคิด ของคนในชาติ จักสังเกตได้ว่าชาติ
ตะวันตก ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ต่างมีงานวรรณกรรมหลากหลาย คนในชาติชอบเขียนและอ่าน ประเทศจึง
เจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าเกรงขามในสายตาของชาติอ่ืน ด้วย งานวรรณกรรมของหลาย
ประเทศนํารายได้เข้าประเทศสูงมาก ถือเป็นงานส่งออกช้ินเอก เช่น หนังสือแฮรี่ พอตเตอร์ การ์ตูนและ
นิยายรักหรือลึกลับของญี่ปุ่นกับเกาหลี นิยายรักหรือกําลังภายในของจีน ฮ่องกง หรือไต้หวัน เป็นต้น 
รายได้จากลิขสิทธ์ิงานของตนอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอีกรูปแบบหน่ึงได้ ตัวอย่างเช่น บิลเกตที่ผลิต
ซอฟแวร์ไมโครซอฟท์ซึ่งคนใช้ทั้งโลก เจ้าของกูเก้ิล เซิร์ชเอนจินระดับต้นของโลก เป็นต้น การผลิตงาน
อันมีลิขสิทธ์ิย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยได้เช่นกัน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานทุก
ชนิด การลอกเลียน คัดลอก ดัดแปลง งานของผู้อ่ืน เป็นการทําลายเกียรติภูมิของตัวเอง ตัดโอกาสแสดง
ฝีมือแท้จริงให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้อ่ืน จึงควรทุ่มเทพลังสร้างสรรค์แล้วผลิตงานอันเป็นฝีมือของตน
เพ่ือให้คนอ่ืนได้ ช่ืนชมช้ินงานเหล่าน้ัน มันเป็นความภูมิใจของตัวเองและประเทศชาติ หากเป็นที่สนใจของ
คนทั่วโลก ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้สร้างสรรค์ได้อันเป็นผลตอบแทนจากความอุตสาหะของตน 



6 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือก กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย (สค 30229) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

งานอันมีลิขสิทธ์ิ 

งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิต้องเป็นงานในสาขา 
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่
ภาพ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ งานเหล่าน้ีถือเป็นผลงาน ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหน่ึงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ มสีิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ใน
การทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งสทิธิในการให้เช่า โดยทั่วไปอายุการคุ้มครองสิทธิ
จะมีผลเกิดขึ้นทันทีที่มีการสรา้งสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และ
คุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต 

ประโยชนข์องลิขสิทธ์ิ  
1. ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  เจ้าของลิขสิทธ์ิ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

และมีสิทธ์ิแต่เพียงผู้เด่ียวที่จะกระทําการใดๆ ที่จะทําประโยชน์จากงานของตนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือ
ผลงานตามข้อใดข้อหน่ึงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังน้ันเจ้าของลิขสิทธ์ิ จะมีสิทธ์ิ ทําซ้ํา หรือดัดแปลง จําหน่าย 
ให้เช่า คัดลอก เลียนแบบ ทําสําเนา การทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธ์ิของตน
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิ ย่อมได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

2. ประโยชน์ของประชาชนหรือผู้บริโภค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิในผลงานลิขสิทธ์ิ มีผลให้
เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางวรรณกรรม และ
ศิลปกรรมออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง และได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
 

กิจกรรมท้ายบท 
จงตอบคําถามต่อไปนี ้

1. จงบอกความหมายของคําว่า “ลิขสทิธ์ิ” 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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2. ในฐานะที่นักศกึษาเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิจงบอกวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์ของ
ตนเอง อธิบายพอสังเขป 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 
3.  จงบอกประโยชน์ของกฎหมายลิขสทิธ์ิมา 1 ข้อ 

 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

4.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดสามารนําไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาได้อย่างดีที่สุด 
 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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สาระสําคญั 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ   พ.ศ. 2537  มาตรา 6 ได้กําหนดงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งประกอบด้วย  งานด้านวรรณกรรม  นาฏศิลป์  ศิลปกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทศันวัสดุ ภาพยนตร์ สื่อ
บันทึกเสียง  ผูส้ร้างสรรค์งานอันมีลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติ  มีสิทธ์ิทีจ่ะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน
ดังกล่าว  และมีสิทธ์ิที่จะห้ามมิใหผู้้รับโอนลิขสิทธ์ิ  หรือบิดเบือน  ตัดตอน  ดัดแปลง  หรือทําโดยประการ
อ่ืนใด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

อธิบายและตระหนักในผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

ผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 

ผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิด้านต่างๆ 
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เรื่อง ผลงานท่ีได้รับลิขสทิธ์ิ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทําหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นงานอันมี

ลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีเก่ียวกับงานที่ผู้

สร้างสรรค์ได้ทําขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้กําหนดงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังน้ี 
1. งานวรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทําขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ  จุลสาร สิ่งเขียน 

สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใช้กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่างหน่ึงอย่างใด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด 

2. งานนาฏกรรม หมายความว่า งานเก่ียวกับการรํา การเต้น การทําท่า หรือการแสดงที่
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

3. งานศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี 
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน อย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
(2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เก่ียวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ 
(3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ

รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
(4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง

ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจําลองของ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสง
ผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยนํ้ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทําให้เกิด
ภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน 

(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เก่ียวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
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(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นําเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวน้ัน เช่น 
นําไปใช้สอย นําไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

ทั้งน้ี ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 

4. งานดนตรีกรรม หมายความว่า งานเก่ียวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมี
ทํานองและคําร้องหรือมีทํานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

5. งานโสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่
ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนํามาเล่นซ้ําได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการใช้วัสดุน้ัน 
และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานน้ันด้วย ถ้ามี 

6. งานภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนํา
ออกฉายต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉายต่อเน่ืองได้อย่าง
ภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์น้ันด้วย เช่น วีดีโอเทป 

7. งานสิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง 
หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเล่นซ้ําได้อีกโดยใช้
เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการใช้วัสดุน้ัน แต่ทั้งน้ี มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียง
ประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 

นักแสดง หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรําและผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง 
กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานท่ีนําออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึงกัน  ผู้มี
ลิขสิทธ์ิในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ได้แก่ ผู้ทําการแพร่เสียแพร่ภาพ ซึ่งอาจเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือองค์กรแพร่ภาพแพร่เสียง 

9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ หมายถึงงานสร้างสรรค์
อ่ืนที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในงานประเภทใดประเภทหน่ึงได้ ซึ่งงานดังกล่าวน่าจะต้องมีลักษณะทํานองเดียวกัน
กับงาน 8 ประเภทที่กล่าวมา  เช่น 

ฝนเทียม หรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหน่ียวนํานํ้าจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไป
โปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความช้ืนของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดฝน
คือ ความร้อนช้ืนปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อ
มวลอากาศร้อนช้ืนที่ระดับผิวพ้ืนขึ้นสู่อากาศเบ้ืองบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่ําลงจนถึงความสูงที่
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ระดับหน่ึง หากอุณหภูมิที่ลดตํ่าลงนั้นมากพอก็จะทําให้ไอนํ้าในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่น
ตัวเองของไอนํ้าในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะน้ันสารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วย 
"สูตรร้อน" ใช้เพ่ือกระตุ้นเร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ, "สูตรเย็น" ใช้เพ่ือกระตุ้นกลไกการ
รวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความช้ืน เพ่ือใช้กระตุ้นกลไกระบบ
การกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แก้มลิง เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เก่ียวกับ
พ้ืนที่หน่วงนํ้า (detention area) เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วม มีแนวคิดจากการท่ีลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้
ได้คราวละมากๆ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่า "ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วย
ให้ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนําไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทําอย่างน้ีจนกล้วยหมดหวีหรือ 
เต็มกระพุ้งแก้ม จากน้ันจะค่อยๆ นําออกมาเค้ียวและกลืนกินภายหลัง" มีการวางแผนพื้นที่แก้มลิงอย่าง
เป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กทม. กรมชลประทาน เป็นต้น แก้มลิง มี 3 ขนาด จากใหญ่ กลาง 
เล็ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการชะลอนํ้าก่อนที่จะจัดการระบายออกในเวลาต่อมา สามารถเป็นได้ทั้งพ้ืนที่ของ
รัฐและเอกชน 

ปัจจุบันมีพ้ืนที่ แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ เหนือท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยกําหนดในผังการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เขียวลาย ไม่เหมาะกับการพัฒนา นอกจากน้ียังมีแก้มลิง
เล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่ว กทม. กว่า 20 จุด 

 

กิจกรรมท้ายบท  
1.  จงยกตัวอย่างผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิประเภท นาฏกรรม มา 1 อย่าง 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 

2.  ในฐานะพลเมืองไทย ท่านมีวิธีการใดที่จะส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนเกิดความตระหนักและไม่กระทํา
การใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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สาระสําคญั 
เมื่อผู้สร้างสรรค์งานได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิแล้ว จึงต้องรับรู้สิทธ์ิของตนว่า

กฎหมายคุ้มครองมีขอบเขตเพียงใด  เพ่ือปกป้องสิทธิแห่งความคุ้มครองตามที่กฎหมายลิขสิทธ์ิกําหนด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
อธิบายขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 

ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 
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เรื่อง ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค ์

การให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เป็นการให้ความ
คุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธ์ิทันทีที่สร้างงานน้ันเสร็จ หรือเป็นการให้ความคุ้มครองโดย
อัตโนมัติ (automatic protection) ไม่มีแบบพิธี (non-Formality) ไม่ต้องนํางานอันมีลิขสิทธ์ิไปขอจด
ทะเบียนแต่อย่างใด 

ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์จากกฎหมาย  ลิขสิทธิ์   มีขอบเขตคุ้มครองโดยกฎหมายกําหนด
สิทธ์ิไว้ดังต่อไปน้ี 

1. ทําซ้ําหรือว่าดัดแปลง 
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสํางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจาก  ลิขสิทธิ์  แก่ผู้อ่ืน 
5. อนุญาตให้ผู้อ่ืนให้สิทธ์ิดังกล่าวข้างต้น โดยจะกําหนดเง่ือนไงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ก็ได้     

แต่เง่ือนไงดังกล่าวจะกําหนดในลักษณะที่เป็นการกําจัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้เจ้าของงานอันมี   
ลิขสิทธิ์ แต่ผู้เดียวมีอํานาจกระทําทั้ง  5  ข้อน้ี   ผู้ใดที่ทําละเมิดสิทธิของเจ้าของงานซึ่งกฎหมายคุ้มครอง
ไว้   จักต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งแก่เจ้าของงาน   การคุ้มครองสิทธิในงานอันมี  
ลิขสิทธิ์  ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีกําลังใจในการสร้างสรรค์งานใหม่   มิใช่การคัดลอก   ดัดแปลงงานของ
ผู้อ่ืนกฎหมายจึงกําหนดบทลงโทษหนักและค่าปรับที่สูงมาก   ซึ่งไม่คุ้มกับการเสียเวลาคัดลอกงานแล้วอ้าง
เป็นฝีมือของตน   นอกจากน้ันยังเสียโอกาสในการแสดงฝีมือสร้างสรรค์งานของตัวเองไป   การเป็นแค่เงา
ดําจักต้องอยู่ข้างหลังตัวตนแท้จริงเสมอ  ถ้ามีฝีมือเก่งจริง  ต้องก้าวออกจากเงามืดแล้วปรากฏกายแสดง
พลังแท้จริงให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้อ่ืนเพ่ือช่ืนชมผลงานของตน 
 

พระราชบญัญัติ ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537  ได้กําหนดเรื่องการทําซํ้า  ดังนี ้

ทําซํ้า หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแม่พิมพ์ บันทึกเสียง 
บันทึกภาพ  หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญ ทั้งน้ี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สําหรับในส่วนที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความ
ถึง คัดลอกหรือทําสําเนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดัดแปลง หมายความว่า ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจําลองงานต้นฉบับ
ในส่วนอันเป็นสาระสําคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                 
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(1) ในส่วนที่เก่ียวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรม
หรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม่  

(2) ในส่วนที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม่ 
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระสําคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทําขึ้น
ใหม่  

(3) ในส่วนที่เก่ียวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งน้ี ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน  

(4) ในส่วนที่เก่ียวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติ ให้
เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุ่นจําลองจากงานต้นฉบับ  

(5) ในส่วนที่เก่ียวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสาน หรือ
เปลี่ยนคําร้องหรือทํานองใหม่  

เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย 
การสวด การบรรเลง การทําให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจําหน่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ซึ่งงานท่ีได้จัดทําขึ้น  

การโฆษณา หมายความว่า การนําสําเนาจําลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่ทําขึ้น
โดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจําหน่ายโดยสําเนาจําลองน้ันมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจํานวน
มากพอสมควรตามสภาพของงานน้ัน แต่ทั้งน้ีไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําให้ปรากฏซึ่ง
นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยายหรือการปาฐกถาซึ่งวรรณกรรม การแพร่เสียงแพร่
ภาพเก่ียวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 

 
 

กิจกรรมท้ายบท 
ให้นักศึกษายกตัวอย่างการทําซ้ําหรือดัดแปลง ว่าสามารถกระทําได้ในลกัษณะใดบ้าง  ให้ยก 

ตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

บทที่  4 

ลิขสิทธ์ิของลูกจ้าง 
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สาระสําคญั    

งานที่สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือว่าลูกจ้าง   ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่าง
อ่ืน  ให้ลิขสิทธิ์ในงานน้ันเป็นของผู้สร้างสรรค์   แต่นายจ้างมีสิทธ์ินํางานน้ันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ตามท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของการจ้าง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

อธิบายเก่ียวกับลิขสิทธ์ิของลกูจ้างได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

ลิขสิทธ์ิของลูกจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง ลิขสิทธ์ิของลูกจ้าง 
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         ตามหลักกฎหมาย  ลิขสิทธิ์   น้ันสร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของช้ินงานทันที่สร้างมัน  
บางกรณีอาจมีข้อสงสัยว่า ถ้าเจ้านายสั่งให้พนักงานสร้างงานขึ้น เช่น บรรณาธิการให้ลูกน้องเขียน
บทความใส่หนังสือของตนเอง ใครจะเป็นเจ้าของงานเขียนช้ินน้ัน เป็นต้น  กฎหมายกําหนดไว้ว่า งานที่
สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือว่าลูกจ้าง   ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ลิขสิทธิ์
ในงานน้ันเป็นของผู้สร้างสรรค์   แต่นายจ้างมีสิทธ์ินํางานน้ันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็น
วัตถุประสงค์ของการจ้างแรงงาน  ดังน้ัน  ถ้ามิได้ตกลงกันไว้แตกต่างกฎหมายและต้องทําเป็นหนังสือ
ชัดเจน ลูกจ้างซึ่งเขียนบทความย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์   แต่บรรณาธิการมีสิทธ์ินํางานเขียนน้ันไปใช้ใน
กิจการของตนซึ่งผู้เขียนเป็นลูกจ้างอยู่ได้   ด้วยหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ด้านความเป็นเจ้าของช้ินงานของ
ลูกจ้าง   จึงทําให้นายจ้างบางคนทําข้อตกลงระหว่างตนกับลูกจ้างไว้ว่า   ถ้าผลิตช้ินงานในขณะเป็นลูกจ้าง  
นายจ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิใช่แค่มีสิทธ์ินํางานออกเผยแพร่เท่าน้ัน   ผู้สร้างสรรค์งานจึงต้องพิจารณา
ช่ังนํ้าหนักระหว่างสิทธ์ิตามกฎหมายกับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่า   สิ่งใดมีประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนหรือต่อสังคม 

กรณีเมื่อลูกจ้างรับทราบสิทธิในงานสร้างสรรค์ของตนซึ่งทําเพ่ือสถานประกอบการได้
ชัดเจน ถ้านายจ้างต้องการให้งานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้ยาวนาน แม้
ลูกจ้างคนน้ันจักลาออกไป ย่อมมีวิธีแก้ไขโดยการทําหนังสือข้อตกลงโอนลิขสิทธ์ิในงานช้ินน้ันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างให้ชัดเจน ระยะเวลาในการใช้งานซึ่งลูกจ้างสร้างสรรค์ขึ้น นายจ้างย่อมมีสิทธิใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานโดยอํานาจของกฎหมายเพียงเท่าที่ผู้สร้างสรรค์ยังคงเป็น
ลูกจ้างอยู่ แต่ผลของคดีจักแตกต่างไปหากคู่พิพาทเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งกฎหมายกําหนดให้งานท่ี
สร้างสรรค์ตามคําสั่งหรือการจ้างหรือในความควบคุมของตน ถือเป็นลิขสิทธ์ิของหน่วยงานรัฐ ดังน้ัน 
นายจ้างและลูกจ้างต้องตระหนักและเคารพในสิทธิของแต่ละฝ่ายตามที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย จึงอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขได้  (ที่มา: เว๊ปไซท์กระทรวงพาณิชย์) 

 

 

 

 

กิจกรรมท้ายบท 
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หากนักศึกษาอยู่ในฐานะเป็นนายจ้างและมีลูกจ้างผลิตผลงานสร้างสรรค์ออกมา จงอธิบายว่ามี
วิธีการใดที่จะทําให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานดังกล่าวได้ด้วย 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 

งานไม่มีลิขสิทธ์ิ 
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สาระสําคญั   

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิได้กําหนดคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 9  ประเภท ซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวไม่

คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การ

ค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

อธิบายเก่ียวกับงานไม่มีลิขสทิธ์ิได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

ขอบข่ายงานไม่มีลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง งานไม่มีลิขสิทธ์ิ 
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ความหมาย 

งานที่พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไม่ได้กําหนดความคุ้มครอง โดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้สร้างสรรค์

สามารถนําไป ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  ซึ่งได้แก่งานที่มีลักษณะเป็นความคิด  

ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธี ทํางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์   

งานลักษณะไหนที่ไม่มีลขิสิทธ์ิ หรือว่างานทุกประเภทมีลิขสิทธ์ิหมด 

ก็คือ งานประเภทท่ีไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตขึ้นมา ไม่ได้ใช้มันสมอง ความคิด จินตนาการ 

ความสามารถ หรือฝีมือสร้างขึ้นมา แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของใครคนใดคนหน่ึง งานแบบน้ีก็ไม่มี

ลิขสิทธ์ิ ใครจะหยิบไปใช้ยังไงก็ได้ตามใจชอบ       

กฎหมายลิขสิทธ์ิกําหนดงานท่ีถือว่าไม่มีลิขสิทธ์ิไว้ด้วย หมายความว่า ทุกคนสามารถนําช้ินงาน

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

ก่อน อันได้แก่  

(1) ข่าวประจําวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําช้ีแจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
(4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
(5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน

ใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท้ายบท 
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ให้นักศึกษาบอกความหมายของงานที่ไม่มีลิขสิทธ์ิ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทที่  6 

การละเมิดลิขสิทธ์ิและโทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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สาระสําคญั     

เมื่อผู้สร้างสรรค์งานได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิแล้ว ผู้ใดที่ทําละเมิดสิทธิของ
เจ้าของงานซึ่งกฎหมายคุ้มครองไว้จักต้องรับโทษทางอาญาและจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งแก่เจ้าของงาน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2. บอกโทษของการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
เรื่องที่ 1 การละเมิดลิขสิทธ์ิ 

เรื่องที่ 2 โทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1 การละเมิดลิขสทิธ์ิ 
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กฎหมาย ลิขสิทธิ์  กําหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิงานของผู้อ่ืนไว้ชัดเจน ได้แก่   
การทําซ้ําหรือดัดแปลง  เผยแพร่งานต่อสาธารณชน  ซึ่งงานลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต  ส่วนงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้เพ่ิมการกระทําละเมิดอีกอย่างหน่ึงไว้  คือ  การให้เช่าต้นฉบับหรือว่าสําเนา
งาน  หากผู้ใดกระทําการดังกล่าว  ถือ เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ   ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่
เจ้าของงานด้วย  หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน  
กระทําการต่อไปน้ีแก่งานน้ันเพ่ือหากําไร  ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิด้วย  ได้แก่ 

1. ขาย  มีไว้เพ่ือขาย  เสนอขาย  ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. แจกจ่ายในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ ์
4. นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

การละเมิดนํางานลิขสิทธิ์ไปหากําไรโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ได้  จะใช้ลงโทษ  เจ้าของร้านค้า  
ผู้จัดการ  ลูกจ้างที่รู้ชัดหรือเหตุควรรู้ว่า  กําลังขาย  เผยแพร่  นําเข้า  งานอันมีลิขสิทธิ์  ดังน้ัน  ร้านค้าใด
ขายแผ่นซีดีเพลงหรือภาพยนตร์หนังสือ  ซึ่งละเมิดลิขสิทธ์ิ   ผู้ที่ต้องรับโทษในคดีประเภทน้ี  คือ  เจ้าของ
ร้าน  ผู้จัดการ  ลูกจ้างขายของ  ซึ่งต้องรู้หรือว่ากําลังจําหน่ายงานละเมิดลิขสิทธ์ิด้วย  พวกเขาจึงต้องรับ
โทษอาญาหรือจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของงานกรณีสํานักพิมพ์ผลิตหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานของผู้อ่ืน   
นอกจากนักเขียนที่ลอกหรือดัดแปลงงานน้ันต้องรับโทษอาญาแล้ว  หากสํานักพิมพ์ทราบว่าผลิตงานโดย
มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานก่อน   แล้วยังออกจําหน่ายอีก  จะต้องรับโทษร่วมกับนักลอกด้วยซึ่งการ
ทําเพ่ือเห็นแก่การค้าหากําไร   ผู้กระทําจะรับโทษจําคุกสูงขึ้นและปรับมากขึ้นเป็นกรณีพีเศษ  ดังน้ัน  
การผลิตงานเผยแพร่จึงต้องระวังเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะเม่ือมีการแจ้งเตือนให้พิจารณาว่าละเมิดงาน
ลิขสิทธิ์ต้องรีบตรวจสอบทันทีและงดเผยแพร่งานเพ่ือมิให้ต้องรับโทษอาญาร่วมกันนักคัดลอกด้วย   แต่
สํานักพิมพ์มิได้เสียสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากนักคัดลอกที่สร้างความเสียหายแก่องค์กรของตน   หาก
มีการร้องเรียนค่าเสียหายจากนักคัดลอกเหล่าน้ัน จะเป็นการปรามนักคัดลอกรุ่นต่อไปมิให้ยึดเป็น
เย่ียงอย่างด้วยและความเสียหายของตนได้ 

หากมีผู้ใดกระทําการดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถือว่าบุคคลดังกล่าว
กระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งมีความรับผิดตามกฎหมาย นอกจากน้ี พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ ยังได้
กําหนดให้นักแสดงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน เช่น การแพร่เสียงแพร่
ภาพ บันทึกการแสดงของตนที่ยังมิได้มีการบันทึกไว้แล้ว หรือทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้ ซึ่ง
หากมีบุคคลใดกระทําการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตจากนักแสดงก่อนย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
นักแสดงอันมีความรับผิดตามกฎหมาย 
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การละเมิดลขิสิทธ์ิ   มี  2 ประเภท  ได้แก่  
1. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง  คือ  การทําซ้ํา  ดัดแปลง  เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่

สาธารณชนรวมทั้งการนําต้นฉบับหรือสําเนางานดังกล่าวออกให้เช่า  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ 

2. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม  คือ  การกระทาํทางการค้า  หรือการกระทําที่มีส่วนสนับสนุนให้
เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทํารู้อยู้แลว้  ว่างานใดได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน  
แต่ก็ยังกระทําเพ่ือหากําไรงานน้ัน  ได้แก่   การขาย   มีไว้เพ่ือขาย  ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ   เสนอ
ให้เช่าซื้อ  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  แจกจ่ายในลักษณะทีอ่าจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ
และนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ  ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
มาตรา 32 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี หากไม่ขัดต่อการ

แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหน่ึง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิตามวรรค
หน่ึง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถ้าได้กระทําดังต่อไปน้ี 

(1) วิจัยหรือศึกษางานน้ัน อันมิใช่การกระทําเพ่ือหากําไร 
(2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ

ญาติสนิท 
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานนั้น 
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานน้ัน 
(5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ

เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
(6) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน 

อันมิใช่การกระทําเพ่ือหากําไร 



24 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือก กฎหมายลิขสิทธ์ิไทย (สค 30229) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

(7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา 
เพ่ือแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นการกระทําเพ่ือหา
กําไร 

(8) นํางานน้ันมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
 มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานน้ัน มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 

มาตรา 34 การทําซ้ําโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี มิให้
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหากการทําซ้ําน้ันมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากําไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 
วรรคหน่ึง ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) การทําซ้ําเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 
(2) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา 
 มาตรา 35 การกระทําแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี มิให้ถือว่า

เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากําไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน 
(2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน 
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์น้ัน 
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์น้ัน 
(5) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรม

น้ันมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบํารุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย 
(6) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ

เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
(7) นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จําเป็นแก่การใช้ 
(9) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษาไว้สําหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ือ

ประโยชน์ของสาธารณชน          
มาตรา 36 การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความ

เหมาะสมโดยมิได้จัดทําขึ้น หรือดําเนินการเพ่ือหากําไรเน่ืองจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนน้ัน 
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และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมและนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดง

น้ัน มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากเป็นการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตาม

มาตรา 32 วรรคหน่ึง  

มาตรา 37 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การป้ัน การแกะสลัก 

การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระทําใดๆ ทํานองเดียวกันน้ีซึ่ง

ศิลปกรรมใดอันต้ังเปิดเผยประจําอยู่ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมน้ัน 

มาตรา 38 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การป้ัน การแกะสลัก การพิมพ์

ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในงานสถาปัตยกรรมน้ัน 

มาตรา 39  การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใด

รวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมน้ัน 

 มาตรา 40 ในกรณีที่ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่ด้วย

การที่ผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ทําศิลปกรรมน้ันอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็นการทําซ้ําบางส่วนกับ

ศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง แบบจําลอง หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ในการทํา

ศิลปกรรมเดิม ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ทําซ้ําหรือลอกแบบในส่วนอันเป็นสาระสําคัญของศิลปกรรม

เดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมน้ัน 

มาตรา 41 อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี การบูรณะอาคาร

น้ันในรูปแบบเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

มาตรา 42 ในกรณีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว มิให้ถือว่าการนํา

ภาพยนตร์น้ันเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี

กรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดทําภาพยนตร์น้ัน 

มาตรา 43 การทําซ้ํา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตาม

กฎหมายหรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีและท่ีอยู่ในความ

ครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 
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เรื่องท่ี 2  โทษการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

กฎหมายคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้สร้างสรรค์ แล้วกําหนดโทษหนักแก่ผู้ทําละเมิดไว้ชัดเจน  

การละเมิดต่องานของผู้สร้างสรรค์ทั้งทําซ้ํา  ดัดแปลงงาน  เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมตามกฎหมาย  ต้องมีโทษปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากพฤติกรรมทําละเมิด

ดังกล่าวเพ่ือการค้า  ผู้กระทําจะมีโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสี่ปี  หรือปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงแปดแสน

บาทหรือทั้งจําทั้งปรับทั้งปรับ  ตัวอย่าง เช่น  นักลอกนํานิยายของนักเขียนอ่ืนมาดัดแปลงแล้วอ้างเป็นงาน

ของตนเพ่ือจัดพิมพ์เป็นเล่มออกขายในตลาด  เป็นต้น  หากสํานักพิมพ์นํางานอันมีลิขสิทธ์ิที่ถูกละเมิดโดย

นักลอกดังกล่าวไปจําหน่ายทั้งที่รู้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนจักต้องรับโทษจําคุกสามเดือนถึงสองปี  

หรือปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วย  ผู้ทําละเมิดสิทธ์ิต้องรับโทษอาญาแล้ว  

ผู้นํางานอันละเมิดดังกล่าวไปหาประโยชน์ทางการค้าจักรับโทษอาญาในส่วนความผิดของตนอีกด้วย ถ้า

เคยโดนลงโทษฐานความผิดละเมิดลิขสิทธ์ิมาแล้ว  ยังกระทําความผิดเดียวกันอีกภายในห้าปี  เขาจะถูก

ลงโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่พิจารณาคดีในเวลาน้ันฐานไม่เข็ดหลาบอีกด้วย  การละเมิดลิขสิทธ์ิเป็น

เรื่องต้องห้ามและควรหลีกเลี่ยงอย่างย่ิง  เพราะต้องรับโทษอาญา  รับความอับอายต่อสาธารณชนในการ

ประจานตัวเอง  ต้องจ่ายค่าเสียหายจํานวนสูงซึ่งอาจมากกว่ารายได้ซึ่งเคยรับเงินไว้ก็ได้  นักลอกและ

สํานักพิมพ์ต้องเสียช่ือเสียงซึ่งมิอาจประเมินค่าเป็นเงิน  โดยเฉพาะขาดความเช่ือถือต่ออนาคตของการ

ทํางานหรือสถานะทางสังคมไป  ดังน้ัน  การสร้างสรรค์งานใหม่ด้วยฝีมือของตนเอง  นอกจากเป็นความ

ภูมิใจส่วนตัวแล้ว  ยังสร้างรายได้  เกียรติภูมิให้ตนเองและครอบครัว  มากกว่าการเป็นนักคัดลอก

ดัดแปลงแอบอ้างอย่างแน่นอน 

บทกําหนดโทษ 
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1. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง : มีโทษปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการ
กระทําเพ่ือการค้า มีโทษจําคุกต้ังแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับต้ังแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

2. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม : มีโทษปรับต้ังแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเป็นการ
กระทําเพ่ือการค้า มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับต้ังแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

- ผู้ใดกระทําความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิฉบับน้ี เมื่อพ้นโทษแลว้ยังไม่
ครบกําหนดห้าปีกระทําความผิดต่อพระราชบัญญัติน้ีอีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกําหนด
ไว้สําหรับความผิดน้ัน 

- กรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุก
คนของนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดกับนิติบุคคลน้ัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย 

- ค่าปรับที่ได้มีการชําระตามคําพิพากษาน้ัน ครึ่งหน่ึงจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธ์ิอย่างไรก็
ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
สําหรับส่วนที่เกินจํานวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับไว้แล้วน้ัน 

 

กิจกรรมท้ายบท 

     1.  การละเมิดลิขสิทธ์ิมีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน 
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2.  โทษสูงสุดของการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง กําหนดโทษไว้อย่างไรบ้าง 
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สาระสําคัญ         

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานโดยมีบทลงโทษเข้มงวดแล้ว  ยังกําหนด
ระยะเวลาไว้ด้วย  โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์
ถึงแก่ความตาย  ซึ่งทายาทของผู้สร้างสรรค์จักหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ในช่วงน้ัน เมื่อพันห้า
สิบปีแล้ว  งานช้ินน้ีจะตกเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งรัฐจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดูแลมิให้เกิด
การดัดแปลงดังกล่าวไปเกินขอบเขตอันควรหรือเป็นการทําลายงานช้ินน้ัน  คนไทยสามารถนําไปตีพิมพ์  
เผยแพร่งานต่อสาธารณชนได้   

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

อธิบายเก่ียวกับเวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิได้ 

ขอบขา่ยเนื้อหา 

เวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิ 

 

 

บทที่  7 

เวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิ 
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เรื่อง เวลาคุ้มครองงาน 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานโดยมีบทลงโทษเข้มงวดแล้ว  ยังกําหนด
ระยะเวลาไว้ด้วย  โดยให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์
ถึงแก่ความตาย  ซึ่งทายาทของผู้สร้างสรรค์จักหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ในช่วงน้ัน  เมื่อพันห้า
สิบปีแล้ว  งานช้ินน้ีจะตกเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งรัฐจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดูแลมิให้เกิด
การดัดแปลงดังกล่าวไปเกินขอบเขตอันควรหรือเป็นการทําลายงานช้ินน้ัน  คนไทยสามารถนําไปตีพิมพ์  
เผยแพร่งานต่อสาธารณชน  ตัวอย่าง  เช่น  นายนพเขียนนิยายเร่ืองหน่ึง  กฎหมายจะคุ้มครองนายนพใน
ฐานะเจ้าของลิขสิทธ์ินิยายเรื่องดังกล่าวตลอดอายุของเขา ห้ามผู้ใดทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
โดยไม้ได้รับอนุญาตจากนายนพก่อน  หลังจากนายนพตายแล้ว  ทายาทของเขาเป็นผู้รับมรดกนิยายเร่ือง
น้ีต่อไปอีกห้าสิบปีในการหาประโยชน์หรือดูแลมิให้เกิดการละเมิดงานช้ินน้ี  หากพ้นห้าสิบปีไปแล้วงานช้ิน
น้ีจะไปอยู่ในความดูแลของรัฐในฐานะสมบัติของแผ่นดินซึ่งคนไทยสามารถนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ําได้โดย
ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิหรือจ่ายด้วยอัตราน้อยซึ่งแล้วแต่กติกาของรัฐ ณ เวลาน้ัน เป็นต้น ตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ได้กําหนดเวลาแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ ไว้ดังน้ี   

มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีใหม้ีอยู่ตลอด
อายุของผู้สร้างสรรค ์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธ์ิในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมี
อยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 

ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานน้ัน ให้
ลิขสิทธ์ิดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น 
แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานน้ันในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณา
เป็นครั้งแรก 
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มาตรา 20 งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง
หรือไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น แต่ถ้าได้มีการ
โฆษณางานน้ันในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นํามาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 21 ลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่

ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

มาตรา 22 ลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุย่ีสิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น แต่ถ้าได้มี
การโฆษณางานน้ันในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุย่ีสิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้ง
แรก 

มาตรา 23 ลิขสิทธ์ิในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตาม
มาตรา 14 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานน้ันในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

มาตรา 24 การโฆษณางานตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 อัน
เป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความ
ยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

มาตรา 25 เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิครบกําหนดในปีใด ถ้าวันครบกําหนดอายุแห่งการ
คุ้มครองลิขสิทธ์ิไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบกําหนดอายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธ์ิที่แน่นอน ให้ลิขสิทธ์ิยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีน้ัน 

มาตรา 26 การนํางานอันมีลิขสิทธ์ิออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธ์ิในงานน้ันๆ ขึ้นใหม่ 

 

 
กิจกรรมท้ายบท 

กฎหมายคุ้มครองงานงานลิขสิทธ์ิกําหนดเวลาคุ้มครองครองงานไว้อย่างไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 
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....................................................................................................................................................................... 
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แนวเฉลยกิจกรรมท้ายบท 
 

บทท่ี 1  ความเป็นมาและความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
1. จงอธิบายความหมายของคําว่า”ลิขสิทธ์ิ”  

แนวตอบ ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน  

2. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิจงบอกวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์
ของตนเอง อธิบายพอสังเขป     

แนวตอบ  เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ได้ทําการสร้างสรรค์ผลงานน้ันขึ้น เพ่ือประโยชน์ใน
การพิสูจน์สิทธ์ิ หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป 
 

3.  จงบอกประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธ์ิ มา 1 ข้อ 
แนวตอบ 
1. เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทาง

วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสู่ตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง และได้ผล
งานที่มีคุณภาพ 

2. เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิแต่เพียงผู้เด่ียวที่
จะกระทําการใดๆ เก่ียวกับงานที่ได้สร้างสรรค์  

         4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดสามารนําไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างดีที่สุด 
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   แนวตอบ การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนได้รู้ถึงความสําคัญของการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
และทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

บทท่ี 2  ผลงานท่ีได้รับลิขสิทธ์ิด้านต่างๆ 
1. จงยกตัวอย่างผลงานที่ได้รับลิขสิทธ์ิประเภท นาฏกรรม มา 1 อย่าง  

แนวตอบ นวนิยาย เรื่องสั้น วารสาร จุลสาร บทความ  
2. ในฐานะพลเมอืงไทย ท่านมวิีธีการใดที่จะส่งเสริมให้บุคลอ่ืน เกิดความตระหนักและไม่กระทํา

การใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
 

แนวตอบ 
- กระทําเป็นตัวอย่างในการไม่ละเมิดลิขสทิธ์ิของบุคคลอ่ืน  
- แจ้งเบาะแสเมือ่พบเห็นว่าบุคคลกระทําการละเมิดลิขสทิธ์ิ 
- เก็บรวบรวมหลักฐานผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์ เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

บทท่ี  3  ขอบเขตคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 
ให้นักศึกษายกตัวอย่างการทําซ้ําหรือดัดแปลง ว่าสามารถกระทําได้ในลักษณะใดบ้าง ให้

ยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง  
แนวตอบ การพิมพ์ซ้ําหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ, การทําสําเนา ซดีี ฯลฯ 

บทท่ี  4  ลิขสิทธ์ิของลูกจ้าง 
หากนักศึกษาอยู่ในฐานะเป็นนายจ้างและมีลูกจ้างผลิตผลงานสร้างสรรค์ออกมาจงอธิบายว่า

วิธีการใดที่จะทําให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานดังกล่าวได้ด้วย 
แนวตอบ จัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงในการเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ินอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้

เผยแพร่ผลงานและนําไปใช้ในกิจการของตนซึ่งผู้เขียนเป็นลูกจ้างอยู่เท่าน้ัน 

บทท่ี  5  งานไม่มีลิขสิทธ์ิ 

ให้นักศึกษาบอกความหมายของงานที่ไม่มีลิขสิทธ์ิ 

แนวตอบ  หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถนําช้ินงานทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนก่อน 

บทท่ี  6  การละเมิดลิขสทิธ์ิและโทษการละเมิดลขิสิทธ์ิ 
1. การละเมิดลิขสิทธ์ิมีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน  
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   แนวตอบ ม ี2 ประเภท ได้แก่   
 1. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง เช่น การทําสําเนาซีดีเพลง 

 2. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม  เช่น การขายซีดีเถื่อน  
2. โทษสูงสุดของการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง กําหนดโทษไว้อย่างไรบ้าง  
   แนวตอบ  มีโทษปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทําเพ่ือการค้า มี

โทษจําคุกต้ังแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับต้ังแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 

 

บทท่ี 7  เวลาคุ้มครองงาน งานลิขสิทธ์ิ 
กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิกําหนดเวลาคุ้มครองครองงานไว้อย่างไรบ้าง อธิบายพอสังเขป  
แนวตอบ ให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปี  นับแต่ผู้สร้างสรรค์

ถึงแก่ความตาย  ซึ่งทายาทของผู้สร้างสรรค์จักหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ในช่วงน้ัน  เมื่อพันห้า
สิบปีแล้ว  งานช้ินน้ีจะตกเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งรัฐจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดูแลมิให้เกิด
การดัดแปลงดังกล่าวไปเกินขอบเขตอันควร 
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