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10 ค ำถำมลิขสิทธิ ์
 

1. ลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้ำง มีอะไรที่เรำสำมำรถเอำมำใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญำตหรือไม่ 
ตอบ ลิขสิทธิ์คุ้มครองงานสร้างสรรค์ เช่น บทความ หนังสือ ซอฟต์แวร์ เพลง รูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ภาพข่าว ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น แต่ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งข่าวประจ าวันทั่วไปในส่วนของข้อเท็จจริง
ที่รายงานเพียงแค่ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ เราจึงสามารถเอามาใช้ได้
โดยไม่ต้องขออนุญาต 
 

2. เรำสำมำรถดำวน์โหลดภำพยนตร์หรือเพลงจำกอินเทอร์เน็ตมำฟังและแชร์ต่อให้เพื่อนได้ไหม 
ตอบ การดาวน์โหลดถือเป็นการท าซ้ าที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีเว็บไซต์ลิขสิทธิ์ที่
เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้ฟรี ก็สามารถดาวน์โหลดได้ แต่ไม่สามารถแชร์ต่อได้ ส่วนกรณี
เว็บไซต์ที่ให้บริการโดยเก็บค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด เมื่อผู้ใช้เสียค่าบริการแล้ว จึงจะดาวน์โหลดมา
เพ่ือรับชมหรือรับฟังได้ แต่ไม่สามารถแชร์ต่อได้เช่นกัน  
 

3. กำรก๊อปปีบ้ทควำมหรือรูปภำพจำกเว็บไซต์มำใส่เฟสบุ๊คของเรำหรือแชร์ต่อทำงไลน์ ท ำได้หรือไม่ 
ตอบ บทความหรือรูปภาพเป็นงานลิขสิทธิ์ การน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้หรือแชร์ต่อ ควรพิจารณา
ประกอบกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ ว่าจะท าได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม 
ถ้าน ามาใช้ในปริมาณน้อย เช่น 1 ถึง 2 ภาพที่ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) อย่างมี
นัยส าคัญและไม่ได้เป็นการใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรือหาก าไรโดยมีการแสดงที่มาของบทความ
หรือรูปภาพ ก็อาจถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (fair use) ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

4. กำรน ำงำนมำใช้และเผยแพร่โดยอ้ำงอิงที่มำหรือให้เครดิตผู้สร้ำงสรรค์เพียงพอหรือไม่ที่จะไม่ถือ
เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตอบ การน างานมาใช้และเผยแพร่ ต้องอ้างอิงที่มาหรือให้เครดิตเสมอ จึงจะไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
และต้องเป็นกรณีที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
รวมทั้งต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย  
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5. กำรแฮ็กหรือหลบเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อเข้ำถึงงำนลิขสิทธิ์ เช่น รูปภำพหรือคลิปวีดิโอ
บนอินเทอร์เน็ต และลบลำยน  ำดิจิทัลออก และปรับแต่งรูปภำพหรือคลิปวีดิโอและโพสต์ไว้บน
เว็บไซต์ของเรำ มีควำมผิดอย่ำงไร และมีโทษเท่ำใด 
ตอบ การแฮ็กหรือหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระท า
ดังกล่าวอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ถือว่ามีความผิดฐานละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี และหากท าการลบลายน้ าดิจิทัลออกโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระท านั้นอาจจูงใจ
ให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธิ ส่วนการปรับแต่งรูปภาพหรือคลิปวีดิโอของผู้อ่ืนและโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงและเผยแพร่งานลิขสิทธิ์
นั้นต่อสาธารณชน 

  

 โทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ปรับ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  
 เพ่ือการค้า ปรับ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือจ าคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

โทษฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี ปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
 เพ่ือการค้า ปรับ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือจ าคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

6. กำรก๊อปปี้ภำพหรือบทควำมจำกอินเทอร์เน็ตมำใช้ในลักษณะอย่ำงไรจึงจะต้องขออนุญำตเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ และอย่ำงไรจึงไม่ต้องขออนุญำต 
ตอบ กรณีที่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น การน าภาพหรือบทความนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องเป็นการใช้ในปริมาณพอสมควร เช่น น ามาใช้ในการวิจัย
หรือศึกษางานซึ่งไม่ใช่เพ่ือหาก าไร ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคล
อ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท ใช้ในการติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น ใช้ในการเสนอข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในงานนั้น และใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

7. กำรท ำบล็อก (Blog) แล้วน ำคลิปวีดิโอของยูทูปมำเผยแพร่ที่บล็อกของเรำ (embed) ถือเป็นกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 
ตอบ ถ้าเจ้าของคลิปวีดิโอบนยูทูปเผยแพร่คลิปวีดิโอนั้นในลักษณะ Public จะถือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์
อนุญาตให้สาธารณชนทั่วไปเข้าถึงงานดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้น การท าบล็อกแล้วน าคลิปวีดิโอซึ่งเผยแพร่
บนยูทูปมาไว้ที่ blog ของเราในลักษณะของการฝังโค้ด (embed) จึงอาจไม่เข้าข่ายละเมิดเช่นเดียวกับ
การ share link ของคลิปวีดิโอดังกล่าว เนื่องจากการ embed หรือการ share link เป็นการอ้างอิง
กลับไปยังคลิปวีดิโอของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 

ส าหรับการดาวน์โหลด (download) คลิปวีดิโอและอัพโหลด (upload) ขึ้นใหม่ใน blog เป็นการท าซ้ า
และเผยแพร่งานลิขสิทธิ์ใน blog จึงจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน 
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8. หำกซื อซีดีภำพยนตร์ ซีดีเพลง หรือรูปภำพมำอย่ำงถูกต้อง เมื่อใช้แล้วจะน ำออกขำยต่อได้หรือไม่ 
กรณีซื อโดยดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ ภำพยนตร์ เพลงจำกเว็บไซต์ จะขำยต่อได้หรือไม่ 
ตอบ การซื้อซีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลงหรือรูปภาพ ผู้ซื้อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในแผ่นซีดีภาพยนตร์ ซีดีเพลง
หรือรูปภาพนั้น จึงสามารถน าออกขายต่อได้ (กรณีซีดีภาพยนตร์ จะต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551) แต่ผู้ซื้อไม่สามารถท าส าเนางานเพ่ือน าออกขายได้ 
เนื่องจากสิทธิในการท าซ้ าและการน าออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ส าหรับกรณีการซื้อมาโดยวิธีการดาวน์โหลดนั้น เป็นการที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(License) ดังนั้น ไม่สามารถน าไฟล์งานดังกล่าวออกขายต่อได้ 

 

9. ผู้ให้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ต (ISPs) เช่น YouTube Google True DTAC จะมีควำมผิดฐำน
ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่ หำกผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตอัพโหลดหนังหรือเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตอบ ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (ISPs) ไม่ต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หากให้ความร่วมมือกับ
เจ้าของลิขสิทธิ์ในการน างานละเมิดออกจากเว็บไซต์ตามค าสั่งศาล  
  

10. จะท ำอย่ำงไรเมื่อมีคนน ำงำนลิขสิทธิ์ของเรำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต 
ตอบ เมื่อพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจแจ้งเตือนให้ผู้กระท าละเมิดหยุดการกระท า
ดังกล่าว หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อาจไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล 
หรืออาจขอให้มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยใช้บริการไกล่เกลี่ยของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือศาล 
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