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ความเขาใจเร่ือง “ลิขสิทธ์ิ” เกี่ยวกับสิ่งพิมพ 
ในแวดวงบรรณารักษ 

 
 

   นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล* 
   นายอภิชัย อารยะเจริญชัย** 
 

บทคัดยอ 
 

 

ในป 2558 วงการหองสมุดและบรรณารักษมีการต่ืนตัวและวิพากษวิจารณถึง

กฎหมายลิขสิทธิ์กันอยางกวางขวาง คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

และการใหบริการของหองสมุด บรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุดเกิดความกังวลและ

ความไมแนใจในการปฏิบัติงานที่อาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยรูเทาไมถึงการณ จนเปน

อุปสรรคสําคัญในการตัดสินใจดําเนินงานของหองสมุด บทความนี้เปนการวิเคราะหถึง

เนื้อหาใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมุงเนนที่ทรัพยากรประเภทส่ิงพิมพเปนสําคัญ 

 

 

 

 

* หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

** บรรณารักษ หนวยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Abstract 

 

In 2015, the librarians have widely criticized the legal rights of the 

Copyright Act 1994 and the Copyright Act 2015, No. 2 and 3, which are relevant to 

operations and services. Librarians and library workers are concerned about 

their work process to the violation of this law. It has some impact in the library.  

This article analyzes the content of this Act, focusing on library resources, 

a major publication.devices and to help adjust our library's image to look more 

modern. 

 
ลิขสิทธิก์ับงานหองสมุด 
  ลิขสิทธิ์ เปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่งซึ่งไมมีรูปราง แตสามารถ
ถือเอาไดและกฎหมายใหความคุมครอง โดยใหเจาของลิขสิทธิ์เปนผูมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียว 
(Exclusive Rights) ที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับผลงานสรางสรรคที่ไดทําข้ึน (กรมทรัพยสิน
ทางปญญา, 2547 : 7)  ดังนั้น การออกกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์จึงมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความคุมครองและปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงไดรับจาก
ผลงานที่ไดสรางสรรคข้ึนจากสติปญญาของตน 
  สําหรับขอกําหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับส่ิงพิมพ มี
หลักฐานปรากฏมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 ระบุ
วาการตีพิมพบางสวนหรือทั้งหมดของหนังสือวชิรญาณวิเศษ1 จะตองไดรับอนุญาตจาก
กรรมการสัมปาทิกสภา2 เสียกอน จึงกลาวไดวาประกาศดังกลาวเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับ 
 
 
1. วชิรญาณวิเศษ เปนวารสารท่ีออกในนามหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระบรมราชตระกูล โดยมีกรรมการสัมปาทิกของหอพระ
สมุดฯ แตละปเปน ผูรับผิดชอบการจัดทํา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเคร่ืองแสวงหาความรูตลอดจนความบันเทิงแกสมาชิกหอพระสมุดฯ 
2. กรรมการสัมปาทิกสภา หมายถึง คณะกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ 
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แรกของประเทศไทย เนื่องจากมีเนื้อหาใหผูสรางสรรคมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา 
ดัดแปลง หรือเผยแพรผลงาน ตอมาจึงมีการตรา พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผูแตงหนังสือ 
พ.ศ. 2444 เพื่อใหความคุมครองหนังสืออ่ืนๆ เพิ่มเติม และเมื่อประเทศไทยเขารวมเปนภาคี
อนุสัญญากรุงเบิรนเพื่อคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ประเทศไทยจึง
ตองมีกฎหมายที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนและมีพัฒนาการเร่ือยมาตามลําดับ 
  กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใชอยูในปจจุบันคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2 และ 3 แมจะประกาศใชมานานกวา 20 ป
แลวก็ตาม แตยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไมทราบ ไมเขาใจ หรือละเลยไมปฏิบัติตาม 
อยางไรก็ดี พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังระบุวาการกระทําบางประการจะไดรับการยกเวนโดยไมถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เพื่อการวิจัยหรือศึกษา ติชมหรือวิจารณผลงาน ใชสําหรับการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เปนตน 
  การยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีจุดประสงคเพื่อรักษาความสมดุล
ระหวางสิทธิของผูสรางสรรคและประโยชนที่สังคมพึงไดรับจากงานที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึน 
มิใชเพื่อจะใหผูสรางสรรคหาประโยชนแตเพียงฝายเดียว การปดกั้นเชนนั้นจะกลายเปนการ
ผูกขาดและไมไดชวยกระตุนใหเกิดการสรางสรรคผลงานใหมๆ ข้ึนอีก แตกฎเกณฑของการ
กระทําที่เปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์กลายเปนขอถกเถียงถึงมาตรฐานของขอกําหนดที่
ไมชัดเจนวากรณีใดจึงจะถือวาเปนการละเมิดหรือไดรับการยกเวน 
  ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ระบุไวอยางชัดเจนวา “…การทําซ้ําโดยบรรณารักษของ
หองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการ
ทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง..” จึงกลาว
ไดวาบรรณารักษเปนผูไดรับสิทธิ์ในการยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถทําซ้ําผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์ได แตตองอยูภายใตกรอบที่กําหนดและไมละเมิดมาตราอ่ืนๆ วิชาชีพบรรณารักษจึง
นับเปนผูที่ได รับความไววางใจในการดําเนินการกับผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งแสดงวา
บรรณารักษจําเปนตองมีความเขาใจในเนื้อหาของ พ.ร.บ. ดังกลาวอยางถองแท  
 
 
 



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 21  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558      10  

 

 
 

บรรณารักษ “มีสิทธิ” และ “ไมมีสิทธิ” ใดบาง 
  หองสมุดทุกแหงมีพันธกิจหลักคือการใหบริการและสงเสริมการอาน ศึกษา 
คนควา และวิจัย แตการดําเนินงานบางประการของหองสมุดอาจเขาขายการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยรูเทาไมถึงการณ แมวากฎหมายจะระบุวาใหสิทธิบรรณารักษในการพิจารณาดําเนินการ 
ซึ่งจะตอง “ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร” 
(สํานักกฎหมาย กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 18) และจะตองไมละเมิดมาตราอ่ืนๆ ซึ่ง
ในสวนที่ 6 ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 34 ระบุวา (สํานักกฎหมาย กรมทรัพยสิน
ทางปญญา, 2558 : 22) 
  การทํา ซํ้า โดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่ ง งานอันมี ลิข สิทธิ์ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
หากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ในกรณีดังตอไปนี้ 
            1)การทําซํ้าเพือ่ใชในหองสมดุหรือใหแกหองสมุดอ่ืน 
             2) การทาํซํ้างานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืนเพือ่ประโยชนในการ
วิจัยหรือการศึกษา 
  ดวยภาระหนาที่การใหบริการของหองสมุด ทําใหบางคร้ังบรรณารักษ
จําเปนตองดําเนินการทําซํ้าหรือดัดแปลง ซึ่งตาม พ.ร.บ. ระบุวา   (สํานักกฎหมาย           
กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 :  6-7) 
  การทําซ้ํา หมายถึงการคัดลอกไมวาดวยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทํา
แมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือ
จากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน... 
  ดัดแปลง หมายถึงทําซํ้าโดยเปล่ียนรูปแบบใหม ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานข้ึน
ใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน... 
  การทําซํ้าหรือดัดแปลงที่เกิดข้ึนโดยหองสมุด หากพิจารณาตามขอความใน 
พ.ร.บ. จะพบวา อนุญาตใหบรรณารักษ “ทําซํ้า” ไดเทานั้น ไมมีขอความตอนใดที่ระบุวา
อนุญาตให “ดัดแปลง” 
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  การทําซ้ําหรือดัดแปลงโดยหองสมุดจึงเกิดข้ึนเพื่อใหบริการและสงเสริม
การอาน การทําซ้ํามักเปนการใชสําหรับศึกษาคนควาภายในหองสมุด สวนการดัดแปลงน้ัน
อาจหมายถึงการซอมแซม เย็บเลม แปลงเอกสารส่ิงพิมพเปนไฟลดิจิทัล ฯลฯ ซึ่งเปนเร่ือง
จําเปนสําหรับหองสมุด เนื่องจากส่ิงพิมพที่ใหบริการอาจเส่ือมสภาพตามกาลเวลา 
จําเปนตองไดรับการซอมแซมหรือเพื่อการอนุรักษ โดยการกระทําดังกลาวนี้จะไมถือเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หากอยูในขอบเขตของ มาตรา 32 และ 34 แตบรรณารักษตองใชดุลยพินิจที่
รอบคอบกอนกระทําการดังกลาว ตองมีเหตุผลเพียงพอที่จะทําซ้ําหรือดัดแปลง หากส่ิงพิมพ
มีความจําเปนตองใหบริการเปนจํานวนมาก หองสมุดควรพิจารณาส่ังซื้อในปริมาณที่
เหมาะสมแกงบประมาณหรือความตองการ การซื้อเพียงหนึ่งฉบับแลวนํามาทําซ้ําโดยอาง
สิทธิตาม มาตรา 34 ไมสามารถทําไดและอาจเขาขายกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
ส่ิงพิมพนั้นยังมีการตีพิมพหรือวางจําหนายโดยทั่วไป ก็จะเปนการขัดตอการแสวงหา
ผลประโยชนและกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์อีกดวย 
  การทําซ้ําเพื่อใหแกหองสมุดอ่ืนนั้นก็สามารถทําไดโดย มาตรา 34 ระบุไว
ชัดเจน แตบรรณารักษก็ไมมีสิทธินํามาอางเพื่อใชในการแสวงหาทรัพยากรเพื่อใหบริการ 
เชน ขอทําสําเนาหนังสือทั้งเลมจากหองสมุดอ่ืน หรือทําสําเนาหนังสือทั้งเลมใหแกหองสมุด
อ่ืน โดยมีจุดประสงคเพื่อลดคาใชจายในการสั่งซื้อ เชนนี้ไมสามารถกระทําได เพราะมี
ผลกระทบตอการตลาดหรือมูลคาของงานลิขสิทธิ์ แตสามารถทําซ้ําบางสวนได โดยตอง
คํานึงถึงปริมาณและสัดสวนของงาน  
  สวนการดัดแปลงนั้นยังตองพิเคราะหกันอยางถี่ถวน แมวา พ.ร.บ. ฉบับนี้
จะไมไดระบุวาใหสิทธิแกบรรณารักษสามารถกระทําได แตการดัดแปลงก็นับเปนการทําซํ้า
รูปแบบหนึ่งตามความหมายที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ไดใหไววาหมายถึง “...ทําซํ้าโดยเปล่ียนรูปแบบ
ใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับ...” บรรณารักษจึงมีสิทธิกระทําการโดย
ไดรับความคุมครองตาม มาตรา 34 
  การดัดแปลงที่พบในหองสมุดเกิดจากการซอมแซมหรือจัดทําใหม มีเหตุผล
จากการเส่ือมสภาพของที่เกิดจากการใชงานหรืออายุของส่ิงพิมพ จําเปนตองดัดแปลง
เพื่อใหคืนสภาพ สามารถนํากลับมาใหบริการไดตามปกติ หรือการจัดทําใหม แมจะ
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พยายามรักษาความเปนตนฉบับไวเพียงใด ส่ิงที่ยังคงเดิมคือเนื้อหา (Contents) แตลักษณะ
ทางกายภาพยอมไมมีทางเหมือนตนฉบับไดอยางแนนอน 
  โดยสรุปแลวบรรณารักษมีสิทธิโดยชอบในการทําซ้ําหรือดัดแปลงส่ิงพิมพ 
แตตองไมเปนการละเมิดขอกําหนดตาม มาตรา 34 อยางไรก็ตาม บรรณารักษก็ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบทุกคร้ังถึงเหตุผลและความจําเปน บรรณารักษไมอาจทําซ้ําหรือ
ดัดแปลงไดตามตองการในทุกคร้ังไป ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและศีลธรรม ซึ่งเปนส่ิงที่
เปนไปไดยากในการกําหนดช้ีชัดลงไปวาความเหมาะสมที่วานั้นคือเทาใด 
 

หองสมุดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ไมใชเจาของลิขสิทธิ์ 
  สถานภาพของหองสมุดที่เกี่ยวพันกับส่ิงที่มีอยูในหองสมุดอาจอยูในฐานะ 
เจาของทรัพยสิน หรือ ผูครอบครองทรัพยสิน (ทรัพยสินในที่นี้หมายถึงส่ิงพิมพ) หรืออาจ
กลาวไดวาหองสมุดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเทานั้น แตมิไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ 
ดังนั้นการกระทําการใดๆ กับทรัพยสินนั้นจึงมีขอบเขตจํากัดอยู 
  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุความหมายของ 
กรรมสิทธิ์ หมายถึง “ความเปนเจาของทรัพย สิทธิทั้งปวงที่ผูเปนเจาของมีอยูเหนือทรัพยสิน 
ในอันที่จะใชสอย จําหนาย ไดดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขา
เกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย” ดังนั้นการที่หองสมุดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ จึงหมายถึงหองสมุดมีสิทธิอันชอบในการไดประโยชนจากทรัพยสิน เชน หนังสือที่
หองสมุดจัดซื้อมาเพื่อใหบริการ จึงมีสิทธิในการนําออกบริการใหผูใชยืมกลับไปได หากผูใช
ไมนํามาคืนก็มีสิทธิทวงคืนได ดําเนินการปรับไดตามระเบียบของหองสมุด นําออกจําหนาย
ไดโดยมีระเบียบของหนวยงานหรือระเบียบใดๆ รองรับ แตหองสมุดไมสามารถใชความเปน
จาของกรรมสิทธิ์ ทําซ้ําหรือดัดแปลงหนังสือเลมนั้น หรือนําเนื้อหาภายในหนังสือเลมนั้นไป
ใช เวนแตหองสมุดไดรับการอนุญาตหรือไดรับการโอนลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์อยาง
ถูกตอง 
  หองสมุดสามารถการทําซํ้าได โดยอยูในขอบเขตของสิทธิตาม พ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 34 แตหากหองสมุดจัดซื้อหนังสือมา 1 เลม และทําซํ้าเพิ่มเปน
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จํานวนมากเพื่อออกใหบริการหรือเพื่อจําหนาย โดยอางวาเปนกรรมสิทธิ์ เชนนี้ไมสามารถ
กระทําได 
  แมหองสมุดจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในส่ิงพิมพก็ตาม แตก็สามารถกระทํา
การไดเพียงในขอบเขตของการใชประโยชนจากส่ิงพิมพนั้น ไมมีสิทธิ์ในการจําหนาย ทิ้ง หรือ
กระทั่งบริจาคโดยพลการ ในกรณีที่เปนหองสมุดภายใตการกํากับของสวนราชการ อาจตอง
ดําเนินการตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3          
การควบคุมและจําหนายพัสดุ และใหหนวยงานสวนที่รับผิดชอบงานพัสดุเปนผูดําเนินการ
หรือมีคําส่ังใหหองสมุดเปนผูดําเนินการเองได เวนเสียแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน 
  สวนสถานภาพการเปน ผูครอบครองทรัพยสิน คือหองสมุดเปนเพียงผู
ครอบครองทรัพยนั้นช่ัวคราว โดยมิไดเปนเจาของ เชน กรณีที่มีผูใหยืมหนังสือเพื่อ
จุดประสงคบางประการ โดยมีขอตกลงหรือเงื่อนไข หองสมุดจะสามารถใชประโยชนได
เฉพาะตามที่เงื่อนไขกําหนด ไมสามารถกระทําการอ่ืนใดนอกเหนือไปจากที่ตกลงไวได 
 
ขอมูลการบริหารสิทธิ 
  พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีการเพิ่มเติมใน มาตรา 4 ระบุวา 
ขอมูลการบริหารสิทธิ หมายถึง “ขอมูลที่บงชี้ถึงผูสรางสรรค งานสรางสรรค นักแสดง     
การแสดง เจาของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใชงานอันมีสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลข
หรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว โดยขอมูลเชนวานี้ติดอยูหรือปรากฏเกี่ยวของกับงานอันมี
ลิขสิทธิ์หรือส่ิงบันทึกการแสดง” ซึ่งมิไดมีการระบุวาขอมูลการบริหารสิทธิครอบคลุมงาน
ประเภทส่ิงพิมพดวยหรือไมอยางชัดเจน เพียงแตใชคําวา งานสรางสรรค จึงอาจเปนขอ
ถกเถียงไดถึงการกระทําที่อาจสงผลกระทบตอขอมูลการบริหารสิทธิ 
  คําวา “งานสรางสรรค” จึงควรหมายรวมถึงส่ิงพิมพ ดังนั้นบรรณารักษจึง
จําเปนตองศึกษาถึงเร่ืองนี้ดวยเชนกัน ขอมูลการบริหารสิทธิสําหรับส่ิงพิมพจึงหมายถึง
สวนประกอบใดๆ ก็ตามในตัวเลมหนังสือ ที่มีการบงชี้ถึงขอมูลของเจาของลิขสิทธิ์              
ผูสรางสรรค ผูจัดพิมพ คือ ผูแตง สถาบัน หรือ สํานักพิมพ รวมถึงขอมูลในการจัดพิมพ เชน 
ชื่อผลงาน ผูสนับสนุน ขอกําหนดตางๆ รหัสประจําหนังสือ/วารสาร ประวัติผูแตง คํานิยม 
ภาพประกอบ ปที่พิมพ สถานที่พิมพ ฯลฯ ซึ่งเปนขอมูลที่มีใชสําหรับเผยแพรและมีผลตอ
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สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือผูสรางสรรค เหลานี้จะปรากฏที่ หนาปก ปกใน กระดาษคลุมปก 
(Dust Jacket/Book Jacket) เปนตน 
  ใน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 รวมถึงฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 มิไดระบุ
อยางชัดเจนวาขอมูลการบริหารสิทธินั้นครอบคลุมงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใดบาง และ
ขอความที่ปรากฏถึงการกระทําอันเปนการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิที่ปรากฏใน พ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 หมวด 2/1 ขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี 
มิไดกลาวครอบคลุมถึงส่ิงพิมพ แตบรรณารักษยังคงตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อระวังมิ
ใหกระทําการใดๆ ที่จะสุมเส่ียงเปนการลบ เปล่ียนแปลง หรือละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิ 
ซึ่งการกระทําบางอยางอาจไมเปนการละเมิด แตควรคํานึงถึงศีลธรรมและผลกระทบถึงสิทธิ
อันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์ 
  การกระทําที่อาจเขาขายการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิโดยบรรณารักษ 
คือการทําซํ้าหรือดัดแปลงส่ิงพิมพ ไมวาจะเปนการเขาเลมใหม การเย็บเลม การซอมแซม 
ซึ่งอาจมีการลบ เปล่ียนแปลง หรือทําลายขอมูลการบริหารสิทธิของส่ิงพิมพไปบางสวนหรือ
ทั้งหมด แตทั้งนี้ใน มาตรา 53/3 ระบุถึงการกระทําที่มิใหถือวาเปนการละเมิดขอมูลการ
บริหารสิทธิ ขอ 3 วา “การเผยแพรตอสาธารณชนซ่ึงงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการ
ลบหรือเปล่ียนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ หองสมุด 
หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร” 
  ขอกําหนดเกี่ยวกับขอมูลการบริหารสิทธินั้น ไดกําหนดข้ึนเพื่อใหสอดคลอง
กับยุคสมัยที่มีการใชงานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย แมวา พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ไมไดระบุชัดเจนวาขอมูลการบริหารสิทธิครอบคลุมงานประเภทใดบาง เพียงแตกลาว
โดยรวมวา งานสรางสรรค บรรณารักษก็ควรระมัดระวังในการกระทําการใดๆ เพราะแมจะ
ไมไดเขาขายการกระทําผิดโดยตรง แตอาจสงผลทางออม หรือหากไมเขาขายการละเมิด
ขอมูลการบริหารสิทธิ แตก็อาจเขาขายการละเมิดลิขสิทธิ์ในมาตราอ่ืนๆ อยูดี  
  
ขอบเขตการใชงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบรรณารักษ 
  การดําเนินงานตางๆ ของหองสมุดทุกแหงลวนมุงเนนที่การใหบริการและ
สงเสริมการอาน ศึกษา คนควา และวิจัย เผยแพรความรูสูสาธารณชนเพื่อประโยชนแหง
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การศึกษา จึงไดมีการกําหนดขอยกเวนสําหรับหองสมุดไวในการกระทําการใดๆ กับงานอันมี
ลิขสิทธิ์ (มาตรา 34) แตมิไดหมายความวาบรรณารักษจะสามารถทําการไดทุกอยางโดย
อางสิทธิการยกเวนดังกลาว ในทางกลับกัน บรรณารักษควรพิจารณาอยางรอบคอบในการ
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใหบริการแกผูใช 
  การทําซํ้าหรือดัดแปลงส่ิงพิมพในการใหบริการของหองสมุด เมื่อมีการ
รณรงคเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จึงเกิดความกังวลวาอาจเขาขายละเมิด พ.ร.บ. ทั้งสองกรณี
ลวนแตเปนการกระทําที่เช่ือมโยงกัน และบรรณารักษสามารถกระทําได เนื่องจากการ
ดัดแปลงคือทําซํ้าประเภทหนึ่ง ใน พ.ร.บ. ระบุชัดเจนวาการดัดแปลงคือ “การทําซํ้า”       
โดยเปล่ียนรูปแบบ หากการทําซํ้ามุงเนนที่เนื้อหา (Contents) การดัดแปลงจึงวาดวยเร่ือง
ของกายภาพ เชน นําวารสารฉบับปลีกจํานวนหนึ่งมาเย็บรวมใหม แตยังคงวารสารตนฉบับ
เดิมไวไมไดทําสําเนาซํ้า จึงแปรสภาพจากวารสารเลมปลีกเปนวารสารเลมเย็บ หรือการเขา
เลมใหมจากหนังสือปกออนกลายเปนหนังสือปกแข็ง ที่เปล่ียนไปคือลักษณะทางกายภาพ
ของตัวเลม ขณะที่กระดาษสวนเนื้อหายังคงเดิม เปนตน 
  ดังนั้นบรรณารักษจึงไมควรตองกังวลในเร่ืองนี้ ตราบใดที่ยังอยูในขอบเขต
ที่กําหนด ขอมูลที่ปรากฏในเอกสาร คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่ เปนธรรม เผยแพรโดย        
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย มีรายละเอียดในหัวขอ การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปน
ธรรมในการเรียนการสอน ระบุไววา “...รางคูมือดังกลาวมีขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
เฉพาะผูสอนและผูเรียนตามมาตรา 32 และมาตรา 33 ไมรวมถึงขอยกเวนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตใหบรรณารักษหองสมุดกระทําการแกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไมถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 34 ...” ตรงนี้ควรระวังและพิจารณาใหรอบคอบวาการ
ใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมนั้นหมายถึง “ผูสอนและผูเรียน” เทานั้น บรรณารักษมิไดอยูใน
ฐานะทั้งผูสอนและผูเรียน แตอยูในฐานะผูใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งได
สิทธิกระทําการโดยชอบอยูแลว (มาตรา 34) ดังนั้นการที่บรรณารักษกระทําการใดๆ       
โดยอางสิทธิการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมจึงทําไมได เวนแตบรรณารักษจะทําหนาที่เปน
ผูสอนหรือผูเรียนตามที่ระบุ 
  คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม ฉบับนี้เปนเพียงแนวทางและเปนพื้นฐาน
ในการพิจารณานํางานลิขสิทธิ์ไปใช จึงเปนเพียงหลักเกณฑเบ้ืองตนเทานั้น บรรณารักษตอง
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ตอบตัวเองใหไดวากําลังใชงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นในฐานะอะไร หากใชเพื่อการดําเนินงานของ
หองสมุดสําหรับใหบริการ ก็สามารถกระทําได แตหากใชเพื่อจุดประสงคอ่ืนก็ตองคํานึงถึง
แนวทางที่ไดระบุไวดวย 
 

ความไมชัดเจนบางประการของเนื้อหา 
  ปญหาที่พบบอยคือความไมเขาใจในเนื้อหาของ พ.ร.บ. บรรณารักษใน
ฐานะประชาชนทั่ วไปอาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อน  เนื่ องจากภาษาที่ ใชนั้นมี
ลักษณะเฉพาะ อาจสรางความเขาใจผิด ในรูปประโยคเดียวกันอาจตีความไดหลากหลาย
ทั้งในมุมมองของนักกฎหมาย นักภาษาศาสตร หรือประชาชนทั่วไป 
  การตีความกฎหมายโดยท่ัวไปแลวจะมีการตีความตามตัวอักษร (Textual 
Approach) และการตีความตามเจตนารมณ (Purposive Approach) ดวยเหตุที่กฎหมาย
ไดมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร การตีความกฎหมายจึงตองดูตัวอักษรเปนหลัก
เสียกอนแลวจึงคอยไปถึงการตีความตามเจตนารมณ8 ซึ่งยิ่งสรางความสับสนวาแลวใครจะ
เปนผูตีความถึงขอความหรือเจตนารมณดังกลาว  อีกทั้งการใช คําในภาษากฎหมายท่ี
บางคร้ังมีลักษณะเปนนามธรรม ยิ่งสรางความสับสนไดมากเชนกัน 
  ตัวอยางเชน  ในสวนที่  6 ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  มาตรา  32           
“...ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร...”          
(สํานักกฎหมาย กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 18) หรือ มาตรา 34 “...การทําซํ้างาน
บางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืน...” (สํานักกฎหมาย กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 
22) หรือ ปริมาณการใชงานลิขสิทธิ์ที่ระบุใน คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมวา “...สําเนา
ที่ทําข้ึนจะตองไมยาวจนเกินไป...” (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 16)  เหลานี้ลวนแตไม
สามารถกําหนดความชัดเจนไดเลยวาเทาใดจึงจะเรียกวา เกินสมควร ตามสมควร หรือ ไม
ยาวจนเกินไป 

  หรือความเปนจริงทางปฏิบัติในการกําหนดปริมาณการใชงานลิขสิทธิ์ เชน 
1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เลม บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือ
หนังสือพิมพ (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 15)   หรือเกณฑการพิจารณาการใชงาน
ลิขสิทธิ์ ขอ 5.3 ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญที่ถูกนําไปใชเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหา
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ทั้งหมด (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2558 : 11)   โดยไดอธิบายเพิ่มเติมวา แมจะนําไปใชใน
ปริมาณนอยแตหากเปนสาระสําคัญหรือหัวใจของงานช้ินนั้น ก็อาจเขาขายไมเปนธรรมได 
ทั้งหมดนี้แทบเปนไปไมไดเลยท่ีจะปฏิบัติตาม คงยากที่จะอาศัยเพียงหน่ึงบทความจาก
หนังสือทั้งเลมเพื่อการทําวิจัย หรือการไมเลือกใชสวนที่เปนสาระสําคัญ เพราะหากไมมี
ความสําคัญแลว นักวิจัยก็ไมเหตุผลที่จะใชงานลิขสิทธิ์ชิ้นนั้น แมจะมีการระบุวาแนวทาง
ดังกลาวเปนเพียงพื้นฐานในการพิจารณานํางานลิขสิทธิ์มาใช แตกลับยิ่งสรางความสับสน
ใหแกประชาชนมากข้ึนกวาเดิม 
  การกระทําที่เขาขายละเมิด พ.ร.บ. อาจถูกโตแยงไดทั้งจากการตีความตาม
ตัวอักษรหรือตามเจตนารมณ ฝายที่เห็นควรเอาผิดอาจอางวาตองถือตามตัวบทกฎหมาย
ทุกคําตามตัวอักษรอยางเครงครัด ขณะที่ฝายที่ โตงแยงอาจอาศัยการตีความทาง
ภาษาศาสตรหรือเจตนารมณในการนําไปใชซึ่งไมอาจวัดเปนมาตรฐานมาหักลางไดอีก แม
กฎหมายจะพยายามอยางยิ่งในการรักษาสมดุลระหวางเจาของลิขสิทธิ์และผูนํางานอันมี
ลิขสิทธิ์ไปใช แตก็ปฏิเสธถึงความเห็นตางระหวางผูมีสวนไดสวนเสียไมไดเชนกัน 
 

สรุป 
  ลิขสิทธิ์ นับเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึงที่ประเทศไทยไดให
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเร่ืองอ่ืนๆ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได
ระบุไวในมาตรา 86 (2) “...สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิด เพื่อใหเกิดความรูใหม รักษา
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา...” พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ จึงไดตราข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกผูสรางสรรคใหไดรับสิทธิ์
และผลประโยชนตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมกําลังใจใหเกิดการ
สรางสรรคและเผยแพรผลงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
  หองสมุดเปนหนวยงานที่ใหบริการและสงเสริมการศึกษาคนควาอยางเสรี 
จึงอาจเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์จากผูใชบริการโดยรูเทาไมการณ การสรางจิตสํานึกและ
รณรงคใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม จึงอาจเปนหนทางที่เหมาะสมและเปนไปไดมาก
ที่สุดที่บรรณารักษจะกระทําได ในขณะเดียวกันการดําเนินการใดๆ โดยบรรณารักษจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ แมวาจะไดสิทธิในการยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม  
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