ปั ญหาการให้ความคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต: ศึกษากรณีบทบัญญัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์
และเขตอํานาจศาล
อนนท์ แก่นทอง*
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลกและความก้ าวหน้ าทางด้ านการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดเก็บข้ อมูลจากในรูป
ของสิ่งพิมพ์ไปสู่การจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital) สําหรับการเผยแพร่ บนเครือข่ าย
อิน เทอร์ เ น็ต (Internet) ซึ่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ต นั้ น ได้
ก่อให้ เกิดประเด็นโต้ แย้ ง ถกเถียงและการคาดเดาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะปั ญหาการละเมิด
สิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้ แก่ สิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในการทําซํา้ หรือดัดแปลงและสิทธิ
แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน ตามมาตรา 15 ของพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิท ธิ์
พ.ศ. 2537 ไม่ ว่าจะเป็ นการนํางานอันมีลิขสิทธิ์ไปทําซํ้าถาวรหรือทําซํ้าชั่วคราว ตลอดจนการ
เผยแพร่ งานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้ รับอนุ ญาตจากเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเมื่อพิ จารณาจาก
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะเห็นได้ ว่ายังคงมีบทบัญญัติท่ไี ม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว
เท่าที่ควร นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาการบังคับใช้ เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีการละเมิดงาน
อันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้ เกิดปั ญหาการใช้ เขตอํานาจศาลทับซ้ อนต่อการ
กระทํา ละเมิ ด ในครั้ ง เดี ย วกัน เนื่ อ งจากการละเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ส ามารถกระทํา ความผิ ด ได้ ใ นอีก
ประเทศหนึ่ง แม้ ผ้ ูกระทําความผิดจะอยู่ในอีกประเทศหนึ่งก็ตามอีกทั้งปั ญหาในการฟ้ องร้ องคดี
การนําตัวผู้กระทําความผิดมาสู่ศาล รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดี ที่มีความจําเป็ นต้ องบังคับ
คดีกบั บุคคลหรือทรัพย์สนิ ที่อยู่ในดินแดนของประเทศอื่น
ทั้งนี้จากปั ญหาที่กล่ าวมาข้ างต้ น เห็นควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ ความคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีเผยแพร่
บนเครื อ ข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ต และเขตอํา นาจศาลในการพิ จ ารณาคดี ก ารละเมิ ด งานอัน มี ลิ ข สิท ธิ์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ ให้ สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยการอาศัยแนวทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศและความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ
*
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1. บทนํา
เนื่ อ งด้ วยเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ทํา ให้ การลอกเลี ย นแบบ ทํา ซํ้ า หรื อ เผยแพร่
สู่สาธารณชนโดยมิได้ รับอนุ ญาตจากเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็ นไปได้ โดยง่าย โดยเฉพาะข้ อมูล
ในอินเทอร์เน็ตสามารถคัดลอกได้ อย่างไม่ร้ ูจักจบสิ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไม่ ส้ นิ สุด
และสามารถทําสําเนาได้ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นจํานวนมาก
จากสภาพปั ญหาการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้ างต้ น
ทําให้ เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. ปั ญ หาการกระทํ า ที่ ถื อ ว่ า เป็ นการละเมิ ด งานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ บนอิ น เทอร์เ น็ ต
ซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้สร้ างสรรค์หรือเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะสิทธิในการทําซํา้
หรื อ ดั ด แปลงและสิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนตามมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสามารถแบ่งปัญหาหลัก ๆ ออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1.1 ปั ญหาการทําซํ้าข้ อมูลอันเนื่องมาจากการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตไม่ ว่าจะเป็ น
การทําซํา้ ถาวรหรือทําซํา้ ชั่วคราวการทําซํา้ สําเนางาน (Mirroring) การคัดลอกเพลงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือการคัดลอกรหัส HTML และการออกแบบเว็บไซต์
1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะ
เป็ นการเชื่อมโยง (Linking) หรื อการแบ่ งปั นข้ อมูลบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต (File Sharing)
เป็ นต้ น
2. ปั ญหาเขตอํานาจศาล เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์เป็ นงานที่มีความสลับซับซ้ อน
และเชื่อมโยงกับประเทศต่ าง ๆ ทั่วโลกทําให้ ประเทศทั้งหลายประสบปั ญหาการใช้ เขตอํานาจ
เนื่องจากกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ล้ วนแต่ มีการบังคับอยู่ ภายในดินแดน
ของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น โดยเมื่อมีการกระทําอันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ต ซึ่ ง เป็ นบริ เ วณที่ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนว่ า อยู่ ภ ายใต้ เ ขตอํา นาจของประเทศใด
การพิจารณาว่าประเทศใดเป็ นประเทศที่มีเขตอํานาจเหนือการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์จึงอาจเกิด
เป็ นปัญหาขึ้นมาได้ ตลอดจนความยากลําบากในการที่จะนําตัวผู้กระทําความผิดมาสู่ศาล
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยาม “การทําซํา้ ” และ “การ
เผยแพร่ส่สู าธารณชน” ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อให้ บทบัญญัติมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นและสามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่
เป็ นอยู่ ในปั จจุ บัน รวมถึงอาศัยแนวทางการดําเนินคดีของต่ างประเทศตลอดจนความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ อย่างเช่น แนวคิดการจัดตั้งศาลแห่งโลกไซเบอร์ (Cyber Court/Internet Court)
เพื่อช่วยให้ การดําเนินคดีลิขสิทธิ์เป็ นไปอย่างประสิทธิภาพ
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2. สิท ธิ ในการให้ความคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ของเจ้าของงานอันมี ลิขสิ ท ธิ์ บนเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตภายใต้กฎหมายไทย
2.1 สิทธิในการให้ความคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
2.1.1 สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Right) คื อ สิ ท ธิ ท่ี ใ ห้ แก่ เ จ้ า ของงานอั น มี
ลิขสิทธิ์โดยมุ่งให้ ความคุ้ มครองในด้ านเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่ าแห่ ง
ลิขสิทธิ์ (Royalty) ที่จะได้ จากการที่บุคคลอื่นที่ขอใช้ งานลิขสิทธิ์
2.1.2 สิทธิเด็ดขาด (Negative Right) เป็ นสิทธิในทางปฏิเสธหรื อนิเสธสิทธิ คือ
สิทธิท่จี ะปฏิเสธการกระทําของบุคลลอื่นหรือสิทธิท่จี ะห้ ามบุคคลอื่นกระทําการบางอย่างต่องาน
ที่ตนเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ เพราะนอกจากกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ อาํ นาจแก่เจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ที่จะใช้ ประโยชน์ในงานของตนแล้ ว ยังให้ สทิ ธิแก่เจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ท่จี ะกีดกันผู้อ่นื จากการ
ใช้ งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้
2.1.3 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) เป็ นสิทธิหวงกันของเจ้ าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ท่ไี ด้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็ นสิทธิท่จี ะห้ ามไม่ให้ ผ้ ูอ่ นื นํางานของตนไปใช้ โดย
ไม่ ได้ รับอนุ ญาต ตลอดจนให้ เจ้ าของลิ ขสิทธิ์มีสิทธิอนุ ญาตให้ บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้ าของลิขสิทธิ์ได้
2.2 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์บนอิ นเทอร์เน็ตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ของประเทศ
ไทยประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 ประเภท ดังนี้คือ
2.2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2.2 ข้ อความในเอกสารบนอินเทอร์เน็ต ข้ อความในจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และ
ถ้ อยคําในเว็บไซต์
2.2.3 ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และงานศิลปะใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
2.2.4 เพลงบนอินเทอร์เน็ต
2.2.5 ภาพเคลื่อนไหวและภาพยนตร์
2.2.6 ฐานข้ อมูล
2.2.7 การแพร่เสียงแพร่ภาพทางเว็บไซต์ (Web Broadcasts or Webcasting)
2.3 เขตอํานาจศาลในการให้ความคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
เนื่ อ งด้ ว ยคดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ น้ั น เป็ นคดี ท่ีไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองจาก พระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถฟ้ องคดีได้ สองแบบ คือ
2.3.1 การฟ้ องแพ่ ง เป็ นการฟ้ องเพื่ อ เรี ย กค่ า เสีย หายอัน เกิด ขึ้น จากการละเมิ ด
โดยถือว่ า การละเมิด ลิ ขสิท ธิ์น้ั น ทํา ให้ เกิด ความเสีย หายแก่ สิทธิ์ข องเจ้ า ของงานอัน มีลิ ขสิท ธิ์
โดยเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ สามารถฟ้ องเรี ยกค่ าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่ าอาจจะ
เกิดขึ้น
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2.3.2 การฟ้ องอาญา เป็ นการฟ้ องเพื่อลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมีโทษทางอาญาบัญญัติไว้ อาจจะทําให้ ผ้ ูละเมิดต้ องโทษจําคุกได้ มักจะ
ฟ้ องกันเพื่อให้ เกิดการเข็ดหลาบไม่ กล้ ากระทําอีก การนําสืบเพื่ อฟ้ องคดีอาญานั้นต้ องพิสูจน์
จนสิ้นข้ อสงสัยว่าผู้ละเมิดได้ กระทําผิดจริงทั้งหมดตามข้ อกล่าวหา

3. กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองสิทธิ ของเจ้าของลิขสิทธิ์ บนเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ตและการบังคับใช้เขตอํานาจศาลภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
อนุ สัญญาระหว่างประเทศหรือข้ อตกลงระหว่างประเทศที่ให้ ความคุ้มครองสิทธิของ
เจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ท่สี าํ คัญในปัจจุบัน ประกอบไปด้ วย
3.1 อนุ สญ
ั ญากรุ งเบอร์นว่ าด้วยการคุม้ ครองงานวรรณกรรมและศิ ลปกรรม (The
Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works)
ทั้งนี้ ถือเป็ นอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่ค้ ุมครองลิขสิทธิ์ โดยงานที่
ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองภายใต้ อ นุ สัญ ญากรุ ง เบอร์ น (The Berne Convention) จํา กัด เฉพาะแต่
“งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” (Literary and Artistic Works) เท่านั้น ซึ่งระยะแรก ๆ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1886–1914 ขอบเขตของงานลิขสิทธิ์ไม่ กว้ าง กล่ าวคือ ความหมายของงานที่ระบุไว้ ใน
อนุ สัญญากรุงเบอร์นมิได้ หมายรวมถึงงานภาพยนตร์และงานที่แสดงออกมาโดยกระบวนการที่
คล้ ายคลึงกับการถ่ายทําภาพยนตร์โดยตรง แต่ต่อมาได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขหลายต่ อหลายครั้ง
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1914 ได้ ขยายขอบเขตคําจํากัดความของคําว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”
ให้ กว้ างขึ้นโดยหมายรวมถึงทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวกับวรรณกรรม วิทยกรรมและศิลปกรรม ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใดก็ตามซึ่งรวมถึงผลงานถ่ายทําภาพยนตร์
3.2 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement))
ความตกลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (TRIPs Agreement)
เป็ นผลมาจากการเจรจาการค้ าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ระหว่าง ปี ค.ศ. 1986 –
1994 โดยได้ มีการเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ ในอนุ สัญญากรุงเบอร์น (The Berne Convention)
ในส่วนของงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบัญญัติไว้ ชัดเจนว่ า ให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ รับ
ความคุ้ ม ครองในฐานะงานวรรณกรรม รวมถึ ง ได้ ข ยายหลั ก การเกี่ย วกับ สิท ธิ ใ นการให้ เ ช่ า
ซึ่งอนุญาตให้ ผ้ ูสร้ างสรรค์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้นในการที่จะ
ห้ ามมิใ ห้ เช่ า เชิ งพาณิชย์ ต่อสาธารณะซึ่งต้ น ฉบับหรื อสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ใ ห้ นํา
บทบัญญัติน้ ีใช้ กบั งานภาพยนตร์ด้วยแต่มีข้อยกเว้ นว่า หากการเช่างานนี้นาํ ไปสู่การลอกเลียนและ
ทําให้ เสื่อมเสียสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซํา้ ที่ให้ แก่ผ้ ูสร้ างสรรค์ย่อมถือว่าเป็ นการละเมิด
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3.3 สนธิ ส ัญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ขององค์ก ารทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO Copyright
Treaty)
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
เกิดมาจากความพยายามผลักดันโดยองค์การทรั พย์สินทางปั ญญาโลกให้ มีการแก้ ไขปรับปรุง
สนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทางเทคโนโลยี โดยได้ มี
การเพิ่ ม เติ ม จากที่บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นอนุ สัญ ญากรุ ง เบอร์ น (The Berne Convention) มี ด้ ว ยกัน 3
ประการ คือ สิทธิในการจําหน่าย สิทธิในการให้ เช่า และสิทธิในการเผยแพร่

4. ปั ญ หาการให้ค วามคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ข องเจ้า ของงานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเขตอํานาจศาล
4.1 ปั ญ หาการให้ค วามคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องเจ้ า ของงานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ปัญหาการให้ ความคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประการ คือ
4.1.1 ปัญหาการทําซํา้ งานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. การท่องอินเทอร์เน็ต (Browsing)
การสืบค้ นหาข้ อมูลข่าวสารด้ วยการท่องอินเตอร์เน็ตโดยการเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ าไป
ยังผู้ให้ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และค้ นหาข้ อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ (Web Site) ต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท่องอินเทอร์เน็ต (Browser) โดยปกติในการท่องอินเทอร์เน็ตจะมี
การทําซํ้าข้ อมู ลที่อยู่ บนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตในหน่ วยความจําชั่วคราว(RAM หรื อ Random
Access Memory) ที่อยู่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสมอ แต่ การทําซํ้าลงในหน่ วยความจํานี้จะเป็ น
ทําซํา้ เพียงชั่วคราวเพื่อนําส่งข้ อมูลให้ ปรากฏบนหน้ าจอภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้ เกิดปัญหาว่า
การกระทําดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการทําซํา้ ภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่
2. การเก็บข้ อมูล (Caching)
โดยปกติการใช้ งานอินเทอร์เน็ตจะมีการทําสําเนาข้ อมูลจากแหล่ งที่มาของข้ อมูลมา
เก็บไว้ ในหน่วยความจําชั่วคราว (RAM) หรือในหน่วยบันทึกความจําถาวร (Hard Disk) เพื่อให้
การเข้ า ถึงข้ อมู ล บนเครื อข่ า ยอินเทอร์ เน็ต เป็ นไปด้ วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะว่ า เมื่อมีก าร
เรียกใช้ ข้อมูลเดิมที่ผ้ ูท่องอินเทอร์เน็ต (Browsing) ได้ เคยเรียกใช้ มาก่อนแล้ ว ระบบก็จะเรียก
ข้ อมูลนั้นมาจากหน่วยความจําชั่วคราว (RAM) หรือในหน่วยบันทึกความจําถาวร (Hard Disk)
โดยไม่จาํ เป็ นต้ องเรียกข้ อมูลของเว็บไซต์หรือแหล่งกําเนิดของข้ อมูลนั้นอีก ซึ่งก่อให้ เกิดปัญหาว่า
การทําซํา้ สําเนาข้ อมูลเช่นนี้จะเป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้ าของเว็บไซต์น้ันหรือไม่ เพราะสิทธิในการ
ทําซํา้ ข้ อมูลนั้นก็เป็ นสิทธิแต่ผ้ ูเดียวของเจ้ าของเว็บไซต์ซ่ึงเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
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3. การทําซํา้ สําเนางาน (Mirroring)
การทําซํา้ สําเนางาน (Mirroring) ได้ แก่การที่เครือข่าย (Server) หนึ่งได้ ทาํ ซํา้ ข้ อมูล
ของอีกเครือข่ายหนึ่งและนําไปไว้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเครือข่ายจําลอง (Mirror Server)
จะทําการจัดเก็บข้ อมูลเหมือนกับที่จัดเก็บไว้ ในเครื อข่ ายตั้งต้ น (Original Server) ซึ่งบางครั้ ง
เครื อ ข่ า ยจํา ลองถู ก จั ด ทํา ขึ้ นโดยปราศจากความยิ น ยอมจากเจ้ า ของเครื อ ข่ า ยต้ น แบบและ
การกระทําดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของเครือข่ายตั้งต้ นได้ เนื่องจากโดยทั่วไป
เว็บไซต์จะมีการหารายได้ จากการขายพื้นที่โฆษณาบนหน้ าเว็บไซต์ ซึ่งอัตราค่าโฆษณาจะขึ้นอยู่กบั
ปริมาณผู้เข้ าชมเว็บไซต์ ซึ่งการทําซํา้ สําเนางาน (Mirroring) อาจทําให้ เว็บไซต์บนเครือข่ายตั้งต้ น
ได้ รั บ ความเสีย หาย เพราะทํา ให้ จํา นวนผู้ เ ข้ า ชมเว็บ ไซต์ บ นเครื อ ข่ า ยตั้ ง ต้ น มี จํา นวนลดลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ จากการโฆษณาของเว็บไซต์บนเครือข่ายตั้งต้ น ซึ่งการทําซํา้ สําเนางาน
(Mirroring) ได้ ก่อ ให้ เกิดปั ญหาว่ า การกระทําดังกล่ าวจะถือว่ า เป็ นการทํา ซํ้าภายใต้ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์หรือไม่
4.1.2 ปัญหาการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ต
1. การเชื่อมโยง (Linking)
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตสามารถค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์
หนึ่งแล้ วย้ ายไปค้ นหาข้ อมูลจากอีกเว็บไซต์หนึ่งได้ โดยง่าย เนื่องจากเจ้ าของเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น
มักสร้ างระบบในเว็บไซต์ของตนเองให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลกับเว็บไซต์อ่นื ได้ ด้วยโดยการสร้ าง
ระบบให้ ผ้ ู เข้ า มาค้ น หาข้ อ มู ล ในเว็บ ไซต์ หนึ่ ง ทราบว่ า มี ข้ อมู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งหรื อข้ อ มู ล ที่เ จ้ า ของ
เว็บไซต์น้ันต้ องการให้ ผ้ ูเข้ ามาค้ นหาข้ อมูลทราบว่ามีข้อมูลใดอยู่ในเว็บไซต์อ่นื บ้ าง เมื่อผู้ใช้ บริการ
ทราบก็สามารถที่จะเข้ าไปค้ นหาข้ อมูลนั้นที่เว็บไซต์ซ่ึงเป็ นที่อยู่ ของข้ อมูลนั้นได้ การเชื่อมโยง
ข้ อมูลในลักษณะเช่ นนี้เป็ นการเชื่อมโยงภายนอก (Out-Linking) ซึ่งทําให้ ผ้ ูใช้ งานอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนสถานที่ในการค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ท่มี ีระบบในการเชื่อมข้ อมูล (Linking Site) ไปยัง
เว็บไซต์ท่ถี ูกเชื่อมข้ อมูล (Linked Site) ได้ ทนั ที ซึ่งการเชื่อมโยงข้ อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ถือได้ ว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้ าของข้ อมูลบนเว็บไซต์ท่ถี ูกเชื่อมโยงหรือไม่ เนื่องจากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ เพี ยงผู้ เดียวในการทําซํ้าและนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะถือเป็ นการนํางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ ืนออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ หรือไม่
2. การเชื่อมโยงแบบมีกรอบ (Framing)
การเชื่อมโยงแบบมีกรอบ คือ การเชื่อมโยงข้ อมูล โดยการทําให้ ข้อมูลจากเว็บไซต์อ่นื
มาวางบนหน้ าเว็บไซด์ของตนในรูปของกรอบหน้ าต่าง (Frame) โดยที่กรอบดังกล่าวสามารถที่จะ
เชื่อมโยงข้ อมูลไปยังเว็บไซด์เจ้ าของข้ อมูลได้ ซึ่งการเชื่อมโยงข้ อมูลในลักษณะของการทํากรอบ
หน้ าต่างเช่ นนี้อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของเว็บไซต์ท่ถี ูกเชื่อมโยงข้ อมูลได้ เพราะทําให้
ผู้ใช้ บริการไม่เห็นโฆษณาต่าง ๆ บนหน้ าเว็บไซต์ท่ถี ูกเชื่อมโยงข้ อมูลได้ แต่ผ้ ูใช้ บริการกลับเห็น
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โฆษณาของเว็บไซต์ท่เี ชื่อมโยงข้ อมูล ในบางกรณีผ้ ูใช้ บริการอาจสับสนว่าข้ อมูลที่ปรากฏในกรอบ
หน้ าต่ างนั้นเป็ นข้ อมู ลที่มีแหล่ งที่มาจากเว็บไซต์ใดซึ่งก่ อให้ เกิดปั ญหาว่ าการทําการเชื่อมโยง
แบบมีกรอบถือว่าเป็ นการทําซํา้ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่
4.2 ปั ญหาการบังคับใช้เขตอํานาจศาลตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
สาเหตุสาํ คัญของปั ญหาการใช้ เขตอํานาจศาลกับการประกอบกิจกรรมบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใต้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2539 ประกอบไปด้ วยปัญหาหลัก 2 ประการด้ วยกัน คือ
ประการแรกปั ญหาความแตกต่างของหลักการใช้ เขตอํานาจศาล ตามแนวคิดที่มีมา
ตั้งแต่ อดีตกับสภาพการประกอบกิจกรรมบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งไม่ ได้ เป็ นกิจกรรมที่มี
ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับการประกอบกิจกรรมในอดีต ทําให้ เกิดปั ญหาในการกําหนดว่ า
การประกอบกิจกรรมดังกล่าว ตกอยู่ในเขตอํานาจศาลของประเทศใด นอกจากนี้สภาพเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตที่เชื่อมต่ อไปยั งทั่วโลก ยังก่อให้ เกิดปั ญหาการใช้ เขตอํานาจศาลทับซ้ อนต่ อการ
กระทําละเมิดในครั้งเดียวกันอีกด้ วย ยิ่งไปกว่านั้นการที่กจิ กรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่ได้ ถูกดําเนินการโดยบุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันทั่วไป
แต่ เกิดจากตัวตนในทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นเหตุให้ การใช้ เขตอํานาจศาลเหนือผู้ท่กี ระทํา
ละเมิด บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกรณีใด ๆ จําเป็ นต้ องกําหนดตัวเจ้ าของที่แท้ จริงของตัวตน
ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ น แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การกํา หนดเจ้ า ของตั ว ตนทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เป็ นปัญหาที่หลายประเทศกําลังประสบอยู่ในปัจุบัน
ประการที่สอง ปั ญหาการใช้ เขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวอาจไม่ได้ เริ่มต้ นและ
สิ้นสุดทั้งหมดในเขตศาล หรือในบางกรณีผ้ ูประกอบกิจกรรมที่ถูกฟ้ องร้ องคดีไม่ได้ อยู่ในดินแดน
ของประเทศที่ใช้ เขตอํานาจทางศาล จึงทําให้ เกิดปั ญหาในการฟ้ องร้ องคดี การนําตัวผู้กระทํา
ความผิดมาสู่ศาล รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดี ที่มีความจําเป็ นต้ องบังคับคดีกับบุคคลหรือ
ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในดินแดนของประเทศอื่น เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลให้ การใช้ เขตอํานาจศาลในการพิจารณา
คดีเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร

5. การวิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเขตอํานาจศาลและแนวทางแก้ไขปั ญหา
ทั้งนี้ จากปัญหาที่กล่าวมาจึงเห็นควรมีการปรับแก้ กฎหมายเพื่อให้ ความคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครื อข่ ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยอาศัยกฎหมายของต่างประเทศที่มีความก้ าวหน้ า
ทางกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น
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5.1 การวิ เ คราะห์ แ ละการแก้ไ ขปั ญ หาการทํ า ซํ้ างานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
ทั้ ง นี้ การทํา ซํ้ า ภายใต้ การท่ อ งอิ น เทอร์ เ น็ ต (Browsing) และการเก็บ ข้ อมู ล
(Caching) ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นผลมาจากการทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ แต่ แ ตกต่ า งที่เ ป็ นการทํา ซํ้า
เพี ยงชั่วคราวหรื อถาวรเท่านั้น ซึ่งการกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์น้ันหากไม่ ขัดต่ อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้ าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั ชอบ
ด้ วยกฎหมายของเจ้ าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ไม่สมควรถือเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างไรก็ตาม การทําซํา้ สําเนางาน (Mirroring) สําหรับกฎหมายของไทยถือ
ได้ ว่าเป็ นการทําซํา้ ภายใต้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เนื่องจากเป็ นการทําซํ้าทั้งหมด
และถาวร จึงถือเป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ซ่ึงได้ แก่ เจ้ าของเว็บไซด์ต้ังต้ น
เนื่องด้ วยตามมาตรา 15 (1) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ย่อมมีสทิ ธิแต่ผ้ ูเดียวดังในการทําซํา้ หรือดัดแปลงงาน
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการทํา ซํ้า งานอัน มี ลิ ข สิท ธิ์บ นเครื อข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ต
มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น เห็ น ควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537
เป็ นดังต่อไปนี้คือ
5.1.1 การอาศัยแนวทางการบัญญัติกฎหมายของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
โดยการอาศัยมาตรา 5(1)(a) ข้ อกําหนดว่ าด้ วยลิ ขสิทธิ์ (EU Copyright Directive)ซึ่ ง
ครอบคลุ มการใช้ งานข้ อมู ลบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต ตลอดจนการทําซํ้าชั่ วคราวบนเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต มาปรับกับมาตรา 4 วรรค 13 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ ครอบคลุม
การทําซํ้าชั่ วคราวในหน่ วยความจําชั่ วคราว (RAM) ของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยขยายขอบเขต
ความหมายของการ “ทําซํา้ ” ให้ ครอบคลุมถึงการทําซํา้ ชั่วคราวด้ วย โดยแก้ ไขเป็ น ดังนี้คือ
“ทําซํา้ ” หมายความ รวมถึง คัดลอก เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแม่พิมพ์ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้ นฉบับ จากสําเนาจากการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือ
จากสื่อบันทึกใดไม่ ว่าด้ วยวิธีรูปแบบใด ๆ ในส่วนอันเป็ นสาระสําคัญ โดยไม่ มีลักษณะเป็ นการ
จัดทําขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่า การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวร
รวมถึงบัญญัติข้อยกเว้ นการทําซํา้ เป็ นมาตรา 32/...... ดังนี้
“มาตรา 32/.......... การทํา ซํ้า ชั่ ว คราวงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี
หากเป็ นส่วนสาระสําคัญของกระบวนการทางเทคนิคในลักษณะดังต่อไปนี้
1) กระทําโดยคนกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งถ่ายข้ อมูลระหว่างบุคคที่สาม หรือ
2) เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ งานโดยชอบด้ วยกฎหมาย”
อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
โดยได้ มีการบัญญัติไว้ ในมาตรา 32/2 เอาไว้ ดังนี้ “การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ที าํ หรือได้ มา
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โดยชอบด้ วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ีลักษณะเป็ นการทําซํา้ ที่จาํ เป็ นต้ องมีสาํ หรับการ
นําสําเนามาใช้ เพื่อให้ อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ทาํ งานได้ ตามปกติ มิให้ ถอื ว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์” ซึ่งทําให้ เกิดความชัดเจน
ว่าการซํา้ งานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็ นการท่องอินเทอร์เน็ต (Browsing)
และการเก็บข้ อมูล (Caching) ไม่ถอื เป็ นการกระทําที่ละเมิดลิขสิทธิ์
5.2 การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เนื่องด้ วยในปั จจุ บันยังคงไม่มีคาํ วินิจฉัยของศาลหรือกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงแบบลึก (Deep Linking) และการเชื่อมโยงแบบมีกรอบ (Framing) ว่าเป็ นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือไม่จึงทําให้ ประเด็นดังกล่าวยังคงไม่สามารถ
หาข้ อสรุปที่ชัดเจนได้ อย่ างไรก็ตามผู้เขียนมีความเห็นว่ าการกระทําดังกล่ าวไม่ ถือว่ าเป็ นการ
ละเมิดสิทธิของเจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ภายใต้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพราะการ
กระทําเช่นนี้ไม่ได้ เป็ นการทําซํา้ หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้ าของเว็บไซต์อ่นื มาไว้ ท่เี ว็บไซต์
ของผู้ ก ระทํา โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแต่ อ ย่ า งใดแต่ เ ป็ นการบอกผู้ ใ ช้ ง านอิน เทอร์ เ น็ต ว่ า ข้ อ มู ล
ที่เชื่อมโยงดังกล่ าวนั้นมาจากเว็บไซต์อ่ ืนเท่านั้น อย่ างไรก็ตามเว็บไซต์ท่ีทาํ การเชื่อมโยงแบบ
มี ก รอบ (Framing) อาจละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ด้ ถ้ า การกระทํา ดั ง กล่ า วเป็ นการดั ด แปลงงานจาก
เว็บไซต์อ่นื ซึ่งตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การดัดแปลงงงาน หมายถึง
การทําซํา้ โดยการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุง แก้ ไขเพิ่มเติมหรือจําลองงานต้ นฉบับใหม่ในส่วน
ที่เป็ นสาระสําคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็ นการจัดทํางานขึ้นใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ทั้งนี้ เพื่อให้ การเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ เห็นควรอาศัยแนวทางการบัญญัติกฎหมายของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ในการแก้ ไ ขคํา นิ ย ามสิท ธิ
ในการเผยแพร่ สู่สาธารณะ ภายใต้ มาตรา 4 วรรค 15 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ให้ ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ สู่สาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปรับแก้ นิยามศัพท์ของ
คํา ว่ า “เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน” จากเดิ ม หมายความว่ า “ทํา ให้ ป รากฏต่ อ สาธารณชนโดย
การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให้ ปรากฏด้ วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้ าง
การจําหน่าย หรือโดยวิธอี ่นื ใดซึ่งงานที่ได้ จัดทําขึ้น” โดยปรับแก้ เป็ นหมายความว่า “ทําให้ ปรากฏ
ต่อสาธารณชน โดยการแสดง บรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให้ ปรากฏด้ วยเสียงและหรือ
ภาพ การก่อสร้ าง การจําหน่าย รวมถึงการทําให้ ปรากฏต่อสาธารณชนในลักษณะที่บุคคลสามารถ
เข้ าถึงงานนั้นได้ ณ เวลา สถานที่ท่บี ุคคลนั้นเลือกหรือทําให้ ปรากฏต่อสาธารณชนโดยวิธีอ่ ืนซึ่ง
งานที่ได้ จัดทําขึ้น” โดยการบัญญัติลักษณะดังกล่ าวทําให้ เจ้ าของงานอันมีลิขสิทธิ์มีสิทธิในการ
เผยแพร่ งานของตนต่ อสาธารณชนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นผลดีแก่ เจ้ าของงานอัน มี
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ลิขสิทธิ์ในอันที่จะได้ รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ โดยสามารถป้ องกันมิให้ บุคคลอื่นนํางานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตนออกเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต
อย่างไรก็ตามปั จจุ บันได้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
โดยได้ มีการบัญญัติไว้ ในมาตรา 32/1 เอาไว้ ดังนี้ “การจําหน่ ายต้ นฉบับหรื อสําเนางานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยผู้ได้ มาซึ่งกรรมสิทธ์ในต้ นฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์น้ันโดยชอบด้ วยกฎหมายมิ
ให้ ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์” ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการอาศัยหลักการขายครั้งแรก (The First
Sale Doctrine) โดยสามารถนํามาปรับใช้ กับงานอันมีลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซ้ ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเจ้ าของสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปขาย
จํา หน่ า ยหรื อ ให้ เช่ าต่ อ ได้ โดยไม่ ถือว่ า เป็ นการกระทํา ละเมิด ต่ องานอัน มีลิขสิทธิ์ของเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ได้ ภายใต้ บทบัญญัติดังกล่าว
5.3 การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาเขตอํานาจศาลในการดําเนินคดีผูล้ ะเมิดสิทธิ
ของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
การแก้ ไขปั ญหาเขตอํานาจศาลในการดําเนินคดีผ้ ูละเมิดสิทธิของเจ้ าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ นดังนี้
5.3.1 อาศั ย แนวทางขยายเขตอํา นาจศาล Long-arm Jurisdiction ของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช้ กล่าวคือ อาศัยเป็ นไปตามหลักของการติดต่อเกี่ยวข้ องกันเป็ นอย่างน้ อย
(Minimum Contact) โดยนํามาปรับใช้ กบั การตีความจุดเกาะเกี่ยวเพื่อใช้ ในการเชื่อมโยงระหว่าง
หลักมูลคดีเกิดกับเขตอํานาจศาลของประเทศไทย โดยกําหนดให้ ศาลดังต่อไปนี้มีเขตอํานาจใน
การพิจารณาคดี
1. ศาลแห่ งท้ องที่ท่ีผ้ ูเสียหายเปิ ดหน้ าจอคอมพิวเตอร์และพบว่ างานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตนไปปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ท่เี ป็ นการละเมิด
2. ศาลแห่งท้ องที่ท่ผี ้ ูส่งและผู้รับงานอันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
3. ศาลแห่ ง ท้ องที่ ท่ี ผ้ ู กระทํา ละเมิ ด ป้ อนข้ อมู ล เข้ าสู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
4. ศาลแห่ ง ท้ อ งที่อัน เป็ นสถานที่ต้ั ง ของคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ผ้ ู ก ระทํา
ละเมิดใช้ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.3.2 อาศัยการทําเป็ นความตกลงระหว่ างประเทศเกี่ยวกับการยอมรั บหรื อการ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ รวมถึงการอาศัยหลักการต่างตอบแทนในการบังคับ
ใช้ เขตอํานาจศาล ในระหว่ างที่ยังไม่ มีความตกลงระหว่ างประเทศที่เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่ าง
ชัดเจนอีกด้ วย
5.3.3 อาศัยการจัดตั้งศาลแห่งโลกไซเบอร์ (Cyber Court/Internet Court) ให้ มีเขต
อํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเกี่ยวกับนิติสมั พันธ์ของเอกชนตามกฎหมายที่มีลักษณะ
เกิดขึ้นบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งไม่ ยึด ติดกับพรมแดนทางกายภาพ เพื่ อแก้ ไ ขปั ญหาทาง
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กฎหมายในเรื่ องเขตอํานาจศาล ตลอดจนกระบวนวิ ธีพิจารณาและการยอมรั บบังคับตามคํา
พิพากษา โดยเป็ นการนําเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แทนการส่งเอกสารสําหรับ
ดําเนินคดีและกระบวนการต่าง ๆ ของศาล เช่น คําฟ้ อง คําร้ อง หรืออาจนํามาใช้ เป็ นรูปแบบวิธี
พิจารณาคดีด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการที่จะต้ องมาปรากฎตัวที่ศาล
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็ นแนวทางที่สามารถแก้ ไขปัญหาเขตอํานาจศาล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็ นการช่ วยแก้ ปัญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล ซึ่งอาจเกิดการทับ
ซ้ อนกันได้ ตลอดจนช่วยให้ สามารถนําคําพิพากษาไปบังคับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
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