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 วิทยานิพนธ์เล่มน้ี สามารถสาํเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา 
สิงห์สงบ และท่านอาจารย์ ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ซึ่งให้ความรู้ ช้ีแนะ
แนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การวิจัยจนงานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่ได้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ จนสามารถนําวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ี รวมทั้ง
บุคคลที่สําคญัที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า พ่อและแม่ที่เป็นทั้งกําลังใจและกําลังทรัพย์ให้ข้าพเจ้า ตลอดจน
บุคคลสําคญัอ่ืน ๆ ในชีวิตที่ให้กําลังใจกันเสมอมา จนสามารถศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้สําเร็จ ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสน้ี 
 เน่ืองด้วยข้าพเจ้าได้ริเร่ิมศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีต้ังแต่ต้นปี ค.ศ. 2012 ซึ่งขณะน้ันยังไม่
มีคําพิพากษาที่เก่ียวข้องโดยตรงในต่างประเทศ ทั้งประเทศไทยเองยังไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับหลักการสิ้น
สิทธิโดยตรง จนกระทั่งในระหว่างการศึกษาถึงได้มีคําพิพากษาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวทั้งในสหภาพ
ยุโรปและสหรฐัอเมริกาและปัจจุบันแนวโน้มจะมีคําพิพากษาใหม่ ๆ เก่ียวกับประเด็นดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากเป็นเรื่องที่กําลังได้รับการสนใจในต่างประเทศ ซึ่งคําพิพากษาใหม่ ๆ อาจจะยนืตาม หรือกลบั
คําพิพากษาเดิมได้ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทิศทาง สว่นประเทศไทยหลักการดังกล่าวเพ่ิงได้รับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดังน้ี หากเกิดข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์
เล่มน้ี ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดทาํก็ขออภัยในความบกพร่องดังกล่าวไว้ในที่น้ีด้วย  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สินค้าอันมีลิขสทิธ์ิประเภทต่าง ๆ จากเดิมที่เคยปรากฏอยู่ในรูปแบบที่
สามารถจับต้องได้เท่าน้ันได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและ
การพกพาสําหรับการใช้งานรวมทั้งความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปโดยจากเดิมที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรงทางกายภาพได้เปลี่ยนไปเป็น
การให้ผูซ้ื้อดาวน์โหลดสินค้าน้ันจากอินเทอร์เน็ต หรือออนไลน์ด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ขาย
ส่วนหน่ึงแทน จึงอาจเรียกยุคสมัยใหม่น้ีได้ว่าเป็นยุคแห่งสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพราะมีแนวโน้ม
ที่ผู้บริโภคจะนิยมซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากในปัจจุบันมีผู้ใช้ 
บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่าสามพันล้านคนซึ่งถือว่าประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั่วโลก1 
และในอนาคตคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นกว่าพันล้านคนจากการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก2 ดังจะเห็นได้จากผู้คนในปัจจุบันนอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วยังนิยมใช้
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เน่ืองด้วยเป็นเคร่ืองมือที่มีการพกพาได้สะดวกสามารถใช้งานได้ทุกท่ีที่ต้องการ
เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ให้บรกิารอินเทอร์เน็ตมากมาย โดยเฉพาะการให้ 
บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอย่างในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี 
4G ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ3 เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
ในเรื่องการรับส่งข้อมูลที่หลากหลายและรวดเร็วขึ้น ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถคงอยู่
และเปลี่ยนสภาพไปตามอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวก โดยปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากถึง 

                                                 
1 Internet Live Stats, Internet users [Online], 11 September 2015. Available from 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/. 
2 Internetsociety.org, Global internet report 2015 mobile evolution and development 

of the internet [Online], 11 September 2015. Available from http://www.internetsociety.org/ 
globalinternetreport/?gclid=CIWxhbrT7scCFRcPjgod1iYFFg. 

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เทคโนโลยี 4G [Online], 11 กันยายน 2558. แหล่งท่ีมา 
http://www.m-culture.go.th/it/index.php?option=com_smileportal&task=item&item_id=1091 
&Itemid=1131. 
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1.91 พันล้านคน4 ส่วนแทบเล็ตมีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1.06 พันล้านคน5 ในขณะประเทศไทยมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจากการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีป่ระมาณ 29.2 ล้านคน6 จากแนวโน้มการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ตลาดการ
จําหน่ายสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้รับความนิยมสูงข้ึนเนื่องจากความสะดวกในการซื้อขายสินค้า 
เมื่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้นย่อมก่อให้เกดิการแข่งขันของเจ้าของสินค้าในการผลิต
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรสินค้ามากมายหลากหลายประเภทเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค  
 การแทนทีส่ินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้อย่างรวดเร็วของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเห็นได้ชัดจาก
รายงานของ Amazon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์รายใหญ่ทีสุ่ดของโลกได้รายงานตัวเลขหนังสือ
ที่ขายได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถทาํยอดขายได้มากกว่าหนังสือ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กําลัง
จะแทนทีส่ิ่งพิมพ์รูปแบบเดิม7 ซึ่งมีมลูค่าการตลาดทั่วโลกสูงถึง 14.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วง
หลายปีที่ผ่านมาก็การเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นจากยอดขายหนังสือทั้ง 
หมดร้อยละ 12.3 ในปี ค.ศ. 2013 และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2018 จะเติบโตเพ่ิมอีกเป็นเท่าตัว8 
  
 
 

                                                 
4 Statista, Number of smartphone users* worldwide from 2012 to 2018 (in billions) 

[Online], 11 September 2015a. Available from http://www.statista.com/statistics/330695/number-
of-smartphone-users-worldwide/. 

5 eMarketer, Tablet users to surpass 1 billion worldwide in 2015 global usage 
doubled in past three years, but growth expected to slow [Online], 11 September 2015. 
Available from http://www.emarketer.com/Article/Tablet-Users-Surpass-1-Billion-Worldwide-
2015/1011806#sthash.zNdEIQVZ.dpuf. 

6 Digital Advertising Association (Thailand), DAAT เผยข้อมูลตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไทย
ของไตรมาส 2 ประจําปี 2557 [Online], 11 กันยายน 2015. แหล่งท่ีมา http://www.daat.in.th/index.php 
/daat-mobile/. 

7 นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล, การเติบโตก้าวกระโดดของ eBook/ Digital Format [Online], 22 กันยายน 
2555. แหล่งท่ีมา http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=95493.   

8 Statista, Statistics and facts about e-books [Online], 11 September 2015b. Available 
from http://www.statista.com/topics/1474/e-books/. 
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ในขณะที่หนังสือมียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด9 ในขณะทีต่ลาดเพลงจากเดิมเพลงที่อยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้มีมูลค่าการตลาดสูงกว่าเพลงดิจิทัล แต่ในปัจจุบันเพลงดิจิทัลกลบัมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 
ส่วนเพลงที่บรรจุอยู่ในรูปแบบจับต้องได้กลับมีมูลค่าทางการตลาดลดลงจากเดิม10 ส่วนตลาดการดาวน์
โหลดแอพพลิเคช่ันเฉพาะแอพสโตร์ของ Apple จากปี ค.ศ. 2008 มียอดรวมดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน
ทั่วโลกกว่า 100 พันล้านคร้ัง11 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 สร้างรายได้ให้กับตลาดดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันทั่ว
โลกรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และคาดว่าในปี ค.ศ. 2017 จะมียอดดาวน์โหลดกว่า 268 
พันล้านคร้ัง และจะมีมูลค่าการตลาดประมาณ 77 พันล้านเหรียญสหรฐัอเมริกา12 จากสถิติข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าตลาดสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมูลค่าตลาดค่อนข้างสูง 
ในยุคปัจจุบัน 

ดังน้ัน เมื่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมการซื้อและครอบครองสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ย่อมก่อให้เกิดปัญหาขึ้นว่าหากเม่ือใดที่ผู้บริโภคไม่ต้องการสินค้าดังกล่าวอีก
ต่อไป ผู้บริโภคจะมีสิทธิจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าดังกล่าวต่อได้เฉกเช่นเดียวกับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจบั
ต้องได้ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการสิ้นสิทธิในกฎหมายลิขสทิธ์ิหรือไม่ ซึ่งตามหลักการสิ้นสทิธิ 
(Exhaustion of Right) ในกฎหมายลิขสิทธ์ิจะทําให้สิทธิในการควบคุมการจําหน่ายสินค้าอันมี
ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิสิน้สุดลง13 โดยหลักการดังกล่าวยังคงเป็นข้อถกเถียงกันทั่วโลกว่าจะ
สามารถนํามาปรับใช้กับสินคา้อันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยหรือไม่ จึงก่อให้เกิดข้อกังขาว่า
การนําสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจทิัลมาจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันจะเป็นการละเมิดสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้บรโิภคดาวน์โหลดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสจ์ากเว็บไซต์ เมื่ออ่านจบแล้วต้องการจําหน่ายต่อจะสามารถทําได้โดยไม่ละเมิดลิขสทิธ์ิ
เหมือนกับการจําหน่ายหนังสือมือสองหรือไม่ ด้วยเหตุน้ีทําให้เกิดปัญหาว่าสิทธิเหนือสินค้าอันมี
                                                 

9 นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล, การเติบโตก้าวกระโดดของ E-book/ Digital Format [Online]. 
10 IFPI, IFPI publishes digital music report 2015 [Online], 14 April 2015. Available from 

http://www.ifpi.org/news/Global-digital-music-revenues-match-physical-format-sales-for-first-time. 
11 Statista, Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from 

July 2008 to June 2015 (in billions) [Online], 11 September 2015c. Available from 
http://www.statista.com/statistics/263794/number-of-downloads-from-the-apple-app-store/. 

12 UAB Collat School of Business, The future of mobile application [Online], 11 
September 2015. Available from http://businessdegrees.uab.edu/resources/infographic/the-future-
of-mobile-application/. 

13 Abbott, F. M., Parallell importation: Economic and social welfare dimensions 
[Online], 15 April 2013. Available from http://www.iisd.org/pdf/2007/parallel_importation.pdf.  
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ลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดได้ ผู้ครอบครองสินค้า
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะได้รับการคุ้มครองเทียบเท่ากับผู้ครอบครองสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้
หรือไม่ ในเมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน (Royalty) ไปแล้วจากการจําหน่ายคร้ังแรก (First 
Sold) เช่นเดียวกับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้  

เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2013 Amazon ได้รับสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับ
การสร้าง “ตลาดเสมือนสําหรับซื้อขายสินคา้ดิจิทัลมือสอง”14 ซึ่งการได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวของ 
Amazon ถือว่าเป็นการรับรองสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าในรูปแบบดิจิทัลของผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดีว่าการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลสามารถเกิดข้ึนได้จริง หากแต่ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 
2013 ศาลมลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีคําพิพากษาในคดีระหว่างค่ายเพลง Capital 
Reccord กับ ReDigi15 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัลมือสองโดยให้บริการ
ขายไฟล์เพลงที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทาง iTunes เม่ือผู้ใช้ติดต้ังโปรแกรมของ ReDigi แลว้
ต้องการขายไฟล์เพลงผ่านระบบทางโปรแกรมจะตรวจสอบไฟล์ว่าซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ จากน้ันจึงจะดึงไฟล์ขึ้นไปบน Cloud Drive ก่อนทําการการซือ้ขาย หลังการซื้อขายเสร็จสิน้
ไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อและจะถูกลบท้ิงจากคอมพิวเตอร์ของผู้ขายโดยอัตโนมัติ16 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทั้งหมดกระทําขึ้นเพ่ือที่จะจําลองการซื้อขายในทางกายภาพ อย่างไรก็ดี ทาง
ศาลกลับเห็นว่ารูปแบบการซือ้ขายเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิเน่ืองจากในกระบวนการซื้อขายดังกล่าวน้ัน
มีการทําซ้ําเกดิขึ้น เมื่อการซือ้ขายที่เกิดการละเมิดสิทธิทาํซ้ําขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การอ้าง
หลักการจําหน่ายคร้ังแรก (First Sale Doctrine) ของจําเลยย่อมรับฟังไม่ได้ จึงไม่ได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้หลักการจําหน่ายคร้ังแรก จากคําพิพากษาดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดมือสอง
ของสินค้าในรปูแบบดิจิทัลทีม่ีแนวโน้มกําลงัจะเติบโตข้ึนเป็นอย่างมากในอนาคต17 ว่าจะทําอย่างไรให้
                                                 

14 Streitfeld, D., Imagining a swap meet for e-books and music [Online], 7 March 2013. 
Available from http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-
digital-books-and-music.html?pagewanted=all&_r=1&. 

15 Case 1:12-cv-00095-RJS. 
16 ReDigi, ReDigi, Inc. Awarded Significant U.S. Patent Digital Industry Leader Granted 

Patent: Methods and apparatus for sharing, transferring and removing previously owned 
digital media [Online], 29 January 2014. Available from http://newsroom.redigi.com/redigi-inc-
awarded-significant-u-s-patent/. 

17 Donnell, P., Growing demand for second hand marketplaces for digital content 
[Online], 10 July 2013. Available from http://www.eteknix.com/growing-demand-for-second-hand-
marketplaces-for-digital-content/. 
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การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลสามารถกระทําได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ในเมื่อ
การซื้อขายหลกีเลี่ยงกระบวนการทําซ้ําซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ยากเพราะผู้ได้รับสินค้าต่ออาจต้องมีการ
ทําซ้ําสินค้าดังกล่าวในอุปกรณ์ของตน ซึ่งแตกต่างจากการจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าที่มีอยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้ที่การจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันโดยไม่ต้องทําซ้ําขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิของผู้ซื้อซึ่งเป็น
เจ้าของสินค้าดังกล่าวว่าสามารถที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้เฉกเช่นเดียวกันกับผู้เป็นเจ้าของสินค้า
อันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบจับต้องได้ ไม่อย่างน้ันแล้วอาจถือได้ว่าสิทธิของเจ้าของสินค้าที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลได้รับการคุ้มครองไม่เท่าเทียมกับเจ้าของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทั้งท่ีซื้อสินค้ามาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน  

ประเด็นปัญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลคือ 
การถกเถียงกันว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิสินค้าในรปูแบบดิจิทัลระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผูซ้ือ้ 
เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิอ้างว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวมิใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามสัญญาซื้อขายอัน
กรรมสิทธ์ิในสนิค้าจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเฉกเช่นเดียวกับสินค้าอยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้ แต่การซื้อขายดังกล่าวเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ันทําให้กรรมสทิธ์ิในสินค้าย่อมไม่
โอนไปยังผู้ซื้อกรรมสิทธ์ิในสนิค้าแต่อย่างใด โดยยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามเดิมในขณะที่ผูซ้ื้อมี
สิทธิเพียงแค่ได้ใช้งานเท่าน้ัน ผู้ซื้อจึงไมม่ีสทิธิที่จําหน่ายจ่ายโอนต่อได้เพราะมิใช่เจ้าของ ข้อกล่าวอ้าง
ดังกล่าวจะเห็นได้จากการท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะทําข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ใช้
ปลายทาง (End User License Agreement) กําหนดห้ามมิให้มีการทําสําเนา หรือคัดลอกงานอันมี
ลิขสิทธ์ิของตนไว้ เพ่ือป้องกันมิให้ผูซ้ื้อมสีิทธิจําหน่ายต่อ โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิอ้างว่าผู้ที่ซื้อสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลจะได้เพียงสิทธิในการใช้งานเท่าน้ันแต่ไม่มีสทิธิจําหน่ายจ่ายโอนต่อให้บุคคลที่สาม ให้
เช่า การทําซ้ํา ดัดแปลงแก้ไขใด ๆ18 น้ันหมายความว่าผู้ซื้อมสีิทธิใช้งานสินค้าดังกล่าวได้โดยไม่จํากัด
แต่ไม่มีกรรมสทิธ์ิในสินค้าดังกล่าว ทั้งท่ีในความเป็นจริงมีผู้ซื้อน้อยรายที่จะอ่านข้อสัญญาดังกล่าว
ก่อนทําการซื้อ19 จึงมักก่อให้เกิดความเข้าใจผดิว่าตนเป็นเจ้าของสินค้าที่ตนซื้อมิใช่เป็นเพียงผู้มีสิทธิใช้
งานเท่าน้ัน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้ซื้อเทา่ใดนักในเมื่อผูซ้ื้อได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิไปแล้วแต่กลับไม่มีกรรมสิทธ์ิในตัวสินคา้ดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจาก
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่กรรมสทิธ์ิย่อมตกแก่ผูซ้ื้อเสมอ  
                                                 

18 Amazon, Kindle Store terms of use [Online], 6 September 2012. Available from 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950. 

19 Sauro, J., Do users read license agreements? [Online], 11 January 2011. Available 
from http://www.measuringu.com/blog/eula.php. 



6 

 ถ้ามองในมุมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ การกําเนิดตลาดมือสองของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลอาจ
ก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิในสินค้ารูปแบบดิจิทัลได้ เน่ืองจากโดยธรรมชาติของ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลจะมีความแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ เน่ืองจากสินค้าในรูป
ดิจิทัลสามารถทําซ้ําได้โดยง่าย มีคุณภาพทดัเทียมกับต้นฉบับ และไม่มกีารเสื่อมสภาพ20 ดังน้ี  
การจําหน่ายมือสองของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลย่อมถือเป็นคู่แข่งกับเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง เน่ืองจาก
คุณภาพของสินค้ามือสองไม่แตกต่างกันกับสินค้าของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่มรีาคาที่ถูกกว่า รวมท้ังการซื้อ
ขายสินค้ามือสองดังกล่าวน้ัน เจ้าของลิขสิทธ์ิจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่จําหน่ายต่อน้ันผู้ขายได้ลบ 
ทิ้งจากที่จัดเก็บของผู้ซื้อคนแรกไปแล้วหลังจากการจําหน่าย ซึ่งแตกต่างจากการจําหน่ายสินค้าที่มี
รูปร่างที่ผู้ขายย่อมต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผูซ้ื้อโดยตรง 
 จากข้อเท็จจริงของปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นน้ันจะเห็นได้ว่าการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ในตลาดมือสองสามารถทําได้ยาก ซึ่งสวนทางกับมูลค่าตลาดของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่มมีูลค่าสูงและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง21 ทั้งท่ีได้ช่ือว่าเป็นยุคแห่งดิจิทัลแต่การ
ซื้อขายสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ในตลาดมือสองกลับทําได้ง่ายกว่า เพราะสินค้าที่อยู่
ในรูปแบบจับต้องได้สามารถนําหลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Right) ในกฎหมายลขิสิทธ์ิ ซึ่งเป็น
หลักการท่ีจํากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของลิขสิทธ์ิมาใช้ได้22 โดยกําหนดให้
สิทธิควบคุมการจําหน่ายจ่ายโอนของเจ้าของลิขสิทธ์ิสิ้นสุดลงเมื่อมีการจําหน่ายคร้ังแรก ทําให้การซื้อ
ขายสินค้าที่มีรปูร่างในตลาดมือสองเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ จึงก่อให้เกิดคําถามว่าหลักการสิ้นสิทธิดังกล่าวน้ันจะสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าอันมี
ลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ ในเมื่อปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาในเร่ืองตลาดมือสอง
ของสินค้าดังกล่าวออกมารองรับสําหรับการจําหน่ายโดยเฉพาะ 
 ดังน้ี เมื่อเวลาเปลี่ยนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไป จึงเป็นการยากที่นํากฎหมาย
ลิขสิทธ์ิเดิมทีใ่ช้กับสินค้าในรปูแบบหน่ึงมาใช้กับสินค้าอีกรูปแบบหน่ึงได้อย่างเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างประโยชน์ของสาธารณชนท่ัวไปกับเจ้าของลิขสิทธ์ิ ในอนาคตประเทศไทยควรท่ีจะ

                                                 
20 ไพจิตร สวัสดิการ, ลิขสิทธ์ิในโลกไร้พรมแดนของคอมพิวเตอร์ [Online], 12 กรกฎาคม 2556. 

แหล่งท่ีมา http://digi.library.tu.ac.th/journal/0068/48_1_jan_apr_2544/04PAGE38_PAGE46.pdf. 
21 Streitfeld, D., Growing demand for second hand marketplaces for digital content 

[Online]. 
22 Krol, M., & Mencil, J., The principle of exhaustion of copyright in digital 

environment [Online], 1 June 2013. Available from http://www.turin-ip.com/research-
papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf. 
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บัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมออกมารองรับกับสินค้าในรูปแบบใหม ่ๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิที่เก่ียวข้องกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทลั 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิที่เก่ียวขอ้งกับการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาหามาตรการกฎหมายที่เหมาะสมเก่ียวกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายจ่ายโอน
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

1.2.4 เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจําหน่ายจ่ายจ่ายโอนสินค้า
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษากฎหมายลิขสิทธ์ิที่เก่ียวกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในตลาด
มือสองของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ ประเทศสหรัฐอเมรกิา สหภาพยุโรป สนธิสญัญา
ระหว่างประเทศ  และศึกษาคดีที่เก่ียวข้องกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อในสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต่อไป 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 หลักการสิ้นสทิธิสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ ผูซ้ื้อจึงมีสิทธิที่จะ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ โดยไม่ถือว่าละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่อาจจะต้องมีการ
กําหนดวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อของสินค้าดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ เพราะการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลหลีกเลีย่งการทําซ้ําได้ยาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิทําซ้ํา จงึควรจะมี
กฎหมายที่บัญญัติอย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อมีสิทธิการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าดิจิทัลได้แม้จะเกิดการทําซ้ํา
ขึ้น โดยกําหนดวิธีการทําซ้ําไว้อย่างชัดเจน สําหรับกรณีสนิค้าไม่มีการเสือ่มสภาพ ควรจํากัดจํานวน
ครั้งในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อให้สินค้าอันมลีิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลคงความขาดแคลนไว้ โดย
อาจนําเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะเข้ามาปรับใช้ มิให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้บริโภคกับเจ้าของลิขลิทธ์ิ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
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1.5 วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวม

ข้อมูล และวิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย คําอธิบาย บทความในวารสารทางวิชาการ คําพิพากษาคดี 
ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.6.1 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิที่เก่ียวข้องกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้า
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  1.6.2 เพ่ือให้ทราบถึงการเปรียบเทียบปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิที่เก่ียวขอ้งกับการจําหน่าย
จ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

1.6.3 เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการกฎหมายที่เหมาะสมเก่ียวกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายจ่ายโอน
สินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทย 

1.6.4 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจําหน่ายจ่ายจ่ายโอนสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทย 



บทที ่2 
ธุรกิจสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและแนวคิดกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลขิสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  
2.1 ความสําคัญของธุรกิจสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 เน่ืองจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือ่สารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําให้สื่อบันทกึข้อมูลต่าง ๆ ในงานอันมีลิขสิทธ์ิได้เปลี่ยนแปลงไปมาก งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ได้มีการ
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์จนถึงขนาดได้รับความคุ้มครองตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายลิขสิทธ์ิไม่ได้ถกูสร้างสรรค์ หรือแสดงลงบนสื่อที่จับต้องได้ เช่น กระดาษ ผืนผ้า หรือเซรา
มิกเท่าน้ัน แต่งานเหล่าน้ันส่วนหน่ึงได้ถูกสร้างสรรค์ หรือแสดงบนสื่อที่ไม่สามารถจับต้องได้หรือที่เรียก
กันว่าสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น ซีดี ดีวีดี หรืออินเทอร์เน็ตอีกด้วย1 งานอันมีลิขสิทธ์ิซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลแม้
กฎหมายลิขสทิธ์ิจะไม่ได้กล่าวถึงสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะก็ตาม แต่งาน
ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ย่อมถอืว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ
ได้เช่นเดียวกัน ในยุคปัจจุบันที่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Commerce)2 ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการการซื้อขายสินค้าซึ่งงานอันมี
ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีรูปร่าง หรือสินค้าไมม่ีรูปร่างก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการโดยไม่ต้องคํานึงถึงเวลาสถานที่
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้น ความนิยมดังกล่าวส่งผลใหใ้นปี ค.ศ. 2013 การซื้อขายเชิง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มียอดขายสูงถึง 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั3 และเฉพาะในส่วนของพาณิชย์ 
 

                                                 
1 เรวัต โฉมศรี และภาณิศา สุวรรณเมธาจารย์, กฎหมายลิขสิทธ์ิกับการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ิที่

สร้างสรรค์หรือแสดงอยู่บนสื่อดิจิตัล [Online], 1 ธันวาคม 2555. แหล่งท่ีมา www.siampremier.com 
/en/na/detail.php?myCheckID=124&page=1. 

2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ความรู้เก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) [Online], 1 พฤศจิกายน 2556. แหล่งท่ีมา www.ditp.go.th/index.php/home-
page/member-exporter/member-exporter-e-commerce. 

3 Fredriksson, T., E-commerce and development key trends and issues [Online], 9 
April 2013. Available from www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/wkshop_apr13_e/fredriksson_ 
ecommerce_e.pdf. 
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อิเล็กทรอนิกสใ์นสินค้าในรูปแบบดิจิทัลก็ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน4 เน่ืองจากผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงงานดังกล่าวได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม เพราะไม่ถูก
จํากัดด้วย เวลาและสถานที ่ 
 สื่อดิจิทัลมีคณุสมบัติเด่นในด้านคุณภาพความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงสามารถพัฒนาให้
รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทําให้ผูผ้ลิตผลงานจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบเดิมมาสู่
รูปแบบสื่อดิจิทัลเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital Content)5 โดยใช้เครือข่ายความเร็วสูงบนอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางเผยแพร่สินค้า ซึ่งเป็นวิธีการในการดําเนินธุรกิจดิจิทัลท่ีกําลังถูกจับ
ตาว่าจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมเพลงในหลาย ๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทยด้วยที่ธุรกิจ
ประเภทน้ีกําลังได้รับความนิยมส่งผลค่ายเพลงยักษ์ใหญใ่นประเทศไทยได้ให้บริการการดาวน์โหลด
เพลงดิจิทัลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมียอดขายเพ่ิมข้ึน เพ่ือทดแทนรายได้จากสินค้าที่มีรูปรา่งที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวเจ้าของลิขสิทธ์ิจงึได้แสวงหาประโยชน์จากการจําหน่ายเผย
เเพร่งานอันมีลิขสิทธ์ิผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงงานดังกล่าวได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเพราะไม่ถูก
จํากัดด้วยเวลาและสถานที ่ความสะดวกรวดเร็วและทําได้โดยง่ายในการจําหน่ายเผยแพร่ ด้วยปัจจัย
ต่างๆเหล่าน้ีเจ้าของลิขสิทธ์ิในยุคปัจจุบันจึงนิยมผลิตสินคา้ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 สําหรับในประเทศไทย ธุรกิจการผลิตดิจิทัลคอนเทนท ์(Digital Content) ซึ่งหากใช้บรบิท
ของต่างประเทศเป็นตัวกําหนด ดิจิทัลคอนเทนท์ไม่ได้หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมช่ัน หรือ
เกมออนไลน์เพียงเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมเพลง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จากรายงานของไพรซ์ 
วอเตอร์เฮ้าส์ เป็นที่คาดว่าอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลคอนเทนท ์ในประเทศไทยจะมมีูลค่ารวมสูงถึง
กว่า 400,000 ล้านบาท ในอีก 2 ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงต้องการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างเป็น
ระบบเต็มรูปแบบภายใต้แผนเศรษฐกิจดิจิทลั เพ่ือให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลคอน
เทนท์ดําเนินไปอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน โดยการเพ่ิมการลงทุนในส่วนของระบบ

                                                 
4 The Statista Portal, Most common digital content products purchased online in the 

last 12 months as of February 2013 [Online], 1 July 2013. Available from www.statista.com/ 
statistics/274637/most-popular-digital-content-products-purchased-online-in-the-last-12-months. 

5 ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์, Digital right management…ลิขสิทธ์ิบนโลกดิจิตอล [Online], 1 พฤษภาคม 
2556. แหล่งท่ีมา www.nia.or.th/innolinks/200705/innovtrend.htm. 
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โครงข่ายภายในประเทศมากขึ้น6 ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปี 2558 - 2559 จะมีมูลค่าการลงทุน
ในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไรส้ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 111,200 
ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขการลงทุนในส่วนของโครงข่ายแบบไร้สายบนเทคโนโลยี 3G และ 4G อยู่ที่
ประมาณ 62,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมที่ 173,200 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่า จํานวน
ผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมทั้งแบบมีสายและไร้สายในปี 2558 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 34.6 
– 36.0 ล้านคน หรือคิดเป็นการขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3 – 24.1 จากปี 25577  

 2.1.1 ลักษณะเฉพาะของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  ด้วยลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้เกิดความสะดวกง่ายดายในการทําซ้ําสําเนา 
โดยคุณภาพไม่ผิดเพ้ียนไปจากต้นฉบับ รวมทั้งความสามารถในการกระจายเผยแพร่ผลงาน ดังน้ัน 
เมื่อผลงานได้ถูกเปลี่ยนมาบันทึกเป็นระบบดิจิทัลแล้วก็จะสามารถทําซ้ําได้อย่างรวดเร็ว โดยมี
ค่าใช้จ่ายที่ตํ่ากว่าในรูปแบบเดิม ในขณะทีคุ่ณภาพของสําเนาก็มิได้ด้อยคุณภาพลงแม้แต่น้อย8 อีกทั้ง
สามารถนําสําเนาของผลงานดังกล่าวแต่ละช้ินไปผลิตซ้ําได้อีกโดยที่คุณภาพก็มิได้ด้อยลงเฉกเช่นกัน 
ด้วยวิธีการดังกล่าวทําให้ผลงานในรูปแบบดิจิทัลเพียงแค่ช้ินเดียวก็จะสามารถสนองความต้องการของ
ผู้ใช้จํานวนมากได้ ในส่วนการเผยแพร่ผลงานสู่เครือข่ายในระบบดิจิทัลก็ต้องมีการทําซ้ําช่ัวคราว
เช่นกัน ผลงานจะถูกทําซ้ําลงในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวส่งก่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็น
ชุดข้อมูลฐานสองหลาย ๆ ชุดและส่งออกสู่เครือข่าย ในขณะที่ชุดข้อมูลฐานสองเหล่าน้ีเดินทางผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีทําซ้ําช่ัวคราวลงบนหน่วยความจํา หรือแผ่นดิสก์ในขณะที่เดินทางจากต้น
ทางสู่ปลายทาง ในที่สุดก็จะมีการทําซ้ําช่ัวคราว หรือการทําซ้ําถาวรลงบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง 
โดยทั่วไปแล้วการทําซ้ําเหล่าน้ีจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยท่ีผู้ใช้ไมท่ราบประกอบกับความสะดวก
ง่ายดายในการเผยแพร่ผลงาน ในปัจจุบันมเีครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกย่อมส่งผลให้การเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบดิจิทัลกระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทําใหส้ามารถเผยแพร่ผลงานสู่คนจํานวน
มากและส่งผลให้ผลงานดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปในอัตราความเร็วแบบทวีคูณด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าวประกอบกับความสะดวกง่ายดายสําหรับในการทาํซ้ํา น้ันหมายความว่าผลงานในระบบดิจิทัล

                                                 
6 สุรางคณา วายุภาพ, Digital economy - Digital Contents [Online], 3 กรกฎาคม 2558. 

แหล่งท่ีมา http://www.forbesthailand.com/article_detail.php?article_id=483. 
7 เรื่องเดียวกัน. 
8 ไพจิตร สวัสดิการ, ลิขสิทธ์ิในโลกไร้พรมแดนของคอมพิวเตอร์ [Online], 12 กรกฎาคม 2556. 

แหล่งท่ีมา http://digi.library.tu.ac.th/journal/0068/48_1_jan_apr_2544/04PAGE38_PAGE46.pdf. 
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เพียงช้ินเดียวจะสามารถเพ่ิมจํานวนขึ้นอีกหลายพันเท่าทั่วโลกโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานเท่าน้ัน9 
อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีคณุสมบัติพิเศษที่สําคัญอีกอย่างหน่ึง กล่าวคือ ผลงานที่ถูกบันทึกในระบบ
ฐานเลข 1 และ 010 จะส่งผลให้ผลงานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะไม่เกิดการเสื่อมสภาพขึ้นไม่ว่าจะ
เสื่อมสภาพเกิดจากการใช้งาน หรือเสื่อมสภาพจากระยะเวลา11 ดังน้ัน เมื่อสินค้าซึ่งเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้วจะสามารถทําซ้ําได้โดยง่ายและต้นทุนสําหรับการทําซ้ําตํ่า
โดยที่คุณภาพทัดเทียมไม่ผิดเพ้ียนจากต้นฉบับ แม้ว่าจะไม่ใช่การทําซ้ําในครั้งแรก ทั้งสามารถจะ
เผยแพร่สินค้าได้อย่างรวดเร็วแพร่หลายและคุณภาพของสินค้าก็ไม่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้และ
ระยะเวลา  
 ดังน้ัน เมื่อเกิดแนวคิดสําหรับการประกอบธุรกิจในการซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลมอืสอง 
เพ่ือให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวประสบผลสําเร็จไม่เป็นการก้าวล่วงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิมาก
จนเกินไป จึงได้มีการคิดค้นและผลักดันเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาในการทีจ่ะนํามาปรับใช้สําหรับการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาการทําซ้ําสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ถา้มีการทําซ้ําก็จะมีสินค้าใหม่
เกิดขึ้นและเมือ่รวมกับสินค้าที่เป็นต้นฉบับในการทําซ้ําด้วยแล้ว สินค้าดังกล่าวที่ทําการซื้อขาย
ระหว่างกันก็จะมีมากกว่าหน่ึงช้ิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นอย่างมากสําหรับการซื้อ
ขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลมอืสอง เน่ืองจากเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าเจ้าของสินค้าได้ทํา
การลบหรือทําให้ไม่สามารถใช้งานในสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือไม่หลังจากมีการซื้อขายมือสองกัน 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงได้เกิดเทคโนโลยีใหม ่ๆ อย่างเช่น เทคโนโลยี Forward and Delete เข้ามา
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา โดยหลักการการทํางานของเทคโนโลยี Forward and Delete ก็คือเมื่อเกิดการ
ซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ซื้อโดยผ่านโปรแกรม Forward and Delete และเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปบันทึกลง
ยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อแล้ว สินค้าที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขายจะถูกลบไปโดย
อัตโนมัติและการลบโดยอัตโนมัติดังกล่าวน้ันสินค้ามิได้เข้าไปอยู่ในถังขยะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน

                                                 
9 Troubadour, อุปสรรคสําหรับลิขสิทธ์ิในยุคดิจิตอล [Online], 1 เมษายน 2556. แหล่งท่ีมา  

www.oknation.net/blog/print.php?id=27042. 
10 Diffen, Analog vs Digital [Online], 15 October 2013. Available from  

www.diffen.com/difference/Analog_vs_Digital. 
11 Musiani, F., & Peserico, E., A secound-hand market for digital goods? [Online], 25 

September 2014. Available from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view 
/5493/4156. 
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อย่างเดียวกับการลบแบบปกติ12 จึงทําให้การส่งมอบสินค้าในรูปแบบดิจิทลัโดยผ่านเทคโนโลยี
ดังกล่าว สินค้าจะไม่อยู่สองที่ในเวลาเดียวกันแม้ว่าสินค้าช้ินใหม่จะเกิดขึน้จากการทําซ้าํ แต่สินค้าช้ิน
เก่าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ขายก็ถูกลบทิ้งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนการซื้อขาย
ของสินค้าที่มีรปูร่างที่เมื่อสินค้าได้ส่งมอบไปยังผู้ซื้อแล้วผูข้ายย่อมไม่ได้ครอบครองสินค้าน้ันไว้อีก
ต่อไป นอกจากเทคโนโลยี Forward and Delete แล้ว ในปัจจุบันยังได้มีเทคโนโลยี Aging File 
System ของ IBM13 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาการไม่เสื่อมสภาพ
ของงานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยทําให้สินค้าในรูปแบบดิจิทัลสามารถเสื่อมสภาพได้จากจํานวนการ
ใช้และระยะเวลาเฉกเช่นเดียวกับสินค้าที่มีรปูร่าง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สําหรับการประกอบธุรกิจในการ
ค้าขายสินค้ารูปแบบดิจิทัลมอืสองต่อไป  
 2.1.2 แนวโน้มตลาดสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคงานอันมีลิขสทิธ์ิของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยทาง
เทคโนโลยีที่เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจึงเป็นแรงผลักดันสําคัญทีท่ําให้ความต้องการของผู้บริโภค
ได้ปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยอย่างสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ตทีไ่ด้ถูกออกแบบ
มาเพ่ือที่จะให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลดิจิทัล โดยกําจัดข้อจํากัดด้านความสามารถในการส่ง
เน้ือหาไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ข้อความ รวมท้ังภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อแนวโน้มของผู้บริโภคท่ีต้องการ
เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนน้ันมีมากขึ้น เช่นเดียวกับช่องทางสําหรับการ
ประกอบการทางธุรกิจของเจ้าของลิขสิทธ์ิก็ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เฉพาะแต่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจึงเป็นอุปกรณ์สื่อสารยุคใหมท่ี่สามารถพกพาได้สะดวกและเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นแรงผลกัดันที่ทําให้เกิดการเติบโตของตลาดอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
อย่างแท้จริง ในอนาคตได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากถึง 3,300 ล้านคนภายใน  
พ.ศ. 256114 ดังน้ัน การกําเนิดของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตย่อมส่งผลต่อต่อการบริโภคในสินค้าใน
                                                 

12 Turchyn, M. J., It look like a sale; It quacks like a sale…but it’s not? an argument 
for the application of the duck test in a digital first sale doctrine [Online], 1 December 2013. 
Available from http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article 
=1070&context=jbel. 

13 US Patent & Trademark Office, Aging file symtem [Online], 17 November 2011. 
Available from http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=% 
25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearchbool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20
110282838.PGNR.&OS=DN/20110282838RS=DN/20110282838. 

14 Manus, ยุคไอทีอิทธิพลสูงจุดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2556 [Online], 19 เมษายน 2556.  
แหล่งท่ีมา www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013022438. 
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รูปแบบดิจิทัลของผู้บริโภคท่ีกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น15 เน่ืองจากสามารถซื้อขายได้ง่ายด้วย
ปลายน้ิวมือ16 
  2.1.2.1  ปัจจัยสําคัญทีส่่งผลใหส้ินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้รับความนิยม 
  1) แท็บเล็ต (Tablet)  
  แท็บเล็ตซึ่งมีศกัยภาพการทํางานที่แทบจะไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ได้รับความ
นิยมมาต้ังปี พ.ศ. 2554 และยังคงได้รับความนิยมเพ่ิมอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มสูงขึน้ในอนาคต 
เพราะด้วยขนาดของแท็บเล็ตที่มีขนาดเล็กและเบาทําใหส้ามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง iPad ของ Apple และ Kindle ของ Amazon ซึ่งส่วนมากใช้สําหรบัการเข้าไป
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ดาวน์โหลดเพลงดิจิทัล ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยการเช่ือมต่อการพัฒนาของ 
Online Market Place ของ Amazon หรอื iTune Store ของ Apple จึงทําให้ผูใ้ช้งานสามารถ
เข้าถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสามารถซื้อขายได้สะดวกมากขึ้น   
  2) สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
  สมาร์ทโฟน คอื โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมีระบบ 
ปฏิบัติการระดับสูงในตัวมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสามารถติดต้ังโปรแกรมได้หลากหลาย ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกถึงร้อยละ 5617 ด้วยฟังก์ช่ันต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ หรือการ
ใช้สมาร์ทโฟนซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ๆ โดยตรง18  
  2.1.2.2 สินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล    
  1) เพลงดิจิทัล 
  การจัดจําหน่ายเพลงในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution) เพลงจาก
                                                 

15 PayLoadz, The digital goods business a white paper on selling digital goods, 
trends, techniques and requirements [Online], 24 March 2013. Available from  
www.slideshare.net/payloadz_acc/the-business-of-selling-digital-goods. 

16 “ดิจิทัลวัฒน์ โลกธุรกิจก้าวกระโดด”, กรุงเทพธุรกิจ [Online], 1 ธันวาคม 2556. แหล่งท่ีมา 
www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/detail/06/543116. 

17 AF-Studio Monitoring, Infographic: 2013 Mobile growth statistics [Online], 1 October 
2013. Available from www.digitalbuzzblog.com/infographic-2013-mobile-growth-statistics.  

18 Lauren, J., Digital goods’ sales drop as mobile subscription-based services gain 
traction: report [Online], 5 December 2013. Available from www.mobilecommercedaily.com 
/digital-goods-sales-drop-as-mobile-subscription-based-services-gain-traction-report. 



15 

เดิมที่จําหน่ายผ่านช่องทางปกติ (Physical Distribution) ก็ได้พัฒนาขยับขยายช่องทางการจําหน่าย
เพลงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Music Distribution) เพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันโดยเจ้าของงานอันมีลิขสิทธ์ิได้การดําเนินธุรกิจควบคู่กันไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
ที่จะดาวน์โหลดเพลงที่ต้องกาารผ่านทางช่องทางการออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกข้ึน จึงถือได้ว่า
การจําหน่ายเพลงดิจิทัลเป็นอีกช่องทางการจําหน่ายที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความ
จําเป็นไม่น้อยในการขยายเครือข่ายการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพลงไปสู่มือผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวส่งผลใหใ้นปัจจุบันค่ายเพลงต่าง ๆ ให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในทุกด้าน
เพ่ือที่จะทําให้สามารถคงอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมเพลงได้ โดยการจําหน่ายลิขสิทธ์ิงานเพลงให้กับ
กลุ่มผูใ้ห้บริการเพลงในตลาดดิจิทัล19 
  แนวโน้มการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นของตลาดเพลงดิจิทัล จากรายงาน IFPI แสดงให้เห็นถึง
มูลค่าโดยรวมของการจําหน่ายเพลงผ่านดิจิทัลทั่วโลกว่ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในตลาดเพลง
ออนไลน์ โดยพบว่าค่ายเพลงมีรายได้จากการจําหน่ายเพลงดิจิทัลเพ่ิมขึน้ จากสถิติการดาวน์โหลด
เพลงดิจิทัลทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014 ที่มีมลูคา่ตลาดถึง 6.85 พันล้านเหรียญสหรฐั ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 
จากปี ค.ศ. 2013 ที่มีมลูค่าตลาด 6.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการตลาดของ
เพลงที่บรรจุอยู่ในรูปแบบจับต้องได้กลับมีมูลค่าทางการตลาดลดลงจากปี ค.ศ. 2013 ร้อยละ 8.1 จาก
เดิมมีมูลค่าการตลาดสูงกว่าเพลงดิจิทัล แต่ในปัจจุบันเพลงดิจิทัลกลับมมีูลค่าทางการตลาดสูงกว่า20 
 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงที่อยู่ในรูปดิจิทัล  
เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยการนําเสนอเน้ือหาทั้งที่เป็นข้อความเสียงและภาพใน
ลักษณะการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสัมพันธ์กันเขา้ด้วยกัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มกันิยมจัดเก็บ 
 
 
 

                                                 
19 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) อุตสาหกรรมเพลงและสิ่ง
บันทึกเสียง โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
[Online], 1 มิถุนายน 2556. แหล่งท่ีมา www.thaifta.com/trade/study/music_final.pdf. 

20 IFPI, IFPI publishes digital music report 2015 [Online], 14 April 2015. Available from 
http://www.ifpi.org/news/Global-digital-music-revenues-match-physical-format-sales-for-first-time.  
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และเผยแพร่ด้วยแผ่นซีดีรอมและดีวีรอม ซึ่งบางส่วนเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต21 ซึ่งพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟ่ืองฟูและกลายเป็นปัจจัยที่ห้าสําหรับการ
ใช้ชีวิตประจําวัน น่ันคือการใช้อินเทอร์เน็ตในการบริโภคข้อมูลข่าวสารนอกเหนือไปจากสื่อปกติเดิม 
ซึ่งมีมูลค่าการตลาดทั่วโลกสูงถึง 14.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็การเติบโต
อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดจากยอดขายหนังสือทั้งหมดร้อยละ 12.3 ในปี ค.ศ. 
2013 และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2018 จะเติบโตเพ่ิมอีกเป็นเท่าตัว22 ซึ่งสอดรับกับสถิติจากนีล
เส็นออนไลน์ (Nielsen Online) ว่าจํานวนผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ของสํานักข่าวต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามี
ประมาณ 90 ล้านคน ในแต่ละเดือนซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ เน่ืองจาก
ความต้องการบริโภคข้อมูลขา่วสารรวดเร็วฉับไว ในขณะที่สินค้าในรูปแบบเดิมไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวได้ ด้านนิตยสารยอดขายนิตยสารทั่วสหรัฐลดลงเกือบร้อยละ 10 เป็นการลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกไตรมาส ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2007 ในขณะที่ทาง Amazon.com เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอันดับ
หน่ึงของโลกได้รายงานว่ายอดขายหนังสืออิเล็กทรอนิกสใ์นปัจจุบันสูงกว่ายอดขายหนังสือแบบ
กระดาษมากกว่าร้อยละ1523 จากข้อมูลดังกล่าวทั้งยอดการจําหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
หนังสือ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีรูปร่างกําลังอยู่ในช่วงขาลงแต่ในขณะที่ผู้บริโภค
กลับหันไปรับการบริโภคสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งข้ึน  
 3) แอพพลิเคช่ัน (Application) 
  เน่ืองจากการได้รับความนิยมของสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
อุตสาหกรรมแอพลิเคช่ันที่มีสว่นแบ่งกันตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งจํานวนแอพลิเคช่ันทีส่ามารถดาวน์
โหลดใช้งานได้ในปัจจุบันมีมากกว่า 1 ล้านแอพพลิเคช่ันด้วยกัน Apple Inc. ซึ่งเป็นบริษัทช้ันนําใน
การผลิตแอพพลิเคช่ันที่ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปีสําหรับยอดการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันจํานวน 15,000 
ล้านคร้ัง ในขณะที่ใช้เวลาถึง 7 ปีสําหรับการดาวน์โหลดในจํานวนคร้ังที่เท่ากันของเพลงดิจิทัลบน 
                                                 

21 Synodinou, T.-E., E-books, a new page in the history of copyright law? [Online], 15 June 
2013. Available from http://international.westlaw.com/result/default.wl?mt=WorldJournals&origin 
=Search&sri=64&query=EBOOK&method=TNC&db=EIPR&rlt=CLID_QRYRLT319373526253&rltdb=CLID_
DB757663526253&service=Search&eq=Welcome%2fWorldJournals&rp=%2fWelcome%2fWorldJournal
s%2fdefault.wl&sp=BangkokU2004&srch=TRUE&vr=2.0&action=Search&sv=Split&fmqv=s&fn=_top&utid
=2&rs=IMP1.0. 

22 Statista, Statistics and facts about e-books [Online], 11 September 2015. Available 
from http://www.statista.com/topics/1474/e-books/. 

23 วรสุทธ์ิ ภิญโญยาง, Maketing ideas ไอเดียการตลาดพลิกโลก, (กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2556), 
29. 
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iTunes24 การดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันเฉพาะแอพสโตร์ของ Apple จากปี ค.ศ. 2008 มียอดรวม
ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันทั่วโลกกว่า 100 พันล้านคร้ัง25 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 สร้างรายได้ให้กับตลาด
ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันทั่วโลกรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและคาดว่าในปี ค.ศ. 2017 
จะมียอดดาวน์โหลดกว่า 268 พันล้านคร้ัง และจะมีมูลค่าการตลาดประมาณ 77 พันล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา26 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่าแอพพลิเคช่ันเป็นสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่
กําลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
  แนวโน้มของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต ด้วยปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเน่ือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการทาํงานของคอมพิวเตอร์ก็การพัฒนาตามไป
ด้วย โดยมีแนวโน้มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน
และแทบเล็ตจะทําการดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ผ่าน Application Store มากย่ิงขึ้น 
การเข้าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน
โดยตรง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์แอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์เซอร์วิส และการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)27 โดยมูลค่าตลาดการผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 
30,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 29,000 กว่าล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 17.2 ซึ่งเห็นได้
ว่าตลาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการมีแนวโน้มเติบโตที่จะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต28  

                                                 
24 เรื่องเดียวกัน. 
25 Statista, Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from 

July 2008 to June 2015 (in billions) [Online], 11 September 2015. Available from 
http://www.statista.com/statistics/263794/number-of-downloads-from-the-apple-app-store/. 

26 UAB Collat School of Business, The future of mobile application [Online], 11 
September 2015. Available from http://businessdegrees.uab.edu/resources/infographic/the-
futureof-mobile-application/. 

27 Boca Raton, [Infographic] Cloud computing growth statistics by awesome cloud 
services [Online], 30 November 2013. Available from www.prweb.com/releases/2013/12 
/prweb11381539.htm. 

28 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (พ.ศ. 2555-2558) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 [Online], 1 ธันวาคม 2556. แหล่งท่ีมา 
www.sipa.or.th/ewt_dl_link.php?nid=1199&filename=index. 
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2.1.3  การจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในตลาดมือสอง 
  2.1.3.1 แนวโน้มตลาดมือสองของสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  การซื้อขายในตลาดมือสองของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิ 
อย่างเช่น ซีดีเพลง หนังสือ ถ้าเจ้าของสินค้าดังกล่าวไม่ต้องจะใช้สินค้าน้ันแล้ว เจ้าของสินค้าสามารถ
นําไปขายต่อได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ในขณะที่สินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลที่สภาพโดยธรรมชาติน้ันแตกต่างจากจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ ซึ่งในปัจจุบัน
สินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้น้ันส่วนใหญจ่ะเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล เน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทลัสามารถทําได้
ง่ายโดยไม่ถูกจํากัดโดยเวลาและสถานที ่ประกอบกับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบันมีคุณภาพไม่
แตกต่างจากสินค้าที่มีรูปร่างในขณะที่ต้นทนุการผลิตตํ่ากว่า ผู้บริโภคจึงนิยมซื้อสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลเพ่ิมสูงขึน้ในแต่ละปี เมื่อผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้นย่อมส่งสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ผูซ้ื้อเดิมไม่ต้องการที่จะใช้แล้วสูงตามขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคไม่อาจแน่ใจได้ว่าตน
สามารถที่จะจาํหน่ายจ่ายต่อสินค้าในรูปแบบดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  สําหรับในปี ค.ศ. 2013 Amazon ได้ทําการจดทะเบียนสิทธิบัตร “Secondary 
market for digital objects” ซึ่งเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยสนับสนุนการซื้อขายสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลมือสอง29 การได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวของ Amazon เป็นการสร้างตลาดเสมือนสําหรับ
ซื้อขายสินค้าดิจิทัลมือสองเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองได้ในตลาด
ดังกล่าว ต่อมาไม่นาน Apple Inc. ก็ได้รับเอกสารสิทธิบัตร “Managing Access to Digital 
Content Items” ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสิทธิบัตรของ Amazon ในการทําตลาดสําหรับการซือ้
ขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลมอืสองเช่นเดียวกัน30 โดยมีเทคโนโลยีและวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนที่
แตกต่างกันไป การที่ทั้ง Amazon และ Apple Inc. ได้รับสิทธิบัตรการซือ้ขายมือสองของสินค้าใน

                                                 
29 United States Patent 8,364,595, Secondary market for digital objects [Online], 29 

January 2013. Available from www.patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2 
=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO. 

30 United States Patent Application 20130060616, Managing access to digital content 
items [Online], 7 March 2013. Available from www.appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1= 
PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchadv.html&r=5&p=1&f=G&l=50&d=PG01&
S1=%28apple.AS.+AND+20130307.PD.%29&OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&RS=%28AN/apple+A
ND+PD/20130307%29. 
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รูปแบบดิจิทัลดังกล่าวย่อมส่งผลกระตุ้นให้ตลาดมือสองของสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่รูปแบบดิจิทัลได้รบั
ความความสนใจเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในปัจจบัุนน้ันที่มีจํานวนมากมาย
มหาศาล 
  จากเหตุข้างต้นถ้าระบบซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองมีการเริ่มใช้ย่อมจะทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลดาวน์โหลด31 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนหน่ึงนิยม
ซื้อสินค้ามือสองก็เพราะปัจจัยด้านราคาที่ถูกกว่าเป็นเรื่องหลัก ซึ่งผู้บริโภคจะไม่สนใจการเสื่อมสภาพ
ของสินค้ามากนักหากว่าราคาของสินค้าดังกล่าวถูกกว่าราคาสินค้าใหม ่เมื่อมาถึงยุคดิจิทัลการซื้อขาย
สินค้าก็เปลี่ยนจากสินค้าที่มีรปูร่างไปเป็นสินค้าในรูปแบบดิจิทัลแทนโดยสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมีข้อดี
ว่าแม้ผู้บริโภคจะใช้งานมากเท่าไหร่ สินค้าในรูปแบบดิจิทัลดังกล่าวก็ไม่มีการเสื่อมสภาพซึ่งแตกต่าง
จากสินค้าที่มีรปูร่างอย่างชัดเจน32 ทําให้ผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อต่อจากเจ้าของเดิมไม่ต้องกังวลเก่ียวกับ
สภาพสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสอง ซึ่งมีคณุภาพสินค้าที่ไม่แตกต่างจากสินค้ามือหน่ึงแต่อย่างใด 
รวมท้ังไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการส่งมอบแม้ผู้ซื้อและผู้ขายจะอยู่คนละสถานที่ก็ตามแต่33 
  2.1.3.2 คุณประโยชน์ของตลาดสินค้ามือสอง 
  เมื่อผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าจากเจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิแล้วไม่มีความจําเป็นหรือ 
ความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินค้าดังกล่าวแล้ว ผู้บริโภคซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าน้ันสามารถท่ี 
จะจําหน่ายจ่ายต่อให้แก่ผู้บริโภคอ่ืนต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิ  
ในตลาดมือสองน้ันสินค้าสภาพของสินค้าย่อมแตกต่างกันไปรวมทั้งราคาที่อาจจะมีทั้งราคาที่สูงกว่า 
หรือถูกกว่าราคาของสินค้าใหม่ซึ่งแล้วแต่เจ้าของสินค้าดังกล่าวจะเป็นผู้กําหนด ตลาดสินค้ามือสองมี
ข้อดีที่ทําให้ผูท้ีต้่องการซื้อและต้องการขายในสินค้ามาพบกันเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการบริโภคสินค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้ โดยสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าที่ยังสามารถซื้อหาสินค้าใหม่ได้หรืออาจเป็น
สินค้าที่ไม่อาจจะซื้อหาสินค้าใหม่อีกได้แล้ว อีกทั้งตลาดมือสองยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคท่ีใน
ปกติไม่สามารถที่จะเข้าถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันได้เน่ืองจากราคาสูงเกินไปก็สามารถเข้าถึงงานน้ันได้
เน่ืองจากราคาสินค้าที่ถูกลง 

                                                 
31 Paul Sweeting, Managing digital resale [Online], 8 March 2013. Available from 

www.research.gigaom.com/2013/03/managing-digital-resale/. 
32 Downes, L., Will we get a second-hand market for digital goods? [Online], 27 March 

2013. Available from www.blogs.hbr.org/2013/03/will-we-get-a-second-hand-mark/.  
33 Reis, S., Toward a “Digital transfer doctrine”? The first sale doctrine in the digital 

era [Online], 11 September 2015. Available from http://scholarlycommons.law.northwestern.edu 
/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=nulr. 
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  ในอดีตตลาดสินค้ามือสองจะมีเพียงแต่ตลาดสินค้ามือสองสําหรับสินค้าทีอ่ยู่ใน
รูปแบบจับต้องได้เท่าน้ันแต่สําหรับยุคปัจจบัุนที่ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งดิจิทัล สินค้าในรปูแบบเดิม 
กล่าวคือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้บางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
แทนและก็มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากความสะดวกสบายในการซื้อหาและการใช้สอยที่
จะไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาและสถานที่ ดังน้ัน มีการบริโภคสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้นความต้องการที่
จะจําหน่ายสินค้าดังกล่าวต่อไปย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การที่มีตลาดมือสองเพ่ือรองรับความ
ต้องการขายสินค้าต่อไปได้โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิจึงย่อมมีความ
จําเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การซือ้หาสินค้าในรปูแบบดิจิทัลไม่เสียเงินสูญเปล่าไปเมื่อไม่มีความต้องการ
สินค้าน้ันแล้ว เฉกที่สินค้าทีม่รีูปร่างสามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยไม่ถือว่าละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถ้าการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองสามารถทําได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายย่อมส่งผลใหล้ดการละเมิดงานอันมีลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิไปอีกทางหน่ึงด้วย34 
เน่ืองจากสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิมีราคาถูกลง35 ผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่
อาจซื้อสินค้าใหม่ได้มีโอกาสท่ีจะเข้าถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิทีถู่กต้องตามกฎหมายได้มากข้ึนด้วย ย่อมเป็น
ผลดีต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิเช่นเดียวกันที่งานของตนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายมากขึ้น อีก
ทั้งการได้รับสิทธิบัตรของ Apple ที่เก่ียวกบัการตลาดมือสองของสินค้าในรูปดิจิทัลได้กําหนดเก่ียวกับ
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิไว้36 ดังน้ัน ตลาดมือสองสําหรับสินค้าในรูปแบบดิจิทลัแทท้ี่จริง
แล้วอาจไม่ได้สง่ผลร้ายแก่เจ้าของลิขสิทธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่อีกทางหน่ึงก็ส่งผลดีแก่เจ้าของ
เช่นเดียวกัน37 หากมีการนําเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
  
                                                 

34 Ibid. 
35 Turan, M., Fighting digital piracy: Can secondary markets for digital goods help? 

[Online], 10 October 2013. Available from www.udini.proquest.com/view/fighting-digital-piracy-
can-pqid:2526804371/. 

36 United States Patent Application 20130060616, Managing access to digital content 
items [Online], 7 March 2013. Available from http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1= 
PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchadv.html&r=5&p=1&f=G&l=50&d=PG01&
S1=%28apple.AS.+AND+20130307.PD.%29&OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&RS=%28AN/apple+A
ND+PD/20130307%29. 

37 Serra, T., Rebalancing at resale: redigi, royalties, and the digital secondary market 
[Online], 1 March 2014. Available from http://www.bu.edu/bulawreview/files/2013/ 10/SERRA_ 
Resale.pdf. 
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  2.1.3.3 วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในตลาด
มือสอง 
  ในปัจจุบันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการซื้อขายสินค้าในรูปแแบบดิจิทัล
อย่าง Amazon และ Apple Inc. ที่เพ่ิงได้รับสิทธิบัตรที่ให้สามารถจัดการซื้อขายสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลมือสองได้ ซึ่งทั้งสองบริษัทก็มีแนวทางจัดการวิธีการซ้ือขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน 
รวมท้ังวิธีการการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองของ ReDigi ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปน้ี 

1) กรณีของ Amazon 
  ในปี ค.ศ. 2013 Amazon ได้รับสิทธิบัตร Secondary Market for Digital 
Objects ที่ระบุถึงการสร้างตลาดซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพลง
ดิจิทัล ตลอดถึงสิทธิในการเข้าถึงภาพยนตร์แบบรับชมออนไลน์ โดยระบบตลาดมือสองในสินค้า
รูปแบบดิจิทัลของ Amazon จะมีวิธีการดําเนินการโดยทําการเก็บไฟล์สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาไม่ว่าจะ
เป็นเพลง หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอาไว้ที่จัดเก็บสินค้าส่วนตัวท่ีซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้งานได้เพียง
ผู้เดียวและหากต้องการใช้งานไฟล์สินค้าเหล่าน้ีก็สามารถที่โอนไฟล์สินคา้โดยการย้าย (Moving) การ
ดาวน์โหลด (Download) หรอืใช้งานผ่านระบบการส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร ่(Streaming) ซึ่งจะ
ทําการจัดเก็บไฟล์สินค้าไว้ในที่จัดเก็บส่วนตัว เมื่อเวลาที่ผูซ้ื้อคนแรกต้องการนําไฟล์เหล่าน้ีไปจําหน่าย
ต่อก็จะทําการขายสิทธิสําหรบัในการเข้าถึงไฟล์น้ัน ๆ ให้กับผู้มาซื้อต่อ เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 
ผู้ขายก็จะไม่สามารถเข้าใช้ไฟล์สินค้าที่ขายไปได้อีกต่อไป โดยจะมีระบบการป้องกันไม่ให้ผู้ขาย
สามารถทําซ้ําไฟล์ที่ขายไปแลว้นําเอาไว้ใช้งานอีก โดยวิธีการที่ผู้ซื้อคนแรกจะต้องลบไฟล์ที่เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์บริการระบบ Cloud อ่ืน ๆ ผู้ซือ้คนแรกจึงจะสามารถทํา
การซื้อขายไฟล์สินค้ามือสองน้ัน ๆ ได้ นอกจากสิทธิบัตรดังกล่าวจะเป็นการเสนอรูปแบบการขาย
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองแล้ว สิทธิบัตรฉบับน้ียังระบุถึงการจํากัดการใช้งานเพ่ือให้สินค้ายังคง
ความขาดแคลน (Scarcity) โดยอาจจะเป็นรูปแบบการจํากัดจํานวนคร้ังของการโอนสิทธิ การจํากัด
การเข้าใช้งานเช่นการดาวน์โหลด หรือการใช้งาน กระบวนการน้ีจะทําให้สินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ปกติ
แล้วไม่มีการเสือ่มสภาพให้สามารถเสื่อมสภาพไปได้ในระยะเวลาหน่ึง ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบเดียวกัน
กับสินค้าที่มีรปูร่างเช่นหนังสือหรือแผ่นซดีีที่มีการเสื่อมสภาพ38 
 
 
 

                                                 
38 United States Patent 8,364,595, Secondary market for digital objects [Online]. 
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ภาพที่ 2.1: ภาพกระบวนการทํางานของสิทธิบัตร Secondary Market for Digital Objects 

ที่มา: United States Patent 8,364,595. (2013). Secondary market for digital objects. 
Retrieved from http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2= 
HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50
&s1=8,364,595.PN.&OS=PN/8,364,595&RS=PN/8,364,595. 

 
2) กรณีของ Apple Inc. 

  Apple Inc. ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรสําหรับการซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัล
มือสอง โดยได้ทําการจดทะเบียนสิทธิบัตรวิธีการซื้อขาย เน้ือหาและแอพพลิเคช่ันที่ซือ้มาเพ่ือ
จําหน่ายต่อให้บุคคลอ่ืน โดยมีขั้นตอนวิธีการการทํางานของระบบน้ีมีดังนี้ เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลในแบบใดมาก็ตาม ผู้บริโภคดังกล่าวจะถือว่าเป็นเจ้าของคนแรกที่สามารถเข้าถึงเน้ือหา
ของสินค้าน้ันได้  และถ้าเจ้าของคนแรกไมต้่องการสินค้าในรูปแบบดิจิทลัดังกล่าวน้ันแล้วก็สามารถที่
จะประกาศขายต่อได้โดยที่มีระบบตลาดมือสองรองรับอยู่บน App Store เมื่อต่อมามีผู้ต้องการซื้อ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลของเจ้าของคนแรกแล้ว สิทธิทุกอย่างที่ของเจ้าของคนแรกได้รับก็จะถูกโอนส่ง
ต่อไปยังผู้ใช้งานคนใหมท่ันที เมื่อวิธีการซื้อขายเสร็จสิ้นลงเจ้าของคนแรกก็จะไม่สามารถเปิดใช้งาน
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ซื้อมาน้ันได้อีกต่อไป นอกจากว่าจะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลใหม่
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อีกครั้ง ในส่วนผู้ใช้งานใหม่กส็ามารถเข้าถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ซื้อต่อจากเจ้าของคนแรกน้ันได้
อย่างเต็มที่ สําหรับส่วนแบ่งรายได้ของการขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองนั้นทาง Apple ยัง
คํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิด้วยจึงได้มีแนวคิดแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธ์ิด้วย  
แต่ทั้งน้ี Apple ก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะคิดค่าส่วนแบ่งกันอย่างไร ระหว่างเจ้าของคนแรก Apple และ
เจ้าของลิขสิทธ์ิที่อาจจะสูญเสียโอกาสจากการขายสินค้าในรูปแบบดิจิทลัใหม ่ๆ ไป39 
 
ภาพที่ 2.2: กระบวนการทํางานของสิทธิบัตร Managing Access to Digital Content Items 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: United States Patent Application 20130060616. (2013). Managing access to 

digital content items. Retrieved from http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
adv.html&r=5&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%28apple.AS.+AND+20130307.PD.%
29&OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&RS=%28AN/apple+AND+PD/20130307%29. 

 
                                                 

39 United States Patent Application 20130060616, Managing access to digital content 
items [Online]. 
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3) กรณีของ ReDigi 
  ReDigi เป็นบริษัทที่ได้ให้บริการการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองซึ่งได้รับจด
สิทธิบัตรวิธีการจําหน่ายซึ่งสนิค้าที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทาง iTunes เม่ือผู้ขายติดต้ัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ReDigi  แล้วจะสามารถขายสนิค้าในรูปแบบดิจิทัลผ่านทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ โดยทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทําการตรวจสอบไฟล์สินค้าน้ันว่าได้ซื้อมาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่ก่อน ถ้าได้ซือ้มาอย่างถูกต้องแล้วจึงจะดึงไฟล์สินค้าจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ขายขึ้นไปไว้บนระบบคลาวด์ของ ReDigi ก่อนจะทําการซื้อขายและจะส่งต่อไปยังผู้
ซื้อ ในขณะเดียวกันที่ไฟล์สินค้าได้ถูกส่งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อไฟล์สินค้าดังกล่าวก็จะถูกลบ
ออกไปจากคอมพิวเตอร์ของผู้ขายโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน40 ซึ่งกระบวนการการซื้อขายทั้งหมดก็ทํา
มาเพ่ือที่จะจําลองการซื้อขายของในทางกายภาพ41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 United States Patent 8,627,500, Methods and apparatus for sharing, transferring 

and removing previously owned digital media [Online], 7 January 2014. Available from 
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetaht
ml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8627500.PN.&OS=PN/8627500&RS=PN/8627500. 

41 Matt Peckham, How ReDigi Lets You Resell Digital Music (Why It’s a Big Deal) 
[Online], 27 June 2012. Available from www.echland.time.com/2012/06/27/how-redigi-lets-you-
resell-digital-music-and-why-its-a-big-deal/. 
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ภาพที่ 2.3: กระบวนการทํางานของสิทธิบัตร Methods and Apparatus for Sharing, 
Transferring and Removing Previously owned Digital Media 

ที่มา: United States Patent 8,627,500. (2014). Methods and apparatus for sharing, 
transferring and removing previously owned digital media. Retrieved from 
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p
=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8627500.PN.&
OS=PN/8627500&RS=PN/8627500. 

 
2.1.4 ความแตกต่างระหว่างตลาดมือสองของสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้กับ

สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  2.1.4.1 สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้า 
  การซื้อขายสินค้าที่มีอยู่ในรูปแบบจับต้องได้ กรรมสิทธ์ิในสนิค้าย่อมโอนไปยังผู้ซื้อ
นับต้ังแต่มีการตกลงซื้อขายกัน แต่สําหรับการซื้อขายสินคา้ในรูปแบบดิจิทัลเจ้าของลิขสิทธ์ิได้
พยายามนํามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ มาตรการเหล่าน้ีอาจแบ่งได้เป็น  
2 ประเภท คือ มาตรการทางสัญญาและมาตรการทางเทคโนโลยี ในกรณขีองมาตรการทางสัญญา 
เจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะพยายามจํากัดสิทธิต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิโดยผ่านสัญญาใน
รูปแบบต่าง ๆ สําหรับในกรณทีี่มีการใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิทางอินเทอร์เน็ต เจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิจะ
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ใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเรียกว่า Clickwrap License42 ซึง่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเลือกว่า
จะปฏิบัติตามสัญญาหรือไม ่หากไม่ต้องการปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถดาวน์โหลด หรือเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธ์ิน้ันได้ เพราะมีปุ่มกดแค่ตกลงหรือไม่ตกลงเท่าน้ัน การใช้มาตรการทางสัญญาเช่นน้ีบางครั้งถือ
เป็นการจํากัดสิทธิของผู้ใช้งานน้ันมากกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาว่าข้อสัญญา
เหล่าน้ีมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้เพียงใด เพราะมีผู้ซื้อน้อยรายที่จะอ่านข้อสัญญาก่อนจะทําการ
ตกลงซื้อ ซึ่งมักเข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของสินค้าที่ตนใช้เงินซื้อมาจึงมีสิทธิที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปได้43 
ในขณะที่เจ้าของลิขสิทธ์ิได้ออกมาต่อต้านการขายต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล โดยเห็นว่าการซื้อขาย
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ เน่ืองจากผู้ซื้อเป็นเพียงผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานเท่าน้ัน มิใช่เจ้าของสนิค้าที่แท้จริง44 โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะ
อ้างข้อตกลงการใช้งาน (End User License Agreement)45 ในข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
การแจ้งข้อมูลเรื่องการห้ามนําสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ัน ๆ ไปจําหน่ายจ่ายโอนต่อ ตัวอย่างเช่น 
เง่ือนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ Amazon ซึง่ให้บริการซื้อขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
กําหนดเง่ือนไขและข้อตกลงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผูซ้ื้อซื้อไป ห้ามขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ห้ามจ่าย
โอนต่อ ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน ห้ามอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิของตน
เข้าถึงหนังสือที่ตนซื้อและหา้มการลบ หรอืดัดแปลงฉลากที่อยู่ในเน้ือหา รวมท้ังห้ามกระทําเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่นํามาใช้เพ่ือปกป้องเน้ือหา46  
  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิจะกําหนดข้อตกลงห้ามนําสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลไปจําหน่ายจ่ายโอนต่อ เน่ืองจากผู้ซื้อมิใช่เจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าที่เเท้จริง โดยอ้างว่า

                                                 
42 Techopedia, Clickwrap agreement [Online], 15 October 2013. Available from 

www.techopedia.com/definition/4243/clickwrap-agreement. 
43 Reis, S., Toward a “Digital transfer doctrine”? The first sale doctrine in the digital 

era [Online]. 
44 Apple Inc., Licensed application end user license agreement [Online], 12 October 

2013. Available from www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/. 
45 Janssen, C., End-user license agreement (EULA) [Online], 15 October 2556. Available 

from www.techopedia.com/definition/4272/end-user-license-agreement-eula.  
46 Amazon, Kindle store terms of use [Online], 6 September 2012. Available from 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950. 



27 

การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่าน้ัน47 มิใช่เป็นการซือ้ขายเฉก
เช่นเดียวกับการซื้อขายอย่างสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่ผู้ซื้อย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้า
น้ัน ๆ ดังน้ัน สาํหรับเจ้าของลิขสิทธ์ิเองนั้นจะถือว่าผู้ซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลภายใต้ข้อตกลงห้าม
จําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ันเอง มใิช่เจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้า
แต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่มกีรรมสิทธ์ิในสินค้าที่
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลน้ัน เพราะหลักการสิ้นสทิธิของกฎหมายลิขสิทธ์ิทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศไทย บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าจะนําหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ได้
น้ัน ผู้ซื้อจะต้องมีกรรมสิทธ์ิในสินค้าอันมีลขิสิทธ์ิน้ัน ๆ ด้วย48 เช่น คําบัญญัติในมาตรา 109 แห่ง 
Copyright Act of 1976 ของสหรัฐอเมริกา “เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสาํเนางานอันมีลิขสิทธ์ิ
ออกจําหน่าย หรือให้ความยินยอมในการวางจําหน่ายสําเนางานน้ัน ผู้ซือ้ หรือเจ้าของสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ได้ถูกผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายน้ันมีสิทธิที่จะนําสําเนางานน้ันออกขายหรือจําหน่ายจ่าย
โอนด้วยวิธีอ่ืนต่อไปได้” หรือมาตรา 4 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
“การจําหน่ายต้นฉบับ หรือสาํเนางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยผู้ได้มาซึ่งกรรมสทิธ์ิในต้นฉบับ หรือสําเนาอันมี
กรรมสิทธ์ิน้ันโดยชอบด้วยกฎหมาย มิให้ถอืว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ” ดังนั้น หากผูซ้ื้อมิใช่เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในสนิค้าอันมีลิขสทิธ์ิย่อมจะปรับใช้หลักการดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งกรณีสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบจับต้องได้น้ัน ปราศจากข้อกังขา ผู้ซือ้ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามสัญญาซื้อขาย จึงสามารถ
ปรับใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ โดยมิถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในขณะที่สินค้า
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ากรรมสิทธ์ิโอนไปยังผู้ซื้อหรือไม่และผูซ้ื้อสามารถมี
กรรมสิทธ์ิได้หรือไม่ ซึ่งสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัลน้ันในคดี Jonathan Dixon v. The 
Queen49 ศาลสงูสุดแห่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึง ซึ่งอาจมีราคาและโอนให้แก่กัน
ได้ ประกอบกับสามัญสํานึกของผู้ซื้อที่มสีทิธิเหนือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่อยู่ภายใต้อํานาจ

                                                 
47 Anderson, N., No, you don’t own it: Court upholds EULAs, threatens digital resale 

[Online], 11 September 2010. Available from www.arstechnica.com/tech-policy/2010/ 09/the-
end-of-used-major-ruling-upholds-tough-software-licenses/. 

48 Liu, J. P., Owning digital copies: Copyright law and the incidents of copy ownership 
[Online], 1 December 2015. Available from http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi? 
article=1478&context=wmlr. 

49 [2015] NZSC 147. 
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ของผู้อ่ืน ย่อมถือว่าตนเองเป็นเจ้าของสินค้าที่ซื้อมา50 แม้ผูซ้ื้อจะไม่สามารถจับต้องสินค้าที่ตนซื้อได้
เน่ืองจากอยู่ในอุปกรณ์ของตน แต่ในความเป็นจริงน้ันก็ยังคงมีตัวสินค้าที่สามารถมองเห็นได้เมื่อทํา
การเปิดใช้งาน ทั้งสามารถกระทําการหลายอย่างกับสินค้าน้ันได้ ไม่ว่าจะเป็นการทําซ้ํา การทําลาย 
และโอนให้กันได้ เพียงแต่ไม่สามารถจับต้องไฟล์ข้อมูลที่จดัเก็บในอุปกรณ์ได้เท่าน้ัน ในความคิดของ 
ผู้ซื้อก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการซื้อสินคา้ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้แต่อย่างใด เน่ืองจากยังมีความ 
รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในอุปกรณ์น้ันอย่างเดียวกับสินค้าอ่ืน ๆ ทัว่ไปและสามารถใช้สอยสินคา้
น้ันได้ตามสภาพของสินค้า ซึง่ไม่แตกต่างจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าทีอ่ยู่ในรูปแบบจบัต้องได้แต่
อย่างใด51 ผูซ้ื้อจงึสามารถมีกรรมสิทธ์ิและจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินของตนได้ ตามสนธิสัญญา WIPO Internet Treaties ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่กําหนดมาตรฐาน
ขั้นตํ่าในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิที่เผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ความคุ้มครอง
งานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบที่กฎหมายยังไม่มีการรับรอง โดยบัญญัติหลักการส้ินสิทธิไว้ทาํนองว่า  
“ไม่มีข้อกําหนดใดในสนธิสญัญานี้ ที่จะกระทบต่อความเป็นอิสระในการทําสัญญาระหว่างคู่สัญญา 
ในการกําหนดเง่ือนไขหลักการสิ้นสิทธิในการจําหน่ายนํามาปรับใช้หลังจากการขายคร้ังแรก หรือ 
การโอนกรรมสิทธ์ิในรูปแบบอ่ืนในงานต้นฉบับ หรือสําเนาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ”  
จากสนธิสัญญาดังกล่าว จึงตีความได้ว่า สินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลน้ัน ผู้ซื้อสามารถมี
กรรมสิทธ์ิได้ หากการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธ์ิโอนไป 
ยังผู้ซื้อ ทั้งผู้ซือ้เองสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสทิธ์ิจําหน่ายจ่ายโอนต่อทรัพย์สินของตนได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลขิสิทธ์ิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รูปการซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัล 
ปัจจุบันยังโต้เถียงว่าเป็นสัญญาประเภทใดกันแน่ ระหว่างสัญญาซื้อขายที่กรรมสทิธ์ิโอนไปยังผู้ซื้อ 
หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิที่กรรมสทิธ์ิในสินค้ายังคงอยู่ที่เจ้าของลิขสทิธ์ิ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อว่าสามารถทําได้หรือไม่ โดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
  2.1.4.2 วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ 
  การจําหน่ายจ่ายโอนต่อของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้กับสินค้าในรปูแบบ
ดิจิทัลนั้นมีความแตกต่างกันเพราะโดยสภาพธรรมชาติของสินค้าทั้งสองรูปแบบน้ันมีความแตกต่างกัน 
วิธีการจําหน่ายจ่ายต่อสินค้าก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วย สินค้าที่อยูใ่นรูปแบบจับต้องได้ เจ้าของ
สินค้าสามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อโดยการส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่กนัในทางกายภาพ ในขณะที่
                                                 

50 Liu, J. P., Owning digital copies: Copyright law and the incidents of copy ownership 
[Online]. 

51 สรวิศ ลิมปรังษี, “สัมผัสคดีดังต่างประเทศ: หลักการใช้สิทธิจบสิ้น (Exhaustion of Rights) ใน
กฎหมายลิขสิทธ์ิ”, ดุลพาห 61, 1(มกราคม 2557): 171-172. 
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การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล หากเป็นกรณีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่าสามารถทําได้หรือไม่ โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ52 เพราะว่าขั้นตอนการส่งมอบสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นจําเป็นต้องมี
การทําซ้ําเกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อต่อ ซึ่งแตกต่างจากการส่งมอบของสินค้าที่อยู่ใน
รูปแบบจับต้องได้ที่ไม่ต้องทําซ้ําขึ้นใหม ่หากเกิดการทําซ้ําขึ้นใหม่ย่อมถือว่าเป็นการทําซ้ําที่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิและไมอ่าจนําข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิมากล่าวอ้างได้ เน่ืองจากการส่งมอบน้ันไม่มีความ
จําเป็นต้องมีการทําซ้ําขึ้นใหม่แต่อย่างใด แต่ในกรณีการสง่มอบของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
หลีกเลี่ยงการทําซ้ําได้ยากซึ่งอาจทําให้การซื้อขายน้ันละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิได้   
  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งทําใหก้ารทําซ้ําที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งมอบน้ันจะไม่ก่อใหเ้พ่ิมจํานวนสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด เพราะเมื่อผู้ขาย
ส่งมอบไปยังผู้ซื้อแล้วจะทําการลบไฟล์สินคา้จากอุปกรณ์จัดเก็บของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติซึ่งทําให้จํานวน
สินค้ายังคงมีเท่าเดิมก็ตาม อย่างเช่นเทคโนโลยีของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon Apple และ 
ReDigi ที่เพ่ิงจะได้รับสิทธิบัตรในระบบตลาดซื้อขายมือสองไปโดยต่างก็มีวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรของทั้งสามบริษัทดังกล่าวน้ันได้จํากัดจํานวนคร้ังในการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อ ซึ่งการจํากัดจํานวนครั้งการจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันมีความแตกต่างจากสินค้า 
ที่มีอยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่เจ้าของกรรมสทิธ์ิสามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยไม่ถูกจํากัดจํานวน
ครั้ง ถึงแม้ว่าการซื้อขายที่ผ่านระบบดังกล่าวมาข้างต้นอาจจะหลีกเลี่ยงการทําซ้ําสินคา้ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ แต่การซื้อขายที่ต้องทําผ่านระบบคนกลางผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที่จํากัดจํานวนคร้ังในการจําหน่าย ซึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้อง
ได้ที่ไม่ว่าจะซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือซื้อขายผ่านระบบคนกลางก็ไม่ถกูจํากัดจํานวน
ครั้งในการซื้อขาย สําหรับกรณีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อแม้จะ
ไม่ถูกจํากัดจํานวนการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ แต่ขั้นตอนการซื้อขายที่ไม่ผ่านเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือใช้ในการซื้อขายสนิค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยเฉพาะนั้นคงจะหลีกเลี่ยงที่จะทําการซื้อ
ขายสินค้าโดยไม่มีการทําซ้ําลงในอุปกรณ์ของผู้ซื้อใหม่ได้ยากซึ่งอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันได้ ยกเว้นแต่เป็นซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ อีกทั้งถ้าการส่งมอบ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลส่งมอบกันผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อการซื้อขายดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่อาจแน่ใจ
ได้ว่าผู้ขายจะลบสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในอุปกรณ์ของตน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ
โดยตรงเพราะงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนได้เพ่ิมจํานวนขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของตน การ
                                                 

52 Reis, S., Toward a “Digital transfer Doctrine”? The first sale doctrine in the digital era 
[Online]. 
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จําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจทิัลจึงมีอุปสรรคและสุม่เสี่ยงต่อการละเมิด
ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  2.1.4.3 ความเสื่อมสภาพของสินค้า 
  สินค้าที่มีอยู่ในรูปแบบจับต้องได้ไม่ว่าเจ้าของสินค้าดังกล่าวจะดูแลรักษาดีเพียงใดก็
ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลาไม่ว่าช้าหรือเร็ว ซึ่งจะแตกต่างจากสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่คุณภาพ
ของสินค้าที่ไมม่ีการเสื่อมสภาพเพราะรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บแบบ สองระดับ คือ 0 กับ 1 จะเกิด
ผิดเพ้ียนจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าข้อมูลแบบต่อเน่ือง53 ในระบบดิจิทัลเมื่อเสน้เทปยืดการอ่านข้อมูลกลับ 
มาในแบบดิจิทลัน้ันจะทําได้ง่ายกว่า และสามารถทําให้ได้ข้อมูลกลับมาได้เหมือนเดิมได้ง่ายกว่า แต่
สําหรับอนาล็อกจะให้คุณภาพของภาพที่ลดลงโดยทันที ดังน้ัน สินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองจะคง
ความใหม่อยู่เสมอมิได้แตกต่างจากสินค้าใหม่แต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้อง
ได้ที่จะไม่อาจคงความใหม่ได้ตลอดไปแม้ว่าจะดูแลรักษาดีเพียงใดก็ตาม 

2.1.5  ปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
และเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  2.1.5.1 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

1) ผู้บริโภคจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเป็นการ
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
  เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ แต่ในขณะเดียวกันสาธารณชนก็มีสิทธ์ิที่จะใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันได้
โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ตราบเท่าที่การใช้ประโยชน์น้ันไม่ขัดต่อการแสวง
ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิจนเกินสมควร ในส่วนการซื้อขายสินค้าโดยปกติแล้วผู้ซื้อย่อมเป็นเจ้าของ
สินค้าดังกล่าว มีสิทธิที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิอีก แต่การซื้อขาย
สินค้าในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งโดยสภาพแล้วการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทลัในการส่งมอบสินค้าย่อมจะ
หลีกเลี่ยงการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิได้ยาก แม้ว่าการทําซ้าํน้ันจะกระทําเพียงช่ัวคราวเพ่ือให้ผู้ซื้อต่อ
สามารถนําไปใช้งานในอุปกรณ์ของตน และผู้ขายจะได้ทําการลบไฟล์สินค้าออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
ตนแล้วก็ตาม เพราะว่ากฎหมายให้สิทธิในการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียว 
และแมจ้ะมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิแต่ไม่สามารถนํามาใช้ในกรณีการซ้ือขายต่อดังกล่าวได้  
 
 

                                                 
53 Diffen, Analog vs Digital [Online]. 
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เน่ืองจากผู้ขายได้รับผลประโยชน์จากการขายสินค้าดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าขัดกับการแสวงหาประโยชน์
ของเจ้าลิขสิทธ์ิ54 
  ในขณะที่เจ้าของลิขสิทธ์ิได้นํามาตรการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือป้องกันการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์จํานวนมากพยายามหาวิธีการใช้การหลีกเลีย่งมาตรการ
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันตามตนต้องการ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิมิให้ถูกละเมิดลิขสิทธ์ิโดยง่าย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผลักดัน
หลักการต่อต้านการหลีกเลี่ยงมาตรการปกป้องเทคโนโลยี (Anti-circumvention) เพ่ือเป็นการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันทําให้งานที่เผยแพร่ในรูปแบบดิจทิัลได้รับการคุม้ครองเป็น  
3 ระดับ คือ ระดับแรก การคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิโดยกฎหมายลิขสทิธ์ิ ระดับสอง การคุ้มครองโดย
เทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงหรือการทําซ้ํางานน้ัน และระดับที่สาม การคุ้มครองทางกฎหมายต่อ
มาตรการทางเทคโนโลยีน้ัน 
  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลอย่างสูง ทําให้เกิดการผูกขาดงานอันมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยเห็นว่าเป็นการให้
สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิในการกีดกันการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลจะมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูล กฎหมายได้ขยายขอบเขตของสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิและในขณะเดียวกันก็ลดขอบเขต
ของงานที่เป็นสาธารณะสมบัติให้แคบลงและจํากัดสิทธิของผู้บริโภคให้แคบลง 
  ในส่วนการซื้อขายสินค้าโดยปกติแล้วผู้ซื้อย่อมเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว มีสิทธิที่จะ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิอีก แต่การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งโดยสภาพแล้วการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลจะหลกีเลี่ยงการทําซ้าํงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ยาก 
แม้ว่าการทําซ้าํน้ันจะกระทําเพียงช่ัวคราวเพ่ือให้ผู้ซื้อต่อสามารถนําไปใช้งานในอุปกรณ์ของตนและ
ผู้ขายจะได้ทําการลบไฟล์สินค้าออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตนแล้วก็ตาม เพราะว่ากฎหมายให้สทิธิใน
การทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียว และแม้จะมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ
แต่ไม่สามารถนํามาใช้ในกรณีการซื้อขายต่อดังกล่าวได้ เน่ืองจากผู้ขายได้รับผลประโยชน์จากการขาย
สินค้าดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าขัดกับการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าลิขสิทธ์ิ55 
  ดังนั้น การที่ผู้บริโภคไม่สามารถการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้
เฉกเช่นเดียวกับสินค้าที่มีรูปร่าง ย่อมไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากนักต่อผู้บริโภคเพราะว่าเมื่อซื้อ
                                                 

54 Reese, R. A., The first sale doctrine in the era of digital networks [Online], 15 
October 2013. Available from www.bc.edu/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bclawr 
/44_2/09_TXT.htm. 

55 Ibid. 
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สินค้ามาแล้วเมื่อไม่ต้องการสินค้าน้ันก็ไม่สามารถขายต่อได้ เน่ืองจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ  ซึ่งทําให้การซื้อสินค้าในรปูแบบดิจิทัลมาน้ันเป็นการสูญเงินเปล่าไม่สามารถจะหา
ประโยชน์จากสินค้าที่ซื้อมาได้อีกนอกจากใช้การใช้ประโยชน์ส่วนตัวเท่าน้ัน 

2) ผู้บริโภคไม่ได้รับกรรมสิทธ์ิในงานอันลิขสิทธ์ิของสินค้าในรปูแบบดิจิทัลหลังจาก
การจําหน่ายคร้ังแรก 
  จากการท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะกล่าวอ้างว่าการซื้อขายสินคา้ในรูปแบบดิจิทัล
ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผูซ้ือ้น้ันเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ัน มิใช่เป็นการซื้อขายเสร็จ
เด็ดขาดเฉกเช่นเดียวกับสินค้าที่มีรูปร่างทั่วไปที่กรรมสทิธ์ิในสินค้าจะตกแก่ผู้ซื้อ ดังน้ัน การซื้อขาย
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลจึงเป็นเพียงการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ซื้อจะไม่มีกรรมสทิธ์ิในสินค้า
ดังกล่าว การที่เจ้าของลิขสิทธ์ิกล่าวอ้างว่าการซื้อขายเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิน้ันย่อมไม่เป็น
ธรรมแก่ผูซ้ื้อมากนัก เน่ืองจากผู้ซื้อได้ชําระราคาไปแล้วแต่กลับมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าที่
ตนเสียเงินไปย่อมถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้บริโภค ดังน้ี การซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลจะ
เป็นการซื้อขายทั่วไปเฉกเช่นเดียวกับสินค้าที่มีรูปร่างหรือไม่ หรือเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิอ้างเท่าน้ัน 
  2.1.5.2 ผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

1) การทําซ้ําได้โดยง่ายของสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  ในยุคดิจิทัลได้ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิหลายประการด้วยกัน 
เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทาํซ้ําหรือนํามา
ดัดแปลงได้โดยง่าย และความสะดวกของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ช่วยให้การนําเอางานเหล่าน้ีออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นไปได้โดยง่ายและเร็วย่ิงข้ึนด้วย และทีส่ําคัญมคีุณภาพในงานเช่นเดียวกับ
ต้นฉบับ56 สิทธิในการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิมูลฐานของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพราะ
แนวความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายลิขสิทธ์ิประการหน่ึงก็คือ การคุ้มครองสทิธิของผู้สร้างสรรค์งาน 
โดยให้ผู้สร้างสรรค์น้ันมีสทิธิที่จะห้ามผู้อ่ืนมิให้มีการทําซ้าํงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ การทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อน  
จึงถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ัน ความจําเป็นของการกําหนดสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิในลักษณะเช่นน้ีเร่ิมเห็นเด่นชัดขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญ 
ก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ซึ่งทําให้การทําซ้ํางานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การบันทึก หรือทําซ้ํางาน
อันมีลิขสทิธ์ิต่าง ๆ สามารถทาํได้ได้โดยง่าย กฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศต่าง ๆ จึงต้องกําหนดให้

                                                 
56 ไพจิตร สวัสดิการ, ลิขสิทธ์ิในโลกไร้พรมแดนของคอมพิวเตอร์ [Online]. 
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เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของตนเอง57   
  ดังนั้น ถ้าการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองสามารถทําได้โดยไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิแล้วน้ันไซร้ เจ้าของลิขสิทธ์ิจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ขายจะลบไฟล์
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันออกจากอุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไปแล้ว ใน
เมื่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลสามารถท่ีจะทําซ้าํได้อย่างง่ายดาย 

2) การไม่เสื่อมสภาพของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
  การไม่เสื่อมสภาพของสินค้าในรูปแบบดิจิทลัย่อมก็ให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ58 ถ้าหากมีการซื้อขายมือสองของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้โดยถูกกฎหมาย เน่ืองจากคุณภาพ
สินค้ามือสองทีม่ีคุณภาพไม่ต่างจากคุณภาพสินค้ามือหน่ึงแต่มีราคาที่ถูกกว่าต่างจากสินค้าที่มีรูปร่าง
มือสองที่น้อยช้ินจะมีสภาพเหมือนของใหม ่ดังน้ี การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองย่อมเป็น
การแข่งขันโดยตรงกับเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยท่ีราคาสินค้ามอืสองถูกกว่า ดังน้ี การซื้อขายสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นอย่าง
มาก ซึ่งอาจทําให้เจ้าของลิขสทิธ์ิได้รับค่าตอบแทนในการสร้างสรรค์งานไม่คุ้มค่าจนทําให้เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิขาดแรงจูงใจในการทีจ่ะสร้างสรรค์งานต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 นันทน อินทนนท์, การคุ้มครองลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ [Online], 15 ตุลาคม 2556. 

แหล่งท่ีมา www.people.su.se/~nain4031/copyrightIT.htm. 
58 Francesca Musiani and Enoch Peserico, A secound-hand market for digital goods? 

[Online], 25 September 2014. Available from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/ 
view/5493/4156. 
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ตารางที่ 2.1: ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค้าในรูปแบบดิจิทัลกับสินคา้ที่อยู่ในรูปแบบ
จับต้องได้ 

 

 ประเภทสินคา้ 
                ความแตกต่าง 

สินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

การซื้อขาย สัญญาซื้อขาย สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ, สัญญา
ซื้อขาย 

วิธีการจําหน่ายสินค้าต่อ ส่งมอบสินค้าโดยไม่ต้องมีการ
ทําซ้ํา 

ส่งมอบสินค้าโดยหลีกเลี่ยงการ
ทําซ้ําได้ยาก 

คุณภาพของสินค้ามือสอง เสื่อมสภาพ ไม่เสื่อมสภาพ 

หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ 

กฎหมายกําหนดไว้ ไม่ได้กําหนดไว้โดยชัดแจ้ง 

 
 
2.2 แนวคิดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลในตลาดมือสอง 
 จากแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธ์ิ มีที่มาจาก
หลักการในทางเศรษฐกิจที่ว่าผู้ใดได้ทําการสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาก็สมควรเป็นผู้ที่สามารถหาประโยชน์
จากสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์น้ัน เพ่ือให้คุ้มคา่กับการใช้ความวิริยะอุตสาหะตลอดจนความคิดสร้างสรรค์59 
และการให้ความคุ้มครองประโยชน์น้ีจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปสร้างสรรค์งานในลกัษณะต่าง ๆ 
ตามแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น รวมท้ังความปรารถนาที่จะเผยแพร่งานของตนให้สาธารณะได้มีโอกาสรับ
อรรถรสทางความความคิด60 หากปราศจากความคุ้มครองต่อสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์เสียแล้ว คงจะมีผู้สร้างสรรค์น้อยรายท่ียอมจะลงทุนลงแรงในการทําผลงานอันมีคุณค่าให้แก่
สังคมต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นงานที่ต้องอาศัยการลงทุน ทั้งในแง่ของเงินทุนและสติปัญญา
                                                 

59 Bently, L., & Sherman, B., Intellectual property law, 3rd ed. (The United States: 
Oxford University Press, 2009), 34. 

60 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 
2544), 49. 
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จํานวนมาก ดังน้ัน ผู้สร้างสรรค์ย่ิงมีความจําเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองของกฎหมายในอันที ่
จะมีช่องทางแสวงหาประโยชน์ให้ได้คุ้มค่ากับเงินทุนและสติปัญญาทีล่งไปพร้อมกับมีผลประโยชน์ 
ตอบแทนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินทุนในจํานวนที่เหมาะสมกับสิ่งที่ทุ่มเทกฎหมายลิขสทิธ์ิจึงได้ 
กําหนดบทบัญญัติคุ้มครองสทิธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิไว้ ให้เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน 
การทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เช่าต้นฉบับ หรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผู้อ่ืนและอนุญาตให ้
ผู้อ่ืนใช้สิทธ์ิดังกล่าวเก่ียวกับงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนได้61 ทําให้เจ้าของลิขสทิธ์ิสามารถแสวงหา
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ตามคุณค่าที่งานของตนมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิที่
เจ้าของลิขสิทธ์ิมีอยู่ตามกฎหมายหาได้มีอยู่อย่างไร้ขอบเขตไม่62 เพราะหากกําหนดให้เจ้าของลิขสิทธ์ิ 
มีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนได้อย่างไม่มีข้อจํากัดแล้ว สังคมอาจจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ หรืออาจจะได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่เหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายได้ให้
ไว้เป็นการตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ63 จึงได้ก่อให้เกิดแนวความคิดในการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิ
ของผู้สร้างสรรค์กับผลประโยชน์ของสาธารณชน ที่ถึงแม้ว่าหลักการของกฎหมายลิขสทิธ์ิ คือ ผู้เป็น
เจ้าของสามารถใช้ประโยชน์สิ่งนั้นได้ตามความต้องการและผู้อ่ืนไม่มีสทิธิตามกฎหมายท่ีจะใช้สิ่งน้ันโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่น้ันไม่ได้หมายความว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิจะสามารถใช้สิ่งที ่
ตนเป็นเจ้าของโดยไม่คํานึงถึงสิทธิอ่ืน ๆ และผลประโยชน์ที่กฎหมายกําหนดของผู้อ่ืนในสังคมได้น้ัน
หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานการสร้างสรรค์ของตนได้ตามต้องการ  
และสามารถห้ามมิให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิอันเกิดจากลิขสิทธ์ิในผลงานที่ได้รับ
ความคุ้มครอง64 โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของอันมีลิขสทิธ์ิโดยเฉพาะอย่างย่ิง
สิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic Right)65 เพ่ือเป็นการตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิและเพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายลิขสทิธ์ิก็
                                                 

61 Bently, L., & Sherman, B., Intellectual Property Law, 136. 
62 Tysver, D. A., Rights granted under copyright law [Online], 1 December 2013, 

Available from http://www.bitlaw.com/copyright/scope.html. 
63 สรวิศ ลิมปรังษี, “การใช้สิทธิจบสิ้น (Exhaustion of Right)”, บทบัณฑิต 59, 1(มีนาคม 2556): 95. 
64 WIPO, Understanding copyright and related rights [Online], 1 December 2013. 

Available from http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/ 
wipo_pub_909.pdf.  

65 Intellectual Property Office, What are the economic rights of copyright owners? 
[Online], 1 December 2013. Available from http://www.ipo.gov.uk/types/copy/c-about/c-about-
faq/c-about-faq-economic.htm. 
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ตระหนักถึงผลประโยชน์ หรือสิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงความรู้เพ่ือให้สังคมได้มีโอกาสใช้
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิ โดยกฎหมายพยายามประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย 
เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการคุ้มครอง คือ การกระจายผลงานสร้างสรรค์ไปสู่สาธารณชนให้มาก 
ที่สุด หาใช่เพ่ือประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่66 
 ดังจะเห็นได้จากแนวคิดในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิแก่เจ้าของสิทธิอย่างสิทธิแต่ผู้เดียว 
แต่ผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชนย่อมสมควรจะที่จะต้องได้รับการพิจารณาเช่นกัน จะเห็น 
ได้จากหลักการท่ีอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน67 มีความสําคญั และต้องปรากฏอยู่ใน 
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายลิขสิทธ์ิ เพ่ือทําให้เกิดสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์กับ
ผลประโยชน์ของสาธารณชน 

2.2.1 แนวคิดการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีดิจิทลั 
 หลักการพ้ืนฐานการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงคือ งานที่จะ
ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องไม่ใช่เป็นแต่เพียง “ความคิด” (Idea) เท่าน้ัน แต่สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธ์ิให้
ความคุ้มครองก็คือ “การแสดงออกทางความคิด” (Expression of Idea) กล่าวคือ เมือ่บุคคลใดมี
ความคิดที่จะสร้างสรรค์งานอย่างหน่ึงอย่างใดขึ้นมาแล้ว หากบุคคลน้ันต้องการที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิจะต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิดน้ันมาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง และ
สิ่งที่แสดงออกมาซึ่งความคิดน้ันก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของหลายประเทศมีหลักเกณฑ์บังคับว่า งานสร้างสรรค์ที่จะได้รบัความคุ้มครองนั้นนอกจาก
จะต้องเป็นงานท่ีได้แสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแล้ว ยังต้องปรากฏว่าได้มีการบันทึกงานน้ัน
ในสื่อใดสื่อหน่ึงที่สามารถจับต้องได้ด้วย (to be fixed in any tangible form) เช่น งานวรรณกรรม
จะต้องมีการบันทึกงานน้ันในกระดาษหรือสื่ออย่างอ่ืน สําหรับกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยนั้นไม่มีการ
กําหนดไว้เป็นเง่ือนไขว่างานอันมีลิขสทิธ์ิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการบันทึกงานแล้ว นักกฎหมายไทย
ส่วนใหญ่จึงมคีวามเห็นว่าการบันทึกงานไม่ถือเป็นเง่ือนไขของการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิตามกฎหมายไทย 
ดังน้ัน การแสดงออกทางความคิดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ย่อมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
แม้จะไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกงานน้ันไว้ก็ตาม68 
 กฎหมายลิขสทิธ์ิในปัจจุบันแม้จะไม่ได้กล่าวถึงสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของดิจิทัลไว้ก็ตาม แต่
งานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในสื่อดิจิทัลย่อมถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิได้เช่นเดียวกัน เช่น ดนตรีกรรมหรือวรรณกรรมที่ได้บันทึกเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ใน
                                                 

66 WIPO, Understanding copyright and related rights [Online]. 
67 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 25. 
68 นันทน อินทนนท์, การคุ้มครองลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ [Online]. 
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หน่วยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น งานเหล่าน้ีอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการบันทึกอยู่ในสื่อดิจิทัลก็ตาม 
  การที่เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมทีม่ีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วช่วยให้เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิมีโอกาสในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธ์ิของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 
เช่น เจ้าของลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมสามารถนําหนังสือของตนเองออกจําหน่ายในรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิสิง่บันทึกเสียงได้เพ่ิมเติมสินค้าประเภทส่ิงบันทึกเสียงจาก
เดิมที่จําหน่ายในรูปแบบของแผ่นซีดี เปลี่ยนเป็นนํางานอันมีลิขสทิธ์ิเหลา่น้ีมาเผยแพรผ่่านทาง
อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาผลประโยชน์ทางการค้า แต่ในขณะเดียวกัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศก็เปิดโอกาสให้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ด้วยเช่นกัน อย่างการนํา
หนังสือ รูปถ่าย หรือเพลงซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ รวมทั้งในกรณีที่มผีู้ประกอบการบางรายช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนเพลงโดยผ่านเว็บไซต์ของผู้ประกอบการรายน้ัน เป็นต้น 
  การนําข้อมูลที่บันทึกเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ออกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการอย่าง
หน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลน้ันสู่สาธารณชนได้เป็นจํานวนมาก การนําข้อมูลเหล่าน้ีออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอาจเป็นไปเพ่ือการศึกษา การค้า หรือวัตถุประสงค์อ่ืนก็ได้ เจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิจึงอาจนํางานอันมีลิขสิทธ์ิของตนเองออกเผยแพร่ให้สาธารณชนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หลายประการด้วยกัน เพราะข้อมูลต่าง ๆ ทีอ่ยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทลัที่สามารถ
ทําซ้ําหรือดัดแปลงได้โดยง่าย และความสะดวกของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ช่วยให้การนําเอางาน
เหล่าน้ีออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นไปได้โดยง่ายยิ่งข้ึนด้วย ดังน้ันจึงปรากฏอยู่เสมอว่ามีการนํา
งานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนมาทําซ้ําและนําข้ึนไปไว้บนอินเทอร์เน็ต (Upload) โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น 
การนําหนังสือซึ่งเป็นงานวรรณกรรมของผู้อ่ืนมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการ
นําผลงานเพลงซึ่งเป็นงานดนตรีกรรมอันมลีิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนมาให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลด (Download) โดยมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น การกระทําเหล่าน้ีล้วนแต่ถอืเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิทั้งสิ้น 
 ในยุคปัจจุบันที่ได้ช่ือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมี
ค่าใช้จ่ายถูกลง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงสามารถทําได้โดยสะดวกมากข้ึนและการส่งข้อมูลไปยัง
สาธารณชนสามารถทําได้ง่ายและกว้างขวาง แต่ขณะเดียวกัน การนําเอางานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนมา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือก็มีมากตามไปด้วย ส่งผลให้
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ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมบันเทิงได้รับผลกระทบจากการละเมิด
ลิขสิทธ์ิมากที่สดุ69 โดยทั่วไปแล้วงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานสิ่งบันทึก 
เสียงต่าง ๆ มกัจะต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริมด้านการตลาด แม้ว่า
งานสร้างสรรค์เหล่าน้ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและมีอายุการคุ้มครองที่ยาวนาน
กว่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน แต่ระยะเวลาที่จะแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิเหล่าน้ีมีไม่นานนัก กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีจึงได้พยายามผลักดันให้มกีารแก้ไขกฎหมายให้มีการ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิอย่างเข้มงวด70 โดยความพยายามดังกล่าวได้ประสบความสําเร็จ โดย
ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีการจัดทําสนธิสัญญาขึน้มา 2 ฉบับ คือ สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright 
Treaty) และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง (WIPO Performances and Phonograms 
Treaty) กําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการละเมิดลิขสทิธ์ิบนอินเทอร์เน็ต ที่สําคัญสนธิสัญญาน้ีได้
กําหนดให้รัฐหา้มการใช้เทคโนโลยีที่หลีกเลีย่งระบบ Encryption ที่เรียกว่า “Anti-circumvention” 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ71 ซึ่ง
สนธิสัญญาทั้งสองฉบับมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จึงได้ขยายขอบเขตของการคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติต่าง ๆ ของสนธิสญัญาดังกล่าวน้ีก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่าประเทศภาคี
ต้องมีกฎหมายห้ามเฉพาะการหลีกเลี่ยงมาตรการปกป้องเทคโนโลยีในขอบเขตเพียงใด เน่ืองจากตาม
หลักการด้ังเดิมของกฎหมายลิขสิทธ์ิ เจ้าของลิขสิทธ์ิจะมีสทิธิใหญ ่ๆ อยู่ 2 ประเภทคือ สิทธิในการ
ทําซ้ําและดัดแปลง (Right to Copy and Adaptation) กับสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(Right to Communication to the Public) ซึ่งงานอันมีลิขสทิธ์ิเท่าน้ัน แต่เจ้าของลิขสิทธ์ิจะไมม่ี
สิทธิที่จะกีดกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มสีิทธิ
ในการเข้าถึง (Right to Access)  เมื่อสนธิสัญญาดังกล่าวได้กําหนดว่ามาตรการที่ใช้ในการปกป้อง
เทคโนโลยีต้องเป็นมาตรการที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิที่บัญญัติไว้ในอนสุัญญากรุงเบอร์นและใน
สนธิสัญญาดังกล่าว จึงก่อใหเ้กิดปัญหาว่ามาตรการปกป้องเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึง 
(Access Control Technology) จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่72 หลังจากการจัดทําสนธิสัญญา 
ทั้งสองฉบับ หลายประเทศได้นําหลักการตามสนธิสัญญามาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน เช่น  

                                                 
69 เรื่องเดียวกัน. 
70 เรื่องเดียวกัน. 
71 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล [Online], 1 ธันวาคม 2556. แหล่งท่ีมา

http://ftawatch.org/sites/default/files/documents/2007_jakkrit_licences.pdf. 
72 นันทน  อินทนนท์, การคุ้มครองลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ [Online].  
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ในปี ค.ศ. 1998 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายฉบับหน่ึงเรียกว่า Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA) โดยกฎหมาย DMCA ได้ถือว่าการกระทําดังต่อไปนี้เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายคือ 
(1) การกระทําที่เป็นการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิ (2) การ
จําหน่ายจ่ายโอนซึ่งเคร่ืองมือใด ๆ หรือการให้บริการใด ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกัน
การเข้าถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิ และ (3) การจําหน่ายจ่ายโอนซ่ึงเคร่ืองมือใด ๆ หรือการให้บริการใด ๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิ 
  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบันได้ช่วยให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็วย่ิงข้ึนตามลําดับ และเมื่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นมา การเผย 
แพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ย่ิงมีความสะดวกมากขึ้นและเสยีค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่ขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดปัญหากฎหมายต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ กฎหมายลิขสทิธ์ิเป็นกฎหมายที่พยายามสร้างสมดุล
ระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์จากงานอันมีสิทธ์ิน้ันโดยไม่ได้รับอนุญาต
กับสิทธิของสาธารณชนโดยรวมท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิได้ โดยนัยเช่นน้ี 
เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงมีสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึงงานอันมี
ลิขสิทธ์ิได้ แต่ขณะเดียวกันสาธารณชนก็มีสิทธ์ิที่จะใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันได้โดยไม่
จําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ตราบเท่าที่การใช้ประโยชน์น้ันไม่ขัดต่อการแสวง
ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิจนเกินสมควร หลักการใช้สทิธิโดยชอบธรรม (Fair Use Principle)  
จึงเปรียบเสมือนเป็นหลักการท่ีประสานประโยชน์ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับสาธารณชนเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานและไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้ของ
สาธารณชน73 
 จากปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฎแสดงให้เห็นว่าความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน จะเห็น
ได้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการทําซ้ําและศักยภาพในการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของอินเทอร์เน็ต
ในลักษณะไร้พรมแดนนั้น ทําให้การละเมิดลขิสิทธ์ิเป็นไปได้ง่ายทั้งในการทําซ้ําและการเผยแพร่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ถกูสร้างและเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เช่น งานเพลง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากการใช้ระบบอนาล็อก ดังต่อไปน้ี74 

1) การทําซ้ําในระบบอนาล็อกการทําซ้ําเกิดขึ้นได้ยากและช้ากว่าต้องอาศัยการทําซ้ําหน้าต่อ
หน้า และคุณภาพของงานที่ได้จากการทําซ้ําอาจไม่ทัดเทียมต้นฉบับ ในขณะที่การทาํซ้ําระบบดิจิทัล
                                                 

73 เรื่องเดียวกัน. 
74 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สาขาทรัพย์สินทางปัญญา, 5-6. 
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สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วและมีคุณภาพทัดเทียม 
 2) การส่งต่อในระบบอนาล็อกมีข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ ในขณะที่ระบบดิจิทัลสามารถส่งต่อ
ไฟล์ดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ตไปท่ีใดก็ได้ในโลกที่มีการเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 
 3) การเก็บรักษาในระบบอนาล็อกจะต้องใช้พ้ืนที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบดิจิทัลที่บีบ
อัดข้อมูลทําใหส้ามารถเก็บดิจิทัลไฟล์ได้ขนาดเล็กมาก 
 4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน ในระบบอนาล็อกทําได้ยากกว่าระบบดิจิทัล 
 5) ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการเข้าถึง หรือการทําซ้ํางาน ในขณะที่ระบบดิจิทัลมีการ
ใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการทําซ้ํา หรือการเข้าถึงดิจิไฟล์ต่าง ๆ 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายลิขสทิธ์ิกับลักษณะทั่วไปของการเผยแพร่และการ
ทําซ้ํางานลิขสทิธ์ิ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการละเมดิลิขสิทธ์ิในยุคดิจิทัลรวมถึงความเป็นไปได้ในการกระทํา
ผิดกรณีอ่ืน ๆ ที่ควบคู่ไปกับการละเมิดต่อตัวงานลิขสิทธ์ิในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้75 
 1) ผลงานสร้างสรรค์ที่บันทึกในรูปแบบดิจิทลัและมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
 2) การส่งไฟล์ดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ของผู้หน่ึงไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ได้แก่ สิทธิทําซ้าํ สิทธิจําหน่าย สิทธิการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และสิทธิในการแพร่เสียงแพรภ่าพ 
 3) ผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิ (End Users) ที่ทําซ้ํา เผยแพร ่หรือจําหน่ายงานอันมีลิขสทิธ์ิโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 
 4) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจตกเป็นผู้ละเมิดลําดับรอง (Secondary Infringement) ที่
ต้องรับผิดต่อการละเมิดสิทธ์ิรว่มกับผู้กระทําการละเมิดบนโครงข่ายที่ตนให้บริการอยู่ก็ได้ 
 5) การละเมิดในยุคดิจิทัลเกิดข้ึนได้โดยง่าย เจ้าของลิขสิทธ์ินอกจากพ่ึงพากฎหมายลิขสทิธ์ิ
แล้วยังนํามาตราการทางเทคโนโลยีในการป้องกันการทําซ้ําและการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิเข้ามาปรับ
ใช้ ซึ่งได้แก้ Encryption Technology เป็นต้น 
 6) การทําลาย หรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันงานอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมายอีก
ช้ันหน่ึง 
 
                                                 

75 กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ
โดยชอบธรรม [Online], 10 กันยายน 2558. แหล่งท่ีมาhttp://dspace2.bu.ac.th/jspui/bitstream/ 
123456789/719/1/Krittapart_tung.pdf. 
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 7) ผู้ผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในการทําลาย หรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันอาจเป็นการ
กระทําผิดต่อกฎหมายเช่นเดียวกัน 
 8) ความเสียหายที่เป็นผลพวงจากการละมิดลิขสิทธ์ิ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิให้ทําการเผยแพร่เสียงแพรภ่าพในงานดังกล่าวด้วย 
 จากการเปรียบเทียบการใช้งานลิขสิทธ์ิในระบบอนาล็อกและระบบดิจิทลั จะเห็นได้ว่า
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอินเทอร์เน็ตกระตุ้นให้เจ้าของลิขสิทธ์ินํารูปแบบทาง
ธุรกิจใหม่มาใช้ในการควบคุมการจําหน่าย เผยแพร่และการไหลเวียนงานลิขสิทธ์ิของตน โดยระบบ
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของงานลิขสิทธ์ิในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการเผยแพร่งาน
ลิขสิทธ์ิในระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศน้ันต่อไป 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในงานอันมีลิขสทิธ์ิในยุคเทคโนโลยีดิจทิัลในกฎหมายฉบับเดิมอาจไม่
สามารถปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจํากัดขอบเขตของการคุ้มครองลิขสทิธ์ิเพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่าง
เจ้าของลิขสิทธ์ิและสิทธิสาธารณประโยชน์ 
 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ มีความจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิแก่ผู้สร้างสรรค์งาน 
โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมสาํหรับตัวผู้สร้างสรรค์และที่สาํคัญคือเพ่ือประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวม 
แต่ก็ควรมีข้อจาํกัดขอบเขตการคุ้มครอง76 เพ่ือความถูกต้องและเป็นธรรมของสังคม ซึ่งข้อจํากัด
ขอบเขตการคุ้มครองที่สําคัญมี 3 ประเภท คือ 

1) การจํากัดเวลาการให้ความคุ้มครองลิขสทิธ์ิ (Limitation on Duration) เหตุผลที่สําคญัที่
มีแนวความคิดว่า การจํากัดเวลาการให้ความคุ้มครองลิขสทิธ์ิก็เพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด 
เพราะถ้าให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้สร้างสรรค์ตลอดไปก็เท่ากับเป็นการอนุญาตให้มี
การผูกขาดลิขสิทธ์ิในงานน้ัน ๆ และจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาในด้าน
การสร้างสรรค์งานน้ันตลอดไป ซึ่งส่งผลเสียหายต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม77 เมื่อพ้นกําหนดเวลา
การให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิแก่งานใดแล้วถือว่างานน้ันเป็นสาธารณสมบัติ78 ถ้าผู้ใดจะนําไปใช้เพ่ือ

                                                 
76 Stokes, S., Digital copyright law and practice, 2nd ed. (North America (US and 

Canada): Hart, 2009), 40. 
77 Lessig, L., Does copyright have limits? [Online], 15 October 2013. Available from 

http://web.cs.dal.ca/~abrodsky/7301/readings/Le07b.pdf. 
78 Okediji, R. L., The international copyright system limittaions, exceptions and 

public interest considerations for developing Countries [Online], March 2006. Available from 
http://unctad.org/en/Docs/iteipc200610_en.pdf. 
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ประโยชน์ส่วนตน หรือการสร้างสรรค์งานต่อไปก็ย่อมทําได้79    
2) การใช้งานอย่างเป็นธรรม (Fair Use) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ ผู้ใช้งาน

สามารถใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิของผู้อ่ืนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นการจํากัดขอบเขตของสิทธิแต่เพียงเดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ให้มี
มากจนเกินไปจนผูกขาดงานไว้แต่เพียงผู้เดียว     

3) การสิ้นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ (Exhaustion of Right ) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธ์ิ ภายหลังจากที่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิได้นําสนิค้าภายใต้กฎหมายลิขสทิธ์ิออกจําหน่ายแลว้ เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิเกินไปกว่าที่กฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครอง โดยถือ
ว่าเมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสนิค้าภายใต้สิทธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิออกจําหน่าย หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืน
ทําการจําหน่ายสินค้านั้นแล้ว สิทธิในงานอันมีลิขสทิธ์ิที่มอียู่เหนือสินค้าน้ันย่อมระงับสิ้นไป บุคคลผู้
ซื้อสินค้าดังกลา่วสามารถนําสินค้าน้ันออกจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปได้โดยเสรี80  

2.2.3 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่มนุษย์ได้ใช้ความสามารถ ความเพียร ความ
อุตสาหะเพ่ือให้ได้มาซึ่งงานสร้างสรรค์โดยผ่านสติปัญญาของมนุษย์ ดังนี้งานสร้างสรรค์ดังกล่าวย่อม
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมรีาคาไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เหล่าน้ีเองถือเหตุผลตาม
ธรรมชาติที่ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นและมสีิทธิที่จะหวง
กันผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นดังกล่าว ไม่ให้ผู้ใดนํางานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นไปใช้ไมว่่าก่อให้เกิดผล
ทางเศรษฐกิจหรือไม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากตน81 
 ลิขสิทธ์ิเป็นทรพัย์สินทางปัญญาประเภทหน่ึง ที่มนุษย์ได้แสดงออกถึงการใช้สติปัญญา 
ของตนโดยไม่ได้มีการลอกเลยีนจากผู้ใด โดยใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  
การรวบรวม การเรียบเรียง สืบค้นข้อมูล ผนวกกับการลงทุนทางด้านทรัพย์สินและได้แสดงออกมา 
ซึ่งผลงานในรปูแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานนาฏกรรม ดังน้ัน  
ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะใช้ประโยชน์จากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นและมีสิทธ์ิที ่

                                                 
79 SULAIR, Welcome to the public domain [Online], 15 October 2013b. Available from 

http://fairuse.stanford.edu/overview/public-domain/welcome/. 
80 WIPO, Interface between exhaustion of intellectual property rights and 

competition law [Online], 1 June 2011. Available from http://www.wipo.int/edocs/mdocs/ 
mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf. 

81 Bently, L., & Sherman, B., Intellectual property law, 136. 
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จะเข้าหวงกันงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นไม่ใหผู้้ใดนํางานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นดังกล่าวไปใช้ ไม่ว่า
ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจหรอืไม่ โดยไม่รับอนุญาตจากตนซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน 
 แนวความคิดมาจากความยุติธรรมตามธรรมชาติและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบุคคลท่ี
ยอมรับกันว่า ผู้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ที่มีสทิธ์ิโดยชอบที่จะใช้ประโยชน์จากงานที่ตนได้สร้างสรรค์อัน
เป็นงานที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ และในขณะเดียวกันย่อมมีสิทธิที่จะหวงกันมิให้ผู้อ่ืนมาใช้
ประโยชน์จากงานที่สร้างสรรค์ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญากไ็ด้รับแนวคิดดังกล่าว โดยให้
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้สร้างสรรค์ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์หลายประการด้วยกัน ในประการแรก 
ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการสร้างสรรค์ค้นคิดสิง่ใดอันมีประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป ประการที่สอง เพ่ือ
ก่อให้เกิดความต้องการที่จะลงทุนจะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทีม่คีุณค่าต่อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประการที่สาม การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด 
ถ่ายโอนความรู้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม น้ัน การคุ้มครองโดยการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวมี
ระบุทั้งในกฎหมายภายใน และข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 
 ลิขสิทธ์ิเป็นสหสิทธิที่ให้ความคุ้มครองการกระทําหลายประเภท แต่สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิน้ันอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คือ  

1) สิทธิในการทําซ้ํา (Right to Reproduction) เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงมีสิทธิในการกีดกันมิให้
ผู้อ่ืนแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิจึงมีสิทธิในการกีดกันมิให้ผู้อ่ืนแสวงหาประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสทิธ์ิด้วย การทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิหรือนํางานอันมีลิขสทิธ์ิออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
ในขณะที่การทาํซ้ําคือการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธ์ิไม่ว่าจะทําด้วยวิธีใด ๆ การนําสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิออกจําหน่ายเป็นการทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน อันถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ดังน้ัน แม้ว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิจะอนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดทาํซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

2) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right to Publication) สิทธิในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเป็นสิทธิที่แยกต่างหากจากสิทธิในการทําซ้ําเพราะการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหมายความ
รวมถึงการกระทําทุกอย่างที่ทําให้งานอันมีลิขสิทธ์ิปรากฏต่อสาธารณชน เป็นสิทธิที่มีขอบเขตกว้าง 
ขวางมาก เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถที่จะควบคุมการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิได้ ไม่ว่าสําเนางาน
อันมีลิขสทิธ์ิน้ันจะเป็นสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันจะเป็นสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิที่เจ้าของลิขสิทธ์ิได้
ผลิตขึ้นเองหรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นผลิตขึ้น รวมทั้งสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิทีผ่ลิตขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิ ด้วย
เหตุน้ีในทางปฏิบัติ เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงพยายามท่ีจะแสวงหาประโยชน์จากการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายด้วยการควบคุมกระบวนการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิซึ่งอาจกระทําได้โดยการกําหนด
เง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการนําสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิออกจําหน่าย เช่น กําหนดราคามิให้ผู้ซื้อจําหน่าย
สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิตํ่ากว่าราคาที่กําหนด หรือกําหนดเง่ือนไขห้ามมิให้ผู้ซื้อนําสําเนางานอันมี
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ลิขสิทธ์ิออกจําหน่ายในต่างประเทศ เป็นต้น82  
 สําหรับกรณีงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แม้กฎหมายลิขสิทธ์ิจะไม่ได้กล่าวถึงงาน
อันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัลไว้ก็ตาม แต่งานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกสย่์อมถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิได้เช่นเดียวกัน เช่น บทกลอนที่
บันทึกเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในหน่วยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาพถ่ายที่อยู่ใน
หน่วยความจําของกล้องถ่ายรูปดิจิทัล งานดนตรีกรรม ภาพยนตร์ ที่บันทึกอยู่รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น งานเหล่าน้ีได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสทิธ์ิทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการบันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม  

2.2.4 หลักการสิ้นสทิธิ (Exhaustion of Right) ในกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
  สิทธิในลขิสิทธ์ิน้ันมีอยู่หลายประการตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยมีอยู่เพียงภายในระยะเวลา
ความคุ้มครองสิทธิในลขิสิทธ์ิเท่าน้ัน เมื่อผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระทําการใด ๆ ใน
งานอันมีลิขสิทธ์ิน้ัน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ผู้ทรงสิทธิจึงได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาความคุ้มครองที่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งกรณีการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการจําหน่ายของผู้ทรงสิทธิ กล่าวคือ เมือ่ผู้ทรงสิทธิได้จําหน่ายทรัพย์ที่มีลิขสิทธ์ิไปแล้วน้ัน ควร
หรือไม่ที่ผู้ทรงสิทธิจะยังมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการจําหน่ายนั้นต่อไปอีกตลอดระยะเวลา
ความคุ้มครอง ถ้าเป็นเช่นน้ันผู้ซื้อสินค้าที่มลีิขสิทธ์ิก็ย่อมได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถใช้ทรัพย์ที่
คนได้มาน้ันโดยอิสระ เช่นน้ีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิจําหน่ายอาจจะถือเป็นสิทธิที่มากเกินไป 
  การควบคุมสิทธิจําหน่ายจะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ หากเป็นเพียงการจําหน่ายสินค้า
ธรรมดาอย่างหน่ึง แต่ปัญหาเกิดขึ้นในกรณทีี่เป็นสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิติดไปด้วย เพราะกฎหมายลิขสทิธ์ิ
น้ันให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเด็ดขาดเหนือสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิของตน ผู้ทรงสิทธิจึงมักจะใช้สิทธิของตนอย่าง
เต็มที่รวมท้ังการจําหน่ายสินค้าของตนต่อไปด้วย ผู้ทรงสทิธิบางคนจึงพยายามท่ีจะห้ามการนําเข้า
ซ้อนสินค้าที่ตน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิได้จําหน่ายไปแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือที่จะควบคุมการ
จําหน่ายของตน ในขณะทีผู่้นําเข้าจะเห็นในทางตรงข้ามคือเห็นว่าการจําหน่ายสินค้าที่เจ้าของวาง
จําหน่ายไปแล้ว เป็นเรื่องที่กระทําได้โดยชอบเพราะสินค้าน้ันได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิแล้ว 
  สิทธิจําหน่ายจึงเป็นประเด็นปัญหาว่าผู้ทรงสิทธิควรมีสทิธิในการควบคุมการจําหน่ายของตน 
หรือว่าสิทธิในการจําหน่ายควรจะสิ้นสุดไปเมื่อมีการจําหน่ายเป็นคร้ังแรกและการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อไปโดยบุคคลอ่ืนสามารถกระทําได้ ซึ่งการพิจารณาว่าจะเป็นกรณีใดน้ันก็มีหลักการที่ต่างกันอยู่สอง
หลักการ กล่าวคือ หลักการหน่ึงถือว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปสามารถทําได้เพราะได้รับอนุญาต
                                                 

82 นันทน อินทนนท์, ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลักการสิ้นสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา (วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), 62. 
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โดยปริยายจากผู้ทรงสิทธิแลว้คือเห็นว่าสิทธิในการจําหน่ายน้ันไม่สิ้นสุด ผู้ทรงสทิธิสามารถกําหนด
เง่ือนไขการจําหน่ายได้ ในขณะที่อีกหลักการหน่ึงถือว่าสิทธิในการจําหน่ายน้ันสิ้นสุดเมื่อมีการขายครั้ง
แรกแล้ว บุคคลอ่ืนก็จะสามารถจําหน่ายสินค้าที่ผู้ทรงสทิธิจําหน่ายไปแล้วได้83 
  การที่ปัญหาขอบเขตสิทธิในการจําหน่ายเป็นประเด็นปัญหาในการพิจารณา กล่าวคือ สิทธิ
ในการจําหน่ายน้ันเป็นสิทธิที่มีกําหนดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของผู้ทรงสิทธิ โดยที่ในแต่ละฉบับน้ันต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อใดสิทธิในการทําซ้ํา สิทธิในการ
จําหน่ายสามารถบริหารได้โดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ เช่น อาจกําหนดว่าผู้ทรงสิทธิอาจจะ
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมีสทิธิในการทําซ้ํา สทิธิจําหน่าย สิทธินําเข้า หรือส่งออกน้ันก็ได้ อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้น และปญัหาที่สําคัญประการหน่ึงที่เกิด
จากสิทธิจําหน่ายคือ กรณีปัญหาการนําเข้าซ้อนสินค้าภายใต้กฎหมายลขิสิทธ์ิและนําไปจําหน่ายต่อ
ในราคาถูกในดินแดนน้ันหรือดินแดนใกล้เคยีงหรือนําไปจําหน่ายในประเทศอ่ืน 
  การนําเข้าซ้อนกลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและทางกฎหมายในที่สุด เน่ืองจากผู้นําเข้ามัก
อาศัยประโยชน์จากช่ือเสียงในตัวสินค้าที่ผูท้รงสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตสร้างสมเอาไว้เป็นประโยชน์
ในทางการค้าของตน การค้าแข่งโดยอาศัยการนําเข้าซ้อนจึงเกิดขึ้นโดยทั่วไป84 อย่างไรก็ดี การนําเข้า
ซ้อนสินค้าซึ่งผลิตในต่างประเทศโดยได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
(Grey Market Goods) น้ีแมจ้ะก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าโดยเสรีและเอ้ือประโยชน์แก่ผู้บริโภค
ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกัน ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ของผู้ประกอบการแต่ละราย
ด้วย ต่อมาจึงมีการพัฒนากฎหมายภายในเกี่ยวกับหลักการท่ีกําหนดขอบเขตสิทธิจําหน่ายขึ้น โดย
สามารถแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเหน็ว่าสิทธิในการจําหน่ายของผู้ทรงสิทธิน้ันควรหมดไป 
ต้ังแต่เมื่อมีการขายคร้ังแรกแล้ว ผู้ทรงสิทธิไม่ควรมีสิทธิที่จะควบคุมการจําหน่ายสินคา้น้ันอีกต่อไป 
กล่าวคือ หากเจ้าของสิทธิได้จําหน่ายสินค้าของตนในที่แห่งหนึ่งแห่งใดแล้ว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
สิทธิจําหน่ายของผู้ทรงสิทธิเหนือสินค้าที่จาํหน่ายไปน้ันย่อมหมดสิ้นไปโดยทันที บุคคลอ่ืนสามารถ
จําหน่ายหรือนําเข้าสินค้า หรอืผลิตภัณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิได้ เพราะการ
วางจําหน่ายของผู้ทรงสิทธิน้ันถือว่าผู้ทรงสิทธิได้รับประโยชน์จากสิทธิในลิขสิทธ์ิของตนแล้ว เรียกว่า 
หลักการสิ้นสทิธิ (Exhaustion of Right) และหลักการขายคร้ังแรก (First Sale Doctrine) โดยขอ
เขตดินแดนที่จะกําหนดว่าเมื่อใดสิทธิจําหน่ายจะระงับน้ันขึ้นอยู่กับการกําหนดของแต่ละประเทศ 
                                                 

83 Krol, M., & Mencil, J., The principle of exhaustion of copyright in digital 
environment [Online]. 

84 Cornish, W. R., Intellectual property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights, (London: Sweet & Maxwell, 1996), 38. 
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โดยมีอยู่สามประเภทได้แก่ หลักการสิ้นสทิธิเมื่อจําหน่ายภายในประเทศ (National Exhaustion of 
Right) หรือสิ้นสิทธิเมื่อจําหน่ายที่ใดก็ได้ในโลก (International Exhaustion of Right) หรือสิ้นสิทธิ
เมื่อจําหน่ายในภูมิภาค (Regional Exhaustion of Right)  
  ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเห็นว่าผู้ทรงสิทธิควรมีสิทธิจําหน่ายเพียงผู้เดียวสิทธิในการจําหน่ายน้ันไม่
หมดไป กล่าวคือเมื่อผู้ทรงสทิธิจําหน่ายสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิ ผู้ทรงสทิธิยังคงมีสิทธิจําหน่ายเหนือสินค้า
น้ันอยู่เพียงแต่อนุญาตให้ผูซ้ือ้สินค้าน้ันต่อไปสามารถทําประการใดกับสินค้าน้ันก็ได้ เว้นแต่ว่าหากผู้
ทรงสิทธิกําหนดเง่ือนไขในการจําหน่ายสินคา้น้ัน ซึ่งผู้ซื้อสนิค้าน้ันไปก็ต้องผูกพันตามเง่ือนไขน้ันไปก็
ต้องผูกพันตามเง่ือนไขน้ันด้วย เรียกว่า หลกัการอนุญาตโดยปริยาย (Implied License) 

2.2.4.1 หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ตามหลักการสิน้สิทธิตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
1) อนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886) 
  อนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม เป็นอนุสัญญา
พ้ืนฐานที่กําหนดความคุ้มครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ อันได้แก่ วรรณกรรมและศิลปกรรม งานใน
แผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ ไม่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบใด เช่น คําปาฐกถา 
ภาพยนตร์ แผนที่ งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยประเทศภาคีสมาชิกได้ตกลงกันที่จะให้ความ
คุ้มครองแก่ผูส้ร้างสรรค์ในประเทศสมาชิกเหมือนกับผู้สรา้งสรรค์ที่เป็นคนชาติของตน และใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งหมายที่จะทาํให้กฎหมายลขิสิทธ์ิของแต่ละประเทศที่มีลกัษณะแตกต่างกันให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงทํานองเดียวกัน85 โดยได้กําหนดบทบัญญัติว่าต้องมีความคุ้มครองขั้นตํ่า และ
บทบัญญัติพิเศษสําหรับประเทศกําลังพัฒนา บทบัญญัติของอนุสัญญาเบอร์นมีบทบัญญัติว่าด้วย
ประเภทสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิ และอายุความคุ้มครองสําหรบังานแต่ละประเภทโดยสิทธิแต่ละประเภท
น้ัน มีบทบัญญติัระบุโดยชัดเจนว่าผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิน้ัน เช่น สิทธิใน 
การแปล (Right to Translation) ตามข้อ886 สิทธิในการทําซ้ํา (Right to Reproduction)  
 
 

                                                 
85 ไชยยศ เหมะรัชตะ, รายงานผลการวิจัยปัญหากฎหมายลิขสิทธ์ิ, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), 277. 
86 Article 8 
Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the 

exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of 
protection of their rights in the original works. 
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ตามข้อ 987 สิทธิในการเผยแพร่และสิทธิที่เก่ียวข้อง (Broadcasting and Related Rights) ตาม 
ข้อ 11 ทวิ88 เป็นต้น 
  อย่างไรก็ดี ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญาเบอร์น ที่บัญญัติเก่ียวกับหลักการสิ้นสิทธิ
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิไว้ ผู้สร้างสรรค์สามารถบริหารสิทธิของตน
ได้โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่อนุสัญญากําหนดให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้สิทธิ 
น้ัน ๆ ของผู้สร้างสรรค์ได้ในเฉพาะกรณีเท่าน้ัน เช่น การอ้างอิง การนําไปใช้ประกอบการสอน  
และการระบุแหล่งที่มาและช่ือผู้แต่ง ตามบทบัญญัติในข้อ 1089  
                                                 

87 Article 9 
(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the 

exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form. 
(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the 

reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not 
conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author. 

(3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes 
of this Convention. 

88 Article 11 
(1) Authors of dramatic, dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive 

right of authorizing: 
(i) the public performance of their works, including such public 

performance by any means or process;  
(ii) any communication to the public of the performance of their works.  

(2) Authors of dramatic or dramatico-musical works shall enjoy, during the full term of 
their rights in the original works, the same rights with respect to translations thereof. 

89 Article 10 
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been 

lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, 
and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from 
newspaper articles and periodicals in the form of press summaries. 

(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for special 
agreements existing or to be concluded between them, to permit the utilization, to the extent 
justified by the purpose, of literary or artistic works by way of illustration in publications, 
broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided such utilization is compatible with 
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2) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement 
on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right หรือ TRIPs) 
  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า เป็นความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันประเทศสมาชิกของความตกลงดังกล่าวน้ี แม้จะไม่เรียกว่าเป็นอนุสัญญา
ระหว่างประเทศก็ตาม ดังน้ี ย่อมมีผลต่อการกําหนดหลักเกณฑ์ ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกบัการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในแขนงต่าง ๆ รวมท้ังการคุ้มครองลิขสิทธ์ิด้วย เพ่ือให้อยู่ภายในกรอบแห่งหลัก 
การของความตกลงฉบับน้ี สว่นประเด็นเร่ืองการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งประเด็นเรื่อง 
“หลักการสิ้นสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันเป็นอย่างมากและไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1990 ประธานกรรมการเจรจา TRIPs (Chairman of the TRIPs 
Negotiations) ได้ย่ืนร่าง TRIPs ฉบับแก้ไขเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 และได้เพ่ิมเรือ่งใหม่เข้าไปใน
ร่างฉบับน้ีด้วยนั้นคือ “หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Right)” TRIPs ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลัก 
การสิ้นสิทธิในการจําหน่ายในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดแจ้ง จะมีแต่เพียง ข้อ 690 ซึ่งระบุไว้แต่โดย
กว้างเท่าน้ัน เน่ืองจากแต่ละรัฐมีความเห็นต่างกันในการจะนําหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นมาตรฐาน 
ประกอบกับประเทศอุตสาหกรรมอาจต้องการพัฒนาการผลิตในประเทศของตน ซึ่งหลักการดังกล่าว
จะประสบความสําเร็จได้น้ัน ต้องสามารถป้องกันการนําเข้าซ้อนจากประเทศท่ีสามารถผลิตสินค้าใน
ราคาตํ่ากว่ามิให้เข้ามาในประเทศตนได้91 และการจะนําหลักการน้ีมาใช้น้ันมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แนวนโยบายและสภาพเศรษฐกิจของรัฐน้ัน ๆ จึงได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์น้ีไว้โดยกว้างเพ่ือให้การเจรจาประสบผลสําเร็จ92  
 
                                                                                                                                            
fair practice. 

(3) Where use is made of works in accordance with the preceding paragraphs of this 
Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author, if it appears 
thereon. 

90 Article 6 Exhaustion 
For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions 

of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion 
of intellectual property rights. 

91 Cornish, W. R., Intellectual Property : Patent, Copyright, Trade Marks and Allied 
Rights, 39. 

92 สรียา กาฬสิทธ์ุ, หลักการระงับส้ินไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิในการจําหน่าย 
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), 37. 
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  ในส่วนบทบัญญัติใน TRIPs ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธ์ิ ก็มิได้บัญญัติในหลักการดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะ กล่าวคือให้เป็นไปตามข้อ 6 อย่างไรก็ดีหากในแต่ละประเทศจะนําหลักการดังกล่าวมาใช้
เป็นกฎหมายภายในก็ถือว่าทําได้ ซึ่งภาคีสมาชิกสามารถเลือกใช้หลักการสิ้นสิทธ์ิได้ตามท่ี
เห็นสมควร93 
  ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดําเนินการเพื่ออนุวัติการตาม
พันธกรณีที่มีภายใต้ความตกลง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาทีใ่ช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่ได้บัญญัติหลักการสิ้นสิทธิไว้แต่ได้
แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ. 2542 แต่สําหรับพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 
ไม่ได้มีการแก้ไข เน่ืองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความเห็นว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฉบับดังกล่าว
มีบทบัญญัติทีส่อดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดในความตกลงน้ันแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงแต่อย่างใด94 

3) สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright 
Treaty: WCT) 
  ในยุคที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วปัญหาที่
เกิดขึ้นแก่ผู้สร้างสรรค์อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับความเสียหาย
จากการทําละเมิดในงานอันมีลิขสิทธ์ิอย่างกว้างขวางและง่ายดาย โดยวิธีการทําละเมิดอันทันสมัย 
ดังน้ัน องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้พยายามแก้ไขปัญหา เพ่ือหาวิธีการป้องกันเพ่ือให้
มิให้เกิดการละเมิดและเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ในทางระหว่างประเทศ ดังน้ันในปี 1996 ได้มีการประชุมทางการฑูตขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO) ขึน้ และได้มีการผลักดันกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศฉบับใหม่ขึ้นแทนที่
และเพ่ิมเติมการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิทีม่ีอยู่เดิมในอนุสัญญาเบิร์นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น คือ 
สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งเป็น
การขยายกรอบทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองลิขสทิธ์ิและสิทธิข้างเคียงเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ความคุ้มครองกับงานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบที่ยังไม่มี
กฎหมายรองรับ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลง
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการให้ความ
                                                 

93 Krol, M., & Mencil, J., The principle of exhaustion of copyright in digital 
environment [Online]. 

94 ภัทรวัตร นครานุรักษ์, การส้ินสิทธิ (Exhaustion of Rights) กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
[Online], 1 มิถุนายน 2550. แหล่งท่ีมา http://www.l3nr.org/posts/236843. 
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คุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
  สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright 
Treaty: WCT) ไม่ได้บัญญัติเรื่องสิทธิในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิเอาไว้ แต่หากพิจารณาหลักการ
ทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึง่ถือว่าผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสทิธิในการทําซ้ําในงานลิขสิทธ์ิของตนเองอยู่
แล้ว ประกอบกับบทบัญญัติในข้อ1 (4)95 ในสนธิสัญญาน้ีกําหนดให้นําเอาข้อ 1 ถึง 21 ของอนุสัญญา
กรุงเบิร์นมาใช้ซึ่งในข้อ 9 ของอนุสัญญากรุงเบิร์นได้มีการบัญญัติเรื่องสทิธิในการทําซ้าํไว้อยู่แล้ว โดย
กําหนดให้ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศลิปกรรมมสีิทธิแต่ผู้เดียวในการอนุญาตให้มีการทําซ้ํา 
ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม นอกจากน้ีในข้อความอันเป็นที่ยอมรับได้ขยายความข้อ 9 ของอนุสัญญา 
กรุงเบิร์นไว้ โดยให้สิทธิในการทําซ้ําตามข้อ 9 ของอนุสัญญากรุงเบิร์นและข้อยกเว้นของบทบัญญัติ
ดังกล่าว สามารถนําไปใช้ได้กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้งานในรูปแบบ
ดิจิทัล ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าการจัดเก็บงานในรูปดิจิทัลลงในสือ่ดิจิทัลให้ถือว่าเป็นการทําซ้ําภายใต้
อนุสัญญาน้ี 
  สําหรับสิทธิในการจําหน่าย สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright Treaty: WCT) ได้บัญญัติไว้ในสนธิสัญญานี้เป็นฉบับเเรก โดยไม่เคยมี
บทบัญญัติในเรื่องน้ีในอนุสัญญาใด ๆ ที่เก่ียวข้องมาก่อน สนธิสัญญาดังกล่าวยังได้กําหนดรองรับ
หลักการสิ้นสทิธิเอาไว้ ซึ่งข้อ 696 ของสนธิสัญญา WCT ได้กําหนดรองรับสิทธิในการจําหน่าย (Right 
of Distribution) ไว้ โดยข้อ 6(1) กําหนดให้เจ้าของงานวรรณกรรมและศิลปกรรมย่อมมีสิทธิแต่เพียง

                                                 
95 Article 1(4) 
The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and the 

exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use 
of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an 
electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article 9 of the Berne 
Convention. 

96 Article 6 Right of Distribution  
(1)  Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the 

making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of 
the author. 
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ผู้เดียวในการกําหนดให้มีการนําออกสู่สาธารณะ ในงานต้นฉบับและสําเนาโดยการจําหน่าย หรือการ
โอนกรรมสิทธ์ิด้วยวิธีอ่ืน นอกจากน้ัน ข้อ 6 (2) กําหนดถึงหลักการสิ้นสิทธิไว้ว่า ไม่มีข้อกําหนดใดใน
สนธิสัญญา WCT ที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการทําสัญญาระหว่างคู่สัญญาในการกําหนด
เง่ือนไข หลักการสิ้นสิทธิในการจําหน่ายตาม (1) นํามาปรับใช้หลังจากการขายคร้ังแรก หรือการโอน
กรรมสิทธ์ิในรูปแบบอ่ืนในงานต้นฉบับหรือสําเนาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

4) สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT)  
  สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ได้บัญญัติถึงสิทธิในการจําหน่ายของ
นักแสดง ตามข้อ 7 ของสัญญานี้กําหนดให้นักแสดงมีสทิธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทําต้นฉบับและ
สําเนาการแสดงที่บันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียงออกสู่สาธารณชน ตลอดจนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
จําหน่ายและการโอนกรรมสทิธ์ิ จากข้อบัญญัติดังกล่าว สิทธิของนักแสดงจะมีลักษณะคล้ายกับสิทธิ
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่ปรากฏในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิ ซึ่งการที่สนธิสญัญาฉบับน้ีเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศฉบับแรกทีก่าํหนดให้นักแสดงมีสิทธิในการจําหน่าย อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา
น้ียังคงให้นักแสดงมีสิทธิในการจําหน่ายเพียงการแสดงที่บันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียงเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่
รวมไปถึงงานแสดงภาพและเสียงในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  นอกจากน้ีใน ข้อ 8(2)97 ของสนธิสัญญาน้ียังให้สิทธิแก่ประเทศภาคีในการกําหนด
เง่ือนไขในการสิ้นสิทธิตามวรรค 1 ข้างต้น เพ่ือนํามาใช้กับกรณีภายหลังจากนักแสดงได้จําหน่าย หรือ
โอนกรรมสิทธ์ิต้นฉบับ หรือสาํเนาบันทึกการแสดงไว้อีกด้วย 
  ในส่วนสิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทกึเสียง ผู้ผลิตสิง่บันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
การใช้สิทธิไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมในการทําซ้าํสิ่งบันทึกเสียงไม่ว่าในวิธีการหรือรูปแบบใด
ก็ตาม ข้อน้ีมีลกัษณะคล้ายกบัที่บัญญัติไว้ในข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงโรม ยกเว้นเพียงคําว่า “ไม่ว่าใน

                                                 
97 Article 8 Right of Distribution  
(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the 

public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other 
transfer of ownership. 

(2)  Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine 
the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the 
first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with 
the authorization of the performer. 
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วิธีหรือรูปแบบใด” (In any manner or form) ซึ่งการเพิ่มข้อความดังกล่าวทําให้ครอบคลุมไปถึงซึง่
การที่สนธิสัญญานี้เพ่ิมข้อความดังกล่าวเข้ามา ทําใหม้าตรานี้ครอบคลุมไปถึงการทําซ้ําโดยวิธีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย นอกจากน้ี ในข้อความอันเป็นที่ยอมรับได้ระบุให้สิทธิในการทําซ้ําในมาตราน้ี 
นําไปใช้กับสภาวะเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลจะได้รับความ
คุ้มครองตามข้อน้ีด้วย98  

ในส่วนสิทธิในการจําหน่าย สนธิสัญญานี้ให้ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการจัดทําต้นฉบับและสําเนาสิ่งบันทึกเสียงออกสู่สาธารณชน ตลอดจนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการจําหน่ายและการโอนกรรมสิทธ์ิ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 12(1)99 นอกจากน้ีใน ข้อ 12(2) ของ
สนธิสัญญานี้ยังให้สิทธิแก่ประเทศภาคีในการกําหนดเง่ือนไขในการสิ้นสิทธิตามวรรคหน่ึงข้างต้น เพ่ือ
นํามาใช้กับกรณีภายหลังจากผู้ผลิตสิ่งบันทกึเสียงได้จําหน่าย หรือโอนกรรมสิทธ์ิต้นฉบับ หรือสําเนา
สิ่งบันทึกเสียง 
  2.2.4.2  หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  การให้ความคุม้ครองแก่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนปี  
ค.ศ. 1976 มีทั้งในรูปแบบของบทบัญญัติกฎหมายและแนวคําพิพากษาของศาล จึงทําใหก้ารให้ความ
คุ้มครองเจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นไปอย่างไม่ระบบนัก นอกจากน้ันการให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิ
ไม่ว่าตามกฎหมายคอมมอนลอว์หรือตามบทบัญญัติกฎหมายก็มักจะเป็นไปอย่างไม่มีข้อจํากัด เพราะ
เจ้าของลิขสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กระทําการขยายขอบเขตและการแสวงหาประโยชน์จาก
การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยการจดแจ้งเง่ือนไขบางประการบนสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ
น้ันให้ผูซ้ื้อสําเนางานน้ันต้องปฏิบัติตาม เช่น กําหนดห้ามมิให้ผูซ้ื้อจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิตํ่า
กว่าราคาที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมให้ราคาจําหน่ายของสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันเป็นไปในระดับ
เดียวกัน  
                                                 

98 นัยชน ตาทอง, The WIPO digital agenda and protection of copyright in digital era in 
Thailand (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 65. 

99 Article 12 Right of Distribution  
(1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making 

available to the public of the original and copies of their phonograms through sale or other 
transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the 
authorization of the producer of the phonogram. 
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  ในปี ค.ศ. 1976 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ทําการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิครั้ง
สําคัญสภาคองเกรสได้ออกกฎหมายลิขสิทธ์ิ ฉบับปี ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976) โดย
มาตรา 106(3)100 ได้บัญญัติถึงสทิธิเด็ดขาดในการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิ (The Exclusive 
Right to Distribute) ว่า ภายใต้บังคับมาตรา 107 ถึง 120 เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
การกระทําการ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนกระทําการดังต่อไปนี้ ...  (3) จําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ
ต่อสาธารณชน โดยการขายการโอนด้วยวิธีอ่ืน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือใหยื้ม สิทธิเด็ดขาดในการ
จําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ี ทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสทิธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายสําเนางาน
อันมีลิขสทิธ์ิ ไม่ว่าจะด้วย การขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรือโอนด้วยวิธีอ่ืน สิทธิดังกล่าวน้ี อาจ
เรียกว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publication)  อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือที่จะจํากัดขอบเขตการใช้สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ไม่ให้สิทธิในการจําหน่ายของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิมิได้เป็นไปโดยไม่มีขอบเขต ผู้ร่างกฎหมายลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 ได้นําแนวคิดของหลักการ
จําหน่ายคร้ังแรกตามแนวคําพิพากษาในคดี  Bobbs-Merrill Co. v. Staus101 ข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่
ว่า โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในบทประพันธ์ได้นําสําเนาบทประพันธ์น้ันออกจําหน่ายโดยจดแจ้งคํา
บอกกล่าวในสาํเนาบทประพันธ์น้ันว่า ผู้ซื้อมีสิทธิในการนําสําเนาบทประพันธ์ออกจําหน่ายต่อไปได้
แต่ต้องจําหน่ายไม่ตํ่ากว่าราคาที่กําหนดไว้เท่าน้ัน จําเลยได้ซื้อสําเนาบทประพันธ์ที่โจทก์ได้วาง
จําหน่ายเป็นจํานวนมากแต่ได้นําออกจําหน่ายต่อไปในราคาตํ่ากว่าที่โจทก์กําหนดไว้ โจทก์จึงฟ้อง

                                                 
100 17 USC § 106 - Exclusive rights in copyrighted works 
 Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the 

exclusive rights to do and to authorize any of the following:  
(1)  to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;  
(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;  
(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or 

other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;  
(4)  in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and 

motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;  
(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and 

pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other 
audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and  

(6)  in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means 
of a digital audio transmission. 

101 210 U.S. 339 (1908). 
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จําเลยต่อศาลว่าการที่จําเลยนําสําเนาบทประพันธ์ของโจทก์ออกจําหน่ายตํ่ากว่าราคาท่ีโจทก์กําหนด
ไว้เป็นการละเมิดสิทธิในการจําหน่ายของโจทก์ ศาลไม่เห็นพ้องกับข้อกล่าวอ้างของโจทก์และ
พิพากษาให้จําเลยชนะคดีโดยให้เหตุผลว่า เมื่อโจทก์ได้นําสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิออกจําหน่ายในคร้ัง
แรกแล้ว โจทก์ย่อมไม่อาจบังคับใช้สิทธิตามลิขสิทธ์ิในการจําหน่ายสําเนาบทประพันธ์น้ันได้อีกต่อไป 
แม้ว่าโจทก์จะได้สงวนสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดไว้ก็ตาม จากคําพิพากษาในคดีดังกล่าวได้นํามาบัญญัติไว้
เป็นข้อจํากัดของสิทธิเด็ดขาด (Limitations on Exclusive Rights) ประการหน่ึง โดยมาตรา 109 
(a)102 บัญญัติว่า เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิออกจําหน่าย หรือให้ความยินยอมใน
การวางจําหน่ายสําเนางานน้ัน ผู้ซื้อ หรือเจ้าของสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิที่ได้ถูกผลิตขึ้นโดยชอบด้วย
กฎหมายน้ันมีสิทธิที่จะนําสําเนางานน้ันออกขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนด้วยวิธีอ่ืนต่อไปได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดในการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แม้ว่าการจําหน่ายจะไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิก็ตาม ซึ่งหลักการที่ศาลนํามาใช้บังคับในการจํากัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
น้ีอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิออกจําหน่ายในคร้ังแรกแล้ว
สิทธิตามลิขสทิธ์ิน้ันย่อมสิ้นไป เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มีสิทธิที่จะกําหนดเง่ือนไขอย่างใด ๆ เอากับผู้ซื้อ 
หลักกฎหมายน้ีเรียกว่า “หลกัการจําหน่ายคร้ังแรก” (First Sale Doctrine)  
  หลักการจําหน่ายคร้ังแรกน้ันถือว่ามีความสําคัญต่อระบบกฎหมายลิขสทิธ์ิ เพราะ
นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว หลักการจําหน่ายคร้ังแรกก็ยังเป็นหลักประกันแก่บุคคลทีส่ามซึ่ง

                                                 
102 17 USC § 109 - Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or 

phonorecord 
(a) Notwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or 

phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, 
without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of 
that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of 
works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of 
restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice 
under section 104A (e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the 
owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only 
during the 12-month period beginning on—  

(1)  the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with 
the Copyright Office under section 104A (d)(2)(A), or  

(2)  the date of the receipt of actual notice served under section 104A (d)(2)(B),  
whichever occurs first. 
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ได้รับโอนสินค้าน้ันต่อมาในภายหลังสามารถจะนําสินค้าน้ันออกจําหน่ายต่อไป โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิ ในทํานองกลบักัน หลักกฎหมายน้ีก็เป็นการให้หลักประกันแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิด้วย ใน
อันที่จะกีดกันมิให้บุคคลอ่ืนแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิของตน กล่าวคือ ตราบใดที่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิยังมิได้นําสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิของตนออกจําหน่าย เจ้าของลิขสทิธ์ิย่อมมีสิทธ์ิในการกีดกัน
บุคคลอ่ืนจากการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ัน ภายหลังจากที่กฎหมายลิขสิทธ์ิ ฉบับปี 
ค.ศ. 1976 มีผลบังคับใช้แล้ว ศาลสหรฐัอเมริกาได้อธิบายหลักการจําหน่ายคร้ังแรกว่า เมื่อเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิได้โอนกรรมสิทธ์ิในสาํเนางานอันมีลิขสิทธ์ิให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อม
สูญสิ้นสิทธิในการจําหน่ายสําเนางานน้ันอีกต่อไป ผู้ซื้อย่อมมีสิทธิในการจําหน่ายสําเนางานน้ันต่อไป
ได้ ในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐได้กําหนดหลักการสิ้นสิทธิไว้โดยเฉพาะใน
มาตรา 117103 ซึง่มีหลักการเช่นเดียวกับงานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืน ๆ 

                                                 
103 17 USC §117  Limitation on exclusive rights: computer programs 
(a) Making of additional copy or adaptation by owner of copy. Notwithstanding the 

provisions of section 106 [17 USC 106], it is not an infringement for the owner of a copy of a 
computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that 
computer program provided: 

    (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization 
of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, 
or 

    (2) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival 
copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should 
cease to be rightful.  

(b) Lease, sale, or other transfer of additional copy or adaptation. Any exact copies 
prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise 
transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, 
sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred 
only with the authorization of the copyright owner. 

(c) Machine maintenance or repair. Notwithstanding the provisions of section 106 [17 USC 
106], it is not an infringement for the owner or lessee of a machine to make or authorize the 
making of a copy of a computer program if such copy is made solely by virtue of the activation 
of a machine that lawfully contains an authorized copy of the computer program, for purposes 
only of maintenance or repair of that machine, if-- 

    (1) such new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the 
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  ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาฉบับปี ค.ศ. 1976 แม้ว่าหลักการจําหน่าย
ครั้งแรกจะถือว่าเป็นข้อจํากัดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธ์ิก็ตามแต่หลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้น
หลายประการ104 กล่าวคือ  
  ประการที่หน่ึง หลักการจําหน่ายคร้ังแรกนําไปใช้เฉพาะกับสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิที่
ได้ถูกผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน ดังน้ัน หากบุคคลใดได้มาซึ่งสําเนางานอันละเมิดลิขสทิธ์ิ
และได้จําหน่ายสําเนางานน้ันต่อไป การจําหน่ายดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ ทั้งน้ีโดยไม่ต้อง
คํานึงว่าบุคคลนั้นจะทราบหรือไม่ว่าสําเนางานน้ันเป็นสําเนางานอันละเมิดลิขสิทธ์ิ  
  ประการที่สอง กรณีที่งานอันมีลิขสทิธ์ิเป็นสิง่บันทึกเสียง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เจ้าของสําเนางานดังกล่าวไม่อาจนําออกให้เช่า ให้เช่ายืม ให้ยืม หรือกระทําการอย่างอ่ืนอันมีลักษณะ
เดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ว่าการกระทําน้ันจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
ในทางการค้าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หลักการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 109(b)(1)(A) เหตุที่
กฎหมายจะต้องกําหนดข้อยกเว้นประการท่ีสองไว้ เน่ืองมาจากงานสิ่งบันทึกเสียงและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันสามารถท่ีจะทําซ้ําได้โดยง่าย หากเจ้าของสําเนางานเช่นน้ีสามารถนําสาํเนางานออก
ให้เช่า ให้เช่าซือ้ หรือให้ยืมได้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิโดยง่าย ซึ่งเป็น
การทําลายโอกาสของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่จะได้รับประโยชน์จากการจําหน่ายสําเนางานน้ันและเป็นการ
ทําลายวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานบันทึกเสียงและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวน้ันได้มีข้อยกเว้นหากการให้ยืมสําเนางานน้ันเป็น
การกระทําของห้องสมุดหรือสถาบันการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไร นอกจากน้ัน
หลักการน้ียังมขี้อยกเว้นตามมาตรา 109(b)(1)(B) อีก 2 กรณีคือ กรณีแรก หากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะทาํซ้ําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ระหว่างการปฏิบัติการหรือการใช้เคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์น้ันตามปกติ เจ้าของ
เคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์น้ันสามารถนําเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑ์น้ันออกให้เช่าได้ กรณีที่สอง คือ  
การให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานอันจํากัด  
 
 

                                                                                                                                            
maintenance or repair is completed; and 

    (2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary for 
that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than to 
make such new copy by virtue of the activation of the machine.  

104 Barrett, M., Intellectual property, (New York: Emanuel Law Outline, 1991), 175-177. 
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  ประการที่สาม หลักการจําหน่ายคร้ังแรกจะนําไปใช้กับบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิใน
สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิเท่าน้ัน ซึ่งหลักการเช่นน้ีเป็นไปตามมาตรา 109(d)105 ดังน้ี บุคคลใดบุคคลผู้
หากได้มาเพียงแต่สิทธิครอบครองโดยไม่ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันจึงไม่สามารถ
ที่จะนําสําเนางานดังกล่าวออกจําหน่ายต่อไปได้   
  ประการที่สี่ หลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่สามารถนําไปปรับใช้กับการนําเข้าสําเนา
งานอันมีลิขสิทธ์ิซึ่งได้มาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน แม้บุคคลใดก็ตามได้มาซึ่งสําเนางาน
อันมีลิขสทิธ์ิจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลผู้น้ันก็ไม่อาจนําสําเนางานดังกล่าวเข้ามาจําหน่าย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ัน หลักการน้ีเป็นหลักการตาม
กฎหมายลิขสทิธ์ิ มาตรา 602 ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นหลักการจําหน่ายคร้ังแรกอีกประการหน่ึงซึ่งมี
ความสําคัญมาก อย่างไรก็ตาม หลักการประการดังกล่าวได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2013 
ในคดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.106 ในคดีที ่ดร.สุภาพ เกิดแสง จําเลย ซื้อหนังสือที่
จัดพิมพ์ขึ้นสําหรับจําหน่ายในประเทศภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีราคาตํ่ากว่าราคาจําหน่ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา อันเป็นการแข่งขันกับหนังสือที่ผลิต 
และจําหน่ายในประเทศสหรฐัอเมริกาโดยตรง จึงถูกสํานักพิมพ์และผู้จัดจําหน่ายหนังสือฟ้องว่า 
นําเข้าหนังสือละเมิดลิขสทิธ์ิโดยละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิอ้างว่ามีสิทธิแต่เพียง 
ผู้เดียวในการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิของตน และการนําสินค้าดังกล่าวเข้ามาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ศาลสงูสุดแห่งสหรัฐอเมริกาวินิจฉัย
ว่า หลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่เพียงแต่บังคับใช้กับสําเนาอันมีลิขสิทธ์ิที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมรกิา
เท่าน้ัน แต่สามารถบังคับใช้กับสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิทีผ่ลิตขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องตาม
กฎหมายด้วย การที่เจ้าของสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าวซื้อสําเนามาโดยชอบด้วยกฎหมาย และ
นํามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพราะสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิสิ้นไปเมื่อได้จําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันใหแ้ก่จําเลยในครัง้แรกแล้ว107 ซึ่งทาํให้การสิ้น

                                                 
105 17 USC § 109 - Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or 

phono record 
(d)  The privileges prescribed by subsections (a) and (c) do not, unless authorized by the 

copyright owner, extend to any person who has acquired possession of the copy or phonorecord 
from the copyright owner, by rental, lease, loan, or otherwise, without acquiring ownership of it. 

106 654 F. 3d 210. 
107 อํานาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธ์ิ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2556), 212. 
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สิทธิควบคุมการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิจาก การสิ้นสทิธิเมื่อจําหน่ายภายในประเทศ (National 
Exhaustion of Right) เป็นการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศ (International Exhaustion) แทน 
  จากความดังกล่าวข้างต้นน้ันจะเห็นได้ว่าหลักการขายคร้ังแรกตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ีมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
กล่าวคือ เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้จําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่สามารถที ่
จะกําหนดเง่ือนไขอย่างใด ๆ แก่ผูซ้ื้อได้108 กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธ์ิมสีิทธิในการควบคุมการจําหน่าย
แต่เพียงคร้ังแรกเท่าน้ัน109 ผู้ซื้อ หรือบุคคลทีส่ามสามารถที่จะจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ัน
ต่อไปได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่สิ้นไปน้ันจะจํากัดแต่
เฉพาะสิทธิในการจําหน่ายสําเนางานเท่าน้ัน ผู้ซื้อซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิน้ันมสีทิธิจําหน่ายสําเนางานที่ตนซื้อมาต่อไปได้แต่ไม่มีสิทธิในการทําซ้ําหรือดัดแปลง110 
สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ัน ซึ่งหลักการเช่นน้ีก็เป็นไปในทํานองเดียวกับหลักการสิ้นสทิธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
  สําหรับกรณีงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กฎหมายลิขสิทธ์ิในสหรัฐอเมริกา
มิได้บัญญัติไว้หลักการดังกล่าวเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ในปัจจุบันจึงเกิดประเด็นข้อถกเถียงกันว่า
หลักการจําหน่ายคร้ังแรกตามมาตรา 109 ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลมุถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลด้วยหรือไม่ แม้ปัจจุบันจะได้มีคําพิพากษาในคดีที่เก่ียวข้องในปี 2013 ซึ่งศาลได้มีคํา
วินิจฉัยว่าไม่สามารถนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้กับสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
โดยคําพิพากษาดังกล่าวได้กล่าวอ้างถึงรายงานของสํานักงานลิขสิทธ์ิแห่งสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม 
แม้จะมีคําพิพากษาออกมาว่ามาตรา 109 ไม่ครอบคลุมกรณีดังกล่าว แต่ด้วยยุคปัจจุบันเป็นยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล นักวิชาการทางทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังถกเถียงในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งผู้ศึกษาจะศึกษาในประเด็นดังกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป 

2.2.4.3 หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิของสหภาพยุโรป 
ในระบบกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปจะประกอบด้วย

กฎหมายสองส่วน คือ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศที่จะกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้การคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายลิขสทิธ์ิ การให้ความคุ้มครอง เง่ือนไข
ในการได้รับการคุ้มครอง ระยะเวลาการให้คุ้มครอง ส่วนที่สองจะเป็น อนุสัญญากรุงโรม (Treaty of 
Rome) ซึ่งกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก โดยมาตรา 222 ของอนุสัญญากรุงโรม
                                                 

108 นันทน อินทนนท์, ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลักการสิ้นสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา, 25. 
109 Barrett, M., Intellectual property, 175. 
110 550 F.2d 1180, 9th cir. 1977. 
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กําหนดไว้ว่าบทบัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าวน้ันจะไม่กระทบกระเทือนถึงกฎเกณฑ์ของประเทศ
สมาชิกเก่ียวกับระบบกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินและบทบัญญัติในมาตรา 36 กําหนดให้อาจมีการห้ามการ
นําเข้าหรือส่งออกในประเทศสมาชิกโดยมีสาเหตุจากการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางการค้า หรือ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติต่าง ๆ น้ันต้องอยู่ภายใต้หลักการสําคัญในการก่อต้ังสหภาพ
ยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทําให้เป็นตลาดที่มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันตามบทบัญญัติมาตรา 
7A การเคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้า บุคคล บริการ และทนุจะต้องได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ของอนุสัญญา ทําให้การบังคับใช้กฎหมายทรัพยืสินทางปัญญาซึ่งรวมถึงกฎหมายลิขสทิธ์ิในสหภาพ
ยุโรปต้องคํานึงถึงกฎหมายทั้งกฎหมายทั้งสองส่วนประกอบกัน ซึ่งหลักการใหญ ่ๆ ในการคุ้มครอง
กฎหมายลิขสทิธ์ิให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน ทั้งน้ี การคุ้มครองดังกล่าวต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อ
การก่อต้ังตลาดที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสหภาพยุโรป111 
  สนธิสัญญาสหภาพยุโรป (European Community Treaty หรือ EC Treaty) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดต้ังตลาดร่วม (Common Market) และแผนการ
ด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังมีความมุ่งหมายในเรื่อง “การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและสหภาพศุลกากร
โดยเสรี” (Free movement of the factors of production and a customs union) การ
เคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี (Free Movement of Goods) และรวมถึงการเคลื่อนย้ายบริการโดยเสรี 
(The Freedom of Rendering Services) อันนํามาซึ่งหลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายในทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยกฎหมายสหภาพจะป้องกันสิทธิในทรัพย์สนิอุตสาหกรรมเฉพาะในกรณีที่เป็นการ
บริหารสิทธิในการจําหน่ายสินค้าเป็นคร้ังแรกโดยได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิแล้ว เมื่อมีการ
จําหน่ายเกิดขึ้น สิทธิน้ันย่อมย่อมสิ้นไป จากน้ัน “หลักการเคลื่อนย้ายสนิค้าโดยเสรี” และ “หลัก
ตลาดร่วม” ภายใต้สนธิสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าน้ันโดยทันที ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 
ได้วินิจฉัยไว้ว่า มาตรา 36 อนุสัญญากรุงโรมจะอนุญาตใหม้ีข้อยกเว้นของหลักการสําคญัในการก่อต้ัง
สหภาพยุโรปเรื่องการเคล่ือนย้ายสินค้าโดยเสร ี(Free Movement of Goods) หากข้อยกเว้นน้ัน
เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและการค้า แต่ข้อยกเว้น
ดังกล่าวมีขอบเขตเพียงเท่าที่จําเป็นสําหรับการคุ้มครองสทิธิต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรมและการค้าเท่าน้ัน 
   แม้กฎหมายจะยอมให้สทิธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา แต่จะถือ
ว่าการใช้สิทธิดังกล่าวสิ้นไปเมื่อสินค้าได้ถูกนําไปจําหน่ายจ่ายแจกโดยชอบในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปประเทศใดประเทศหน่ึงด้วยความยินยอมของเจ้าของสิทธิ112  โดยศาลได้วางหลักการส้ินสิทธิ 
                                                 

111 สรวิศ ลิมปรังษี, การใช้สิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Right), 104-105. 
112 เรื่องเดียวกัน. 
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สําหรับคดีลิขสทิธ์ิโดยพิจารณาคดี Deutsche Grammophon V. Metro113 เป็นคดีแรก ในอีกสิบปี
ต่อมา ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินคดีโดยใช้หลักการเดียวกันในคดีลิขสทิธ์ิอีกคดีหน่ึงคือ
คดี Musik Vertrieb V. Gema114 ศาลมีคําพิพากษาว่าการวางจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิในทุกรัฐ
ภาคีสมาชิก กฎหมายภายในของแต่ละรัฐทีใ่ช้บังคับอยู่ไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้มิให้ศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรป (European Court of Justice) ใช้หลักการสิ้นสิทธิในการจําหน่ายในทรัพย์สินทาง
ปัญญาระดับภูมิภาคมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแห่งคดีได้ อย่างไรก็ดี ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปไม่มี
อํานาจในการนํากฎหมายแห่งสหภาพยุโรปไปปรับใช้กับสิทธิอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิทธิในการจําหน่าย 
กฎหมายภายในของแต่ละรัฐยังคงมีขอบอํานาจในการบังคับใช้สิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการนําออกให้
เช่า สิทธิในการแสดง เป็นต้น 
   สิทธิที่จะถือว่ามีการใช้จนจบสิ้นไปแล้วแล้วน้ันจํากัดเฉพาะสิทธิจําหน่าย จ่ายโอน 
(Distribution right) หากเป็นสิทธิประเภทอ่ืน เช่น สิทธิการเช่าจะไม่ถือว่าจบสิ้นไป แม้ว่าจะมีการใช้
สิทธิน้ันด้วยความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ ตามคําพิพากษาในคดี Warner Brothers and Another 
v. Christiansen115 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เรื่องหน่ึงได้อนุญาตให้นําออกจําหน่ายใน
รูปแบบวีดีโอเทปในประเทศอังกฤษ ซึ่งในขณะน้ันกฎหมายในประเทศยังไม่คุ้มครองสทิธิการให้เช่า 
จําเลยได้ซื้อวีดีโอเทปภาพยนตร์ดังกล่าวจากประเทศอังกฤษแล้วนําเข้าไปให้เช่าในประเทศเดนมาร์ก 
ซึ่งในขณะน้ันประเทศเดนมาร์กได้ให้การคุ้มครองสิทธิการให้เช่าแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้ห้ามมิให้
จําเลยนําวีดีโอเทปภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าวไปให้เช่าในประเทศเดนมาร์ก ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพ
ยุโรปได้วินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะอนุญาตให้มกีารจําหน่ายวีดีโอเทปเรื่องดังกล่าวในประเทศอังกฤษ แต่
โจทก์มิได้อนุญาตให้นําออกเช่าได้ สิทธิการให้เช่ากับสิทธิจําหน่ายเป็นสิทธิคนละชนิดกันภายใต้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การที่โจทก์ใช้สิทธิจําหน่ายวีดีโอเทปภาพยนตร์ดังกล่าวแล้วก็มีผลแต่
ทําให้เฉพาะสทิธิจําหน่ายของโจทก์ที่เก่ียวกับวีดีโอเหล่าน้ันสิ้นไปเท่าน้ัน แต่ไม่มผีลกระทบกระเทือน
ทาํให้โจทก์ต้องหมดส้ินสิทธิการให้เช่าด้วย นอกจากน้ี กรณีเรื่องสิทธิจําหน่ายกับสิทธิในการแสดงต่อ
สาธารณชนในคดี Ministaire Public v. Tournier116 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินไว้ว่าแม้
เจ้าของลิขสิทธ์ิจะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้นําเพลงที่ตนมีลิขสิทธ์ิไปแสดงต่อสาธารณชน
ในประเทศหน่ึงแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิยังคงมสีิทธิที่จะเก็บคา่ตอบแทนจากการใช้เพลงในการการแสดง
ต่อสาธารณชนในประเทศอ่ืนได้อีก เพราะสิทธิในการแสดงต่อสาธารณชนไม่ถือว่าจบสิ้นไปด้วยการ
                                                 

113 [1971] ECR 487. 
114 (1981) ECR 147. 
115 [1988] ECR 2605. 
116 [1991] 4 CMLR 248. 
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อนุญาตให้แสดงต่อสาธารณชนมาแล้วครั้งหนึ่ง แตกต่างจากกรณีของสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนวัตถุ
ที่มีงานอันมีลิขสิทธ์ิอยู่ซึ่งจะถอืว่าจบสิ้นไปเมื่อมีการจําหน่ายจ่ายโอนวัตถุน้ันโดยชอบด้วยความ
ยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  สิทธิจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิจะถือว่าสิ้นไปน้ัน วัตถุที่มงีานอันมีลิขสิทธ์ิบันทึก
อยู่จะต้องผลิตข้ึนและจําหน่ายในครั้งแรกโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิด้วย ในคดี EMI 
Electrola v. Patricia117 ที่ลิขสิทธ์ิเพลงหมดอายุการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศเดนมาร์ก  
ซึ่งทําให้ผูใ้ดก็ได้สามารถผลิตแผ่นเสียงดังกล่าวจําหน่ายได้ ต่อมามีผู้นําแผ่นเสียงทีผ่ลติและจําหน่าย
โดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศเดนมาร์กเข้าไปจําหน่ายในประเทศเยอรมนี ซึ่งในขณะน้ันลิขสิทธ์ิ
เพลงดังกล่าวในประเทศเยอรมนียังไม่หมดอายุคุ้มครอง เน่ืองจากอายุการให้การคุ้มครองทั้งสอง
ประเทศแตกต่างกัน โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิจึงได้ฟ้องร้องขอให้ศาลห้ามมิให้มีการนําแผ่นเสียง
ดังกล่าวเข้าไปจําหน่ายในประเทศเยอรมนี ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยว่าแม้แผ่นเสียง
ดังกล่าวจะผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศเดนมาร์ก หากแต่ไมป่รากฎว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิได้
ให้ความยินยอมในการผลิตแผ่นเสียงดังกล่าวด้วย จึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ใช้สิทธิของตน
เก่ียวกับแผ่นเสียงดังกล่าวแล้ว การใช้สิทธิจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิจึงยังไม่สิ้นไป เจ้าของลิขสิทธ์ิ
จึงมีสิทธิห้ามมใิห้นําแผ่นเสียงน้ันเข้าไปจําหน่ายยังประเทศเยอรมนีได้118 
  จากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปข้างต้นน้ัน แสดงให้เห็นว่า
สหภาพยุโรปนําหลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายในทรัพย์สนิทางปัญญาระดับภูมิภาค (Regional 
Exhaustion) มาใช้กับสิทธิจาํหน่ายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ กล่าวคือ เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิวางจําหน่าย
สินค้าของตนแล้ว ไม่ว่าในรัฐภาคีสมาชิกใด สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการควบคุมจําหน่ายของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิย่อมหมดสิ้นไป119 ในระยะเวลาต่อมาประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้นําหลักการดังกล่าวไป
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายภายใน ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาความคุ้มครอง ประเภทสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ อีกทั้งศาลยุติธรรม
แห่งสหภาพยุโรป ก็ถือว่าประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายภายในเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธ์ิได้โดยเสรี 
จึงทําให้เกิดปัญหาความเหลือ่มล้ําในการบังคับใช้กฎหมาย และเกิดปัญหาในการนําเข้าซ้อนโดยอาศัย
ความแตกต่างของกฎหมายในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุน้ีสหภาพยุโรปจึงได้พยายามสร้างระบบ
กฎหมายให้แก่ประเทศสมาชิก เพ่ือให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันโดยออก Directive 

                                                 
117 [1989] 2 CMLR 413. 
118 สรวิศ ลิมปรังษี, การใช้สิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Right), 105-106. 
119 สรียา กาฬสิทธ์ุ, หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิในการจําหน่าย, 40. 
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2001/29 กําหนดไว้ในข้อ 4(2)120 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายงานอันมีลิขสทิธ์ิย่อมสิ้นไป 
หลังการขายคร้ังแรกในสหภาพยุโรป ส่วนในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหภาพยุโรปได้กําหนดไว้ใน  
Directive 2009/24 on the legal protection of computer program กําหนดไว้ใน ข้อ 1(1) ให้
ประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิในฐานะงานวรรณกรรมตาม
ความหมายของอนุสัญญาเบอร์น นอกจากน้ันในทํานองเดียวกับสนธิสัญญา WCT ข้อ 1(2) กําหนดให้
คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงออกด้วย
วิธีการใดก็ตาม ยกเว้นความคิดหรือหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง121 
และได้กําหนดการรองรับสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสิ้นสิทธิไว้ในข้อ 4 ข้อ 4 (1) กําหนด
รับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าโดยการวิธีใดและไม่ว่าในรูปแบบใดบางส่วน
หรือทั้งหมด โดยการคัดลอก แสดงให้เห็น การส่งต่อ หรือการเก็บไว้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
กระทําดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ สําหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการ
ให้เช่าซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ หรอืสําเนา และกาํหนดการสิ้นสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไว้ในข้อ 4 (2) ซึ่งกําหนดรองรับหลักการสิ้นสิทธิ โดยกําหนดให้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการ
จําหน่าย จ่ายโอนซึ่งสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ้นไปภายในสหภาพยุโรป หลังจากที่ได้มีการขาย

                                                 
120 Article 4 Distribution right 
1. Member States shall provide for authors, in respect of the original of their works or of 

copies thereof, the exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public 
by sale or otherwise. 

2. The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of the 
original or copies of the work,except where the first sale or other transfer of ownership in the 
community of that object is made by the right holder or with his consent. 

121Directive 2009/24 on the legal protection of computer program, Article 1, Object of 
protection. 

(1) In accordance with the provisions of this Directive, Member States shall protect 
computer programs, by copyright, as literary works within the meaning of Berne Convention 
for the Protect of Literary and Artistic Works. For the purposes of this Directive, the term 
computer shall include their preparatory design material. 

(1) Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any  
form of computer program. Ideas and principles which underlie any element of computer 
program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under 
this Directive. 
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ครั้งแรกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือโดยการยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
เว้นแต่สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ หรือทําสําเนาจะไม่สิ้นไปด้วย122 จากบทบัญญัติดังกล่าว การ
จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งแรกในสหภาพยุโรปจะทําให้สิทธิในการจําหน่าย จ่าย โอน สิ้นไป 
ขณะที่สิทธิอ่ืนที่มีอยู่ตามมาตรา 4(1) เช่น การทําซ้ํา ไม่สิ้นไปด้วยรวมท้ังสิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ 
หรือทําสําเนา 
  อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายในสหภาพยุโรปก็มีความเห็นต่างกันแยกออกเป็นสองแนว
ในเรื่องการกําหนดหลักการสิน้สิทธิในการจําหน่ายลิขสิทธ์ิที่จะนําไปบัญญัติในกฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกดังน้ี 

1) กลุ่มแรกเห็นว่า Council Directives เป็นกฎที่เคร่งครัด ดังน้ัน ประเทศสมาชิก
ต้องออกกฎหมายภายในใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กําหนดไว้ตาม Council Directives ไม่ได้ 
ไม่เช่นน้ันการใช้กฎหมายอาจขัดกับวัตถุประสงค์ของสหภาพได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศภาคี
สมาชิกต้องใช้หลักการสิ้นสทิธิในระดับ Regional Exhaustion น่ันเอง 

2) กลุ่มทีส่องเห็นว่าหลักการตาม Council Directives เป็นเพียงมาตรฐานขั้นตํ่า
เท่าน้ัน ประเทศสมาชิกอาจบัญญัติกฎหมายภายในที่กว้างกว่าที่กําหนดไว้ใน Council Directives 
ได้ หรือกล่าวได้ว่าประเทศภาคีสมาชิกอาจนําหลักการสิ้นสิทธ์ิในทรัพย์สนิทางปัญญาระดับ 

                                                 
122 Directive 2009/24 on the legal protection of computer program , Article 4, Restricted 

acts 
(1) Subject to provisions of Article 5 and 6, the exclusive rights of the right holder 

within the meaning of Article 2 shall include the right to do or to authorise: 
 (a) the permanent or temporary reproduction of a computer program by any 

means and in any form, in part or in whole; in so far as loading, displaying, running, transmission 
or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to 
authorisation by the right holder;  

 (b) the translation, adaptation, arrangement and any other alteration of a 
computer program and the reproduction of the results thereof, without prejudice to the rights of 
the person who alters the program; 

 (c) any form of distribution to the public, including the rental, of the original 
computer program or of copies thereof. 

(2) The first sale in the community of a copy of a program by the right holder or 
with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the 
exception of the right to control further rental of the program or copy thereof. 



64 

International Exhaustion อันเป็นการวางหลักที่กว้างกว่าคําสั่งสหภาพมาใช้บังคับได้ 
  ในส่วนหลักการส้ินสิทธิของประเทศสมาชิกที่สําคัญในสหภาพยุโรปที่อย่างประเทศ
อังกฤษได้วางหลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิของประเทศอังกฤษ ศาลวางหลักว่าการจําหน่าย
สําเนางานอันถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิน้ันถือเอาเฉพาะสําเนางานอันละเมิดลิขสิทธ์ิเท่าน้ัน ไม่รวมถึง
สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลอ่ืนสามารถจําหน่ายสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ชอบด้วยกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี ศาลจะยึดวัตถุประสงค์ของสหภาพยุโรปเป็นสําคัญ การ
แก้ไขกฎหมายในปี พ.ศ. 2531 (Copyright, Design and Patent Act 1988) ได้นําหลักการสิ้นสิทธิ
ของสิทธิจําหน่ายในทรัพย์สินทางปัญญามาบัญญัติไว้ในมาตรา 18123 ว่าการเผยแพร่สําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ยังมิได้ถูกวางจําหน่าย ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการเผยแพรต่่อสาธารณชนของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ แต่หากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิของตนออกจําหน่ายแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิ
ย่อมไม่อาจขัดขวาง หรือควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันได้อีกต่อไป ผู้ซือ้
ย่อมมีอิสระในการแสวงหาประโยชน์โดยการประการใด ๆ จากสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันได้โดยชอบ 
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถนํามาปรับใช้กับงานลิขสิทธ์ิบางประเภทท่ีสามารถทําซ้ํา
ได้ง่าย อันได้แก่ สิ่งบันทึกเสยีง ภาพยนตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้กําหนดเพ่ิมเติมด้วย

                                                 
123 Article 18 Infringement by issue of copies to the public. 
(1) The issue to the public of copies of the work is an act restricted by the copyright in 

every description of copyright work. 
(2) References in this Part to the issue to the public of copies of a work are to— 
(a) the act of putting into circulation in the EEA copies not previously put into circulation 

in the EEA by or with the consent of the copyright owner, or 
(b) the act of putting into circulation outside the EEA copies not previously put into 

circulation in the EEA or elsewhere. 
(3) References in this Part to the issue to the public of copies of a work do not include— 
(a) any subsequent distribution, sale, hiring or loan of copies previously put into 

circulation (but see section 18A: infringement by rental or lending), or 
(b) any subsequent importation of such copies into the United Kingdom or another EEA 

state, 
except so far as paragraph (a) of subsection (2) applies to putting into circulation in the 

EEA copies previously put into circulation outside the EEA. 
(4) References in this Part to the issue of copies of a work include the issue of the 

original. 
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ว่า บุคคลที่นําเข้างานอันมีลิขสิทธ์ิต้องรับผิดเมื่อละเมิดก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลน้ันที่
นําเข้าน้ันรู้ว่างานน้ันเป็นสําเนางานอันละเมิดลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้หากสําเนางานน้ันผลิตในประเทศ
อังกฤษ ต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการฝ่าฝืนสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ หากเป็น
การฝ่าฝืนสําเนางานน้ันย่อมถือว่าเป็นสําเนางานอันละเมิดลิขสิทธ์ิด้วย124 อย่างไรก็ดี การนําเข้า

                                                 
124 Article 27 Meaning of “infringing copy”. 
(1) In this Part “infringing copy”, in relation to a copyright work, shall be construed in 

accordance with this section. 
(2) An article is an infringing copy if its making constituted an infringement of the 

copyright in the work in question. 
(3) An article is also an infringing copy if 
(a) it has been or is proposed to be imported into the United Kingdom, and 
(b) its making in the United Kingdom would have constituted an infringement of the 

copyright in the work in question, or a breach of an exclusive licence agreement relating to that 
work. 

(3A)...  
(4) Where in any proceedings the question arises whether an article is an infringing copy 

and it is shown— 
(a) that the article is a copy of the work, and 
(b) that copyright subsists in the work or has subsisted at any time,it shall be presumed 

until the contrary is proved that the article was made at a time when copyright subsisted in the 
work. 

(5) Nothing in subsection (3) shall be construed as applying to an article which may 
lawfully be imported into the United Kingdom by virtue of any enforceable [F3EU] right within 
the meaning of section 2(1) of the M1European Communities Act 1972. 

(6) In this Part “infringing copy” includes a copy falling to be treated as an infringing copy 
by virtue of any of the following provisions — 

section 31A(6) and (9) (making a single accessible copy for personal use), 
section 32(5) (copies made for purposes of instruction or examination), 
section 35(3) (recordings made by educational establishments for educational purposes), 
section 36(5) (reprographic copying by educational establishments for purposes of 

instruction), 
section 37(3)(b) (copies made by librarian or archivist in reliance on false declaration), 
section 56(2) (further copies, adaptations, &c. of work in electronic form retained on 
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สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิเข้ามาจําหน่ายในอังกฤษ หากกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปถือว่ากระทําได้แล้ว
ย่อมถือว่าการนําเข้าน้ันไม่ละเมิดสิทธิ กฎหมายลิขสทิธ์ิฉบับปัจจุบัน (Copyright, Design and 
Patent Act 1992) ได้กําหนดขอบเขตการส้ินสิทธิเพ่ิมเติมไว้ว่าเมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิวางจําหน่ายสําเนา
งานอันมีลิขสิทธ์ิในเขตสหภาพยุโรปแล้ว สิทธิในการจําหน่ายย่อมสิ้นไป เช่นเดียวกับการวางจําหน่าย
ในประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปด้วย ดังความในมาตรา 27(3A) กรณีจึงเป็นเช่นเดียวกับ
เคร่ืองหมายการค้าและสทิธิบัตรที่ประเทศอังกฤษได้ปรับกฎหมายภายในของตนมาใช้หลักการสิ้น
สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรปในกรณีมีการวางจําหน่ายสินค้า
ครั้งแรกในเขตสหภาพยุโรป แต่หากการวางจําหน่ายคร้ังแรกน้ันเกิดขึ้นนอกเขตสหภาพยุโรป อังกฤษ
จะนําหลักการอนุญาตโดยปริยายมาปรับใช้เพราะไม่มีกฎหมายใดของสหภาพยุโรปกําหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องน้ีไว้ จึงเป็นที่ตีความกันโดยทั่วไปว่าสิทธิในการจําหน่ายยังไม่สิ้นไป 
  สําหรับหลักการส้ินสิทธิในกฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศเยอรมนี เดิมได้นิยามคําว่า 
“การจําหน่าย” (Distribution) น้ันมิได้มีการนําหลักการสิน้สิทธิมาบัญญติัไว้ ต่อมากฎหมายลิขสทิธ์ิ
ประเทศเยอรมนีฉบับแก้ไขเมือ่ปี พ.ศ. 2538 (Copyright (Amendment) Act 1995) ได้บัญญัติ
หลักการสิ้นสทิธิของสิทธิในลขิสิทธ์ิไว้ในมาตรา 17 ซึ่งการบัญญัติหลักดังกล่าวน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้มีการควบคุมการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ โดยเยอรมนีได้นําหลักการ
จําหน่ายคร้ังแรก (First Sale Doctrine) ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาปรับใช้ในประเทศ โดย
ใช้ช่ือว่า “หลักการสิ้นสิทธิในการจําหน่าย” (Exhaustion of Distribution Rights) เมื่องานอันมี
ลิขสิทธ์ิหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันได้รับการวางจําหน่ายในสหภาพยุโรป โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือ
โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิแล้ว การจําหน่ายงานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิ
น้ันย่อมสามารถทําได้ อย่างไรก็ดี กฎหมายลิขสิทธ์ิประเทศเยอรมนียังคงสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าใน
ตอนท้ายของอนุมาตราดังกล่าว กล่าวคือ ผูไ้ด้รับงานอันมีลิขสิทธ์ิและสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันไป
ย่อมมีสิทธินําไปจําหน่ายต่อไปได้ แต่ไม่สามารถนําออกให้เช่าได้ สิทธิในการออกให้เช่ายังคงเป็นสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 

                                                                                                                                            
transfer of principal copy), 

section 63(2) (copies made for purpose of advertising artistic work for sale), 
section 68(4) (copies made for purpose of broadcast... ), 
section 70(2) (recording for the purposes of time-shifting), 
section 71(2) (photographs of broadcasts), or any provision of an order under section 141 

(statutory licence for certain reprographic copying by educational establishments). 
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  สําหรับกรณีสนิค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในสหภาพยุโรป  
แม้จะมิได้ได้วางแนวทางในการรับรองสิทธิดังกล่าวไว้โดยเฉพาะชัดแจ้ง ในปัจจุบันศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรปได้วางหลักไว้ในคดี UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp ว่า หลักการสิ้น
สิทธิตาม Directive 2009/24 on the legal protection of computer program ข้อ 4(2) น้ันไม่
จํากัดเฉพาะการนํามาปรับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน แต่ให้รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย125 ซึ่งน้ันหมายความว่าหลักการสิ้นสทิธิสามารถปรับใช้กับ
โปรแกรมออนไลน์หลังจากการจําหน่ายคร้ังแรก หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ เฉก
เช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม คําพิพากษาดังกล่าวน้ันได้
วินิจฉัยหลักการส้ินสิทธิภายใต้ Directive 2009/24 on the legal protection of computer 
program ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้กับกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ จึงยังคงมีข้อถกเถียงกันว่า
คําพิพากษาดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนได้ด้วย
หรือไม่ ซึ่งผู้ศึกษาจะศึกษาโดยละเอียดในบทถัดไป 

2.2.4.4 หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลขิสิทธ์ิของประเทศไทย 
  แนวคิดของการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสทิธ์ิจะเป็นไปเพ่ือ
ตอบแทนบุคคลในการได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์งานขึ้นมาจากความริเร่ิมของตนเอง แต่การ
ให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิก็มิได้เป็นไปโดยปราศจากขอบเขต กฎหมายของประเทศต่าง ๆ 
มักจะมีบทบัญญัติหรือแนวคาํพิพากษาของศาลในการจํากัดขอบเขตของการบังคับใช้สิทธิตามลิขสทิธ์ิ 
เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าของลิขสทิธ์ิแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไป
นอกเหนือจากการตอบแทนความวิริยะอุตสาหะนั้น หลักการสิ้นสิทธิจึงเป็นหลักกฎหมายหน่ึงที่
ควบคุมมิให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสร้างอํานาจผูกขาดเหนืองานอันมีลิขสทิธ์ิของตน ซึ่งกฎหมายของประเทศ
ต่าง ๆ บัญญัติกฎหมายในการควบคุมการใช้สิทธิที่แตกต่างกันไป โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง
ด้วยกัน  
  แนวทางแรก หลักการจําหน่ายคร้ังแรก (First Sale Doctrine) หลักการนี้เป็น
หลักการท่ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้นําสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ
ออกจําหน่าย หรือให้ความยินยอมในการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันในครั้งแรกแล้ว สิทธิตาม
ลิขสิทธ์ิจะสิ้นไปโดยทันที เจ้าของลิขสิทธ์ิไมอ่าจใช้สิทธิตามลิขสทิธ์ิควบคุมการจําหน่ายสําเนางานน้ัน
ต่อไปได้อีก126  
 
                                                 

125 (C-128/11) [2012] E.C.D.R 19 {ECJ (Grand Chamber)}. 
126 นันทน อินทนนท์, ปัญหากฎหมายเก่ียวกับหลักการสิ้นสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา, 25. 
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แนวทางที่สอง เป็นวิธีการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธ์ิของอังกฤษ ซึ่งกําหนดให้การ
กระทําอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ันจํากัดเฉพาะแต่เพียงการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิที่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิยังมิได้นําออกวางจําหน่ายเท่าน้ัน กล่าวคือ แม้เจ้าของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิเด็ดขาดในการนําสําเนา
งานอันมีลิขสิทธ์ิออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ตาม แต่การกระทําอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิจะจํากัด
เฉพาะแต่เพียงการนําสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิที่ยังไม่ได้ถูกออกวางจําหน่ายออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เท่าน้ัน ดังน้ัน เมื่อสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิได้ถูกวางจําหน่ายแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิก็จะไมม่ีสิทธิในการ
ควบคุมการจําหน่ายสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิได้อีกต่อไป ซึ่งก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับหลักการขาย
ครั้งแรก อย่างไรก็ตามวิธีการในการควบคุมการใช้สิทธิของทั้งสองประเทศมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน 

ในส่วนของประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มิได้บัญญัติหลักการ 
สิ้นสิทธิไว้เฉกเช่นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. 2543 เป็นต้น อีกทั้งในขณะน้ันยังไม่มีคําพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าววางบรรทัดฐานไว้
เหมือนกับที่มคีําพิพากษาในเรื่องเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ทําให้ดูเหมือนว่าสิทธิในลิขสทิธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันมีอยู่โดยสมบูรณ์ไม่หมดไป จึงอาจถือว่าเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นสิทธิที่มีมากจนเกินไปจน 
อาจเป็นการก่อให้เกิดการผูกขาดในตลาดได้ ดังน้ัน หากมีคดีมาสู่ศาล ศาลอาจจะต้องตีความโดย
เทียบเคียงกับกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืชและกฎหมายคุ้มครองแบบผงัภูมิของวงจร
รวม รวมท้ังคําพิพากษาฎีกาที่ 2817/2543127 ซึ่งเป็นแนวคําวินิจฉัยของศาลเก่ียวกับคดีในเรื่อง
กฎหมายการค้า ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าปัตตาเลี่ยนโดยมีเคร่ืองหมายการค้าว่า “WAHL” ซึ่งได้ 
จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ส่วนจําเลยน้ันได้ซื้อสินค้าปัตตาเลี่ยนที่มีเคร่ือง 
หมายการค้าดังกล่าวโดยถูกต้องจากตัวแทนจําหน่ายของโจทก์ที่ประเทศสิงค์โปร์แล้วมาจําหน่าย 
ในประเทศไทย ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าการมีผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเพ่ือนําไป
จําหน่ายต่อไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการประกอบการค้า ซึ่งเมื่อผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมาย
การค้าดังกล่าวได้จําหน่ายสินค้าของตนในคร้ังแรกโดยได้รับประโยชน์จากการใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น
จากราคาที่จําหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มสีิทธิหวงกันไม่ให้ผูซ้ื้อสินค้าซึง่ประกอบการค้าปกตินําสินค้า
น้ันออกจําหน่ายอีกต่อไป ดังน้ัน ในคดีน้ี ศาลได้ยอมรับนําหลักการสิ้นสทิธิ โดยอยู่บนเหตุผลว่าเมื่อมี
การซื้อสินค้าดังกล่าวอย่างถูกต้อง เจ้าของเครื่องหมายการค้าของสินค้าดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิที่จะหวงกัน
ไม่ให้ผูซ้ื้อนําสนิค้าดังกล่าวออกมาจําหน่ายต่อ เน่ืองจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ันได้รับ

                                                 
127 ดูคําพิพากษาฎีกาท่ี 2817/2543. 



69 

ผลตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้าแล้ว คําพิพากษาดังกล่าว เห็นว่าควรนํามา
ปรับใช้กับคดีลิขสิทธ์ิด้วย128 เน่ืองจากลิขสิทธ์ิก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เพ่ือให้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญามีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน นอกจากน้ัน ที่ผ่านมาประเทศไทยก็เคยแก้ไขแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรในการใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรน้ัน ได้อนุญาต หรือยินยอมให้
ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) ถ้าหากมีหลักกฎหมายกําหนด 
"หลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิ" จะส่งผลต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการจําหน่าย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธ์ิของตน โดยสิทธิเด็ดขาดในการจําหน่ายนั้นจะระงับลงทันทีที่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ หรือผูไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้จําหน่ายสินค้าน้ันเป็นคร้ังแรก จากน้ันบุคคลอ่ืน
สามารถจําหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันได้โดยชอบโดยไม่ถือว่าเป็น
การละเมิดอีกต่อไป การใช้หลักการดังกล่าวน้ีจะสร้างความชัดเจนในเรื่องขอบเขตการใช้สิทธิเด็ดขาด
ด้านการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ สร้างความเสรีในการจําหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์น้ันให้
กว้างขวางขึ้นอันจะเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค 
  อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2555 ได้มีคําพิพากษาของศาลฎีกาที่เก่ียวกับ
หลักการสิ้นสทิธ์ิในกฎหมายลขิสิทธ์ิออกมา โจทก์ฟ้องว่า บริษัทฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จํากัด 
ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นและมภูีมิลําเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอด
ระยะเวลาการสร้างสรรค์งาน ผู้เสียหายเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในฐานะผู้สร้างสรรค์โดยเป็นผู้ทํา หรือ
ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตกรรม ภาพการ์ตูน โดราเอมอน และ
ได้มีการโฆษณาคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2512 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศภาคีแห่งอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธ์ิทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา
กลางวัน จําเลยละเมิดลิขสทิธ์ิในงานดังกล่าวของผู้เสียหาย โดยการนําร่ม 19 คันที่มีภาพการ์ตูนโดรา
เอมอน ซึ่งมีผูท้ําซ้ํา หรือดัดแปลงขึ้น โดยละเมิดลิขสทิธ์ิของผู้เสียหาย ออกขาย เสนอขาย หรือมีไว้
เพ่ือขายแก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการกระทําเพ่ือแสวงหาหากําไรในทางการค้า โดยจําเลยรู้อยู่แล้ว หรือ
มีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้เสียหายและโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 
31, 61, 70, 75, 76, 78 ให้ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธ์ิตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และสั่งจ่ายเงิน
ค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธ์ิกึ่งหน่ึงให้แก่ผู้เสยีหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ จําเลยให้การปฎิเสธ ระหว่าง
พิจารณา บริษัทฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จํากัด ผู้เสียหายย่ืนคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล
                                                 

128 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป”, บทบัณฑิตย์ 69, 2(มิถุนายน 2556): 164. 
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ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคาํสั่งอนุญาตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกา
แผนกทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในฐานะผู้สร้างสรรค์ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจิตกรรมภาพการ์ตูนโดราเอมอนตามวันเวลา เกิดเหตุจําเลยขายร่มที่มีภาพการ์ตูนโดราเอ
มอนของกลาง โดยร่มของกลางดังกล่าวบริษัท แอนนิเมช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับอนุญาตให้
บริษัทเซียนหัวไท้ จํากัด ใช้สิทธิในภาพการ์ตูนโดราเอมอน เพ่ือนําไปผลิตร่มเพ่ือส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อมิสทีน โดยมีเง่ือนไขว่า ในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคราวหน่ึงคราวใดในราคา 300 
บาท ลูกค้าสามารถแลกซื้อรม่ดังกล่าวได้ในราคา 59 บาท ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริม่ต้ังแต่วันที่  
1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2552 ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิในการส่งเสริมการขายร่ม
ดังกล่าวสามารถจําหน่ายได้ตามที่ระบุไว้ในเง่ือนไขตามสัญญา มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์ร่วมว่าจําลยกระทําความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม ่โดยโจทก์ร่วมอุทธรณ์ว่า เง่ือนไขตามสัญญา
อนุญาตให้ใช้สทิธิในการส่งเสริมการขาระบุให้สามารถจําหน่ายสินค้าได้เท่าน้ัน จําเลยซือ้สินค้าย่ีห้อมิ
สทีนพร้อมร่มของกลาง จึงมีสิทธิเพียงใช้สอยไม่สามรถนนํามาจําหน่ายได้ การที่จําเลยนํามาจําหน่าย
เพ่ือการค้าจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของโจทก์ร่วม เห็นว่า คดีน้ีโจทก์บรรยายฟ้องว่า จําเลยละเมิด
ลิขสิทธ์ิของโจทก์ร่วมด้วยการนําสินค้าร่ม 19 คัน ที่มีภาพการ์ตูนโดราเอมอน ซึ่งมีผูท้าํซ้ํา หรือ
ดัดแปลงขึ้น โดยละเมิดลิขสทิธ์ิของโจทก์ร่วมออกขาย เสนอขายหรือมีไว้เพ่ือขายแก่บุคคลทั่วไป 
เพ่ือแสวงหากําไรทางการค้า อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1) 
ประกอบมาตรา 70 วรรคสอง แต่เมื่อความปรากฏว่าภาพการ์ตูนโดราเอมอนที่อยู่บนร่มของกลาง 
เป็นภาพที่ได้รับอนุญาตใช้ได้เพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ย่ีห้อมิสทีนโดยถูกต้องแล้ว ร่มของกลาง 
จึงไม่ใช่สินค้าที่มีภาพการ์ตูนที่มีผู้กระทําขึน้โดยละเมิดลิขสิทธ์ิของโจทก์ร่วม ดังน้ัน ไม่ว่าจําเลยจะนํา
ร่มของกลางไปขาย เสนอขายหรือมีไว้เพ่ือขายแก่บุคคลอ่ืน ย่อมไม่เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของโจทก์ร่วมตามพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น129 จากคํา
พิพากษาดังกล่าวเห็นได้ว่าศาลฎีกาได้ยอมรับนําหลักการสิน้สิทธ์ิมาปรับใช้ โดยอยู่บนเหตุผลที่ว่าเมื่อ
เจ้าของลิขสิทธ์ิได้อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิเพ่ือประโยชน์ในการผลิตสินค้าแล้ว เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิย่อมสิน้สิทธิในการหวงกันมิให้ผู้อ่ืนนําสินค้าดังกล่าวจําหน่ายต่อไป แม้ว่าสินค้าอันน้ันจะเป็น
สินค้าที่ใช้ในการส่งเสริมการขายก็ตาม  

                                                 
129 ดูคําพิพากษาฎีกาท่ี 18294/2555. 
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  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิจําหน่ายซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิหลังการจําหน่ายคร้ังแรก มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิโดยบัญญัติหลักการสิ้นสทิธิ
ในกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นคร้ังแรก ซึ่งบัญญัติไว้ ดังน้ี  
  มาตรา 4 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 32/1 มาตรา 32/2 และมาตรา 32/3 แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
  มาตรา 32/1 การจําหน่ายต้นฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยผู้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในต้นฉบับหรือสําเนาอันมีกรรมสทิธ์ิน้ันโดยชอบด้วยกฎหมาย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 
  มาตรา 32/2 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิที่ทํา หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ําที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้เพ่ือให้อุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้
ตามปกติ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ 
  มาตรา 32/3 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือมีคําสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิน้ัน 
  จากบทบัญญติัดังกล่าวข้างต้น ทําให้การจําหน่ายจ่ายโอนต่อของเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในงานอันมีลิขสิทธ์ิไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ หากเป็นการได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมายจะทําให้การจําหน่ายโอนต่อดังกล่าวน้ันไม่ถือว่าการละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการสิน้
สิทธิอย่างเช่นเดียวกับที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายทรัพย์สนิปัญญาฉบับอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดแจ้งใน
การบังคับใช้กฎหมายว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
หลักการดังกล่าวจะควบคุมสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสทิธ์ิไม่ให้มากจนเกินไป  
  สําหรับงานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัล พระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ก็มิได้
บัญญัติเรื่องหลักการสิ้นสทิธิเอาไว้เฉกเช่นเดียวกันกับงานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบจับต้องได้ ในส่วน
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ปัจจุบันในทางปฏิบัติ เจ้าของลิขสิทธ์ิบางคนจะทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แนบไปกับการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการจําหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันอาจจําหน่ายไปพร้อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้ หรือจะจําหน่ายเฉพาะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยในสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิที่แนบมากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันจะระบุข้อความ
จํากัดสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่ามีสิทธิในการใช้โปรแกรมน้ันในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง หรือหลายเคร่ืองเท่าน้ันตามแต่ประเภทสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ นอกจากน้ี 
ยังมีข้อสัญญาระบุด้วยว่าผู้ได้รับอนุญาตสามารถจะให้บุคคลอ่ืนใช้โปรแกรมน้ันได้ ก็เฉพาะบุคคลทีม่ี
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามเง่ือนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่าน้ันและผู้ได้รับอนุญาตรายแรก
ได้แจ้งให้ผู้ผูใ้ห้อนุญาตทราบแล้ว โดยผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอ่ืนต่อไปได้ จาก
สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิอาจถือได้ว่าเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่ือว่าสิทธิในการจําหน่ายยังไม่
สิ้นสุด แต่ถือว่าตนเพียงได้อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้โปรแกรมเท่าน้ัน ในขณะทีปั่จจุบันสินค้าซึ่งเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนก็ได้ทําอย่างเดียวกันกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การสิ้นสุดในการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากคําอธิบาย
เก่ียวกับหลักการระงับสิทธิในทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ันอาจอนุมานได้ว่า  
การเกิดขึ้นของ "หลักการสิ้นสิทธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิ" มีวิวัฒนาการมาจากทรัพย์ทั่วไปก็เป็นได้130 
กล่าวคือ การใช้ทรัพย์ทั่วไปน้ันเมื่อมีการจําหน่ายจ่ายโอนไปแล้ว กรรมสทิธ์ิย่อมโอนไปยังผู้รับโอน 
เจ้าของทรัพย์ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์น้ันอีก รวมท้ังไม่มีสทิธิทีจ่ะควบคุมสิทธิจําหน่ายในทรัพย์น้ันด้วย  
ผู้ได้รับโอนทรัพย์น้ันย่อมมีสทิธิที่จะใช้ประโยชน์ประการใด ๆ กับทรัพย์ช้ินน้ันก็ได้ ไม่เป็นการละเมิด
สิทธิเจ้าของทรัพย์และเป็นการกระทําโดยปกติในทางการค้าทั่วไป ส่วนสิทธิเด็ดขาดในกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิน้ันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงสิทธิในการจําหน่ายเข้าไว้ด้วย ลักษณะของการสิ้นสิทธิใน
การจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เมื่อได้จําหน่ายทรัพย์ที่มลีิขสิทธ์ิของตนให้แก่ผู้อ่ืนไปแล้ว สิทธิในการ
จําหน่ายของตนย่อมหมดไป ผู้ได้รับทรัพย์ช้ินน้ันไปย่อมมีสิทธิใช้ ขาย หรือทําประการใดกับทรัพย์น้ัน
ก็ได้ ประกอบกับในทางการค้าโดยทั่วไป การซื้อมาขายไปก็เป็นปกติในทางการค้าอยู่แล้วและ
สอดคล้องกับทรัพย์ทั่วไปด้วย อีกทั้งถ้าหากกําหนดหรือตีความให้สิทธิจําหน่ายเป็นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิแล้ว ย่อมเป็นสิทธิที่ผูกขาดเกินไปอันเป็นการขัดต่อการค้าเสรีและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค หลักการสิ้นสิทธิจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นข้อจํากัดในการใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
มิให้มมีากเกินไป 

2.2.5 แนวคิดการใช้งานอย่างเป็นธรรม 
  การใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม หรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถือว่าเป็นข้อจํากัดสิทธิ
ของลิขสิทธ์ิ (Limitation of Copyright) ประการหน่ึง ความจําเป็นที่ต้องมีข้อจํากัดสิทธิ เน่ืองโดย
สภาพของลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิเด็ดขาดที่จะหวงกันห้ามปรามมใิห้ผู้อ่ืนกระทําต่องานลิขสิทธ์ิ หากไม่มี
ข้อจํากัดสิทธิ หรือการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม บุคคลอ่ืนก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากงาน
ลิขสิทธ์ิโดยที่เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ยินยอมได้เลยจนกว่าจะหมดระยะเวลาการคุ้มครอง เพราะจะเป็นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิไปแทบทุกกรณี ทําให้เป้าหมายของกฎหมายลิขสิทธ์ิที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์งาน
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมในขั้นสุดท้ายกจ็ะไม่เป็นผลเทา่ที่ควร ดังน้ัน ระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิจึง

                                                 
130 สรียา กาฬสิทธ์ุ, หลักการระงับส้ินไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิในการจําหน่าย, 37. 
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พยายามสร้างดุลแห่งผลประโยชน์ (Balance of Interest) ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและผู้ใช้งาน
ลิขสิทธ์ิ โดยให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้งานลิขสทิธ์ิได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม โดยสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธ์ิจะถกูจํากัดตัด
ทอนลงมา หลักเกณฑ์การใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมน้ีจะปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสทิธ์ิประเทศ 
ต่าง ๆ เสมอในฐานะเป็นกลไกอย่างหน่ึงที่จะเป็นตัวประสานประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิและ
สังคม131 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานอันมีลิขสทิธ์ิ ดังน้ัน บุคคลอ่ืนอาจนํางานอันมีลิขสทิธ์ิ
น้ันไปทําซ้ํา หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ถ้าหากว่าเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันเป็นไปตามสมควร โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าการใช้
งานน้ันต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิเกิน
สมควร ซึ่งต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรและไม่กอ่ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ 
เกินสมควรด้วย132 
 ในส่วนของวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลคงหลีกเลีย่งวิธีการทําซ้ําได้
ยาก ถ้าการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ย่อมเป็นการละเมิด
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ การจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่ต้องทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าว
แม้ผูซ้ื้อขายจะทําโดยสุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จําหน่ายต่อโดยแท้จริงและผู้ขายก็ได้ลบทิ้งซึ่ง
สินค้าดังกล่าวออกจากอุปกรณ์ของตนแล้ว ดังน้ัน การทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิเพ่ือการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบดิจิทัลดังกล่าวจะเข้าหลักการการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมได้
หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ เพ่ือที่จะให้การจําหน่ายจ่ายโอนต่อของผู้ซื้อและผู้ขาย 
จะไม่ละเมิดลขิสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เมื่อการจําหน่ายจ่ายโอนต่อทําขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไม่
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะทําให้การจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันจะได้รับการ
คุ้มครองตามหลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิต่อไป แต่ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธ์ิอนุญาตให้มีการ
ทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิแล้ว ก็จะทําให้ผูซ้ื้อน้ันสามารถนํางานน้ันไปทําสําเนา จําหน่าย หรือให้เช่าได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย หากจะไม่ให้เกิดการกระทําดังกล่าว เจ้าลิขสิทธ์ิต้อง กําหนดห้ามมิให้มีการ
ทําสําเนา หรือคัดลอกงานอันมีลิขสทิธ์ิของตนไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธ์ิที่ เรียกว่า “ข้อตกลง
อนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ใช้” หรือ EULA (End User License Agreement) ก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นว่า

                                                 
131 ธัชชัย ศุภผลศิร,ิ หลักกฎหมายลิขสิทธ์ิและการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิของต่างประเทศ 

(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 94-95. 
132 SULAIR, Measuring fair use: The four factors [Online], 1 September 2013a. Available 

from http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/. 
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ผู้บริโภคจะสามารถทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่133 ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง 
Sony Corp. of America v. Universal City Studios134 ซึ่งในคดีน้ีจะมีการกล่าวถึงหลักการใช้
อย่างเป็นธรรม (Fair Use) อยู่ในข้อวินิจฉัยอีกด้วย โดยศาลมองว่าตราบใดที่ผู้ใช้ยังกระทําโดยหลัก
สุจริตและเป็นธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่ได้ทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ตามหลักการใช้อย่างเป็นธรรมแล้ว ย่อมไม่เป็นความผิดสามารถกระทําได้ตาม ดังน้ัน การจําหน่าย
จ่ายโอนต่อสามารถทําได้ตามหลักการสิ้นสทิธิและไม่ส่งผลให้ระงับการขาย VDO ระบบ Betamax  
 ภายใต้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ การใช้งานลิขสิทธ์ิอย่างเป็นธรรม (Fair Use) หรือการ
จัดการที่เป็นธรรม (Fair Dealing) ในบางประเทศ เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิทีส่ําคัญประการ
หน่ึง กฎหมายกําหนดให้บุคคลท่ัวไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากการใช้น้ันเป็นการใช้ที่เป็นธรรม การใช้ที่เป็นธรรมเป็นข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิและการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิ ซึ่งหลักการว่า
ด้วยดุลยภาพน้ีเป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายลิขสทิธ์ิของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและให้สงัคมสามารถใช้งานน้ันได้ 
โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน135 
  2.2.5.1 หลักการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมของข้อตกลงระหว่างประเทศ 

1) การใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม (Fair Use) ในอนุสญัญาเบอร์น  
  ในอนุสัญญาเบอร์น ได้บัญญัติเก่ียวกับการใช้งานอย่างเป็นธรรมไว้ซึ่งยกเว้นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการทําซ้ํางานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมของผู้สร้างสรรค์บางประการ อนุสัญญา 
เบอร์นได้บัญญัติข้อยกเว้นน้ีไว้ในข้อ 9(2)136 มีหลักว่า บัญญัติกฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพ
                                                 

133 วิสิฐ ญาณภิรัตน์, First sale doctrine กับการค้ากําไรในสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิ first sale doctrine 
and profit making in copyrighted goods [Online], 1 กันยายน 2556. แหล่งท่ีมา www.law.au.edu/ 
images/journal/3-dec2555/F07_First_Sale_Doctrine_Wisit.pdf. 

134 464 U.S. 417 (1984). 
135 วัส ติงสมิตร, การศึกษาหรือวิจัยอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ [Online], 10 มิถุนายน 2556. 

แหล่งท่ีมา www.202.29.22.173/pdf/law/article/law2/law%202.7.pdf. 
136 Article 9 
(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the 

exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form. 
(2)  It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the 

reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not 
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เบอร์นสามารถบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหม้ีการทําซ้ํางาน วรรณกรรมและงานศิลปกรรม เป็นกรณี 
ที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ ทั้งน้ี การทําซ้ําเช่นว่าน้ีจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ 
ผู้สร้างสรรค์เกินควร หลักการในข้อ 9(2) น้ีจะเห็นว่าประเทศสมาชิกสหภาพเบอร์นซึ่ง คือ กลุ่ม
ประเทศสมาชิกของอนุสัญญาเบอร์นซึ่งต้ังขึ้นเป็นสหภาพจะต้องกระทําการครบถ้วนตามที่บทบัญญัติ
ของอนุสัญญาเบอร์นกําหนดไว้ จึงจะสอดคล้องหลักการในการใช้งานอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นข้อจํากัด
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ตามข้อน้ี ซึ่งหลักการดังกล่าวตามข้อ 9(2) บทบัญญัติในเรื่องการ
ใช้งานอย่างเป็นธรรมของประเทศสหภาพเบอร์นใดจะอนุญาตให้ผูใ้ช้งานเข้าใช้งานโดยมิต้องขอ
อนุญาตจากผู้สร้างสรรค์จะต้องบัญญัติครบถ้วน ดังน้ี  

(1) ประเทศสมาชิกสหภาพเบอร์นจะบัญญัติกฎหมายเพ่ืออนุญาตให้
ผู้ใช้งานสามารถทําซ้ํางานผู้สร้างสรรค์ได้ โดยมิต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว 
เมื่อกรณีที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ ถือเป็นหลักการท่ีเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกของสหภาพเบอร์น
แต่ละประเทศมีอิสระที่จะกําหนด “กรณีทีแ่น่นอนเป็นการเฉพาะ” (Certain Special Cases) เพ่ือ
สร้างสมดุลระหว่างผู้ใช้งานและผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมให้สอดคล้องกับทิศทาง 
หรือหลักการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  

(2) การทําซ้ํางานวรรณกรรมและศิลปกรรมน้ันจะต้องไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์ของงานตามปกติของผู้สร้างสรรค์  

(3) การใช้งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมที่ได้รับความคุ้มครองนั้น ต้อง
ไม่ขัดต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สรา้งสรรค์เกินสมควร  
  หลกัการในข้อ 2 และ 3 ถือเป็นหลักการท่ียังรักษาวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง
งานลิขสิทธ์ิ ในเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างสรรค์อยู่ แมว่้าจะให้มีการ
ทําซ้ํางานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมเป็นกรณีแน่นอนเป็นการเฉพาะก็ตาม แต่ต้องไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์ของงานตามปกติของผู้สร้างสรรค์ และไม่ขัดสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้าง 
สรรค์เกินควร ซึ่งถือเป็นหลักการที่กําหนดไว้อย่างกว้าง ไม่ได้ระบุว่ากรณีใดถือเป็นการขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์ของงานตามปกติและขัดต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์เกินควร ซึ่ง
ประเทศต่าง ๆ ล้วนแต่เปิดช่องไว้เพ่ือให้ศาลพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ละกรณี
เป็นกรณี ๆ ไป  
                                                                                                                                            
conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author. 

(3)  Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes 
of this Convention. 
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  2) การใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม (Fair Use) ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (TRIPs) 
           ข้อตกลง TRIPs ได้วางหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ 
(Limitations and Exceptions) ไว้กว้าง ๆ ปรากฏในข้อ 13 “ด้วยข้อกําจัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิและข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ได้บัญญัติเกี่ยวกบัเร่ืองของการใช้
งานอย่างเป็นธรรมไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าประเทศสมาชิกสามารถวางขอบเขตข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิทั้งหลายในกรณีที่แน่นอนแต่ละกรณี ๆ ไปเป็นการเฉพาะ ทั้งน้ี ต้อง
ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ในงานลิขสทิธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบต่อสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร”137 
  จากข้อบัญญัติดังกล่าว ประเทศสมาชิกจะกาํหนดข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวได้เฉพาะแต่กรณีพิเศษบางกรณีเท่าน้ัน แต่ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสทิธ์ิและไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร 
  เมื่อพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิในข้อตกลง TRIPs แล้วจะเห็นได้ว่าจะ
กําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้าง ๆ เน่ืองจากข้อตกลง TRIPs ได้กําหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ต้องปฏิบัติตามบทบัญญติัตามบทบัญญติัของอนุสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 1-21 ด้วย 
จึงทําให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะต้องปฏิบัติตามหลักการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม
ของอนุสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 10 ทวิ ด้วยโดยไม่คํานึงว่าประเทศดังกล่าวจะเป็น
สมาชิกของสหภาพเบอร์นหรือไม่ ดังน้ัน หลกัการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมของข้อตกลง TRIPs จึง
เป็นการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ. 1971 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียง 
ผู้เดียวในการทําซ้ําน่ันเอง เพียงแต่ข้อตกลง TRIPs ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นแก่งานทุกประเภท 
  2.2.5.2 หลักการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมของประเทศสหรฐัอเมริกา 
  กฎหมายลิขสทิธ์ิของสหรัฐอเมริกามีการจํากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ โดยนําหลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) มาเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ หลักการใช้ที่
เป็นธรรมเป็นข้อต่อสู้ ที่กําเนิดจากคําพิพากษาของศาลท่ียอมให้มีการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนได้ 
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากเป็นการใช้ในลักษณะทีม่ีเหตุผล (Reasonable 

                                                 
137 Article 13 Limitations and Exceptions 
 Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special 

cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the right holder. 
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Manner)138 แมปั้จจุบันสหรัฐอเมริกาจะบัญญัติหลักเกณฑ์น้ีไว้ในกฎหมายลิขสิทธ์ิปี 1976 ซึ่งเป็น
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตาม หลักการใช้ที่เป็นธรรมยังคงนํามาใช้ในกรณีที่หากวินิจฉัยว่า
การกระทําน้ันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิแล้วจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือเป็นการทําลาย 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยาการที่มีประโยชน์  

กฎหมายลิขสทิธ์ิของสหรัฐอเมริกาบัญญัติหลักการใช้ที่เป็นธรรมอยู่ใน มาตรา 
107139 ซึ่งกล่าวนําถึงชนิดของการกระทําต่าง ๆ ที่จะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ได้ แล้วตามด้วยองค์ประกอบ 
4 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางการในการพิจารณาว่า การกระทําเช่นใดเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม  
ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ใช้ในการประกอบพิจารณา ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งาน รวมถึงการพิจารณาว่าการกระทํา
ดังกล่าวได้กระทําไปเพ่ือการศึกษามิได้เป็นการการะทําเพ่ือแสวงหากําไร เช่น การวิจารณ์ การติชม 
การเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม แต่หากเป็นไปในทาง
การค้า หรือหากําไรน้ันมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิแต่กม็ิใช่ทุกกรณี เน่ืองจากศาลจะ
พิจารณาโดยช่ังนํ้าหนักขององค์ประกอบข้ออ่ืน ๆ ประกอบด้วย สําหรับกรณีที่ใช้เพ่ือการศึกษาโดยไม่
แสวงหากําไรจะมีโอกาสท่ีจะเข้าข่ายการใช้งานอย่างเป็นธรรมเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อการตลาด
น้อยกว่าการใช้เพ่ือการค้า อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์สุดท้ายเพ่ือการศึกษาก็ตาม 

                                                 
138 วัส ติงสมิตร, การศึกษาหรือวิจัยอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ [Online]. 
139 17 USC § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use  
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted 

work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means 
specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching 
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of 
copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the 
factors to be considered shall include—  

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial 
nature or is for nonprofit educational purposes;  

(2) the nature of the copyrighted work;  
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work 

as a whole; and  
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.  
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding 

is made upon consideration of all the above factors. 
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หากการกระทําน้ันอาจเข้าข่ายเป็นการค้าก็ได้ถ้ามีการแสวงหากําไรด้วย การพิจารณาองค์ประกอบ
ข้อน้ีศาลจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้ว่าเป็นการใช้ที่สุจริตและเป็นธรรมมากกว่าการ
พิจารณาว่าเป็นการใช้เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการศึกษาที่ไม่ได้แสวงหากําไร  

2) ลักษณะของงานอันมีลิขสทิธ์ิ งานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันจะต้องมีลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความรู้ความก้าวหน้าของสังคม เช่น ข่าว หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา ซึง่องค์ประกอบของกรณีน้ีมี
จุดประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนปัญญาของมนุษย์ก่อให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าในสังคม จึงทําให้การ
ใช้งานสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ อันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการแพร่หลายหลายทาง ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จะมีโอกาสเป็นการใช้
งานอย่างเป็นธรรมได้กว้างกว่าและถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม 

3) ปริมาณและสาระสําคัญของการใช้งานเมื่อได้เปรียบเทียบกับงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ทั้งหมด การใช้งานลิขสิทธ์ิจะต้องมิใช่เป็นการใช้ทั้งหมด หรือใช้ในลักษณะคัดมาแบบคําต่อคําและถ้า
นํางานอันมีลิขสิทธ์ิในส่วนสําคัญมาใช้จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
จําเลยกระทําการเช่นว่าน้ัน หากเป็นกรณีการคัดลอกมาเพียงเล็กน้อยแต่เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ของงานก็จะอ้างการใช้งานอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้พ้นผิดไม่ได้ เช่น การคัดลอกคําในหนังสือแม้เพียง
เล็กน้อยหากเปรียบเทียบงานทั้งหมดแต่หากเป็นคําที่เป็นหัวใจของงานน้ัน ก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธ์ิ 

4) ผลกระทบของการใช้และความเป็นไปได้ต่อศักยภาพทางการตลาด หรือมูลค่า
ของงานอันมีลิขสิทธ์ิ หลักเกณฑ์ข้อน้ีถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดเพราะหากตลาดของเจ้าของงาน
ลิขสิทธ์ิถูกกระทบกระเทือนอาจเป็นสาเหตุให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน การพิจารณาใน
หลักเกณฑ์น้ีกม็ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสมดุลว่าระหว่างผลประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับกับ
ผลประโยชน์ที่ควรได้ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยจะพิจารณาผลกระทบถึงตลาดที่มีสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิว่า
ตลาดได้รับทัศนะใหม ่ๆ หรือการใช้งานในรูปแบบใหมใ่นตลาดอย่างไรด้วย เพราะการใช้ประโยชน์ใน
งานบางอย่างน้ันไม่ได้ทําลายภาวะของตลาด เช่น การถ่ายเอกสารหน้าปกของนิตยสารเพ่ือ
เปรียบเทียบการโฆษณาไม่ได้ส่งผลให้ยอดขาย หรือความต้องการนิตยสารดังกล่าวลดลง เป็นต้น 
  การใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม (Fair Use) สหรฐัอเมริกาน้ี ได้ลดความเข้มข้นของ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่มีอยู่เพ่ือให้สาธารณชนเข้ามาใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิได้โดยมี
ขอบเขตที่จํากัด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคมอันเป็นการส่งเสริมการศึกษาและ
ขยายองค์ความรู้ให้มากข้ึน โดยอนุญาตให้มีการใช้งานที่เป็นธรรมหลายประการ ซึ่งการพิจารณาว่า
การกระทําเป็นการใช้ที่เป็นธรรมหรือไม ่โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ว่าการกระทํา
ดังกล่าวน้ัน เข้าหลักเกณฑ์การใช้อย่างเป็นธรรมหรือไม ่ซึ่งโดยมากฝ่ายจําเลยมักจะต่อสู้ว่าการ
กระทําของตนน้ันเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิอย่างเป็นธรรม ศาลจึงมีหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
โดยอาศัยหลักกฎหมายในการพิจารณาคดีทั้ง 4 ข้อไปพร้อม ๆ กันด้วย หากการกระทําดังกล่าวน้ันมี
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เหตุผลและเปน็การใช้ที่เป็นธรรม ผู้ใช้สามารถใช้งานลิขสทิธ์ิได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด140 
  ในปัจจุบันเกิดปัญหาการทําซ้ําที่เกิดขึ้นโดยระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการทําซ้ํา
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาว่าเป็นการละเมิดลขิสิทธ์ิหรือไม่ ซึ่งปกติการใช้อินเทอร์เน็ตทุกครั้งจะมีการ
ทําซ้ําข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตในหน่วยความจําช่ัวคราวท่ีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ “RAM” 
เสมอแต่การทาํซ้ําลงในหน่วยความจําน้ีจะเป็นไปโดยช่ัวคราวเพ่ือนําส่งข้อมูลให้ปรากฏหน้าจอภาพ
คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน เมื่อมีการเลิกใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ั์นแล้วก็จะไม่มีการบันทกึข้อมูลน้ันอยู่ใน
หน่วยความจําช่ัวคราวน้ันอีกต่อไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นฝ่ายเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะยืนยันว่าการ
ทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิ แม้จะเป็นเพียงช่ัวคราวก็ตามถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยกล่าวอ้างคํา
พิพากษาของศาลซึ่งได้วินิจฉัยในคดี MAI v. Peak141 ว่าการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมี
การทําซ้ําในหน่วยความจําช่ัวคราว ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงทําให้ฝ่าย
เจ้าของลิขสิทธ์ิเห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ต ซึง่จําเป็นต้องมีการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิในหน่วยความจํา
ช่ัวคราวก็ย่อมเป็นอยู่ในความหมายของการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิและอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิได้
เช่นเดียวกัน ในขณะที่อีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่าการทําซ้ําช่ัวคราวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ เพราะการ
ทําซ้ําดังกล่าวน้ันเกิดขึ้นจากระบบการทํางานโดยปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์และเมื่อมีการปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่อาจเรียกข้อมูลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันกลับมาใช้ได้อีก การกระทําดังกล่าวจึง
ไม่อาจอยู่ในความหมายของคําว่า “ทําซ้ํา” ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด142 ดังน้ี กระบวนการ
ทําซ้ําที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์เพราะการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบดิจิทัลน้ันจะ
ถือละเมิดลิขสทิธ์ิหรือไม่ และสามารถนําหลักการใช้อย่างเป็นธรรมมาปรับใช้ได้หรือไม่ ผู้ศึกษาจะ
ศึกษาโดยละเอียดในบทถัดไป 
 
 
 
 
 

                                                 
140 กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ

โดยชอบธรรม [Online], 10 กันยายน 2558. แหล่งท่ีมา http://dspace2.bu.ac.th/jspui/bitstream/ 
123456789/719/1/Krittapart_tung.pdf. 

141 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993). 
142 นันทน อินทนนท์, การคุ้มครองลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ [Online]. 
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  2.2.5.3 หลักการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมของสหภาพยุโรป 
  สหภาพยุโรปได้กําหนดหลักการใช้อย่างเป็นธรรมไว้ใน Directive 2001/29 ข้อ 5 
(2)143 ซึ่งเป็นการยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิ ถ้าการ
ทําซ้ําดังกล่าวไม่ได้ทําเพ่ือการค้า อาทิเช่น เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
หรือการทําซ้ําของห้องสมุด เป็นต้น ในส่วนงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้กําหนดไว้ใน Directive 
2009/24 ข้อ 5 (2) และการทําซ้ําดังกล่าวน้ัน ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ 
 

                                                 
143 Directive 2001/29, Article 5, Exceptions and limitations 
2. Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right 

provided for in Article 2 in the following cases: 
(a) in respect of reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of 

any kind of photographic technique or by some other process having similar effects, with the 
exception of sheet music, provided that the right-holders receive fair compensation; 

(b) in respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use 
and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the 
rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application 
of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject- matter concerned; 

(c) in respect of specific acts of reproduction made by publicly accessible libraries, 
educational establishments or museums, or by archives, which are not for direct or indirect 
economic or commercial advantage; 

(d) in respect of ephemeral recordings of works made by broadcasting organisations by 
means of their own facilities and for their own broadcasts; the preservation of these recordings in 
official archives may, on the grounds of their exceptional documentary character, be permitted; 

(e) in respect of reproductions of broadcasts made by social institutions pursuing non-
commercial purposes, such as hospitals or prisons, on condition that the right holders receive fair 
compensation. 

5. The exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be 
applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or 
other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 
rightholder. 
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ลิขสิทธ์ิเกินสมควรตาม Directive 2009/24 ข้อ 5 (5)144 ซึ่งบุคคลอ่ืนมีสทิธิใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิได้โดย
ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิเพ่ือใช้ในการศึกษา เห็นได้ว่าสหภาพยุโรปวางหลักของ
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมก็เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธ์ิได้โดยไม่ละเมิดสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ในส่วนของประเทศอังกฤษได้ใช้หลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair 
Dealing) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิที่จําเลยใช้ยกขึน้ข้อต่อสู้ต่อการฟ้องร้องคดีของโจทก์ ที่
กล่าวหาว่าการกระทําของจําเลยเป็นการกระทําอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิใช้เป็นข้อต่อสู้ต่อการกระทําละเมดิลิขสิทธ์ิ
ดังกล่าวน้ีมีมาก่อนที่จะจะมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1988 อันเป็น
ข้อต่อสู้ที่มาจากแนวบรรทัดฐานของศาล ซึ่งศาลถือว่าข้อต่อสู้เหล่าน้ีเป็นข้อต่อสู้ที่มีความเป็นธรรม 
ตามท่ี Green Paper ของรัฐบาลอังกฤษกล่าวว่า “ข้อยกเว้นเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแสดงให้
ชัดเจนว่าเป็นการค้นทางที่เหมาะสมในการสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิความปรารถนาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิ”145 
  แม้ว่าการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Dealing) ที่บัญญัติในกฎหมายลิขสิทธ์ิของส
หราชอาณาจักรจะเทียบเท่ากับการใช้งานอย่างเป็นธรรม (Fair Use) ที่บัญญัติในกฎหมายลิขสิทธ์ิของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คําว่า “การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม” น้ันเป็นการกระทําที่ผู้ใช้งานกระทําเพ่ือใช้
งานลิขสิทธ์ิไม่ใช่การกระทําเพ่ือประโยชน์ทางการค้า146 ซึ่งเป็นข้อยกเว้น หรือข้อจํากัดสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ กฎหมายลิขสทิธ์ิก็ไม่กําหนดขอบเขต หรือให้คําจํากัดความหมายของคําว่า 
“การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม” แต่อย่างใด ดังนี้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลในการจะพิจารณาว่าข้อต่อสู้
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่องานอันมีลิขสทิธ์ิหรือไม่ ซึ่งกฎหมายลิขสทิธ์ิน้ีก็ไม่ได้บัญญติั
ไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ดังนี้ ศาลจะเป็น 
                                                 

144 Directive 2009/24, Article 5, Exceptions to the restricted acts 
3. The person having a right to use a copy of a computer program shall be entitled, 

without the authorisation of the right holder, to observe, study or test the functioning of the 
program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the 
program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, 
transmitting or storing the program which he is entitled to do. 

145 Davies, G., Modern legal studies copyright and the public interest, 2nd ed. 
(London: Sweet & Maxwell, 2002), 57. 

146 Dworkin, G., & Taylor, R. D., Black stone’s guide to the copyright, designs and 
patents act 1988 the law of copyright and related Right (London: Blackstone Press limited, 
1990), 72. 
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ผู้พิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเข้าจุดประสงค์ใดของการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติและพิจารณาต่อไปว่าการกระทําที่เข้าจุดประสงค์กล่าวเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
หรือไม่ ศาลจะพิจารณาตามองค์ประกอบที่เกิดจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป147  

2.2.5.4 หลักการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรมของประเทศไทย  
  ประเทศไทยมพัีนธกรณีตามอนุสัญญาเบอร์น (1971) ที่มุ่งคุ้มครองงานวรรณกรรม 
และศิลปกรรมและพันธกรณตีามข้อตกลงทริปส์ ซึ่งตามข้อตกลงทริปส์ได้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อนุสัญญาเบอร์น (1971) และข้อตกลงทริปส์บัญญัติไว้ในข้อ 9148 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับอนุสัญญาอันมี
เน้ือหาว่า ประเทศสมาชิกที่ผกูพันตามข้อตกลงทริปส์จะต้องปฏิบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 21 ของอนุสัญญา
เบอร์น (1971) ดังน้ัน เมื่อประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาเบอร์นและข้อตกลงทริปส์ จึงต้อง
บัญญัติกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธ์ิให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเบอร์นและข้อตกลงทริปส ์
ซึ่งบทบัญญัติต่าง ๆ ย่อมรวมถึงการบัญญัติข้อจํากัด หรือข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิที่เรียกว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรม (Fair Use) 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติหลักการใช้งานอย่างเป็นธรรม ซึ่งตาม
กฎหมายฉบับน้ีเรียกว่า ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Exception of Exclusive Right) ไว้ในมาตรา 
32 ถึงมาตรา 43 อันถือเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
กับประโยชน์สาธารณะในการเข้าถึงและการใช้งาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการท่ีบัญญัติไว้ในขอ้ 
9 ของอนุสัญญาเบอร์น และข้อ 13 ของข้อตกลงทริปส์ กล่าวคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
ได้บัญญัติหลักการกว้าง ๆ อันถือเป็นหลักสาํคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่าการกระทําของผู้ใช้งานเป็น
การใช้งานอย่างเป็นธรรมแก่การกระทําทั่วไป โดยล้อคําที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาและข้อตกลง
ดังกล่าว ซึ่งใช้กับงานลิขสิทธ์ิทุกประเภทและได้กําหนดการกระทําอันเป็นกรณีเฉพาะที่ถือว่าเป็นการ
กระทําที่เป็นธรรมต่องานอันมีลิขสทิธ์ิ ดังน้ี จะเห็นได้ว่า หลักการใช้งานอย่างเป็นธรรมตาม
                                                 

147 ณัฐิกา นิตยากร, แนวทางการใช้งานอย่างเป็นธรรมในงานอันมีลิขสิทธ์ิที่เก่ียวกับการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 129-
130. 

148 Article 9, Relation to the Berne Convention 
1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and 

the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this 
Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights 
derived therefrom. 

2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of operation or mathematical concepts as such. 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 น้ันมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาเบอร์นและข้อตกลงทริปส ์ 
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอันเป็นผลใหม้ีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติอนุสัญญาและข้อตกลงดังกล่าว  
  หลักการท่ัวไปของการใช้งานอย่างเป็นธรรม หรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคหน่ึง “การกระทําแก่งานอันมี
ลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ จากงานอันมีลิขสทิธ์ิ
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
เกินสมควร มใิห้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ” 
  ในส่วนองค์ประกอบทั่วไปตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง จะถอืว่าเป็นองค์ประกอบที่ต้อง
พิจารณาควบคู่กับการกระทําที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือสามารถจะ
พิจารณาแยกออกมาโดยอิสระ ซึ่งมีความเหน็เป็นสองแนวทาง149 ดังน้ี 
  แนวทางที่หน่ึง ถือว่าความตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่บทบัญญัติทีส่ามารถแยก
ออกมาโดยอิสระ จะต้องพิจารณาควบคู่กับการกระทําที่เป็นกรณีแน่นอนเป็นการเฉพาะว่าเป็นการใช้
งานอย่างเป็นธรรมตาม  มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 43 และองค์ 
ประกอบตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ถ้าตีความว่าสามารถจะพิจารณาแยกออกมาโดยอิสระแล้วอาจ
เป็นการขัดต่อหลักการตามขอ้ตกลงทริปส์ว่าประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดกรณีที่แน่นอนเป็นการ
เฉพาะ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับองค์ประกอบทั่วไปอีก 2 ประการที่ได้บัญญัติในมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
  แนวทางที่สอง เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึงน้ันมีความสมบูรณ์ใน
ตัวเองด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปน้ี 

1) ตัวบทบัญญัติ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั่วไปที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรค
หน่ึง จะเห็นได้ว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง 

2) เหตุผลในวิธีการร่างกฎหมาย การบัญญัติกฎหมายในความเป็นจริงแล้วย่อมไม่
สามารถที่จะบัญญัติให้กฎหมายมีความละเอียดครบถ้วนทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยได้ 
หลักการในการใช้การตีความกฎหมายจึงต้องเกิดขึ้นเพ่ือให้กฎหมายมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน บทบัญญัติมาตรา 32 วรรคหน่ึง ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายเป็น
องค์ประกอบทั่วไปในการพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการกระทําที่เป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรม 
การกระทําใหม่ ๆ อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลขิสิทธ์ิ ซึ่งอาจจะเป็นผลจาก
สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาทําให้ประโยชน์สาธารณะ หรือความต้องการทางสังคม
                                                 

149 ณัฐิกา นิตยากร, แนวทางการใช้งานอย่างเป็นธรรมในงานอันมีลิขสิทธ์ิที่เก่ียวกับการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537, 51-52. 
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เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ศาลในฐานะผู้ใช้และตีความกฎหมายก็น่าที่จะใช้และตีความบทบัญญัติเพ่ือ
พิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวน้ันเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือไม ่โดยการตีความดังกล่าวต้อง
พึงระลึกถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นสําคัญ เช่นน้ีกฎหมายย่อมคงอยู่ได้ไปพร้อมกับสภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของความต้องการทางสังคม 

3) ความสอดคล้องกับอนุสัญญาเบอร์นและข้อตกลงทริปส์ ตามข้อ 9(2) ของ
อนุสัญญาเบอร์นและข้อ 13 ของข้อตกลงทริปส์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ประเทศสมาชิกจะต้องบัญญัติ
การการะทําที่เป็นกรณีแน่นอนเป็นการเฉพาะ โดยไม่ขัดต่อหลักการใช้งานอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ 
ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามธรรมดาของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินควร ดังน้ัน ถ้าประเทศสมาชิกได้บัญญัติกฎหมายครบถ้วน  
3 ขั้นตอนแล้ว แมม้ีการกระทําอ่ืนนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในบทกฎหมายก็น่าที่จะใช้องค์ประกอบ
ทั่วไปในการพิจารณาว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมได้ ถือเป็นการอุดช่องว่างกฎหมาย ดังน้ัน 
มาตรา 32 วรรคหน่ึง ซึ่งน่าจะนํามาพิจารณาได้โดยอิสระ ไม่ขัดกับหลกัการตามอนุสัญญาเบอร์น 
และข้อตกลงทริปส์ เพ่ือประโยชน์ในการอุดช่องว่างกฎหมายเช่นกัน150 
  ข้อน่าสังเกต กล่าวคือ บทบัญญัติกฎหมายน้ีเป็นการบัญญติัโดยใช้ถ้อยคําในลักษณะ
กว้างมากเกินกว่าจะมองภาพออกว่าจะใช้ต่อสู้อะไรในการกล่าวอ้าง เพ่ือให้ศาลเห็นว่าเป็นการใช้งาน
อย่างเป็นธรรม แตกต่างจากบทบัญญัติเรื่อง Fair Use ของสหรัฐอเมรกิา ซึ่งใช้องค์ประกอบ 4 ประการ 
เป็นองค์ประกอบทั่วไปในการพิจารณาว่าการกระทําตามวัตถุประสงค์ของการกระทําดังกล่าวต่องาน
ลิขสิทธ์ิ เป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือไม่ องค์ประกอบ 4 ประการ ดังกล่าวแม้ว่าเป็นองค์ประกอบ
กว้าง ๆ เช่นกัน แต่องค์ประกอบน้ันสามารถท่ีจะให้ภาพชัดเจนว่าศาลใช้องค์ประกอบใดในการวินิจฉัย
ได้ดีกว่าองค์ประกอบทั่วไปที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคหน่ึง151 ดังน้ี ผู้ใช้งานย่อมที่จะนําพยาน 
หลักฐานมาพิสจูน์ประกอบข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการใช้งานอย่างเป็นธรรมของตนได้ง่ายข้ึนและเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิ ผู้ใช้งานและศาลในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายในหลักการ 
ที่จะพิจารณาองค์ประกอบการใช้งานอย่างเป็นธรรมตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
  ในส่วนข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิในกรณทีี่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคสอง ซึ่งได้
บัญญัติลักษณะของการกระทําที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดังน้ี 

(1) วิจัย หรือศึกษางานน้ัน อันมิใช่การกระทําเพ่ือหากําไร 
(2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคล

อ่ืนในครอบครัว หรือญาติสนิท 
                                                 

150 เรื่องเดียวกัน, 52.  
151 เรื่องเดียวกัน, 130. 
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(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิในงานน้ัน 

(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิในงานน้ัน 

(5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให้ปรากฏ โดยผู้สอนเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทําเพ่ือหากําไร 

(7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดย
ผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งน้ี 
ต้องไม่เป็นการกระทําเพ่ือหากําไร 

(8) นํางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
  บทบัญญัติข้างต้น หากได้กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดใน (1)-(8) แล้วยังไม่เพียง
พอที่จะเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายได้ เน่ืองจากการกระทําในลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีจะต้องกระทําโดย
ประกอบด้วยเง่ือนไขอีก 2 ประการ คือ การกระทําน้ันต้องไม่ขัดต่อการแวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและการกระทําดังกล่าวต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร ถึงแม้ว่าจะได้กระทําในลักษณะของ (1)-(8) แล้ว แต่หาก
เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสทิธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและกระทบ 
กระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควรแล้ว ผู้กระทํายังมีความผิดฐาน
ละเมิดลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 อยู่น้ันเอง การพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวได้รับ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิหรือไม่น้ัน จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยใช้วิจารญาณและการช่ัง
นํ้าหนักของประโยชน์สาธารณชนและเจ้าของลิขสิทธ์ิไปพร้อม ๆ กัน เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกับการ
กําหนดข้อยกเว้นน้ีถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญมากที่จะทําให้สาธารณชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานสร้างสรรค์
เหล่าน้ันได้อันจะเป็นการก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดงานสร้างสรรค์ต่อไป152 
  ปัจจุบัน เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องกับการใช้งานลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัญหา ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขบทบัญญติัในส่วนของ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ ซึ่งอนุญาตใหม้ีการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิได้และไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 ซึง่พระราชบัญญัติฉบับน้ี ในมาตรา 4 ได้
บัญญัติเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้ําที่จําเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้เพ่ิมเติม
มาตรา 32/2 ที่ระบุว่า “การกระทําแก่งานอันมีลิขสทิธ์ิทีท่ํา หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบ
                                                 

152 กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ
โดยชอบธรรม [Online]. 
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คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ําที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้เพ่ือให้อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้ตามปกติ 
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ” ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคําในบทบัญญติัดังกล่าวน้ีต้องการให้การทําซ้ํา
ช่ัวคราวซึ่งข้อมูลที่อยู่ในรูปในระบบดิจิทัลไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าเป็นการการทําซ้ําที่จําเป็น 
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลจากการ
ทํางานตามปกติของอุปกรณ์ที่ใช้และมีการลบสําเนาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่สามารถเรียก
สําเนางานดังกล่าวกลับคืนมาได้ 
  เหตุผลของการมีบทบัญญัติดังกล่าว ก็เน่ืองมาจากในปัจจบัุนมีปัญหาการทําซ้ําที่
เกิดขึ้นโดยระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการกระทําเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือไม่ เช่น การสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยปกติแล้วจะมีการท่องอินเทอร์เน็ต โดย
วิธีการดังกล่าวทุกครั้งจะมีการทําซ้ําข้อมูลในหน่วยความจําช่ัวคราว ซึ่งเมื่อพิจารณาการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในการที่เข้าเว็บไซต์หน่ึง ๆ น้ันจะเห็นได้ว่าแม้คอมพิวเตอร์จะทําซ้ํารูปภาพ หรือ
ข้อความของเว็บไซต์น้ัน ๆ ไว้ใน Cookies ซึง่เป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้ช่ัวคราว (Temporary Files) 
ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลช่ัวคราวสามารถช่วยให้สามารถเข้าเว็บไซต์น้ันได้เร็วขึ้นเมื่อกลับมาหน้าของ
เว็บไซต์น้ันอีกครั้ง เป็นการทําซ้ําที่เป็นผลของเทคโนโลยีปกติ ไม่ใช่เป็นเจตนาของผู้ใช้ที่จะทําซ้ําไว้ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์153 เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพียงช่ัวคราวแล้วจะลบไปเอง เพ่ือ
เป็นการป้องกันปัญหาว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่ จึงได้มีการบัญญัติ
มาตราดังกล่าวในพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 ในมาตรา 4 ขึ้นมาเพ่ือป้องกันปัญหา
การทําซ้ําช่ัวคราวมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ันเอง  
 

                                                 
153 เรื่องเดียวกัน. 



บทที่ 3 
บทวิเคราะห์กฎหมายที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอน 

ต่อสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามกฎหมายต่างประเทศ  
 
 ในส่วนของบทท่ี 3 น้ีจะศึกษากฎหมายลิขสทิธ์ิที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอน 
ต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในต่างประเทศ ทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ สนธิสญัญาองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright Treaty: WCT) และสนธิสญัญาองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแสดงและส่ิงบันทึกเสียงองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ซึ่งทั้งสองสนธิสัญญามีช่ือเรียกรวมกันว่า 
สนธิสัญญาทางอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) และศึกษากฎหมายลิขสทิธ์ิที่เก่ียวกับปัญหา
การจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
 ปัญหาหลักการส้ินสิทธิทางกฎหมายลิขสิทธ์ิสามารถนํามาปรับใช้กับปัญหาการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ สําหรับในต่างประเทศน้ัน ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวยังคง
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกัน ว่าจะสามารถนํา
หลักการสิ้นสทิธิซึ่งเป็นที่ยุติแล้วสําหรับงานอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ว่า
สามารถนําหลกัการดังกล่าวปรับใช้ได้ เพ่ือเป็นการจํากัดอํานาจการการควบคุมเหนือสินค้าอันมี
ลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิหลังจากการจําหน่ายคร้ังแรก ว่าสามารถท่ีจะนําหลักการดังกล่าวมาปรับ
ใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ ในเมื่อโดยสภาพธรรมชาติของงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
ทั้งสองน้ันมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่องวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ การเสื่อมสภาพ หรือ
สัญญาระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผู้บริโภคท่ีให้ผู้บริโภคมีสทิธิการใช้งานอันมีลิขสทิธ์ิในสนิค้ารูปแบบ
ดิจิทัลนั้น แท้จริงแล้วเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หรือเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 ในปัจจุบันที่งานอันมีลิขสทิธ์ิต่าง ๆ เจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศอย่างประเทศช้ันนํา  
เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป มักจะนยิมจัดทํางานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น  
ไม่เพียงแต่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเท่าน้ัน แต่เน่ืองจาก
ต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าและช่องทางการจัดจําหน่ายงานก็สามารถที่จะกระจายงานเพ่ือเผยแพร่ได้ 
ทั่วมากกว่างานในรูปแบบเดิม เพราะไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาและสถานที ่ทั้งต้นทุนในการจัดจําหน่ายก็
ตํ่ากว่าการจัดจําหน่ายในรูปแบบเดิม จึงไม่เป็นการแปลกที่เจ้าของลิขสทิธ์ิในปัจจุบันจะนิยมขยาย 
ช่องทางการดําเนินธุรกิจในงานอันมีลิขสทิธ์ิมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลกันมากขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกสรรตามความต้องการ  
 กฎหมายลิขสทิธ์ิทั่วโลกต่างก็ให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิไม่ว่างานอันมีลิขสทิธ์ิน้ันจะ
แสดงออกในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม แต่ด้วยงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แม้จะมขี้อดีต่อเจ้าของ
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ลิขสิทธ์ิที่ต้นทนุสําหรับการผลิตสําเนางานน้ันมีราคาตํ่ากว่าต้นทุนการผลิตสําเนางานท่ีอยู่ในรูปแบบ
จับต้องได้เป็นเป็นอย่างมาก อีกทั้งช่องทางการจัดจําหน่ายก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลา 
แต่ในส่วนที่เป็นข้อดีของสินค้าในรูปดิจิทัลกลับเป็นข้อเสียที่สําคัญของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลอย่าง
มากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อข้อดีของการทําซ้ําได้ง่ายคุณภาพทัดเทียมต้นฉบับและสามารถกระจาย
ผลงานเผยแพร่ได้ทั่วของสินค้าของสินค้าในรูปแบบดิจิทัล สําหรับเจ้าของงานลิขสิทธ์ิได้ส่งผลเสียที่
ก่อให้เกิดการละเมิดงานอันมีลิขสิทธ์ิอย่างกว้างขวางและยากต่อการเข้าไปควบคุม ซึ่งการละเมิดน้ัน
ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง1 เจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิทั่วโลกจึงพยายามท่ีนํามาตรการ
ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้แก้ไขปัญหาเพ่ือควบคุมการละเมิดลิขลิทธ์ิ โดยการนํามาตรการทั้งมาตรการทาง
เทคโนโลยีและมาตรการทางสัญญามาปรับใช้ ซึ่งการนํามาตรการทั้งสองมาปรับใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ในรูปแบบดิจิทลัน้ัน ทําให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้รับการคุ้มครอง
มากกว่างานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ ซึ่งการคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่มากกว่าการคุ้มครองงานที่จับต้องได้น้ัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิทีส่ําคัญอย่างหลักการใช้อย่างเป็นธรรมและหลกัการสิ้นสิทธิ 
ที่มีไว้เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับสาธารณประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มี
การออกกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายรวมทั้งคําพิพากษาในคดีที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองดังกล่าวในประเทศแนวหน้าอย่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป ดังที่จะศึกษาในบทน้ี 
 
3.1 สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) 

เน่ืองจากการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิที่เคยอยู่ในรูปแบบเดิมได้แปรเปลี่ยนไปจาก
เดิม ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้บัญญัติรับรองไว้ หรือการบัญญัติไม่ครอบคลุมและเหมาะสมเพียงพอ
สําหรับเทคโนโลยีที่ผันเปลี่ยนไป ประเทศทีพั่ฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของงาน
อันมีลิขสทิธ์ิต้องการให้มีการคุ้มครองลิขสทิธ์ิที่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน จึงได้มีแนวคิดที่จะ
ผลักดันใหม้ีการคุ้มครองลิขสทิธ์ิที่ทันสมัย เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยที่งานลิขสทิธ์ิส่วนใหญ ่
จะอยู่ในรูปแบบดิจทัลมากขึน้ในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือให้แต่ล่ะประเทศท่ีเป็นภาคีมีกรอบและ
มาตรฐานอย่างเดียวกัน 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1996 ที่ประชุมของ WIPO ว่าด้วย WIPO Diplomatic 
Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions ณ เมืองเจนีวา ได้
                                                 

1 Musiani, F., & Peserico, E., A secound-hand market for digital goods? [Online], 25 
September 2014. Available from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/ 
view/5493/4156. 
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จัดทําสนธิสัญญาที่มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
(WIPO Copyright Treaty: WCT) และสนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแสดงและ 
สิ่งบันทึกเสียงองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: 
WPPT) ซึ่งการจัดทําสนธิสัญญาดังกล่าว เพ่ือเป็นการขยายกรอบทางกฎหมายท่ีให้การคุ้มครองลิขสทิธ์ิ
และสิทธิข้างเคียง เพ่ือแก้ใขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลและการให้ความ
คุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบที่กฎหมายยังไม่มีการรับรอง2 เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงของเทคโนโลยี เพ่ือกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิที่เผยแพร่ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ในมูลฐานการเป็นเคร่ืองจูงใจต่อการสร้างสรรค์งานอันลิขสทิธ์ิ เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือรักษาดุลยภาพ
ระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิและสาธารณประโยชน์ ซึง่สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม ค.ศ. 2002 โดยสาระสําคัญของสนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
(WIPO Copyright Treaty: WCT) ได้ให้ความคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลไว้หลายประการ เช่น สิทธิการทําซ้ํา สิทธิการเผยแพร่งานอันลิขสิทธ์ิต่อสาธารณชน 
เป็นต้น ส่วนสนธิสัญญาองคก์ารทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002  

3.1.1 สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright Treaty: 
WCT)  
 สนธิสัญญาฉบับน้ีได้บัญญัติเรื่องสิทธิการจําหน่าย (Distribution Right) ไว้ในสนธิสญัญา
ฉบับน้ีเป็นฉบับแรก ซึ่งเร่ืองดังกล่าวไม่เคยบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวในสนธิสัญญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
มาก่อน โดยได้กําหนดไว้ในข้อ 63 ซึ่งได้กําหนดรับรองสิทธิในการจําหน่ายไว้ โดยข้อ 6(1) บัญญัติว่า 

                                                 
2 นัยชน ตาทอง, The WIPO digital agenda and protection of copyright in digital era in 

Thailand (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 14. 
3 WCT: Article 6, Right of Distribution 
(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the 

making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
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“กําหนดให้เจ้าของงานวรรณกรรมและศลิปกรรมย่อมมสีิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกําหนดให้มีการนํา
ออกสู่สาธารณะในงานต้นฉบับและสําเนาโดยการจําหน่ายหรือการโอนกรรมสิทธ์ิด้วยวิธีอ่ืน” จาก
บทบัญญัติในเรื่องสิทธิการจําหน่ายข้างต้นจะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาได้กําหนดให้เจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ที่จะสิทธินํางานอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าวออกเผยแพร่สูส่าธารณะไม่ว่า 
จะเป็นงานต้นฉบับ หรือสําเนาไม่ว่าจะโดยวิธีการจําหน่าย หรือการโอนกรรมสิทธ์ิโดยวิธีการอ่ืน 
อย่างเช่น การบริจาค เป็นต้น ดังน้ัน สําหรบัสินค้าในรูปแบบดิจิทัลแล้วเจ้าของลิขสิทธ์ิจึงมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวเท่าน้ันในการจําหน่ายงาน แต่อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาดังกล่าวก็ได้กําหนดหลักการสิ้น
สิทธิ (Exhaustion of Right) ซึ่งเป็นหลักการท่ีจํากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิไว้ใน 
ข้อ 6(2) ซึ่งได้บัญญัติว่า “ไม่มีข้อกําหนดใดในสนธิสญัญาน้ี ที่จะกระทบต่อความเป็นอิสระในการทํา
สัญญาระหว่างคู่สัญญาในการกําหนดเง่ือนไขหลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายตาม (1) นํามาปรับใช้
หลังจากการขายคร้ังแรกหรือการโอนกรรมสิทธ์ิในรูปแบบอื่นในงานต้นฉบับหรือสําเนาที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ” จากบทบัญญติัข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้สนธิสัญญาจะได้กําหนดเรื่อง
หลักการสิ้นสทิธิ ซึ่งเป็นหลักการที่จํากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิไว้ใน
ข้อดังกล่าวก็ตาม แต่จากข้อบัญญัติที่ว่า “ไม่มีข้อกําหนดใดในสนธิสัญญาที่จะกระทบต่อความเป็น
อิสระในการทาํสัญญาในการกําหนดเง่ือนไขหลักการสิ้นสทิธิ” แสดงให้เห็นได้ว่าสนธิสัญญาน้ีได้ให้
อิสระแก่คู่สญัญา กล่าวคือ ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและผูซ้ือ้ในการที่จะทาํข้อตกลงระหว่างกันว่าจะ
กําหนดเง่ือนไขกรณีหลักการสิ้นสิทธิสําหรบัสินค้าในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่ก็ได้ ซึ่งตามธรรมเนียมการ
ปฏิบัติในการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ัน โดยแท้จรงิแล้วเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะเป็นผู้มีอํานาจแต่
เพียงผู้เดียวที่จะกําหนดข้อตกลงการซื้อขายสินค้าน้ัน ซึ่งจะเห็นได้จากการกําหนดข้อตกลงก่อนการ
ซื้อ เช่น Clickwrap Agreement เป็นต้น ซึ่งเป็นสัญญาสําเร็จรูปอย่างหน่ึง ที่ผูซ้ื้อมีสทิธิเลือกแค่
เพียงจะยอมรับข้อตกลงสัญญาหรือไม่เท่าน้ัน โดยต้องกดปุ่ม (Click) ว่าจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับ  
ถ้าหากไม่ยอมรับผู้ซื้อก็จะไมส่ามารถเข้าถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันได้4 ดังน้ัน หากผู้ซือ้ต้องการซื้อ
สินค้าดังกล่าวน้ันย่อมต้องตกลงรับข้อตกลงนั้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิซื้อสนิค้าได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์แห่งตนเองแล้ว ทั้งกฎหมายยังเปิดช่องให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์ ฝ่ายเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิก็คงเลอืกที่รักษาสิทธิประโยชน์ของตนไว้ ให้ยังคงอํานาจควบคุมงานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันอยู่  
โดยการกําหนดในข้อตกลงในสัญญาให้มีการยกเว้นหลักการสิ้นสิทธิน้ันไว้ 
                                                                                                                                            
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of 
the author. 

4 นันทน อินทนนท์, การคุ้มครองลิขสิทธ์ิในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ [Online], 15 ตุลาคม 2556. 
แหล่งท่ีมา www.people.su.se/~nain4031/copyrightIT.htm. 
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 จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสนธิสัญญา WCT ได้ให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลมากกว่างานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบที่จบัต้องได้ ซึ่งงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
จับต้องได้น้ัน ห้ามมิให้เจ้าของลิขสิทธ์ิกําหนดข้อตกลงห้ามมิให้นําหลักการสิ้นสิทธิมาใช้ได้หลังจาก
การจําหน่ายคร้ังแรก เพราะกฎหมายถือว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนไปแล้ว ผู้ซื้อซึ่งเป็น
เจ้าของในสินค้าที่ซื้อน้ันจะได้รับกรรมสิทธ์ิหลังจากการซื้อขาย จึงมีสิทธิที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ 
หรือกระทําการอย่างใด ๆ อย่างที่สิทธิเจ้าของกรรมสิทธ์ิน้ันจะพึงมี ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญา 
WCT มุ่งเน้นที่จะให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยให้สทิธิแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิให้ยังคงดํารงสิทธิที่จะ
ควบคุมการจําหน่ายเหนือสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลน้ันแม้ภายหลังการจําหน่ายคร้ังแรก 
เสมือนหน่ึงเป็นการยกเว้นหลักการสิ้นสทิธิมิให้สามารถนํามาปรับใช้ได้กับกรณีสินค้าในรูปแบบดิจิทัล  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของสนธิสัญญา WCT ก็ไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัด
แจ้งว่าจะไม่สามารถนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรับใช้กับกรณีสนิค้าในรูปแบบดิจิทัลได้เลย แต่ให้อิสระ
คู่สัญญาที่จะทาํความตกลงกันในหลักการดังกล่าว ถ้าคู่สัญญามิได้มีการตกลงยกเว้นหลักการสิ้นสทิธิ
กันไว้หรือมิได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ก็น่าจะถือได้ว่าสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันสามารถนําหลักการ
สิ้นสิทธิทีใ่ช้สําหรับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องมาปรับใช้ได้อย่างเดียวกัน  
 ในส่วนของ “สิทธิทําซ้ํา” แมว่้าสนธิสัญญาน้ีจะไม่ได้บัญญัติไว้อย่างเช่นสิทธิประเภทอ่ืน ๆ 
แต่ในข้อ 1(4)5 ได้กําหนดให้นําบทบัญญัติในข้อ 1-21 ของอนุสัญญาเบอร์นมาใช้ได้ ซึ่งอนุสัญญา
เบอร์นได้บัญญัติเรื่องการทําซ้ําไว้ในข้อ 9 ซึ่งกําหนดให้เจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิซึ่งได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้อนุสัญญาเบอร์นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุญาต หรือห้ามมิให้ผูอ่ื้นทําซ้ํางานเหล่าน้ี ไม่ว่าใน
                                                 

5 WCT: Article 1, Relation to the Berne Convention 
(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne Con-

vention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are 
countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any connection 
with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations 
under any other treaties. 

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties 
have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 

(3) Hereinafter, “Berne Convention” shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 

(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne 
Convention 1. 



92 

ลักษณะ หรือรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะช่ัวคราว หรือถาวร จึงทําให้สนธิสัญญาน้ี 
ไม่จําต้องบัญญัติในเรื่องสิทธิการทําซ้ําไว้อีก แต่รับเอาบทบัญญัติในเรือ่งสิทธิการทําซ้ําจาก ข้อ 9  
ของอนุสัญญาเบอร์นไว้แทน ซึ่งใน “ข้อความอันเป็นที่ยอมรับ” ที่ทําหน้าที่ขยายความมาตรา 1(4)6 
ของสนธิสัญญานี้ได้ระบุข้อความว่า “สิทธิในการทําซ้ําตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 9 ของอนุสัญญาเบอร์น
และรวมถึงข้อยกเว้นภายใต้อนุสัญญาเบอร์น ย่อมมีผลใช้บังคับกับสภาวะทางข้อมูลดิจิทัลโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปของข้อมูลดิจิทัลและเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการจัดเก็บงานที่
ได้รับความคุ้มครองในรูปข้อมูลดิจิทัลเป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมถือเป็นการทําซ้ําตามความหมายของ
ข้อ 9 ของอนุสัญญาเบอร์น” เมื่อพิจารณาจากแนวทางดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิการทําซ้ําใน
อนุสัญญาเบอร์นน้ัน ให้หมายความรวมถึงการทําซ้ําในสนิค้ารูปแบบดิจิทัลด้วย ไม่ว่าการทําซ้ําน้ันจะ
เป็นการทําซ้ําช่ัวคราวหรือไม่ก็ตาม เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิและการทําซ้ํางานอันมี
ลิขสิทธ์ิโดยผู้อ่ืนจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิเสียก่อน  
 ในเรื่อง “หลักการใช้อย่างเป็นธรรม” (Fair Use) ซึ่งเป็นหลักการยกเว้นการละเมิดสทิธิแต่
เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ บทบัญญัติของสนธิสัญญา WCT ได้บัญญติัเรื่องการใช้อย่างเป็นเป็น
ธรรมไว้ในข้อ 107 ว่า “ให้สิทธิแก่ภาคีในการกําหนดข้อจัดและยกเว้นสิทธิต่าง ๆ ที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์
ภายในกฎหมายของภาคี สําหรับในบางกรณีที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติและไม่
กระทบต่อประโยชน์ต่าง ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้สรา้งสรรค์” ซึ่งบทบัญญัติดังกลา่วมีถ้อยคํา
คล้ายคลึงกับบทบัญญัติตามความตกลงทริปส์ข้อ 13 ดังน้ัน หลักการใช้อย่างเป็นธรรมในข้อ 10 แห่ง

                                                 
6 Agreed statements concerning, Article 1(4): The reproduction right,as set out in Article 9 

of the Berne Convention, and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital en-
vironment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a 
protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the 
meaning of Article 9 of the Berne Convention. 

7 WCT: Article 10, Limitations and Exceptions 
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or ex-

ceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain 
special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasona-
bly prejudice the legitimate interests of the author. 

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations 
of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a 
normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of 
the author. 
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สนธิสัญญานี้ ต้องนําหลักบันได 3 ขั้น (Tree-steps Test) ด้วยเช่นกัน8 นอกจากน้ีใน “ข้อความอัน
เป็นที่ยอมรับ” ของสนธิสัญญา WCT ยังได้ขยายความต่อไปว่า “ประเทศภาคีสามารถนําเอาข้อจํากัด
และข้อยกเว้นซึ่งตนได้บัญญติัไว้ในกฎหมายภายใน และที่เป็นที่ยอมรับภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์นมา
ใช้ในสภาวะที่เป็นดิจิทัลได้ นอกจากน้ีประเทศภาคียังสามารถกําหนดข้อจํากัดและข้อยกเว้นลิขสิทธ์ิ
ใหม่ๆ  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเครือข่ายดิจิทัลได้อีกด้วย”9 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิของสนธิสัญญา WCT แล้ว ถ้าการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทลัดังกล่าวน้ัน ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของงานปกติและไม่เสื่อมเสยีประโยชน์
อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควรแล้ว การทําซ้ําดังกล่าวย่อมจะได้รับการยกเว้น
การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกันกับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้  
 แต่ถึงกระน้ันสนธิสัญญา WCT ก็ได้กําหนดหลักการท่ีสําคญัในการคุม้ครองงานอันมีลิขสิทธ์ิที่
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กล่าวคือ หากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ใช้มาตรการทางเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการคุ้มครอง
อันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องให้การคุ้มครองทาง
กฎหมายแก่มาตรการทางเทคโนโลยีน้ัน ๆ โดยป้องกันไม่ให้บุคคลใดมาทาํลาย หรือหลกีเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว โดยกําหนดหลักการน้ันไว้ในข้อ 11 ของ สนธิสัญญา WCT ที่ว่า  
“ให้สมาชิกต้องจัดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเพียงพอและการเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพซึ่งถูกนํามาใช้โดย
เจ้าของลิขสิทธ์ิในการบังคับใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาน้ี หรือตามอนุสัญญากรุงเบอร์นและมาตรการ
ดังกล่าวน้ันได้เป็นไปเพ่ือจํากัดการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
 
 
 
 

                                                 
8 พนมกร สุรัตนเมธา, มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างสมดุลให้แก่การคุ้มครองเทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารสิทธิดิจิตอล (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554), 68. 
9 Agreed statements concerning, Article1(4) : It is understood that the provisions of Arti-

cle 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital envi-
ronment limitations and exceptions in their national laws which have been considered accepta-
ble under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Con-
tracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital net-
work environment. 
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หรือไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ทาํได้”10 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิ (Access Control) และ
มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิ (Copy Control) ซึ่งในส่วน
มาตรการทางเทคโนโลยีสําหรับใช้ในการควบคุมการทําซ้ําน้ัน ย่อมส่งผลกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
ของผู้ซื้อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัล เน่ืองจากการส่งมอบสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ต่อไปยังผู้ซื้อต่อน้ันหลีกเลี่ยงการทําซ้ําได้ยาก ทั้งสนธิสญัญา WCT ได้ให้ความคุ้มครองมาตรการทาง
เทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพซึ่งเจ้าของสิทธิใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเท่าน้ัน แต่โดยหลักกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิแล้วเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่มีสิทธิห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิแต่อย่างใด เมื่อเจ้าของ
ลิขสิทธ์ินํามาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการทาํซ้ําเข้ามานําปรับใช้สินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทลัแล้ว จึงเห็นได้ว่าการนํามาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นการจํากัดสิทธิของ
เจ้าของสินค้าที่ซื้อมาหรือไม ่เพราะตามหลักการสิ้นสิทธิแล้วน้ันผู้ซื้อย่อมมีสิทธิทีจ่ะจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อได้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิหลังจากการจําหน่ายคร้ังแรก เน่ืองจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนแลว้จากการจําหน่าย จากมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวที่สนธิสัญญาได้
กําหนดไว้น้ัน จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นการให้คุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นอย่างมาก จนอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของสาธารณชนท่ีไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ เน่ืองจากการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลหลีกเลี่ยงการทําซ้ําเพ่ือใช้ในการส่งมอบได้ยาก หากเจ้าของลิขสิทธ์ิใช้มาตรการทาง
เทคโนโลยีเพ่ือควบคุมการทําซ้ําน้ันเสียแล้ว แม้หลักการสิ้นสิทธิที่คู่สญัญามิได้ตกลงยกเว้นกันไว้ หรือ
ตกลงให้หลักการสิ้นสิทธิสามารถนําใช้ได้ก็เป็นการเปล่าประโยชน์เสีย  
 จากการศึกษาบทบัญญัติของสนธิสัญญา WCT เห็นได้ว่าสนธิสัญญาดังกล่าวยังไม่ได้บัญญัติ
เร่ืองหลักการสิ้นสิทธิไว้อย่างชัดแจ้งว่าสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ 
เน่ืองจากบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการสิ้นสทิธิน้ันให้อิสระแก่คู่สัญญาในการทําข้อตกลงกันเองและก็
มิได้กล่าวถึงกรณีคู่สัญญามิได้มีการตกลงเร่ืองดังกล่าวน้ันไว้ คู่สญัญาจะสามารถนําหลักการสิ้นสิทธิ
มาใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทลัได้หรือไม่ แต่สภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติของการดําเนินการทาง
ธุรกิจของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันมกัจะกําหนดห้ามมิให้ผู้ซื้อนํางานน้ันไปจําหน่ายต่อไว้ในข้อสัญญาก่อนที่

                                                 
10 WCT: Article 11, Obligations concerning Technological Measures 
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies 

against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in con-
nection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that re-
strict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or per-
mitted by law. 
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จะซื้อขายกันไว้แล้ว จึงเสมือนเป็นการบังคับให้ผู้ซื้อต้องตกลงทําตามสัญญาดังกล่าว เพราะไม่  
อย่างน้ันแล้วผู้ซื้อจะไม่สามารถซื้อสินค้าน้ันได้ ซึ่งถือว่าบทบัญญัติของสนธิสัญญาดังกล่าวน้ัน
สนับสนุนใหม้าตรการทางสัญญาสามารถท่ีจะยกเว้นหลักการท่ีสําคัญในกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่จํากัดอํานาจของเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ โดยให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธ์ิมากยิ่งกว่าใน
กฎหมายลิขสทิธ์ิ ดังน้ัน ผู้ศกึษาจึงเห็นว่าสนธิสัญญาฉบับน้ีมุ่งเน้นที่ให้อํานาจแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิม ี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิการจําหน่ายสินคา้ในรูปแบบดิจิทัลน้ันตลอดไป แม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะ
จําหน่ายไปแล้วและเจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ตาม ซึ่งหมายความว่าหลักการสิ้นสิทธิ 
ไม่สามารถนํามาใช้ได้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล 

3.1.2 สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT)  
 สนธิสัญญานี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ได้บัญญัติเรื่องสทิธิในการจําหน่าย 
(Distribution of Right) ของนักแสดงไว้ ซึ่งสนธิสัญญา WPPT ได้บัญญติัไว้ในข้อ 7 ว่า “ให้นักแสดง
มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทําต้นฉบับและสําเนาการแสดงที่บันทึกลงในสิ่งบันทึกเสยีงออกสู่
สาธารณชน ตลอดจนมีสิทธิแต่เพียงผุ้เดียวในการจําหน่ายและการโอนกรรมสิทธ์ิ” ข้อบัญญัติดังกล่าว
ที่ให้สทิธินักแสดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญา WCT ในข้อ 6 ดังน้ัน 
จากบทบัญญัติข้อ 8(1)11 ของสนธิสัญญา WPPT จึงให้สิทธินักแสดงเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน 
การจําหน่ายต้นฉบับและการสําเนาการแสดงลงในสิ่งบันทึกเสียงออกสู่สาธารณชน แต่ทั้งน้ีให้สิทธิ
นักแสดงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายเพียงการแสดงที่บันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียงเท่าน้ัน จะไม่
รวมไปถึงงานแสดงภาพและเสียงในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย แมส้นธิสัญญา WPPT จะให้สิทธิแก่นักแสดง
แต่เพียงผู้เดียวที่มีสิทธิในการจําหน่ายสิ่งบันทึกเสียง แต่สนธิสัญญาดังกล่าวก็ได้บัญญติัหลักการสิ้น
สิทธิซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสนธิสัญญา WCT ไว้ในขอ้ 8(2)12 ว่า “ไมม่ีข้อกําหนดใดใน

                                                 
11 WPPT: Article 8 Right of Distribution 
(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the 

public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other 
transfer of ownership. 

12 WPPT: Article 8 Right of Distribution 
(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 

conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the 
authorization of the performer. 
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สนธิสัญญานี้ทีจ่ะกระทบต่อความเป็นอิสระในการทําสัญญาระหว่างคู่สัญญาในการกําหนดเง่ือนไข 
หลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายตาม (1) นํามาปรับใช้หลังการขายคร้ังแรกหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในรูปแบบอ่ืนในงานต้นฉบับหรือสําเนาที่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง” หลักการสิ้นสทิธิที่บัญญัติไว้
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับสนธิสัญญา WCT ที่ให้อิสระแก่คู่สญัญาในการกําหนดหลักการสิ้นสทิธิ
เช่นเดียวกัน ซึง่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแล้วจะเห็นได้ว่ามุ่งให้การคุ้มครองแก่นักแสดง โดยให้
ยังคงมีสิทธิเหนือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นแมห้ลังการจําหน่ายคร้ังแรก เพราะในทางปฏิบัติของการ
ประกอบธุรกิจแล้ว นักแสดงย่อมเป็นผู้มีสิทธิที่จะกําหนดสัญญาการซื้อขายได้ ซึ่งในทางกลับกันผู้ซื้อ
ไม่มีสิทธิทีจ่ะกําหนดเง่ือนไขในสัญญาดังกล่าว  
 ในส่วนสิทธิของผู้สิ่งบันทึกเสยีง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการทําซ้ําสิ่งบันทึกเสียงไม่ว่าในวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตาม ข้อน้ีมีลักษณะ
คล้ายกับบทบัญญัติไว้ในข้อ 10 ของอนุสัญญาโรม ยกเว้นแต่เพียงคําว่า “ไม่ว่าในวิธีหรือรูปแบบใด” 
(In any manner or form) ซึ่งการเพ่ิมเติมข้อความดังกล่าวในสนธิสัญญา WPPT ทําให้สิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการทําซ้ําครอบคลุมไปถึงการทําซ้ําโดยวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัด้วย นอกจากน้ีในข้อความ
อันเป็นที่ยอมรับได้ระบุให้สิทธิในการทําซ้ํานําไปใช้กับสภาวะเทคโนโลยีดิจิทัล และให้รวมถึงสิ่งบันทึก 
เสียงที่ได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลที่จะได้รบัความคุ้มครองจากบทบัญญติัดังกล่าวด้วย13 ส่วนสิทธิใน
การจําหน่ายของของสนธิสัญญาน้ีได้กําหนดไว้ในข้อ 12(1) ให้ผูผ้ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการจําหน่ายต้นฉบับและสําเนาสิ่งบันทึกเสียงออกสู่สาธารณชน ตลอดจนมีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการจําหน่ายและการโอนกรรมสิทธ์ิ แม้สนธิสญัญา WPPT จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
ทําซ้ําและสิทธิในการจําหน่ายสิ่งบันทึกเสียงแก่ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงก็ตาม แต่สนธิสัญญา WPPT ก็ยัง
ได้บัญญัติหลักการสิ้นสิทธิไว้ในข้อ 12(2)14 ว่า “ไม่มีข้อกําหนดใดในสนธิสญัญาน้ีที่จะกระทบต่อความ
                                                 

13 นัยชน ตาทอง, The WIPO Digital Agenda and protection of copyright in digital era in 
Thailand, 65. 

14 WPPT: Article 12 Right of Distriution 
(1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the commer-

cial rental to the public of the original and copies of their phonograms, even after distribution of 
them, by or pursuant to, authorization by the producer. 

(2) (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 
15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of producers of 
phonograms for the rental of copies of their phonograms, may maintain that system provided 
that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the 
exclusive rights of reproduction of producers of phonograms. 



97 

เป็นอิสระในการทําสัญญาระหว่างคู่สัญญาในการกําหนดเง่ือนไข หลักการสิ้นสิทธิในการจําหน่ายตาม 
(1) นํามาปรับใช้หลังการขายคร้ังแรก หรือการโอนกรรมสทิธ์ิในรูปแบบอ่ืนในงานต้นฉบับ หรือสําเนา
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง” ซึ่งหลักการสิ้นสิทธิที่บัญญัติไว้ในข้อดังกล่าวก็มีลักษณะ
อย่างเดียวกันกับหลักการสิ้นสิทธิในสิ่งบันทกึการแสดงตามข้อ 8(2) ของสนธิสัญญานี้และข้อ 6(2)  
ในงานอันมีลิขสิทธ์ิของสนธิสญัญา WCT ที่ให้การคุ้มครองผู้ผลิตสิ่งบันทกึเสียงในงานบันทึกเสียงให้ 
มีสิทธิควบคุมงานน้ันแม้ภายหลังการจําหน่ายคร้ังแรก 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสนธิสัญญา WPPT และสนธิสญัญา WCT มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ในบทบัญญัติว่าด้วยหลักการสิ้นสิทธิ กล่าวคือ ให้อิสระแก่คู่สัญญาในการทําข้อตกลงระหว่างกันได้ 
ซึ่งจากที่วิเคราะห์ไว้ในสนธิสญัญา WCT ข้างต้นแล้วคือ บทบัญญัติในสนธิสัญญาน้ันเปรียบเสมือน
เป็นการมอบอํานาจในการทําข้อตกลงให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิที่จะสามารถยกเว้นหลักการสิ้นสิทธิ  
ซึ่งเป็นหลักการท่ีจํากัดสิทธิจาํหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ ซึ่งจะทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิยังคงสามารถ
ควบคุมสินค้าดังกล่าวได้แม้หลังการจากการขายคร้ังแรก ทั้งท่ีตนก็ได้รับค่าตอบแทนจากสินค้าน้ัน
แล้ว ซึ่งเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ซื้อไม่ให้ได้รับสิทธิที่ตนพึงจะมี ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลนั้นมาอย่างเดียวกับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ 
 
3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลจะมีประเด็นสําคัญด้วยกัน  
3 ประการด้วยกันคือ ประการที่หน่ึง ประเด็นปัญหาสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าในรูปแบบดิจิทัล 
ประการที่สองคือ ประเด็นปัญหาวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่หลีกเลี่ยงการ
ทําซ้ําได้ยาก และประการท่ีสาม ประเด็นปัญหาหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ 

3.2.1 สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและมีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หรือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิความเป็นเจ้าของ
ที่จะสามารถนําสินค้าจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้หรือไม่ การซื้อขายสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัลน้ัน
จะมีความแตกต่างจากการซื้อขายสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ เน่ืองจากสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้ อาทิ หนังสือ แผ่นซีดีเพลง เมื่อเกิดการซื้อขายกรรมสิทธ์ิในสินคา้ดังกล่าวน้ันจะโอนไปยังผู้ซื้อ 
ซึ่งผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวมีสิทธิทีจ่ะใช้งานได้ตามความต้องการอย่างผู้เป็นเจ้าของสินค้าน้ันภายใต้
กฎหมายลิขสทิธ์ิ อีกทั้งการซื้อขายสินค้าประเภทดังกล่าวไม่มีข้อตกลงแก่ผู้ใช้งานปลายทาง หรือที่
เรียกกันว่า EULA (End User License Agreement) ที่จํากัดสิทธิการใช้งานของสินค้าของผู้ซื้อไว้ 
ยกเว้นกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ สําหรับข้อจาํกัดสิทธิที่สําคญัในสญัญา
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อนุญาตให้ใช้สทิธิในการศึกษาในวิทยานิพนธ์น้ี คือ ข้อจํากัดห้ามมิให้ผูซ้ื้อจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลน้ัน เน่ืองจากผู้ซื้อมิใช่เจ้าของสินค้าที่แท้จริง ซึ่งเป็นความพยายามของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ในการที่จะใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิในการลดสิทธิที่กฎหมายให้ไว้แก่ผู้บริโภคอย่างหลักการ
จําหน่ายคร้ังแรก15 
 การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลโดยผ่านทางออนไลน์ในยุคปัจจุบันน้ัน เจ้าของลิขสิทธ์ิ
มักจะกําหนดข้อจํากัดสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ16 ซึ่งมีผู้ซื้อจํานวน
น้อยรายที่จะทําการอ่านข้อตกลงดังกล่าว17 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ซื้อจะอ่านก่อนที่จะทําการตกลงซื้อ 
แต่ก็ไม่มีอํานาจจะเปลี่ยนข้อตกลงดังกล่าวก่อนทําการซื้อแต่อย่างใด เพราะข้อตกลงดังกล่าวน้ันเป็น
สัญญาสําเร็จรปู ดังน้ี การซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลสทิธิประโยชน์ของผู้ซื้อจะมีไม่เท่ากับสิทธิ
ประโยชน์ในการซื้อขายสินคา้ในรูปแบบจับต้องได้18 เพราะว่าก่อนที่จะซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล 
อย่างเช่น เพลงดิจิทัล เจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะใช้คําว่า “อนุญาตให้ใช้สทิธิ” ในการซื้อขาย ทั้งท่ีเป็นการ
โอนสินค้าให้แก่ผู้ซื้ออย่างถาวรโดยมิได้จํากัดระยะเวลาการใช้งานและเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่อาจเรียก
กลับคืนได้ จึงทําให้การซื้อขายเพลงดังกล่าวน้ันมีลักษณะเฉพาะอย่างไม่เหมือนกับการซื้อขายตาม
แบบอย่างปกติอย่างการซื้อขายเพลงที่อยู่ในแผ่นซีดี ซึ่งอาจทําให้การซือ้ขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ดังกล่าวน้ันมีลักษณะใกล้เคียงกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิมากกว่าการซื้อขาย19 
 จากปัญหาการโต้แย้งในเรื่องกรรมสิทธ์ิในตัวสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าศาล
อุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาจะได้พยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือสร้างมาตรฐานสําหรับนําไปใช้ในการ
กําหนดกรรมสทิธ์ิในสําเนาสนิค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้จากการพิจารณาคดีต่าง ๆ ในปัจจุบัน แต่ก็

                                                 
15 Newman, J. W., Selling the right to license: Examination of the first sale doctrine 

through the lens of UMG Recording & Quanta Computer [Online], 1 August 2014. Available 
from http://www.uiowa.edu/~lawjcl/articles/volume%2035-4/Newman.pdf. 

16 Amazon, Kindle store terms of use [Online], 6 September 2012. Available from 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950. 

17 Sauro, J., Do users read license agreements? [Online], 11 January 2011. Available 
from http://www.measuringu.com/blog/eula.php. 

18 Serra, T., Rebalancing at resale: redigi, royalties, and the digital secondary market 
[Online], 1 March 2014. Available from http://www.bu.edu/bulawreview/files/2013/ 10/SERRA_ 
Resale.pdf. 

19 Carver, B. W. Why license agreement do not control copy ownership: First sales 
and essential copies [Online], 1 June 2014. Available from http://scholarship.law.berkeley.edu/ 
cgi/viewcontent.cgi?article=1863&context=btlj.  
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ไม่สามารถสร้างความแตกต่างจนสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนมากนัก อย่างเช่น คดีพิพาทระหว่าง  
F.B.T. Productions, LLC เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง Aftermath Records20 โดยศาลอุทธรณ์ช้ีว่าการโอน
สําเนางานจากบริษัท Aftermath Records ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิให้แก่ผู้แทนจําหน่ายซึ่งเป็นบุคคล
ที่สาม อย่างเช่น iTunes ได้เกิดการอนุญาตให้ใช้สทิธิขึ้น ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการจ่าย
ค่าลิขสิทธ์ิต่อ F.B.T. Productions, LLC ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม โดยข้อตกลงระหว่าง F.B.T. 
Productions, LLC และ Aftermath Records ได้วางเง่ือนไขสําหรับการจําหน่ายแผน่เสียงผลงาน
เพลงและเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในแผ่นเสียงต้นฉบับ ซึ่งมีเง่ือนไขข้อแรกจะต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธ์ิร้อยละ 12 – 20 ของยอดจําหน่ายแผ่นเสียงในสหรัฐอเมริกาที่ได้จําหน่ายผ่านช่องทางการ
ขายปลีกแบบต่าง ๆ ส่วนเง่ือนไขข้อที่สองจะต้องจ่ายค่าใช้สิทธิในแผ่นต้นฉบับร้อยละ 50 สําหรับการ
ผลิตและการจําหน่ายแผ่นเสยีง หรือเพ่ือนําไปใช้ในการอ่ืน ๆ F.B.T. Productions, LLC ได้อ้างว่า
สําหรับเง่ือนไขในการใช้สิทธิในต้นฉบับน้ัน (The Masters Licensed Provision) สามารถนําไปปรับ
ใช้กับการดาวน์โหลดที่ได้โอนไปยังบุคคลที่สามเพ่ือการผลิตซ้ําและจําหน่ายจ่ายแจกได้ ส่วน 
Aftermath Records ก็ได้โต้แย้งข้อดังกล่าวว่าตนได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการจําหน่ายแผ่นเสียง (The 
Records Sold Provision) น้ันแล้ว เพราะแผ่นเพลงได้จําหน่ายไปยังตัวแทนจัดจําหน่ายนั้นโดยผ่าน
ช่องทางการค้าปลีกตามปกติ (Normal Retail Channels)21 ในข้อโต้แย้งดังกล่าวศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ว่าตัวแทนจัดจําหน่ายซึ่งอยู่ในฐานะบุคคลที่สามน้ันไมใ่ช่แค่เพียงมีสิทธิในการจัดจําหน่ายเท่าน้ัน  
แต่ยังมีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้แผ่นเสียงเพ่ือการค้าด้วย ดังน้ัน จึงมีผลผูกพันให้ F.B.T. 
Productions, LLC จะต้องได้รับค่าลิขสิทธ์ิตามข้อตกลงที่ได้วางเง่ือนไขเอาไว้ในการใช้สิทธิของ
ต้นฉบับแผ่นมาสเตอร์ ศาลเห็นว่าแม้เง่ือนไขสําหรับการใช้สิทธิในต้นฉบับ (The Masters Licensed 
Provision) จะมีขอบเขตที่กว้าง แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคลุมเครือเกิดขึน้แต่อย่างใดและในส่วนของ
การทําธุรกรรมระหว่าง Aftermath Records และตัวแทนจัดจําหน่ายนั้น ศาลเห็นว่า Aftermath 
Records ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นใหม่น้ัน ดังน้ี ระหว่าง Aftermath Records และตวัแทนจัดจําหน่ายจึงไม่มีการ
จําหน่ายเกิดขึ้นแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงการอนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ัน  
  ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาตามหลักกฎหมายและคําพิพากษาต่าง ๆ ที่ได้วางบรรทัดฐานไว้เพ่ือ
ใช้ในการตัดสิน พบว่าการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ันเป็นการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะทําให้
คู่กรณีอีกฝ่ายสามารถใช้งานซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันพึงมีได้ แต่ว่าจะไม่มีการโอน
สิทธิต่าง ๆ เหล่าน้ัน และสําหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ีจะเป็นการให้สิทธิในตัวลิขสทิธ์ิ อุปกรณ์
                                                 

20 621 F .3d 958 (9th Cir 2010). 
21 F.B.T. Prods., 621 F.3d at 961-62. 
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จัดเก็บข้อมูลทีบ่รรจุ หรือรวบรวมงานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันเอาไว้ หรือทั้งตัวลิขสิทธ์ิและอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลก็ได้22 ทั้งน้ีศาลได้มีคําวินิจฉัยจําแนกข้อแตกต่างระหว่างกรรมสิทธ์ิในตัวสินค้าหรือสําเนางาน 
(Ownership of the Copy) กับกรรมสทิธ์ิในตัวลิขสิทธ์ิ (Ownership of the Copyright) ไว้ด้วยกัน
สองแนวทางคือ แนวทางแรกเห็นว่าการทําธุรกรรมระหว่าง Aftermath Records กับตัวแทนจัด
จําหน่ายถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างหน่ึง เน่ืองจากไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นการจําหน่าย โดยศาล
พยายามที่จะนิยามความหมายของคําว่า “จําหน่าย” กับคาํว่า “อนุญาตให้ใช้สิทธิ” การได้มาซึ่งสิทธิ
ครอบครองในตัวสําเนางานและตัวลิขสิทธ์ิว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง23และเน่ืองจากกรณีน้ี
ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในตัวสําเนางานจึงทําให ้Aftermath Records จึงยังมีสิทธิในการควบคุม
สําเนางานดังกล่าว โดยศาลถือว่าการจําหน่ายแผ่นเสียงน้ันมิได้เกิดขึ้น ดังน้ี การทําธุรกรรมจึงเป็นไป
ตามเง่ือนไขการใช้สิทธิในต้นฉบับ (The Masters Licensed Provision) ซึ่งสิ่งน้ีไม่ได้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 202 ในกฎหมายลิขสิทธ์ิที่สามารถจําหน่ายสินค้าได้โดยแยกจากการได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิ24 ในส่วนแนวทางที่สอง คําจํากัดความของศาลในส่วนของ “การได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิ” น้ัน เจ้าของลิขสิทธ์ิได้ให้การอนุญาตให้ใช้สทิธิในสําเนางาน (License the Copy) ไม่ใช่ในตัว
ลิขสิทธ์ิ ถึงแมว่้าตัวสําเนางานอาจมีความจําเป็นในการอนุญาตให้ใช้สทิธิ แต่ในส่วนของตัวสําเนางาน
เองนั้นไม่ได้ก่อเกิดการอนุญาตใช้สิทธิแต่อย่างใด เมื่อตัวลิขสิทธ์ิเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการอนุญาตนั้นขึ้น 
การโอนสิทธิการครอบครองสําเนางานซึ่งข้ึนอยู่กับพฤติการณ์ต่าง ๆ มักเกิดขึ้นในรูปแบบของการขาย 
การเช่า ให้เช่า หรือการให้ยืม25 

                                                 
22 Lahm, J., Buying a Digital Download? You May Not Own the Copy You Purchase 

[Online], 1 June 2014. Available from http://digitalcommons.tourolaw.edu/cgi/viewcontent. 
cgi?article=1140&context=lawreview. 

23 Ibid. 
24 17 U.S. Code § 202 - Ownership of copyright as distinct from ownership of material object 
Ownership of a copyright, or of any of the exclusive rights under a copyright, is distinct 

from ownership of any material object in which the work is embodied. Transfer of ownership of 
any material object, including the copy or phonorecord in which the work is first fixed, does not 
of itself convey any rights in the copyrighted work embodied in the object; nor, in the absence of 
an agreement, does transfer of ownership of a copyright or of any exclusive rights under a copy-
right convey property rights in any material object.  

25 Lahm, J., Buying a Digital Download? You May Not Own the Copy You Purchase 
[Online]. 
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 ต่อมาได้เกิดคดีพิพาทระหว่าง Vernor กับ Autodesk26  ซึง่มีประเด็นพิพาทว่าผู้ซื้อมี
กรรมสิทธ์ิในตัวสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไม ่หรือเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่าน้ัน ใน
คดีน้ี Timothy Vernor ได้ครอบครองสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิของบริษัท Auto-
desk โดยได้ซื้อมาจาก Cardwell/Thomas & Associates, Inc. (CTA) ซึ่ง CTA ได้รับสําเนางาน
เหล่าน้ีมาจาก Autodesk โดยตรง ประกอบกับได้มีข้อตกลงในเรื่องการอนุญาตใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ่งได้ยินยอมให้ CTA เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถ
โอนสิทธิได้ ทั้งยังได้กําหนดข้อจํากัดในการใช้และโอนสําเนางานน้ันเอาไว้ด้วย เช่น ภายใต้ข้อตกลง
การอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้ามไม่ให้ CTA ทําการเช่า ให้เช่า หรือโอนสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Autodesk กอ่นและห้ามมใิห้มีการโอนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ี ทั้งในลักษณะกายภาพ หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ออกนอกเขตพ้ืนที่โซนซีกโลก
ตะวันตก อย่างไรก็ตาม CTA ก็ได้ขายสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานที่ใช้งานแล้วให้แก่ Vernor 
ประกอบกับข้อตกลงในการอนุญาตใช้ซอฟท์แวร์และต่อมา Vernor เองก็ดําเนินการประกาศขาย
สําเนางานโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านทาง eBay ต่อ จน Autodesk ได้ตรวจพบเข้า 
 ศาลได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า CTA และ Vernor ซึ่งเป็นผู้ครอบครองสําเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในตัวสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่หลังจากการ
จําหน่ายคร้ังแรก เมื่อ CTA ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิซึ่งยินยอมให้ CTA มีสทิธิที่ใช้งานต่างใน
งานอันมีลิขสิทธ์ิน้ัน ต่อมา CTA ได้จําหน่ายจ่ายโอนต่อสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ Vernor 
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเง่ือนไขข้อตกลงห้ามโอนในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งห้ามไม่ให้ CTA นําสําเนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปขายให้แก่ Vernor การกระทําดังกล่าวของ CTA จึงเป็นการละเมิดข้อตกลง
สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิมากกว่าจะเป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิ แต่ในทางกลบักัน CTA เป็นเพียงผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจําหน่าย
จ่ายโอนต่อในสําเนางานน้ันอาจเป็นการละเมิดสิทธิจําหน่ายแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ Autodesk 
ได้ ซึ่งศาลเห็นว่าผู้ซื้อหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสําเนาสินค้าน้ัน ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงไม่มีสิทธิที่จะ
นําเอาสําเนางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปจําหน่ายจ่ายโอนต่อภายใต้หลักของการจําหน่ายคร้ัง
แรกได้ เน่ืองจากการจําหน่ายจ่ายโอนต่อดังกล่าวน้ันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้สทิธิ 
ศาลยังต้ังข้อสังเกตว่าการอนุญาตให้ใช้สทิธิอาจมีสิทธิครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มี
กรรมสิทธ์ิในตัวสําเนางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิน้ัน ๆ ดังน้ัน จึงไม่สามารถอ้างสิทธิ

                                                 
26 621 F.3d 1102, 1103-04 (9th Cir. 2010). 
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แบบเดียวกับที่เจ้าของกรรมสิทธ์ิพึงจะใช้อ้างได้ กล่าวคือ ผู้ซื้อมสีิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธ์ิในสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแต่อย่างใดจึงไม่อาจจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ 
 คําวินิจฉัยของศาลแสดงให้เห็นถึงการนําคําพิพากษาในคดีก่อน ๆ มาพิจารณา เพ่ือที่จะระบุ
ว่าผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสําเนางาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกรณีน้ีคล้ายกับกรณีคดี F.B.T. Productions โดยศาลเห็นว่าว่า CTA และ 
Vernor จะมีกรรมสิทธ์ิในสําเนางานหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับขอ้พิจารณาที่ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิหรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าว่าผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด เพราะใน
ข้อตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและผูซ้ื้อได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นการเฉพาะเจาะจงให้ผู้ซือ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิและได้กําหนดข้อตกลงห้ามมิให้จําหน่ายจ่ายโอนต่อรวม  
ทั้งยังมีข้อจํากัดที่สําคัญอ่ืน ๆ เก่ียวกับการใช้งานปรากฎอยู่ชัดแจ้ง ศาลจึงเห็นว่าสําเนางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิน้ี ผู้ซื้อมีสถานะเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่าน้ันไม่ได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิแต่อย่างใด ดังน้ัน ผู้ที่ครอบครองสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้น้ันจึงไม่มีสิทธิ 
ต่าง ๆ ตามกฎหมายเฉกเช่นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสําเนางานน้ัน ๆ Autodesk ในฐานะเจ้าของลิขสิทธ์ิ
จึงยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและสามารถกําหนดข้อห้ามต่าง ๆ สําหรบัผู้ซื้อสําเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 
 คดีสุดท้ายเป็นกรณีคดีพิพาทระหว่าง UMG Recording, Inc. กับ Troy Augusto27 ที่แมว่้า
จะมีข้อความแสดงถึงการอนุญาตให้ใช้สทิธิปิดฉลากอยู่ก็ตาม ศาลเห็นว่าผู้ได้รับแผ่นซีดีเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดีน้ันและสามารถนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาเป็นข้อ
ต่อสู้ในข้อกล่าวหาว่าตนละเมิดลิขสิทธ์ิได้ ถ้าหากนําเอาแผ่นเหล่าน้ีไปจําหน่ายจ่ายโอนต่อ Troy Au-
gusto ซึ่งเป็นผู้ได้รับแผ่นซีดีในการประชาสัมพันธ์หลังจากน้ันได้นําไปจําหน่ายต่อ โดยได้อ้างเอา
หลักการจําหน่ายคร้ังแรกข้ึนมามาเป็นข้อต่อสู้ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลช้ันต้นให้เขาชนะ
คดี แต่ศาลก็ได้ให้เหตุผลในการสนับสนุนสิทธิในความเป็นเจ้ากรรมสทิธ์ิด้วยเหตุผลต่างกัน โดยศาล
ช้ันต้นเห็นว่าจําเลยได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการจําหน่ายคร้ังแรกตามท่ีจําเลยยกมาเป็นข้อต่อสู้
น้ัน Augusto จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าแผ่นซีดีเหล่าน้ีเป็นแผ่นซีดีของ UMG ที่ผลิตข้ึนมาอย่างถูก
กฎหมายและได้รับการอนุญาตผลิตจาก UMG และ UMG ได้โอนกรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดี โดย Augusto 
ได้รับกรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดีน้ันมาโดยชอบด้วยกฎหมายและ Augusto ได้จําหน่ายจ่ายโอนต่อโดยมิได้
ทําซ้ําแผ่นซีดีแต่อย่างใด ทั้งน้ี UMG ได้โต้แย้งคัดค้านว่าบริษัทไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิแผ่นซีดีและ  

                                                 
27 628 F.3d 1175, 1183 (9th Cir. 2011). 
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Augusto ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแผ่นซดีีเหล่าน้ัน ศาลช้ันต้นซึ่งมีข้อคิดเห็นแตกออกเป็นสอง
แนวทาง โดยพบข้อเท็จจริงที่ว่า UMG ได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิแผ่นซีดีดังกล่าวแล้ว ดังน้ัน Augusto 
จึงถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดีโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการพิจารณาคดีของศาลช้ันต้น โดย
ประการแรกศาลได้พิจารณาไปที่ความเป็นจริงของการทําธุรกรรมในทางเศรษฐกิจประกอบกับผู้ได้รับ
แผ่นซีดีดังกล่าวไม่ได้มีข้อผูกมัดใด ๆ เก่ียวกับเร่ืองการจําหน่ายจ่ายโอนต่อแสดงเอาไว้โดยชัดแจ้ง 
ประการที่สอง ศาลพบว่าแผน่ซีดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นของกํานัลตามกฎหมาย The Federal Un-
ordered Merchandise Statute จึงส่งผลให้เกิดการโอนกรรมสิทธ์ิจาก UMG มายังผู้รับแผ่นซีดี ใน
ส่วนของศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น แต่คําตัดสินของศาลอุทธรณ์มีเหตุผลรองรับที่
แตกต่างจากศาลช้ันต้น โดยศาลอุทธรณ์ได้ให้ความสําคญัไปที่วิธีการจําหน่ายจ่ายโอน โดยพบ
ข้อเท็จจริงว่าลักษณะวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนของบริษัท UMG น้ัน ไม่ได้วางมาตรการควบคุมไว้
เพียงพอในแง่การใช้งานและการโอนสิทธิในแผ่นซีดี การที่ UMG จัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์โดยที่
ผู้รับแผ่นซีดีไมไ่ด้ร้องขอ หรือสั่งซื้อซึ่งเข้าข่ายกฎหมาย The Federal Unordered Merchandise 
Statute ที่จะทําให้ผู้ได้รับแผ่นซีดีสามารถนําแผ่นซีดีที่ได้รับไปใช้ หรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อตามที่
เห็นสมควร ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของศาลช้ันต้นที่ให้นํ้าหนักมากเกินไปกับประเด็นที่ว่า
การไม่สามารถกลับมาอ้างสิทธิครอบครองแผ่นซีดีได้อีกของ UMG โดยช้ีให้เห็นว่ากรณีคดี Vernor 
ศาลก็ต้ังข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่าการที่ไม่สามารถกลับมาอ้างสิทธิการครอบครองนั้นได้อีกน้ันไม่ถือว่า
เป็นพยานหลักฐานอันเป็นข้อยุติเก่ียวกับการจําหน่าย นอกจากน้ีศาลยังพิจารณาถึงวิธีการจําหน่าย
จ่ายโอนของ UMG และพบข้อเท็จจริงว่าได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดีแล้ว เน่ืองจากวิธีการของ
บริษัท UMG ที่ปล่อยแผ่นซดีีโดยที่ไม่ได้มีการควบคุมดูแลใด ๆ เป็นพิเศษและการไมส่ามารถได้สิทธิ
ครอบครองกลับคืนมาจึงเป็นหลักฐานที่ช้ีได้ว่าขาดการควบคุมดูแลและไม่ได้ใช้สิทธิอย่างที่ควรทํา 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในแผ่นซีดีน้ันอยู่อีก   
 คําตัดสินของศาลอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวมีประเด็นสําคัญสองประเด็น ประเด็นแรก คล้ายกับ
กรณีคดี Bobbs-Merrill Co. v. Straus28 ซึ่งศาลได้พบข้อเท็จจริงว่าได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในสําเนา
งานซึ่งต่างไปจากการพยายามวางข้อจํากัดในการใช้งานในสินค้าลิขสทิธ์ิน้ัน ๆ ส่วนกรณทีี่ศาลอุทธรณ์
อ้างว่าศาลช้ันต้นให้นํ้าหนักกับการพิจารณาว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่สามารถกลับไปอ้างสิทธิครอบครอง 
ซึ่งในข้อเท็จจรงิศาลช้ันต้นให้ความสําคัญกับประเด็นความเป็นจริงของการทําธุรกรรมในทาง
เศรษฐกิจด้วย ซึ่งก็เหมือนกันกับกรณีที่ศาลอุทธรณ์เองก็ให้นํ้าหนักกับวิธีการจําหน่ายจ่ายโอน 
ประเด็นที่สอง ทั้งศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณาโดยอ้างอิงตัวบทในกฎหมาย The Federal 

                                                 
28 210 U.S. 339 (1908). 
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Unordered Merchandise Statute เพ่ือวินิจฉัยว่ามีการโอนกรรมสิทธ์ิในสําเนางานหรือไม่ ศาล
อุทธรณ์ได้พยายามที่จะเช่ือมโยงคดีน้ีกับคําตัดสินในคดี Vernor โดยศาลอุทธรณ์ในคดี UMG ใช้
หลักการวินิจฉยัโดยพิจารณาที่วิธีการจําหน่ายจ่ายโอน (Means of Distribution) ซึ่งสามารถนําคดี 
Vernor มาปรับใช้ได้โดยต้องการให้เจ้าของลิขสิทธ์ิระบุลงไปว่าผู้ใช้สําเนางานน้ัน ๆ เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิ แต่ในคดี UMG ศาลพบข้อเท็จจริงที่จะต้องใช้แนวบรรทัดฐานที่ต่างออกไป เพราะ
ผู้ได้รับแผ่นซีดีเพ่ือประชาสัมพันธ์เพลงอยู่ในสถานะท่ีแตกต่างกันอย่างมากกับผู้ซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทําการสั่งซื้อและชําระเงิน ซึ่งมขีั้นตอนที่จะต้อง
ตกลงกันระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผู้ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงจะโอนสิทธิครอบครองมายังผู้ซื้อ 
ในขณะที่ผู้ได้รบัแผ่นซีดีเพลงเพ่ือประชาสัมพันธ์เพลงได้รับแผ่นซีดีเหล่าน้ันโดยที่ตนไม่ได้สั่งซื้อและ
ไม่ได้ทําข้อตกลงหรือเง่ือนไขการใช้งานใด ๆ เมื่อในส่วนคดี Vernor การที่ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงจึงไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ได้ แต่กรณี UMG ไม่ได้มีการกําหนดข้อตกลง 
ใด ๆ เอาไว้และยังไม่ได้มีการเตรียมการเพ่ือกําหนดข้อตกลงในการใช้งานของผู้ได้รับแผ่นซีดี อีกทั้ง 
ได้โอนสิทธิแผน่ซีดีไปให้ก่อนอีกด้วย29 ดังน้ัน เห็นได้ว่าในกรณีดังกล่าว UMG ไม่ได้สงวนสิทธ์ิซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในแผ่นซีดีไว้อย่างเพียงพอ ในขณะที่คดี Autodesk น้ัน Autodesk ได้มีการกําหนด 
เง่ือนไขและข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้สทิธิที่ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับเอาไว้แล้ว เพ่ือทําให้ตนยังคงมี
กรรมสิทธ์ิเหนือสําเนางานน้ันอยู่ นอกจากน้ีคดี UMG ที่ศาลได้ตัดสินคดีซึ่งแตกต่างไปจากคดี Vernor 
เน่ืองจากศาลนํากฎหมาย The Federal Unordered Merchandise Statute มาปรับใช้ในกรณีการ
จําหน่ายจ่ายโอนแผ่นซีดีเพ่ือประชาสัมพันธ์เพลง ซึ่งกฎหมายดังกล่าววางหลักไว้ว่าสินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้
เกิดจากการสั่งซื้อถือว่าเป็นของกํานัลและผูไ้ด้รับสินค้าน้ันสามารถเก็บรักษานําไปใช้ ทิ้ง หรือจําหน่าย 
จ่ายโอนตามเห็นว่าสมควรโดยไม่มีข้อผูกมดัใด ๆ กับผู้ส่งสินค้าน้ัน30 ดังน้ัน  แผ่นซีดีโปรโมทเพลงที ่
UMG ดําเนินการจัดส่งโดยที่ผู้รับปลายทางโดยไม่ได้มีการสั่งซื้อจึงมีลักษณะเป็นสินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อ  

                                                 
29 Lahm, J., Buying a digital download? You may Not own the copy you purchase 

[Online]. 
30 39 U.S. Code § 3009 - Mailing of unordered merchandise 
(a) Except for 
(1) free samples clearly and conspicuously marked as such, and 
(2) merchandise mailed by a charitable organization soliciting contributions, the mailing 

of unordered merchandise or of communications prohibited by subsection (c) of this section con-
stitutes an unfair method of competition and an unfair trade practice in violation of section 45 
(a)(1) of title 15. 
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จึงทําให้ผู้ได้รบัมีสถานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งมีสทิธิใด ๆ ที่จะจัดการกับแผ่นซีดีน้ันได้ตามความ
ต้องการ 
 จากคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ส่งผลกระทบต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล ถา้หากข้อบังคับของ
ศาลอุทธรณ์มผีลบังคับใช้ ย่อมส่งผลผูซ้ื้อจะไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินค้าในรปูแบบดิจิทัลทีต่นซื้อมา โดยใน
คดีความที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินต่าง ๆ ข้างต้นได้สร้างรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นสองรูปแบบ ในกรณีของ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันได้นําคําตัดสินในกรณีคดี Vernor และ UMG มาปรับใช้ร่วมกัน ซึ่งนํามา
ใช้ได้แต่เฉพาะกับกรณีคดีที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นการป้องกันแนวทางคํา
ตัดสินในประเด็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในตัวสําเนางานในกรณีที่คู่สญัญาได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงของ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิสินค้าลขิสิทธ์ิอย่างชัดแจ้ง ซึ่งมีการกําหนดห้ามมิให้โอนสิทธิและมกีารกําหนด
สิทธิการใช้งานที่สําคัญเอาไว้ แต่กรณีคดี UMG ได้พิจารณาคดีซึ่งมีการใช้แนวทางวิธีการจําหน่ายจ่าย
โอนแทนการพิจารณาในข้อตกลงในสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิขาดการควบคุม
วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนแผ่นซีดีและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงอนุญาตให้ใช้งานตามที่
ต้ังใจไว้ ในทางกลับกัน คดี F.B.T. Productions ศาลได้พิจารณาเก่ียวกับสัญญาการอนุญาตให้ใช้
สิทธิเป็นสําคัญ แม้ว่าจะไม่ได้จํากัดขอบเขตอย่างชัดเจนว่าหมายถึงสินค้าประเภทใดบ้างก็ตาม แต่
ด้วยลักษณะของตัวสินค้าในรูปแบบดิจิทัลและวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนของของสินค้าในรูปแบบดิจิทลั 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกรณีคดีต่างๆท่ีศาลได้ตัดสินไปแล้วเป็นการยากที่จะระบุลงไปได้ว่าควรใช้
แนวบรรทัดฐานใด ที่จะนํามาตัดสินว่าผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้ารูปแบบดิจิทัล เน่ืองจากการ
ดาวน์โหลดเพลงดิจิทัลซึ่งถือเป็นสําเนางานเช่นเดียวกับแผ่นซีดีเพลงที่มกีารโอนกรรมสิทธ์ิในกรณคีดี 
UMG การดาวน์โหลดจึงเป็นการส่งผ่านจากระบบเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่ง
บรรจุตัวสําเนาตัวงานในรูปแบบดิจิทัลไว้ โดยไฟล์เพลงดิจิทัลไม่สามารถเปิดใช้ได้จนกว่าไฟล์น้ันจะถูก
ส่งผ่านและทําการบันทึกข้อมูลเอาไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ไฟล์เพลง
ดิจิทัลจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้ซึ่งนิยมเรียกกันว่าคลังข้อมูลเพลง
ออนไลน์ (Online Music Store) ซึ่งจะมีลกัษณะก็คล้ายกับกรณีคดี Vernor ในแง่ของการโอนสิทธิ 

                                                                                                                                            
(b) Any merchandise mailed in violation of subsection (a) of this section, or within the 

exceptions contained therein, may be treated as a gift by the recipient, who shall have the right 
to retain, use, discard, or dispose of it in any manner he sees fit without any obligation whatso-
ever to the sender. All such merchandise shall have attached to it a clear and conspicuous 
statement informing the recipient that he may treat the merchandise as a gift to him and has the 
right to retain, use, discard, or dispose of it in any manner he sees fit without any obligation 
whatsoever to the sender.  
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เน่ืองจากผู้ซื้อที่จะใช้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องยอมรับในข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เสียก่อน31 ประกอบกับความเสี่ยงในการการละเมิดลิขสทิธ์ิ เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงมักจะมีการต้ังและ
เข้ารหัสลับด้วยมาตรการเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย หรือ DRM ซึ่งเป็นการเพ่ิมอํานาจในการ
ควบคุมสินค้าในรูปแบบดิจิทัลให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิ สําหรบักรณีคดี F.B.T. Productions ซึ่งอาจ
เก่ียวข้องสินค้าในรูปแบบดิจิทัล แต่ศาลก็ยังช้ีว่าผู้ครอบครองสําเนางานเหล่าน้ันเป็นเพียงผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในสําเนางานน้ัน ๆ เน่ืองจากมีการกําหนดข้อจํากัด
ต่าง ๆ ในการใช้งานตามข้อตกลงในสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ โดยศาลให้ความสําคัญไปที่ข้อตกลงใน
สัญญา ในขณะที่ในกรณีคดี UMG ไม่สามารถใช้หลักน้ีไปพิจารณาได้ เน่ืองจากผู้รับแผน่ซีดีไม่เคยมี
การยอมรับข้อตกลงแต่อย่างใด การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลจึงมีลักษณะคล้ายกับกรณีคดี 
F.B.T. Productions เน่ืองจากมีข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อนทําการซื้อขาย32 
 ดังน้ัน สินค้าในรูปแบบดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยังคงมีข้อกังขาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ 
ในตัวสินค้า ผู้ซื้อจะถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเช่นเดียวกับคําพิพากษากรณีคดี UMG หรือเป็นเพียง
ผู้บริโภคเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิอย่างในกรณีคดี F.B.T. Productions และ Vernor ซึ่งใน
หลาย ๆ คดีที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วยังคงมีช่องโหว่ในคําตัดสิน ซึ่งยังไม่ได้วางแนวบรรทัดฐานที่
ชัดเจนสําหรับกรณีสินค้าในรปูแบบดิจิทัลทีถ่ึงแม้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับคดีในแต่ละคดี33 แต่
ยังไม่มีกรณีคดีใด หรือแนวทางใด ๆ ที่จะนํามาปรับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวสินค้าในรูปแบบดิจิทัลบาง
ประเภท เช่น เพลงดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวของมันเองไม่ได้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่
จําเป็นต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี UMG ซึ่งมีลักษณะเป็นการสําเนาบันทึกดนตรี
ลงไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศาลจึงให้นํ้าหนักกับวิธีการจ่ายโอนมากกว่าที่จะให้นํ้าหนักกับข้อตกลง
ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทีก่ล่าวอ้าง ถึงแม้ว่าสินค้าในรปูแบบดิจิทัลจะต้องมีสําเนางานในที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล แต่เจ้าของลิขสิทธ์ิก็ยังถือสิทธิอย่างสูงในการคอยควบคุมตัวสําเนางานเหล่าน้ัน ดังน้ัน 
ด้วยความแตกต่างกับกรณีคดี UMG เก่ียวกับเร่ืองการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมด้วย จึงทํา
ให้ไม่สามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้ แต่มีความคล้ายคลึงกับกรณีผู้ใช้โปรแกรม

                                                 
31 Lahm, J., Buying a digital download? You may not own the copy you purchase 

[Online]. 
32 Ibid. 
33 Frankel, S., & Harvey, L., Will the digital era sound the death knell for the first sale 

doctrine in us copyright law? [Online], 1 July 2014. Available from  https://www.cov.com/ 
~/media/files/corporate/publications/2011/03/will-the-digital-era-sound-the-death-knell-for-the-
first-sale-doctrine-in-us-copyright-law.pdf. 
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คอมพิวเตอร์ในคดี Vernor ซึ่งผู้ซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลโดยการดาวน์โหลดจําเป็นต้องยอมรับใน
ข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อนการซื้อ และในกรณีคดี F.B.T. Productions ทีเ่ป็นคดีที่
เก่ียวกับเพลง ซึ่งศาลช้ีว่าตัวสําเนางานดังกล่าวน้ันมีลักษณะเป็นการอนุญาตให้ใช้งานมากกว่าที่มอง
ว่าเป็นการจําหน่าย โดยทั้งน้ีศาลพิจารณาจากข้อตกลงของคู่กรณีที่เก่ียวข้องเป็นหลัก 
 การนําเอากรณีคดีต่าง ๆ มาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลนั้น ต้องแยกแยะข้อแตกต่าง
ระหว่างตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กําหนดเอาไว้ อย่างเช่น iTunes และตัวสําเนางานท่ีได้ซื้อผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กําหนดเอาไว้ หากข้อแตกต่างน้ียังมีอยู่ข้อตกลงที่ปรากฎในสญัญาการ
อนุญาตใช้สิทธิจะนํามาใช้ได้เฉพาะตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ันและศาลอาจจะช้ีว่าสําเนาสินค้า
ในรูปแบบดิจิทลัที่ดาวน์โหลดมาน้ันเข้าหลักการจําหน่ายคร้ังแรก ถ้าหากว่าผู้ซื้อได้ซื้อมาจากคลัง
เพลงท้องถิ่นของตน (The Local Music Store) อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างน้ีก็ไม่ได้คงอยู่เสมอโดย
ข้อตกลงในการอนุญาตใช้สิทธิสําหรับโปรแกรมคลังเพลงเหล่าน้ีมักกําหนดเง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
ครอบคลุมไปถงึในการใช้งานตัวสินค้าในรูปแบบดิจิทัลทุก ๆ อย่าง34 และบรรดาข้อตกลงต่าง ๆ ไม่
ยินยอมให้ผูซ้ื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในตัวสนิค้า แม้ว่าเง่ือนไขและข้อตกลงจะเป็นการซื้อขายสินค้าก็
ตาม โดยศาลอุทธรณ์ก็ได้ช้ีให้เห็นว่าข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิจํากัดข้อห้ามต่าง ๆ เอาไว้น้ัน
และผูซ้ื้อยอมรบัข้อตกลงนั้นเอง ซึ่งเป็นหลักฐานที่ช้ีให้เห็นว่าการโอนกรรมสิทธ์ิไม่ได้เกิดขึ้น จึงไม่
สามารถนําเอาหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้ แม้ว่าผู้ซื้อจะเช่ือว่าตัวเองมีกรรมสิทธ์ิในตัว
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ดาวน์โหลดอย่างเดียวกับที่พวกเขามีกรรมสทิธ์ิในแผ่นซีดีของตัวเอง แต่จาก
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ผูซ้ื้อเป็นได้เพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิในสนิค้าที่ดาวน์โหลดมาเท่านั้น 
ไม่ได้มีกรรมสทิธ์ิในสินค้าน้ันแต่อย่างใด แต่ที่ในส่วนคดี UMG เป็นผู้ได้รับเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้น้ัน 
เพราะมีเหตุผลพ้ืนฐานที่ศาลได้ใช้ในการพิจารณาคดีมีความแตกต่างในคดี Vernor และคดีอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คดี UMG ไม่สามารถนําปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้ 
เน่ืองจากเจ้าของลิขสิทธ์ิยังคงถือสิทธิควบคุมเหนือตัวสินค้าที่ดาวน์โหลดเหล่านั้นตามข้อตกลงใน
สัญญา35 เพราะส่วนหน่ึงของสินค้าจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่าง ๆ ในการอนุญาตใช้งานตามติดมาด้วย โดยเห็นได้จากในคดี F.B.T. และคดี Vernor เมื่อสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลได้จําหน่ายไปในรูปแบบของการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ดังนั้น จึงหมายความว่าหลัก 
การจําหน่ายคร้ังแรกจะใช้ในกรณีสินค้าในรปูแบบดิจิทัลทีไ่ด้มาจากการดาวน์โหลดไม่ได้ เน่ืองจาก 
ผู้ซื้อไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสินค้าน้ัน เพราะข้อจํากัดสิทธิที่ตนได้ตกลงในสญัญาอนุญาตให ้
                                                 

34 Apple.com, Terms and conditions [Online], 1 June 2014. Available from 
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. 

35 628 F.3d 1175, 1183 (9th Cir. 2011). 
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ใช้สิทธิที่กําหนดเง่ือนไขและข้อตกลงไว้ ผู้บริโภคจึงไม่สามารถนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมากล่าว
อ้างได้  
 จากคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมรกิาก็มิได้วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดแจ้ง ในกรณีที่
เจ้าของลิขสิทธ์ิมิได้กําหนดว่าผู้ซื้อเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิไว้ มีเพียงข้อกําหนดห้ามโอนต่อ
ไว้เท่าน้ัน น่าจะถือได้ว่าผู้ซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าน้ัน เพราะจากคํา
พิพากษาในคดีต่าง ๆ ข้างต้น กล่าวคือที่ผูซ้ือ้ไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินค้าในรปูแบบดิจิทัล เน่ืองจากก่อน
การซื้อได้ทําข้อตกลงไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิว่าตนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิเท่าน้ัน ผู้ซื้อจึง
ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าจึงทําให้ไม่มีสทิธิที่เจ้าของพึงมี น้ันคือสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อได้ ในทางกลับกันเมื่อในสญัญาอนุญาตดังกล่าวไม่ได้มีข้อตกลงในเร่ืองกรรมสิทธ์ิไว้ผูซ้ื้อก็ย่อมจะ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินคา้น้ัน ตามคติที่ว่าผู้ใดซื้อสิ่งใดผู้น้ันย่อมเป็นเจ้าของสิ่งน้ัน (You bougth 
it, you own it)36 และถ้าผูซ้ื้อได้ใช้สิทธิที่เจ้าของพึงมีโดยจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปโดยขัดกับข้อตกลง
ห้ามโอนต่อในข้อตกลงที่ตนได้ยอมรับไว้ การจําหน่ายจ่ายโอนต่อดังกล่าวจึงยังคงเป็นที่กังขาว่าจะ
เป็นการละเมิดสิทธิจําหน่ายซึง่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งไม่
สามารถนําหลกัการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรบัใช้ได้กับกรณีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือจะเป็นกรณี
ผู้ซื้อไมส่ามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ เพราะเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ตนได้ตกลงไว้ก่อน
การซื้อกันแน่ เพราะจากการท่ีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและได้มีคําพิพากษาไปแล้วข้างต้นน้ัน ศาล
เพียงแต่วินิจฉัยให้เจ้าของลิขสิทธ์ิยังคงเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในสินค้าที่ได้จําหน่ายไปแล้วนั้น ก็เพราะ
ผลจากการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิก่อนการซื้อขาย หรือให้ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและผู้ซื้อ ซึ่ง
ศาลเห็นว่าผู้ซือ้ได้ให้ความยินยอมตามสัญญาดังกล่าวน้ันแล้วก่อนที่จะทําการซื้อขาย หรือให้ระหว่าง
กัน แต่ถ้ากรณีที่ได้ตกลงซื้อขาย หรือให้สินค้าแก่ผูซ้ื้อ หรือผู้ได้รับก่อนที่ผู้ซื้อจะรับทราบข้อสัญญา
อนุญาตให้ใช้สทิธิ ศาลถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าน้ัน เพราะไม่ได้ให้ความยินยอมตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิก่อนที่จะทําการซื้อขาย หรือใหแ้ก่กัน สัญญาระหว่างกันจึงเป็นสัญญาซื้อขาย
เด็ดขาด หรือสญัญาให้ที่กรรมสิทธ์ิในสินค้าโอนไปยังผู้ซื้อหรือผู้รับ  
 จากการศึกษาน่าจะเห็นได้ว่าศาลของประเทศสหรัฐอเมรกิาได้ให้ความสําคัญแก่การทํา
สัญญาระหว่างคู่สัญญามากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิ เพราะศาลได้พิจารณาถึง
ข้อสัญญาเป็นอันดับแรกโดยไม่คํานึงว่าโดยแท้จริงการซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบันน้ัน 
การปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งกรรมสิทธ์ิได้โอนไปยังผู้ซื้อ
มากกว่าที่กรรมสิทธ์ิจะยังอยู่ที่เจ้าของลิขสทิธ์ิ เน่ืองจากเมื่อมีการตกลงซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
                                                 

36 Lahm, J., Buying a digital download? You may not own the copy you purchase 
[Online].  
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แล้ว ผู้ซื้อสามารถใช้สินค้าดังกล่าวไปได้ตลอดโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ทั้งกระทําการอย่างใด ๆ 
ที่เจ้าของพึงมีต่อทรัพย์สินของตนเองได้ ยกเว้นกรณีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ เน่ืองจากจะเป็นการผิด
ข้อตกลงในสัญญาที่ตนต้องให้ความยินยอมก่อนทําการซื้อ ทั้งท่ีสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขาย
สําเร็จรูปที่ผูซ้ือ้ไม่อาจต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธ์ิได้  

3.2.2 วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 การจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมีสองรูปแบบด้วยกัน คือ การจําหน่ายผ่านระบบ
คนกลางและการจําหน่ายระหว่างกันเองโดยตรงของผู้ซื้อคนแรกกับผูซ้ือ้ต่อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือที่จะนํามาใช้กับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลดังกล่าว
ให้ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งเจ้าของ
เทคโนโลยีเหลา่น้ีมักจะเป็นบริษัทที่เป็นคนกลางในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล 
มือสอง ในขณะที่การจําหน่ายจ่ายโอนต่อกันเองระหว่างผู้ซื้อคนแรกและผู้ซื้ออาจจะไมม่ีเทคโนโลยี
เหล่าน้ีมาใช้ในการจําหน่ายสินค้าน้ัน แต่ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายผ่านคนกลาง หรือการจําหน่าย
กันเองระหว่างผู้ซื้อคนแรกกบัผู้ซื้อต่อ การจําหน่ายจ่ายโอนต่อจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อวิธีการใน
การส่งมอบการครอบครองนั้นไม่ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่ตามความเป็นจริง
การส่งมอบสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันจะหลกีเลี่ยงการทําซ้าํสินค้าอันใหมไ่ด้ยาก แม้จะมเีทคโนโลยีอัน
ทันสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือนํามาปรับใช้กับการจําหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเป็นการเฉพาะ  

3.2.2.1 การจําหน่ายจ่ายโอนต่อผ่านระบบคนกลาง 
  บริษัทที่เป็นคนกลางสําหรับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสําหรับการจําหน่ายสินคา้ในรูปแบบดิจิทัลมือสอง
โดยเฉพาะ มีดังต่อไปนี้ 

1) กรณีของ ReDigi  
  ReDigi เป็นบริษัทแรก ๆ ที่ได้เปิดการค้าขายสินค้าอันมีลขิสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ที่ซื้อมาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเจ้าของเทคโนโลยี Atomic Transaction37 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
นํามาใช้กับการจําหน่ายสินคา้มือสองเป็นการเฉพาะ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีหลักการทํางานในส่วน
ของการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ โดยในขณะที่มกีารโอนการส่งมอบสินค้าไปยัง Cloud ของ ReDigi และ
จาก Cloud ของ ReDigi ไปยังอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อ ซึ่งในขณะที่มีการส่งผ่านสินค้าจากที่หน่ึงไปสู่ที่
                                                 

37 ReDigi, ReDigi, Inc. Awarded Significant U.S. Patent Digital Industry Leader Granted 
Patent: Methods and apparatus for sharing, transferring and removing previously owned 
digital media [Online], 29 January 2014a. Available from http://newsroom.redigi.com/redigi-
incawarded-significant-u-s-patent/. 
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หน่ึงน้ันสินค้าที่ได้จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เดิมจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติพร้อม ๆ กับที่สินคา้น้ันได้ถูก
จัดเก็บไปอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อแล้ว38 ReDigi กล่าวอ้างว่าเทคโนโลยีของตนที่ใช้ในการจําหน่าย
จ่ายโอนต่อดังกล่าวน้ันเป็นการย้ายสินค้าจากที่หน่ึงสู่ที่หน่ึงมิใช่เป็นการทําซ้ําอันเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิของเจ้าของแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระหว่างการส่งมอบน้ันได้มี
การทําซ้ําสินคา้อันใหม่เกิดขึ้นมาแทนทีส่ินค้าอันเก่าในอุปกรณ์จัดเก็บของผู้ซื้อต่อ ถึงแม้ว่าสินค้าอัน
เก่าจะถูกลบทิง้ไปโดยอัตโนมัติก็ตามแต่ แต่การที่สินค้าได้ถูกลบไปโดยอัตโนมัติน้ัน เปรียบเสมือนการ
ย้ายสินค้าจากที่หน่ึงไปสู่ที่หน่ึงมากกว่าจะเป็นการทําซ้ําทีจ่ะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ เพราะถึงอย่างไรสินค้าก็มีเพียงแค่อันเดียวซึ่งเหมือนกับหลักการของ Digital Money ที่ว่า 
Digital Money ไม่เคยอยู่สองที่ในเวลาเดียวกัน39 และเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีการส่งผ่านสินค้า
ของ ReDigi กับหลักการดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่ามีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือด้วยเทคโนโลยีของ 
ReDigi สินค้าในรูปแบบดิจิทัลก็ไม่เคยอยู่ในสองที่ในเวลาเดียวกันเช่นกัน  
  ถึงแม้ว่า ReDigi จะกล่าวอ้างว่าเทคโนโลยีของตนเป็นการย้ายสินค้าจากที่หน่ึงไปสู่ที่
หน่ึงมิใช่เป็นการทําซ้ํา แต่ศาลมลรฐันิวยอร์กได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของ ReDigi โดยศาลเห็น
ว่าแม้ในขณะทีม่ีการส่งมอบไฟล์สินค้ากันน้ันจะมีการลบทิง้ไฟล์สินค้าโดยอัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการทําซ้าํสินค้าให้เกิดขึ้นใหม่เช่นกัน ซึ่งคําวินิจฉัยดังกล่าวของศาลอ้างอิงจากรายงานของ
สํานักงานลิขสทิธ์ิแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการบันทึกไฟล์ดิจิทลัขึ้นใหม่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
จัดเก็บของผู้ซื้อต่อน้ันเป็นการทําซ้ําขึ้นใหม ่แม้ว่าเจ้าของเดิมจะลบทิ้งไปในขณะทําการส่งมอบก็ตาม 
การทําซ้ําดังกล่าวเป็นการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสิทธ์ิที่เจ้าของลิขสิทธ์ิมสีิทธิแต่เพียงผู้เดียว40 ดังน้ัน 
ไฟล์สินค้าที่จัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อจึงเป็นไฟล์สินค้าใหม่มใิช่ไฟล์สนิค้าเก่าแต่อย่างใด ดังน้ีแล้ว 
จะถือว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีวิธีการการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่มีการทําซ้ํา
หาได้ไม่41 
                                                 

38 United States Patent 8,627,500, Methods and apparatus for sharing, transferring 
and removing previously owned digital media [Online], 7 January 2014. Available from 
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetaht 
ml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8627500.PN.&OS=PN/8627500&RS=PN/8627500. 

39 Leber, J., A startup asks: Why can't you resell old digital songs? [Online], 1 March 
2014. Available from http://www.technologyreview.com/news/428792/a-startup-asks-why-cant-
you-resell-old-digital-songs/. 

40 U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report [Online], August 2001. Available from 
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf. 

41 1:12-cv-00095-RJS.  
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2) กรณีของ Amazon 
  Amazon ได้รับสิทธิบัตร Secondary Market for Digital Object42 ซึ่งมวิีธีการ
ดําเนินการโดยทําการเก็บไฟล์สินค้าทีผู่้บริโภคซื้อมาไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
เอาไว้ที่จัดเก็บสินค้าส่วนตัวที่ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้งานได้เพียงผู้เดียว หากต้องการใช้งานไฟล์สินค้า
เหล่าน้ีก็สามารถที่โอนไฟล์สนิค้าโดยการย้าย (Moving) การดาวน์โหลด (Download) หรือใช้งาน
ผ่านระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) ซึ่งจะทําการจัดเก็บไฟล์สินค้าไว้ในที่จดัเก็บส่วนตัว เมื่อเวลาที่ผู้ซื้อ
คนแรกต้องการนําไฟล์เหล่าน้ีไปจําหน่ายต่อก็จะทําการขายสิทธิสําหรับในการเข้าถึงไฟล์น้ัน ๆ ให้กับ
ผู้มาซื้อต่อ เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ์ผู้ขายก็จะไม่สามารถเข้าใช้ไฟล์สินค้าที่ขายไปได้อีกต่อไป 
โดยจะมีระบบการป้องกันไม่ให้ผู้ขายสามารถทําซ้ําไฟล์ที่ขายไปแล้วนําเอาไว้ใช้งานอีก 
  การจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลของสิทธิบัตร Amazon มีด้วยกันสาม
วิธีการ วิธีการแรก คือ วิธีการโอนการส่งมอบโดยวิธีการย้าย ซึ่งมีวิธีการคือการโอนไฟล์สินค้าจากที่
จัดเก็บหน่ึงไปสู่ที่จัดเก็บหน่ึงเมื่อไฟล์สินค้าได้มีการจัดเก็บอยู่ในที่จัดเก็บใหม่แล้วน้ันไฟล์สินค้าดังกล่าว
จะถูกลบทิ้งจากที่จัดเก็บเดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของ 
ReDigi ที่ศาลมลรัฐนิวยอร์กได้วินิจฉัยไว้ว่าวิธีการดังกล่าวน้ันเป็นการทําซ้ํามิใช่การย้าย ส่วนวิธีการที่
สอง คือ วิธีการโอนการส่งมอบโดยการดาวน์โหลดซึ่งเป็นการโอนไฟล์สินค้าจากที่จัดเก็บส่วนตัวของ 
ผู้ซื้อคนแรกไปยังที่จัดเก็บของผู้ซื้อต่อ โดยจัดเก็บไฟล์สินค้าอย่างถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ซื้อต่อ ซึ่งถือว่าได้มีการทําซ้ําไฟล์สินค้าขึน้ใหม ่และวิธีการที่สาม คือ วิธีการสตรีมมิ่งซึ่งเป็นการโอน
ไฟล์สินค้าจากที่จัดเก็บส่วนตัวของผู้ซื้อคนแรกไปยังที่อุปกรณ์ผู้ซื้อต่อโดยไม่มีการจัดเก็บไฟล์สินค้า 
ถาวรไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อต่อ ถึงแม้วิธีการดังกล่าวจะไม่มีการทําซ้ําถาวรลงในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ต่ระหว่างการใช้งานดังกล่าวก็ได้มีการทําซ้ําเกิดขึ้นแล้ว ดังน้ัน เมื่อพิจารณาวิธีการการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลทั้งสามวิธีการของสิทธิบัตรดังกล่าวแล้ว ถ้าถือตามหลักการ
ของศาลที่ได้วางหลักไว้ในคดี ReDigi ย่อมถือว่าวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อในสิทธิบัตร Secondary 
Market for Digital Object เป็นการทําซ้ําเพราะมีไฟล์สินค้าเกิดขึ้นใหม่ในที่จัดเก็บของผู้ซื้อต่อ  
ซึ่งอาจจะทําให้การจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากสิทธิการทําซ้าํตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิเป็นสทิธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 
 
                                                 

42 United States Patent 8,364,595, Secondary market for digital objects [Online], 29 
January 2013. Available from www.patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2 
=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO. 
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3) กรณีของ Apple Inc. 
  Apple Inc. ได้รับสิทธิบัตร Managing Access to Digital Content43 ซึ่งมี
เทคโนโลยีสําหรับวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล โดยลําดับข้ันตอนการจําหน่าย 
เมื่อผู้ซื้อคนแรกซื้อสินค้าในรปูแบบดิจิทัลในแบบใดมาก็ตาม ผู้ซื้อดังกลา่วจะถือว่าเป็นเจ้าของคนแรก
ที่สามารถเข้าถงึเน้ือหาของสินค้าน้ันได้ ถ้าเจ้าของคนแรกไม่ต้องการสินค้าในรูปแบบดิจิทัลดังกล่าว
น้ันแล้วก็สามารถที่จะประกาศขายต่อได้โดยที่มีระบบตลาดมือสองรองรับอยู่บน App Store เมื่อ
ต่อมามีผู้ต้องการซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลของเจ้าของคนแรกแล้ว สิทธิทุกอย่างที่ของเจ้าของคนแรก
ได้รับก็จะถูกโอนส่งต่อไปยังผู้ใช้งานคนใหม่ทันท ีเมื่อวิธีการซื้อขายเสร็จสิ้นลงเจ้าของคนแรกก็จะไม่
สามารถเปิดใช้งานสินค้าในรูปแบบดิจิทัลทีซ่ื้อมาน้ันได้อีกต่อไป การโอนต่อสิทธิการเข้าถึงของผู้ซื้อ
คนแรกนั้น หมายความถึงการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในไฟล์สินค้าน้ันให้แก่ผูซ้ื้อต่อ ดังน้ี เมื่อมีการ
โอนสิทธิการเข้าถึงแล้วน้ัน สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ซือ้คนแรก หรือเจ้าของคนแรกพึงมีเช่น สิทธิในการจัดเก็บ
ไฟล์สินค้าไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตน ย่อมตกแก่ผูซ้ื้อต่อด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อมีการจัดเก็บไฟล์
สินค้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวรถือได้ว่ามีการทําซ้ําเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ป้องกันมิ
ให้ผูซ้ื้อคนแรกสามารถเข้าถึงไฟล์สินค้าหลังมีการจําหน่ายแล้วก็ตามแต่ 
  3.2.2.2 การจําหน่ายจ่ายโอนต่อระหว่างผู้ซื้อรายแรกและผูซ้ื้อต่อโดยตรง 
  ในยุคปัจจุบันผูบ้ริโภคนิยมซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลโดยการดาวน์โหลดเพ่ิมมากขึ้น 
เมื่อไม่ต้องการสินค้าน้ันแล้วย่อมต้องการขาย หรือใหผู้้อ่ืนได้ใช้งานสินค้าน้ันต่อไป เพ่ือจะได้ทุนส่วน
หน่ึงกลับมาเช่นเดียวกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่สามารถจําหน่ายได้ เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องการสินค้าน้ันแล้วย่อมมี
สิทธิที่จะขายให้ผู้ซื้อต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบคนกลางที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าการซื้อขายกันเอง 
แต่การซื้อขายโดยมีวิธีส่งมอบไฟล์สินค้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูซ้ื้อคนแรกไปยังอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้ซื้อต่อน้ัน ถือว่าเป็นการทําซ้ําเพราะเกิดไฟล์สินค้าในที่จัดเก็บของผู้ซื้อต่อ อีกทั้ง
ปัญหาที่สําคญัอย่างหน่ึงของการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลระหว่างกันเองน้ัน จะแน่ใจ
ได้อย่างไรว่าผู้ซื้อคนแรกได้ลบไฟล์สินค้าทิ้งไปจากที่จัดเก็บของตนเองหลังจากการจําหน่ายน้ันแล้ว  
ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะแตกต่างจากการซื้อสินค้าผ่านระบบคนกลางที่หลังจากการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ 
 

                                                 
43 United States Patent Application 20130060616, Managing access to digital content 

items [Online], 7 March 2013. Available from www.appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1= 
PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchadv.html&r=5&p=1&f=G&l=50&d=PG01& 
S1=%28apple.AS.+AND+20130307.PD.%29&OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&RS=%28AN/apple+A 
ND+PD/20130307%29. 
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ไฟล์สินค้าสําเรจ็แล้ว จะมีเทคโนโลยีลบไฟล์สินค้าทิ้งโดยอัตโนมัติหรือมีวิธีการป้องกันมิให้ผูซ้ื้อคนแรก
สามารถเข้าใช้งานน้ันได้อีกต่อไป 
  จากการศึกษาวิธีการจําหน่ายจ่ายต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทลัทั้งการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อโดยผ่านระบบคนกลางหรือว่าเป็นการจําหน่ายระหว่างผู้ซื้อคนแรกและผู้ซื้อต่อโดยตรง การ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันหลีกเลี่ยงการทําซ้ําสินค้าอันใหมใ่นอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อได้ยาก หรือแทบ
เป็นไปไม่ได้เลย ถึงแม้ปัจจุบันจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ และเพ่ิงได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรเป็นของตนเองจะเข้ามาเป็นคนกลางสําหรับการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลแล้วก็ตาม แต่
จากการศึกษาสิทธิบัตร Secondary Market for Digital Object ของ Amazon และสิทธิบัตร 
Managing Access to Digital Content ของ Apple Inc. และเทคโนโลยี Atomic Transaction 
ของ ReDigi ก็ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยปราศจากการทําซ้าํ เพราะการโอนไฟล์สินค้าจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูซ้ื้อคนแรกไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูซ้ื้อต่อเป็นการทําซ้ําถาวรน้ัน
ถือว่าเป็นการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ44 สิทธิการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรา 106 น้ันถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากมีการทําซ้ํา
เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ การทําซ้ํางานดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
  อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จํากัดอํานาจของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิไว้ไม่ใหม้ีมากจนเกินไป เพ่ือเป็นการสร้างความสมดุลในสิทธิประโยชน์ในงานอันมีลิขสทิธ์ิ
ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและสาธารณะ โดยกําหนดหลักการการใช้อย่างเป็นธรรมไว้ในมาตรา 107  
ซึ่งหากการทําซ้ําดังกล่าวครบหลักเกณฑ์ 4 ข้อตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวน้ันที่ใช้เป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการใช้อย่างเป็นธรรมหรือไม ่คือ45 
                                                 

44 U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report [Online]. 
45 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use 
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted 

work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means spec-
ified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including 
multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. 
In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to 
be considered shall include— 

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial 
nature or is for nonprofit educational purposes; 

(2) the nature of the copyrighted work; 
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   (1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธ์ิ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าการใช้
น้ันมีวัตถุประสงค์ในทางการพาณิชย์ หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาที่ไม่แสวงหากําไรหรือไม่  
  (2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธ์ิ  
  (3) จํานวน หรือความสําคัญของงานที่ถูกนํามาใช้เมื่อเปรียบเทียบกับงานอันมี
ลิขสิทธ์ิทั้งหมด และ  
  (4) ผลกระทบของการกระทํา หรือการใช้งานที่มีผลต่อตลาดของงานอันมีลิขสทิธ์ิ 
หรือคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธ์ิ ซึ่งทั้งน้ีทั้งน้ันเป็นเพียงการวางแนวทางไว้อย่างกว้างเท่าน้ันและขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของผู้พิพากาษาในการนําไปปรับใช้ในข้อเท็จจริงในแต่ละคดี หากการทําซ้ําเข้าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวน้ันก็จะไม่ถือว่าการทําซ้ําน้ันเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด 
และถ้าหากว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 สามารถนํามาปรับใช้ได้กับกรณีการทําซ้ํา เพ่ือการ
ส่งมอบการครอบครองสินค้าในรูปแบบดิจิทลัน้ัน ก็อาจทําให้การทําซ้ําดังกล่าวไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ การจําหน่ายจ่ายโอนต่อซึ่งมีขั้นตอนการทําซ้ําดังกล่าวน้ันก็จะถือเป็นวิธีการจําหน่าย
จ่ายโอนต่อที่ชอบด้วยกฎหมาย  
  แต่ความหวังที่จะมิให้การทําซ้ําไฟล์สินค้าทีเ่กิดจากขั้นตอนการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ริบหร่ีไป เน่ืองจากในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 
2013 ศาลมลรัฐนิวยอร์กได้ตัดสินคดี Capital Records, LLC v. ReDigi Inc.46  ซึ่งเป็นคดีที่มี
ความสําคัญอย่างมากเก่ียวกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล ศาลได้ตัดสิน
ประเด็นข้อพิพาทที่ว่าระหว่างการโอนสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันเป็นการทําซ้ําหรือไม ่ซึง่ ReDigi 
กล่าวอ้างว่าเทคโนโลยีสําหรบัวิธีการการโอนการครอบครองสินค้าในรูปแบบดิจิทัลของตนเองนั้น การ
โอนระหว่างผู้ซื้อคนแรกไปยังผู้ซื้อต่อ เป็นการย้าย (Move) มิใช่การทําซ้ําแต่อย่างใด เพราะว่า
ในขณะที่มีการโอนไปยังอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อน้ันสินค้าที่อยู่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ 
วิธีการดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการย้ายมิใช่การทําซ้ําอันละเมดิลิชสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด 
อน่ึง หากศาลจะเห็นว่าวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อจะเป็นการทําซ้ํา แต่การทําซ้ําดังกล่าวน้ันเป็นการ

                                                                                                                                            
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work 

as a whole; and 
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. 
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding 

is made upon consideration of all the above factors. 
46 1:12-cv-00095-RJS.   
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ใช้อย่างเป็นธรรมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด47 โดย ReDigi ได้ยกคดี 
Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.48 ในเรื่อง “Time-shifting” ซึ่งศาล 
ได้วางหลักกฎหมายในเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมไว้ว่า การทําซ้ําโดยการบันทึก VCR รายการที่
ออกอากาศเพ่ือการรับชมรายการน้ัน ๆ ในภายหลัง การทําซ้ําดังกล่าวน้ันเป็นการใช้งานอย่างเป็น
ธรรม โดยให้เหตุผลว่า การท่ีผู้ใช้งานบันทึกรายการโทรทัศน์เพ่ือไว้รับชมในครอบครวัภายหลังน้ัน 
หรือ “Time- shifting” เป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิโดยชอบธรรม ดังน้ัน เมื่อการบันทึกงานดังกล่าวจึง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ ่และไมม่ีเหตุผลใดทีจ่ะห้ามมิให้จําเลยผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์
ดังกล่าว จากคําพิพากษาและนอกจากคดีดังกล่าวแล้ว ReDigi ยังได้ยกกรณีคดี “Space-shifting” 
ขึ้นมากล่าวอ้างอีกด้วย ซึ่งเป็นคดีระหว่าง Recording Indus. Association of America, Inc. v. 
Diamond Multimedia Systems Inc.49 ซึง่โจทก์ได้กล่าวหาว่าจําเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ผลิตเคร่ืองเลน่ MP3 แบบพกพา “Rio” ซึ่งมีซอฟแวร์ที่ทาํให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์
โหลดไฟล์เพลง MP3 จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มาเก็บไว้ในเครื่องเล่นของจําเลยได้ ดังน้ัน 
เคร่ืองเล่นดังกล่าวซึ่งใช้สําหรบัการบันทึกเพลงดิจิทัลจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย Audio 
Home Recording Act (AHRA) ที่กําหนดให้ต้องมีการติดต้ังเทคโนโลยีควบคุมการทําซ้าํที่ช่ือว่า 
Serial Copyright Management (SCMS) แต่จําเลยมิได้กระทําการติดต้ังเทคโนโลยีดังกล่าว  
ซึ่งศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์และมีคําวินิจฉัยตอนหน่ึงว่า
การทํางานของเคร่ืองเล่น “Rio” เป็นเพียงการทําสําเนาเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน หรือที่เรียกว่า 
“Space-shifting” เพ่ือย้ายไฟล์ซึ่งมีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เท่าน้ัน ดังน้ัน การทําซ้ํา
สําเนาเช่นน้ีจึงเป็นเพียงการใช้งานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้มุ่งหวังกําไรซึ่งสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธ์ิ50 จากคําพิพากษาในเร่ืองการใช้งานอย่างเป็นธรรมทั้งในคดี 
“Time- shifting” และ “Space-shifting” ดังกล่าว ReDigi จึงกล่าวอ้างว่าการทําซ้ําดังกล่าวของตน
ก็เป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมอย่างเดียวกัน  
  ซึ่งศาลได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทว่าเทคโนโลยีของ ReDigi สําหรับวิธีการจําหน่าย
จ่ายโอนน้ันเป็นการทําซ้ําหรอืไม่ โดยศาลเห็นว่าเป็นการทําซ้ํามิใช่การย้ายอย่างที่ ReDigi กล่าวอ้าง

                                                 
47 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 

[Online]. 
48 464 U.S. 417 (1984). 
49 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999). 
50 พนมกร สุรัตนเมธา, มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างสมดุลให้แก่การคุ้มครองเทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารสิทธิดิจิตอล, 68. 
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แต่อย่างใด เพราะวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันทําให้เกิดสินค้าอันใหม่ขึน้ ถึงแม้ว่าในขณะการโอน
กันน้ันจะได้ลบทิ้งไฟล์สินค้าทีอ่ยู่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อคนแรกไปแล้วก็ตาม แต่ไฟล์สินค้าที่อยู่ในอุปกรณ์
ของผู้ซื้อต่อน้ันเป็นอันใหม่ที่เกิดจากการทําซ้ํา ศาลจึงเห็นว่าเทคโนโลยีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อของ 
ReDigi ถือว่าเป็นการทําซ้ํา โดยให้เหตุผลว่าการส่งมอบสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปมิได้ที่จะไม่
เกิดการทําซ้ําอันใหม่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลทีว่่าสินค้าที่ได้ส่งมอบไปยังผู้ซื้อต่อน้ัน เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนในข้อกล่าวอ้างของ ReDigi ที่ว่าแม้จะเป็นการทําซ้ําแต่การทําซ้ํา
ดังกล่าวน้ันเข้าหลักเกณฑ์การใช้อย่างเป็นธรรม ศาลเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของ ReDigi น้ันฟังไม่ขึ้น 
เน่ืองจากการทําซ้ําที่ไม่เป็นละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธ์ิน้ัน การทําซ้ําดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการใน
มาตรา 107 แต่การทําซ้ําของ ReDigi น้ันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตราดังกล่าว กล่าวคือ การทําซ้ํา
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่ไม่แสวงหากําไร แต่กรณีน้ีการทําซ้าํดังกล่าวเป็น
การกระทําที่มวัีตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหากําไรไม่ใช่การทําซ้ําเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว อย่างเช่น กรณี 
“Time- shifting” ในคดี Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.51 แต่อย่างใด 
การทําซ้ําดังกล่าวเป็นทําซ้ํางานทั้งหมดซึ่งหลักเกณฑ์ของการใช้งานอย่างเป็นธรรมต้องเป็นการทําซ้ํา
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่สามารถทําซ้ําทั้งหมดได้และการทําซ้ําน้ันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลาด
ของเข้าของลิขสิทธ์ิ แต่การทําซ้ําของ ReDigi ดังกล่าวถือว่าเป็นการแข่งขันทางการค้ากับเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิโดยตรง เพราะว่าสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมือสองไม่เกิดการเส่ือมสภาพจากการใช้งานและ
ระยะเวลา แต่ราคาขายย่อมเยากว่าสินค้าใหม่ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง52 ศาลมลรัฐนิวยอร์กจึงเห็นว่าการทําซ้ําดังกล่าวมิใช่การใช้งานอย่างเป็นธรรม
อันจะเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด ดังน้ัน เทคโนโลยีสําหรบัการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลของ ReDigi ศาลจึงวินิจฉัยว่าวิธีการโอนส่งมอบให้ผู้ซื้อต่อเป็นการทําซ้ําตาม
กฎหมายลิขสทิธ์ิ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทําให้วิธีการโอนส่งมอบน้ัน
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย Redigi เป็นผู้ละเมดิลิขสิทธ์ิโดยตรงในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
  จากคําพิพากษาในคดี ReDigi ในประเด็นข้อพิพาทว่ามีการทําซ้ําหรือไม่ ซึง่ศาลมล
รัฐนิวยอร์กเห็นว่าเทคโนโลยีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อเป็นการทําซ้ําเพราะได้เกิดไฟล์สินค้าใหม่ขึ้นในที่
จัดเก็บของผู้ซื้อต่อน้ัน ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างของ ReDigi ที่ว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการ
ย้ายมากกว่าทําซ้ํา เพราะแมจ้ะเกิดสินค้าใหม่ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไฟล์สินค้าเก่าก็ได้ถูกลบทิ้งในทันที
                                                 

51 464 U.S. 417 (1984). 
52 U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report [Online]. 
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ที่มีการโอนสําเร็จ ซึ่งไฟล์สินค้าดังกล่าวน้ันไม่เคยอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันซึ่งมีลักษณะเดียวกัน 
กับ Digital Money53 และแมจ้ะเกิดไฟล์สินค้าอันใหม่ขึ้นแต่ก็เป็นแค่เพียงการทดแทนไฟล์สินค้า 
อันเก่าเท่าน้ันเอง ที่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วไฟล์สินค้าก็มีเพียงแค่อันเดียว รวมท้ังเมื่อพิจารณา 
ว่าโดยธรรมชาติของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันเมื่อมีการสง่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ดี อย่างไรเสียย่อม 
จะหลีกเลี่ยงการทําซ้ําได้ยาก จึงเห็นว่าควรคํานึงถึงว่าสิ่งที่เป็นสาระสําคัญว่าในที่สุดหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการส่งมอบแล้วน้ันมีจํานวนไฟล์สินค้าคงเหลือจํานวนเท่าใดมากกว่า ถ้าหากว่าเมื่อจบ
กระบวนการส่งมอบแล้วมีไฟล์สินค้าเพียงไฟล์เดียว ถึงแมวิ้ธีการดังกล่าวแม้จะมีการทําซ้ําเกิดขึ้น  
แต่การทําซ้ําดังกล่าวเปรียบเสมือนการย้ายไฟล์สินค้ามากกว่าจะเป็นการทําซ้ําที่มีเจตนาเป็นการ
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือ
ถ้าหากเป็นการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ การทําซ้ําดังกล่าวควรนําหลักการใช้งานอย่างเป็นธรรมมา
ปรับใช้ได้ โดยถือตามคําพิพากษาในคดี Betamax ระหว่าง Sony Corp. of America v. Universal 
City Studios, Inc.54 ซึ่งในคดีน้ีศาลได้วางหลักไว้ว่า ตราบใดที่ผู้ใช้ยังกระทําโดยหลักสุจริตและเป็น
ธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่ได้ทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ันตามหลักการ
ใช้อย่างเป็นแล้วน้ันย่อมไม่เป็นความผิด ซึ่งเห็นว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อกระทําการโดยสุจริตและ
เป็นธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถึงแม้ว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันแม้จะเป็นไปในทางพาณิชย์แต่ไม่ได้
เป็นเพ่ือการแสวงหากําไรเกินสมควรจากทีต่นพึงได้รับจากสิทธิในทรัพย์สินของตน เน่ืองจากผู้ซื้อคน
แรกเพียงจําหน่ายเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้สิทธิของตนเท่าน้ัน ทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับมาก็เพียงแต่ได้รับ
ต้นทุนที่ตนเสียไปเน่ืองจากการซื้อสินค้าบางส่วนกลับคืนมาเช่นเดียวสิทธิที่เจ้าของกรรมสิทธ์ิพึงมี
เท่าน้ัน แม้ว่าจะเป็นการทําซ้ําทั้งหมดแต่ที่สดุแล้วมีไฟล์สินค้ามีจํานวนเท่าเดิมไม่ได้มีสินค้าเพ่ิมขึ้นมา
จากการทําซ้ําน้ันแต่อย่างใด ทั้งการทําซ้ําเพ่ือใช้ในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันก็ไม่ถือเป็นการแข่งขัน
กับเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง เพราะถึงอย่างไรเจ้าของลิขสิทธ์ิก็ได้รับค่าตอบแทนจากสินค้าน้ันไปแล้ว
จากผู้ซื้อคนแรก ในส่วน ReDigi เองก็ได้รับส่วนแบ่งจากผู้ซื้อเน่ืองจากการให้บริการทางเทคโนโลยี
โดยทําหน้าที่เป็นคนกลางในการจําหน่ายจ่ายโอนระหว่างผู้ซื้อคนแรกกบัผู้ซื้อต่อเท่าน้ัน เฉก
เช่นเดียวกับร้านขายของมือสองทั่วไป 

3.2.3 การหลักการสิน้สิทธิในสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 หลักการสิ้นสทิธิหรือหลักการจําหน่ายคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ใน 

                                                 
53 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 

[Online]. 
54 464 U.S. 417 (1984). 
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Copyright Act of 1976 มาตรา 10955 ซึ่งมีที่มาจากการศาลได้มีคําพิพากษาในปี ค.ศ. 1908 ในคดี 
Bobbs-Merrill Company v. Straus56 ซึ่งตัดสินว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิไมม่ีสิทธิที่จะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือ
จํากัดสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนต่องานอันมีลิขสทิธ์ิของผู้ซื้อหลังจากการจําหน่ายคร้ังแรกที่ชอบ
ด้วยกฎหมายน้ันแล้ว ผู้ซื้อทีไ่ด้ซื้อหนังสือจากการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิมีสทิธิทีจ่ะนําหนังสือไป
จําหน่ายต่อได้ เน่ืองจากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนไปแล้วจากการจําหน่ายคร้ังแรก ซึ่งทําให้
เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มีอํานาจที่จะกําหนด หรือควบคุมการจําหน่ายสินค้าน้ันอีกต่อไป จึงทําให้ผูซ้ื้อมีสทิธิ
ที่จะ จําหน่าย ให้ หรือกระทําการอย่างใด ๆ กับสินค้าดังกล่าวก็ได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
เจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด57 ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้หลังจากการจําหน่ายคร้ังแรกท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หลักการ
จําหน่ายคร้ังแรกตามกฎหมายลิขสิทธ์ิสําหรบัสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้จึงเป็นที่ยอมรับโดยที่ 
ไม่มีข้อกังขาสาํหรับเจ้าของลิขสิทธ์ิ58 แต่เน่ืองจากในยุคปัจจบัุนสินค้าสําหรบังานอันมีลิขสิทธ์ินิยม 
 
 
                                                 

55 17 U.S. Code § 109 - Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular 
copy or phono record 

(a) Notwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or 
phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, 
without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of 
that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of 
works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of 
restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice 
under section 104A (e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the 
owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only 
during the 12-month period beginning on— 

(1) the date of the publication in the Federal Register of the notice of intent filed with 
the Copyright Office under section 104A (d)(2)(A), or 

(2) the date of the receipt of actual notice served under section 104A (d)(2)(B). 
56 210 U.S. 339 (1908). 
57 Aaron Perzanowski and Jason Schultz, Digital exhaustion [Online], 1 July 2014. Availa-

ble from http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2246&context=facpubs. 
58 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 

[Online]. 
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จําหน่ายในลักษณะการดาวน์โหลดซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทําให้การจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็น 
งานอันมีลิขสิทธ์ิในปัจจุบันจึงเกิดความแตกต่างจากการจําหน่ายสินค้าในอดีตที่มีแต่เพียงสินค้าที่อยู่
ในรูปแบบจับต้องได้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
  สําหรับมาตรา 109 ของ Copyright Act of 1976 ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
หรือหลักการจําหน่ายคร้ังแรก ซึ่งเป็นมาตราที่บัญญัติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะยกเว้นสิทธิ 
แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิซึ่งกฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่าย 
ไว้ในมาตรา 10659 ในกฎหมายฉบับเดียวกัน ในอดีตหลักการจําหน่ายคร้ังแรกนํามาใช้แต่เพียงกรณี
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ อย่างเช่น หนังสือ แผ่นซีดีเพลง เท่าน้ัน เน่ืองจากงานอันมีลิขสทิธ์ิ 
ในอดีตได้บรรจุอยู่ในสิ่งที่มีรปูร่างเพียงน้ัน ซึ่งมีความแตกต่างกับงานอันมีลิขสทิธ์ิในยุคปัจจุบันที่ได้
เปลี่ยนไป จึงได้เกิดข้อถกเถียงกันว่าหลักการขายคร้ังแรก ตามมาตรา 109 ของกฎหมายลิขสิทธ์ิ
สามารถนํามาใช้กับกรณีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ด้วยหรือไม่ โดยมาตราดังกล่าวน้ันได้บัญญัติ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 17 U.S. Code § 106 - Exclusive rights in copyrighted works 
Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the ex-

clusive rights to do and to authorize any of the following: 
(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; 
(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; 
(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or 

other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; 
(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and 

motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; 
(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and 

pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other 
audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and 

(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means 
of a digital audio transmission. 
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ถึงสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิและสิ่งบันทึกเสียงที่สามารถนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้น้ัน 
มาตรา 10160 ในกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับเดียวกันได้นิยามคําว่า สําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิ (Copies)  
และสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าวว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในวัตถุ (Meterial Objects) ซึ่งได้ปรากฏ 
เป็นรูปร่าง อย่างเช่น หนังสือ หรือ แผ่นซีดี ดังน้ันคําพิพากษาในคดี Bobbs-Merrill Company v. 
Straus ซึ่งเป็นที่มาของหลักการจําหน่ายคร้ังแรกในมาตรา 109 ของกฎหมายลิขสิทธ์ิในปี ค.ศ. 1976 
จึงหมายความแต่เพียงงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้แต่เพียงเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้จากการ 
ที่ศาลสูงสุดได้ใช้คําว่า “หนังสือ” มากกว่าที่จะใช้คําว่า “งานอันมีลิขสิทธ์ิ” ซึ่งศาลสูงสดุน่าจะคาด
เห็นไว้ก่อนแล้วว่าหลัก การจําหน่ายคร้ังแรกสามารถท่ีจะนํามาปรับใช้เฉพาะงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบจับต้องได้แต่เพียงเท่าน้ัน61 เน่ืองจากในมาตรา 101 ในกฎหมายลขิสิทธ์ิได้นิยามคําว่า สําเนา
งานและสิ่งบันทึก เสียงไว้ว่าต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่าง จึงทําให้หลักการจําหน่ายคร้ังแรกในมาตรา 109 
ใช้ได้แต่กับสําเนางานและสิ่งบันทึกเสียงที่ปรากฎเป็นรูปร่างเท่าน้ัน ไม่สามารถนํามาปรับใช้กับกรณี
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึง่ไม่ถือว่าเป็นวัตถุที่มีรูปร่างได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
จากคําพิพากษาของศาลมลรัฐนิวยอร์กในคดี ReDigi ที่ศาลมีคําวินิจฉัยว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่
สามารถนํามาปรับใช้เป็นข้อยกเว้นสิทธิจําหน่ายซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิในกรณสีินค้าในรูปแบบดิจิทัลซึ่งมิได้อยู่ในรูปแบบจบัต้องได้ เว้นแต่ว่าผู้ซื้อน้ันจะจําหน่ายจ่าย
โอนต่อไปโดยจําหน่ายอุปกรณ์พ่วงไปด้วยกับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันจะแยกจําหน่ายแต่เพียงตัว
สินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียวหาได้ไม่ อย่างเช่น การจําหน่าย
เพลงดิจิทัลพร้อมไอพอด เป็นต้น62 เพราะถือว่าอุปกรณ์ที่บรรจุสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันเป็นสินค้าที่

                                                 
60 17 U.S. Code § 101 - Definitions 
“Copies” are material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any 

method now known or later developed, and from which the work can be perceived, reproduced, 
or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. The term 
“copies” includes the material object, other than a phonorecord, in which the work is first fixed.  

“Phonorecords” are material objects in which sounds, other than those accompanying a 
motion picture or other audiovisual work, are fixed by any method now known or later devel-
oped, and from which the sounds can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, 
either directly or with the aid of a machine or device. The term “phonorecords” includes the 
material object in which the sounds are first fixed.  

61 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 
[Online]. 

62 1:12-cv-00095-RJS.  
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อยู่ในรูปแบบจับต้องได้และวิธีการส่งมอบสินค้าไม่มีการทาํซ้ําเกิดขึ้นอันเป็นละเมิดลิขสทิธ์ิ อีกทั้ง
สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าอันเดิมกับที่ผูซ้ื้อคนแรกซื้อมาจากเจ้าของลิขสิทธ์ิมิใช่สินค้าที่ทาํขึ้นใหม่ที่เกิด
จากการส่งมอบแก่กัน ซึ่งกรณีการทําซ้ําก็เป็นอุปสรรคทีส่ําคัญอีกอย่างหน่ึงของการจะนําหลักการ
ขายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้ เพราะถ้าหากว่าในขั้นตอนการส่งมอบถือว่าเป็นการทําซ้ํา การทําซ้ํางานใน
รูปแบบสําเนา หรือการบันทึกเสียงน้ันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 106 
และหากการทาํซ้ําดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้งานอย่างเป็นธรรมที่จะทําให้การทําซ้ําน้ันไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตรา 107 การทําซ้ําที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิเจ้าของลิขสิทธ์ิ เมื่อ
การทําซ้ําไม่ถกูต้องตามกฎหมายเสียแล้วย่อมนําหลักการขายคร้ังแรกตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 109 
ของกฎหมายลิขสิทธ์ิมาปรับใช้ไม่ได้ เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวผลิตขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งขัดกับ
บทบัญญัติในมาตรา 109 ที่บัญญัติให้หลักการจําหน่ายคร้ังแรกจะใช้ได้กับสําเนาที่ได้ผลิตขึ้นโดย
ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน เมื่อข้อเท็จจริงศาลเห็นว่าการทําซ้ําดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นความผิด
ตามมาตรา 107 หลักการใช้อย่างเป็นธรรม สินค้าดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ซื้อที่ต้องการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อก็จะหาได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายให้การคุ้มครองไม ่ถ้าหากว่าได้นํากรณีดังกล่าว
มาเปรียบเทียบกับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ อย่างเช่น หนังสือ ถ้าเจ้าของหนังสือต้องการ
จําหน่ายหนังสือเล่มน้ันต่อไป โดยที่ได้ทําซ้ําหนังสือขึ้นมาใหม่ทั้งเล่มและทําลายหนังสือเล่มเก่าไปก่อน
จําหน่ายจ่ายโอนต่อไปยังผู้ซื้อต่อ การทําซ้ําหนังสือดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายลิขสิทธ์ิและไม่
อาจนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้ ดังน้ัน ในกรณีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการทําซ้ํา
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศาลมลรัฐนิวยอร์กก็คงเห็นเฉกเช่นเดียวกัน สําหรับกรณีดังกล่าว ผู้ศึกษาไม่
อาจเห็นด้วยกับศาลมลรฐันิวยอร์กทั้งหมด ถึงแม้ว่าการจําหน่ายจ่ายโอนจะหลีกเลี่ยงการทําซ้ําอันใหม่
ไม่ได้ แต่โดยธรรมชาติของสินค้าที่แตกต่างกันและยุคสมยัที่วิธีการดําเนินธุรกิจในการจําหน่ายสินค้า
แตกต่างไปจากอดีต จะนําเหตุอย่างเดียวมาเป็นข้อวินิจฉัยว่าสินค้าในรูปแบบดิจิทัลผลิตขึ้นใหม่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกตามมาตรา 109 มาใช้ได้มาใช้กับกรณีสินค้า
ในรูปแบบดิจิทลัได้ เพราะแมก้ารการส่งมอบจะมีการทําซ้าํขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันท้ายที่สุด
แล้วสินค้าก็มีเพียงอันเดียวจึงน่าจะอนุโลมได้ว่าสินค้าดังกล่าวไม่มีการทาํซ้ํา หรือว่าถ้าหากเป็นการ
ทําซ้ําก็เป็นการทําซ้ําที่ไมผ่ิดกฎหมาย  
  จากปัญหาความแตกต่างกันโดยสภาพธรรมชาติระหว่างสินค้าที่อยู่ในรูปแบบ 
จับต้องได้กับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาล 
มลรัฐนิวยอร์กในคดีที่มีความสําคัญอย่างคดี ReDigi น้ัน ได้มีความพยายามจากหลายฝา่ยเพ่ือแก้ไข
กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับวิธีการจําหน่ายในยุคปัจจบัุนซึ่งผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าด้วยวิธีการ
ดาวน์โหลดแทนการซื้อสินค้าในรูปแบบเก่า เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะและ
เจ้าของลิขสิทธ์ิ เน่ืองด้วยส่วนแบ่งในตลาดของสินค้าในรปูแบบดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ซื้อ
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กลับไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเดียวกันกับสินค้าในรูปแบบจับต้องได้63 ดังที่เห็นได้จากกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิในมาตรา 109 ซึ่งน้ันจะหมายความว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกตามมาตรา 109 น้ัน กลับ
ใช้ได้แต่เพียงสินค้าในรูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน ทั้งท่ีในอนาคตแนวโน้มสินค้าดังกล่าวลดน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล64 แต่ทั้งน้ีด้วยธรรมชาติของสินค้าในรูปแบบดิจิทลัสามารถที่
จะทําซ้ําได้ง่ายและไม่อาจทราบได้ว่าผู้ซื้อได้ทําการลบท้ิงไปแล้วหรือไม ่จึงได้มีการพยายามขอแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายในมาตรา 109 เกิดขึ้น โดยการเพ่ิมเง่ือนไขในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อขึ้นโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล65 
  การเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองหลักการจําหน่ายคร้ังแรก เน่ืองจากการ
ออกกฎหมาย The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งการออก
กฎหมายดังกล่าวได้นําบทบัญญัติจากสนธิสญัญา WCT เข้ามาปรับใช้ในการออกกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว ถึงแม้ว่าสนธิสัญญานั้นจะได้บัญญติัเรื่องข้อยกเว้นสิทธิจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไว้ให้สามารถ
นํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบดิจิทัลได้ แต่ก็กําหนดโดยให้อิสระแก่คูส่ัญญาในการทํา
สัญญาเก่ียวกับข้อยกเว้นน้ันอย่างไรก็ได้66 ดังน้ัน จึงส่งผลให้กฎหมาย The Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) มิได้บัญญัติเรื่องสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล  
หรือว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ในปี ค.ศ. 2003 ด้วยความ 
ก้าวหน้าของมาตรการการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งเพ่ิมอํานาจการควบคุมและป้องกันงานอันมี
ลิขสิทธ์ิหลังการจําหน่ายให้เจ้าของลิขสิทธ์ิจนเกินสมควร จึงได้มีความพยายามในการเสนอร่าง
กฎหมายเข้าสู่สภาครองเกรส ทั้งร่างของสภาผู้แทนราษฎร หรือว่าร่างของสภาวุฒิสมาชิก ในการ 

                                                 
63 Newman, J. W., Selling the right to license: Examination of the first sale doctrine 

through the lens of UMG Recording & Quanta Computer [Online]. 
64 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 

[Online]. 
65 Ibid.  
66 WCT: Article 6, Right of Distribution 
(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the 

making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of 
the author. 
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ขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้สินค้าในรปูแบบดิจิทัลสามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยชอบด้วยกฎหมายเฉก
เช่นเดียวกับสินค้าในรูปแบบจับต้องได้ อย่างเช่น The Balance Act (House bill 1066)67 โดยเสนอ
ให้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธ์ิในมาตรา 109 โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายบางฉบับอย่าง 
Senate Bill 1621 ได้มีการเสนอเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อให้ชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างเช่น ต้องนําเทคโนโลยีอย่าง Forward and Delete เข้ามาปรับใช้สําหรับวิธีการส่งมอบ68 
กล่าวคือ เมื่อทาํการส่งไปแล้วสินค้าดังกล่าวจะลบทิ้งไปจากคอมพิวเตอร์ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไร
ก็ตามความพยายามในการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายข้อกฎหมายดังกล่าวได้ตกไปทุกฉบับ 
เน่ืองจากสํานักงานลิขสิทธ์ิแห่งสหรัฐอเมรกิา (U.S. Copyright Office) มีความเห็นว่าวิธีการจําหน่าย
จ่ายโอนต่อได้เกิดการทําซ้ําขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้ลบสินค้าอันเดิมทิ้งไปแล้วก็ตาม แต่สินค้าที่ได้ส่งมอบไป
ที่บันทึกข้ึนใหม่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ทําขึ้นใหม่โดยการทําซ้ําตาม
กฎหมายลิขสทิธ์ิ ซึ่งถือว่าสินค้าดังกล่าวผลิตขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 
109 ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ัน การไม่เสื่อมสภาพของงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
โดยการใช้งานและระยะเวลา เป็นอุปสรรคสําคัญอีกอย่างหน่ึงที่สํานักงานลิขสิทธ์ิแห่งสหรัฐอเมริกา
ถือว่าไม่อาจนําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใช้ได้ เพราะเกิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิมากเกินสมควร69 
  สําหรับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังศาลมลรฐันิวยอร์กได้มี
คําพิพากษาในคดี ReDigi v. Capital Reccord70 ซึ่งเป็นคดีที่มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในการตัดสิน
ว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกจะสามารถใช้ได้กับสินค้าในรปูแบบดิจิทัลอย่างเดียวกันกับสินค้าใน
รูปแบบจับต้องได้หรือไม่ ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อเพลงดิจิทัลนั้นได้มีการ
ทําซ้ําเกิดขึ้นและการทําซ้ําดังกล่าวไม่อาจนําหลักการใช้อย่างเป็นธรรมตามมาตรา 107 ของกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิมาปรับใช้ได้ เน่ืองจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตราดังกล่าว การจําหน่ายต่อที่ได้มีการทําซ้ํา
เกิดขึ้นซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ได้ นอกจากน้ี ศาลมิได้วินิจฉยัไปถึงถ้าหากว่าการส่งมอบน้ันมิได้มีการทาํซ้ํา หรือการทาํซ้ําน้ันชอบ
ด้วยกฎหมาย หลักการจําหน่ายคร้ังแรกท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 109 ของกฎหมายลิขสิทธ์ิได้หมายความ

                                                 
67 Congress.gov, H.R.1066 - Net consumer expectations (Balance) Act of 2003 [Online], 

1 July 2014. Available from https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/1066#. 
68 Serra, T., Rebalancing at resale: ReDigi, royalties, and the digital secondary market 

[Online]. 
69 U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report [Online].  
70 1:12-cv-00095-RJS. 
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รวมถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลด้วยหรือไม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นตามรายงานของสํานักงาน
ลิขสิทธ์ิแห่งสหรัฐอเมริกาว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่อาจนํามาปรับใช้กับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลได้เพราะการทําซ้ําที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและการไม่เสื่อมสภาพของสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง จึงไม่อาจนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเดียวกันกับสินค้า
ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้71 อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ได้มีคําพิพากษาของศาลในคดีดังกล่าวออกมา  
ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์คําพิพากษาดังกล่าวอย่างกว้างขวางในแวดวงนักกฎหมาย ส่งผลให้ประธาน
บริษัท ReDigi ได้ย่ืนคําร้องถึงสภาคองเกรสให้มีการแก้ไขขอ้กฎหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลมือสอง โดยอ้างว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกน้ันมีที่มาจากหลักการท่ีว่า “ผู้ใดซื้อ ผู้น้ัน
เป็นเจ้าของ” (You bought it, you own it)72 และเทคโนโลยีของตนที่คิดค้นร่วมกันกับ MIT น้ัน
ปราศจากการทําซ้ํา แต่มีกระบวนการทํางานที่เป็นการย้ายไฟล์สินค้ามใิช่เป็นการทําซ้าํแต่อย่างใด 
เพราะสินค้าไม่เคยอยู่สองที่ในเวลาเดียวกัน นอกจากน้ี การจัดการตลาดมือสองของตนน้ันเป็นการ 
ลดการละเมิดลิขสิทธ์ิเพราะเป็นการดึงให้ผู้คนหันกลับมาใช้สินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างที่ iTune 
เคยทํา73 ซึ่งการกระทําดังกล่าวของประธานบริษัท ReDigi อาจส่งผลใหส้ภาคองเกรสมีการกลับมา
ทบทวนหลักการจําหน่ายคร้ังแรกใหม่อีกคร้ัง ว่าควรจะให้นํามาใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ 
เน่ืองจากความก้าวหน้าเทคโนโลยี Forward and Delete ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งในขณะที่ผู้ศึกษาได้จัดทําวิทยานิพนธ์อยู่น้ีก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรก 
ในสินค้ารูปแบบดิจิทัลจะไปในแนวทิศทางใด เพราะถึงแม้ทางคดีของ ReDigi จะสิ้นสุดลงโดยคํา
พิพากษาของศาลท่ีวินิจฉัยว่าหลักการจําหน่ายไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการจําหน่ายงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
มือสองที่บริษทัช้ันนําอย่าง Amazon  Apple Inc หรือ ReDigi เองที่เพ่ิงได้รับสิทธิบัตรคล้ายคลึงกัน
ในการจัดการเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสอง ซึ่งน่าจะเป็นการการันตีว่าในอนาคต
การจําหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองอาจเกิดข้ึนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคตจึงเป็นที่
น่าจับตามองว่า หากเกิดคดีในลักษณะเดียวกันกับคดี ReDigi ศาลอาจกลบัคําพิพากษาในคดีดังกล่าว
ได้ เน่ืองด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ประกอบกับคําพิพากษาในคดีที่คล้ายคลึงกัน 
 

                                                 
71 Ibid. 
72 ReDigi, ReDigi CEO, John Ossenmacher on digital first sale: Report for Congress 

[Online], 29 May 2014b. Available from http://newsroom.redigi.com/redigi-ceo-john-ossenmacher-
on-digital-first-sale-report-for-congress/. 

73 Ibid. 
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อย่างคดี Usedsoft ในสหภาพยุโรปและความต่ืนตัวในการจะยื่นร่างแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของสภาค
องเกรส หรือแม้กระทั่งการได้รับสิทธิบัตรในการจําหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองทั้งของ Apple 
ReDigi และ Amazon ซึ่งปัจจัยข้างต้นเหล่าน้ีอาจส่งผลให้คําตัดสินในคดี ReDigi เปลี่ยนแปรไปก็
เป็นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.74 ที่ศาลสูงสุดเพ่ิงมีคําตัดสิน 
ที่เปลี่ยนโฉมเรือ่งหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไปจากเดิม75 หากเป็นเช่นน้ีจริงคดีดังกล่าวอาจเปลี่ยนจะ
โฉมหน้าในอุตสาหกรรมสินคา้ในรูปแบบดิจิทัลมือสองไปให้ได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมอย่างเดียวกัน
กับสินค้าในรูปแบบจับต้องได้ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางเดิมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความคุ้มครองสินค้าในรูปแบบดิจิทัลอย่างเคร่งครัด โดยเห็นได้จากการเป็นผู้ผลักดันให้มีการคุ้มครอง
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันว่าได้ให้ความคุ้มครองที่
เหนือกว่าสินค้าในรูปแบบจับต้องได้ ทั้งมาตรการทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักการใช้อย่าง
เป็นธรรม รวมถึงความพยายามของประเทศสหรัฐในการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ออกกฎหมายภายใน
ให้มีความสอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าวโดยผ่านการทํา FTA เมื่อพิจารณาช่ังนํ้าหนักในทุกทางแล้ว 
หลักการจําหน่ายคร้ังแรกสําหรับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล จึงเป็นที่จับตามองว่าจะ
แปรเปลี่ยนไปในทิศทางใด ซึง่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางเท่า ๆ กัน 
 
3.3  สหภาพยุโรป 

3.3.1 สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ปัญหาเร่ืองสิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้ารปูแบบดิจิทัลสาํหรับสหภาพยุโรปก็เป็นปัญหาการ

ขัดแย้งระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผู้บริโภคเช่นเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากธรรมเนียม
ปฏิบัติในการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันจะมีความแตกต่างจากการซื้อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้ เพราะเจ้าของจะจําหน่ายตัวสินค้าควบคู่ไปกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งสญัญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิน้ันมักจํากัดสิทธิของผู้ซือ้ไว้ไม่ให้จําหน่ายต่อไป76 อย่างเช่น การซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ซื้อจะเข้าไปดาวน์โหลด 
ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์และสญัญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการ

                                                 
74 654 F. 3d 210. 
75 54 F.3d 210 (2d Cir. 2011). 
76 Cimentarov, P., The exhaustion of copyright in the digital environment: Are the 

rules suitable to deal with digitally transmitted goods? A comparative approach between 
the USA and the EU [Online], 1 July 2014. Available from http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001 
/786/979/RUG01-001786979_2012_0001_AC.pdf. 
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ซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหมแ่ล้วน้ัน ในประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรียได้มีธุรกิจรูปแบบ
ใหม ่กล่าวคือ การซื้อขายสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ใช้แล้ว (Used Software) โดยผู้ซื้อต่อสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาอนุญาต
ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันโดยตรง  
ซึ่งสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเป็นสัญญาอนุญาตหน่ึงสัญญาต่อการอนุญาตให้ใช้
งานคนเดียว (Single-user License) หรือสัญญาอนุญาตหนึ่งสัญญาต่อผูใ้ช้งานหลายคน (Multiple-
user License)77 การเกิดธุรกิจซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสญัญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว โดยผู้ซือ้คนแรกที่ไม่ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้วสามารถจําหน่าย
สัญญาอนุญาตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทคนกลางในการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
บริษัทคนกลางในการจําหน่ายจะนําสัญญาอนุญาตให้ใช้น้ันไปจําหน่ายต่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อต่อไป78 

การซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีการดังกล่าวน้ันได้มีข้อโต้แย้งจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
ว่าไม่อาจทําการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทํานองดังกล่าวน้ันได้ เน่ืองจากผู้ซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์รายแรกน้ันได้รับสิทธิเพียงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน โดยมิได้เป็นเจ้าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแต่อย่างใด อีกทั้งในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้กําหนดข้อตกลงห้ามมิให้
จําหน่ายจ่ายโอนต่อไปได้ไว้อีกด้วย ดังน้ัน เมื่อผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายแรกมิได้เป็นเจ้าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงจึงไม่อาจทําการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้ 
การจําหน่ายจ่ายโอนต่อดังกล่าวจึงละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
น้ันได้นําไปสู่การย่ืนฟ้องร้องต่อศาลในประเทศเยอรมนีในคดีระหว่าง UsedSoft GmbH v. Oracle 
International Corp ซึ่งเป็นคดีที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เกิดการโต้แย้งกัน 
 คดี UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp79 เป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศ
เยอรมนี โดย Oracle International Corp ซึ่งเป็นบริษทัพัฒนาและจัดจําหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นโจทก์ฟ้อง UsedSoft GmbH ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในการจําหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มือสองว่าละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์ โดยโจทก์อ้างว่าในสัญญาอนุญาตให้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีข้อกําหนดห้ามมิให้ผู้ซื้อโอนสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใน
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะเป็นการใช้ในกิจการของผู้ซื้อเท่าน้ัน โดยข้อห้ามจําหน่ายจ่าย
                                                 

77 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป”, บทบัณฑิตย์ 69, 2(มิถุนายน 2556), 152. 

78 เรื่องเดียวกัน. 
79 (C-128/11) [2012]. 
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โอนต่อดังกล่าวน้ันได้กําหนดไว้ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิว่า80 “ด้วยการชําระค่าซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อจะได้สิทธิอย่างไม่จํากัดเวลาและไม่มีคา่ใช้จ่ายในสิ่งทีบ่ริษัทพัฒนาและจัดหาให้แก ่
ผู้ซื้อภายใต้สัญญาอนุญาตนี้ แต่สิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่จะเป็นการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันภายในธุรกิจของผู้ซื้อเองเท่าน้ัน”81 ดังน้ัน ระหว่างโจทก์กับผู้ซือ้รายแรก 
จึงเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่าน้ัน ผู้ซื้อรายแรกมสีทิธิแค่เพียงการใช้เท่าน้ันแต่มิได้เป็นเจ้าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง ผู้ซื้อรายแรกจึงไม่มีสทิธิจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไป
จําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ นอกจากน้ัน โจทก์อ้างว่าในกรณีดังกล่าวไม่สามารถจะนําหลกัการสิ้นสิทธิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม EU Directive 2009/24/EC ข้อ 4(2) มาปรบัใช้ได้กับกรณีดังกล่าว 
เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวน้ันจะนํามาปรับใช้ได้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเท่าน้ัน82 แต่ผูซ้ื้อ 
คนแรกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมิใช่เจ้าของที่แท้จริงแต่อย่างใด รวมท้ังการจําหน่ายดังกล่าวยัง 
ขัดต่อข้อตกลงสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิที่ผูซ้ือ้รายแรกได้ตกลงในสญัญาดังกล่าวอีกด้วย  

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (European Court of Justice: ECJ) ได้วินิจฉัยในประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นข้อถกเถียงดังกล่าว โดยศาลได้ตีความคําว่า “จําหน่าย” ตาม EC Directive 
2009/24 ข้อ 4(2) ตามแนวทางของสหภาพยุโรปว่ามีความหมายเพียงใด โดยศาลได้วินิจฉัยว่าการซือ้
ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทีม่ขี้อจํากัดการห้ามโอนน้ัน หากเป็นกรณีที่ผู้
ซื้อสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยมิได้จํากัดระยะเวลาสิ้นสุดไว้และเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มี
สิทธิที่จะเข้าควบคุมการใช้งานของผู้ซื้อและกลับไปจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้อีก83 ศาล
วินิจฉัยการซื้อขายระหว่างกันน้ันว่าเป็นการจําหน่ายที่กรรมสิทธ์ิโอนไปยังผู้ซื้อมากกว่าจะเป็นแค่การ
อนุญาตให้ใช้สทิธิที่ผู้ซื้อมีสิทธิเพียงใช้งานเท่าน้ันและคําว่า “จําหน่าย” น้ันไม่ได้มีความหมายเพียงแต่
การจําหน่ายตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ันแต่ยังหมายความรวมถึงการจําหน่ายสัญญาอนุญาตให้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันด้วย ไม่อย่างน้ันแล้วเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจจะอ้างได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้

                                                 
80 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 

มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 152. 
81 Oracle, End user license agreement [Online], 1 July 2014. Available from 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/connectedmobilesales-ios-20130513-
1952116.pdf. 

82 Khoury, M., Exhausted yet? The first sale doctrine and the second-hand market 
for software licenses in the European Union [Online], 11 March 2014. Available from 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1731&context=iclr. 

83 Ibid. 



128 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทําให้ความหมายของคําว่า “จําหน่าย”  
ไม่ครอบคลุมถงึสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ัน84 ดังน้ัน การจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวน้ัน
ให้หมายความรวมถึงการจําหน่ายสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิด้วยและศาลได้วินิจฉัยคําว่า “จําหน่าย” 
หมายความรวมถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผูซ้ือ้โดยไม่ต้องคํานึงว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันจะอยู่ในรูปแบบใด ดังน้ี การจําหน่ายซึ่งโอนกรรมสิทธ์ิไปยังผู้ซื้อนอกจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสิ่งจับต้องได้แล้ว ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยังให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์อีกด้วย85 

จากคําวินิจฉัยคําว่า “จําหน่าย” ให้หมายความรวมถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผูซ้ื้อด้วยของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป น้ันแสดงให้เห็นได้ว่าศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรปมีความเห็นว่าการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิกับผู้ซื้อคนแรก
น้ัน หากข้อตกลงในสัญญานัน้ไม่ได้กําหนดระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุดไว้ อีกทั้งเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่อาจ
เข้าควบคุมการใช้งานและกลับเข้ามาจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้อีก ลักษณะดังกล่าวน้ัน
เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดไม่ได้เป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทีผู่้ซื้อมสีิทธิใช้อย่างเดียวแต่ไม่
มีสิทธิเป็นเจ้าของอย่างที่เจ้าของกล่าวอ้าง ดังน้ัน กรรมสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ย่อมตกแก่ผูซ้ือ้
หลังการจําหน่าย คําพิพากษาในคดีดังกล่าวได้ยุติปัญหาข้อถกเถียงกันที่ว่าการซื้อขายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระหว่างเจ้าของและผูซ้ื้อน้ันเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้สิทธิที่กรรมสิทธ์ิในสินค้ายังคงเป็น
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือเป็นสัญญาซื้อขายที่กรรมสทิธ์ิจะโอนไปยังผู้ซื้อกันแน่ เมื่อศาลตัดสินว่าผู้ซื้อ
เป็นผู้มีกรรมสทิธ์ิน้ัน ผู้ซื้อก็ย่อมมีสิทธิที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามที่สิทธิของผูเ้ป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิพึงมีในการจําหน่ายทรัพย์สินของตน เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิจึงไม่มสีิทธิที่จะเข้าควบคุมการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้อีกต่อไป 

แม้คําพิพากษาดังกล่าวน้ันจะเป็นคําพิพากษาที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์  
แต่การซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนอย่างเพลงดิจิทัล หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ในยุคปัจจุบันแทบไม่มีความแตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะทําเป็น
สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิและกําหนดข้อตกลงการใช้งานไว้ โดยจะกําหนดห้ามมิให้ผูซ้ื้อสินค้าจําหน่าย
จ่ายโอนต่อไปยังบุคคลอ่ืน ผู้ซื้อมีสิทธิเพียงแต่สามารถใช้งานสินค้าน้ันได้เท่าน้ัน ถึงแม้ว่าจะมี
บทบัญญัติกฎหมายในเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากการคุ้มครองงาน
อันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืน ๆ และคําพิพากษาในข้อกฎหมายดังกล่าวก็มิได้เป็นคําพิพากษาที่เก่ียวกับ
                                                 

84 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 158. 

85 เรื่องเดียวกัน. 
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สินค้าในรูปแบบดิจิทัลอ่ืน ๆ ด้วย แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันถือว่าเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึง ดังน้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในระบบออนไลน์ก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าอันมี
ลิขสิทธ์ิซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลประเภทหน่ึงด้วย ดังน้ี คําพิพากษาในคดี Usedsoft ดังกล่าวนั้นน่าจะ
นํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลอย่างอ่ืนได้ด้วย เพราะมีวิธีการซื้อขายคล้ายคลึงกันกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คําพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปจึงน่าจะเป็นการรองรับสิทธิของ
ผู้ซื้อในสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนด้วยอย่างเดียวกัน ดังน้ี การซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลไม่
ว่าจะเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทใดในสหภาพยุโรปก็น่าจะถือว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่
กรรมสิทธ์ิในสนิค้าโอนไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงถือว่าเป็นเจ้าของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันอย่างแท้จริง หา
ใช่กรรมสทิธ์ิยังอยู่กับเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิมแต่อย่างใดไม่ 

3.3.2 วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อต่อสินค้าอันมีลขิสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 การซื้อขายต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลในสหภาพยุโรปก็มิได้มีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ 
แต่อย่างใด กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธ์ิมักจะกําหนดข้อตกลงจํากัดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ซื้อไว้ในสัญญา
อนุญาตให้ใช้สทิธิ เช่น ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนต่อ เป็นต้น สําหรับการซื้อขายสินค้าในรปูแบบดิจิทัลมอื
สองโดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีกับประเทศออสเตรีย 
ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่น้ันเป็นการซื้อขายสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้งานมาแล้ว โดยมีบริษัทอย่าง Usedsoft เป็นบริษัทคนกลาง
ระหว่างผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์คนแรกกับผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อ โดยถ้าหากผู้ซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คนแรกไม่ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้ว ผู้ซื้ออาจจะขายสัญญา
อนุญาตให้ใช้สทิธิแก่บริษัทคนกลางอย่าง Usedsoft โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ซื้อคนแรกจะต้องทําการลบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตนจะจําหน่ายต่อออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนก่อนแล้ว Usedsoft  
จะนําสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปขายต่อให้กับผู้ซื้อต่อ โดยมีวิธีการ
จําหน่ายจ่ายโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปยังผู้ซื้อต่อด้วยการให้ผู้ซื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้รับสิทธิอย่างเดียวกับสิทธิของผู้ซือ้คนแรก กล่าวคือ ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อจะมี
สิทธิที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสญัญาอนญุาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จาก
เว็บไซต์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิได้โดยตรง ซึ่งอาจเป็นสัญญาหนึ่งสัญญาต่อการอนุญาตให้ใช้งานเพียง 
ผู้เดียว (Single-user Licence) หรือสัญญาอนุญาตหน่ึงสัญญาต่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง 
(Multiple-user Licence) แล้วแต่กรณี86 
 

                                                 
86 เรื่องเดียวกัน, 152. 
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 สําหรับวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
สหภาพยุโรป จากกรณีของบริษัทคนกลางอย่าง Usedsoft จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการนําเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยเข้ามาเก่ียวข้องกับวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสําหรับสินค้าน้ันแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างจากใน
กรณีบริษัทคนกลางในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นําเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องกับวิธีการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าผู้ซื้อคนแรกจะทําการลบทิ้ง หรือทําให้ไมส่ามารถใช้งานในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก่อนจะทําการจําหน่ายจ่ายโอนต่อแล้วหรือไม่ เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งต่างกับที่ประเทศสหรัฐที่เมื่อมีส่งมอบสินค้าไปยังผู้ซื้อต่อแล้วจะลบไฟล์สนิค้าน้ันทิ้งโดย
อัตโนมัติจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อคนแรก แต่ Usedsoft ใช้วิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปยังผู้
ซื้อต่อโดยวิธีการให้ผูซ้ื้อต่อเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําหน่ายต่อได้โดยตรงจาก
เว็บไซต์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลและสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ซื้อคนแรก87 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวน้ันย่อมเกิดการทําซ้ําซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อ
ต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการ
ทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนน้ัน ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิตาม 
Directive 2009/24 on the legal protection of computer program ข้อ 4(1)88 ซึ่งกําหนด
รับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมสิทธิที่จะกระทําหรืออนุญาตใหผู้้อ่ืนกระทํา

                                                 
87 เรื่องเดียวกัน, 160. 
88 Article 4 Restricted acts 
1. Subject to the provisions of Articles 5 and 6, the exclusive rights of the rightholder 

within the meaning of Article 2 shall include the right to do or to authorise: 
(a) the permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and 

in any form, in part or in whole; in so far as loading, displaying, running, transmission or storage of 
the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to authorisation 
by the rightholder; 

(b) the translation, adaptation, arrangement and any other alteration of a computer pro-
gram and the reproduction of the results thereof, without prejudice to the rights of the person 
who alters the program; 

(c)any form of distribution to the public, including the rental, of the original computer 
program or of copies thereof. 

2. The first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder or with his 
consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the excep-
tion of the right to control further rental of the program or a copy thereof. 
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การทําซ้ําไม่ว่าถาวร หรือช่ัวคราว ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าโดยวิธีใดและไม่ว่าในรปูแบบใด
บางส่วน หรือทั้งหมด โดยการคัดลอก แสดงให้เห็น การส่งต่อ หรือการจัดเก็บไว้ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การกระทําดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่อย่างไรก็ดีในข้อ 589 
ของ Directive 2009/24 on the legal protection of computer program ได้กําหนดข้อยกเว้น
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามข้อ 4(1) ของเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ สําหรับผู้ที่ได้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมาโดยชอบด้วยกฎหมายและผูท้ี่มีสิทธิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันรวมทั้ง 
ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย โดยกําหนดให้ในกรณีไมม่ีข้อตกลงของสัญญาไว้โดยเฉพาะ ผู้ได้มา 
ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมายสามารถกระทําการต่างๆ ตามข้อ 4(1) ได้โดยไม่
จําต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสทิธ์ิเพราะเพ่ือการใช้ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ันผู้มสีิทธิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถสํารองข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เท่าที่จําเป็น90 จากบทบัญญติัข้างต้น ถ้าผู้ได้มาโดย
ชอบด้วยกฎหมายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้กระทําการดังกล่าวตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 5 ของ EU 
Directive 2009/24 on the legal protection of computer program ซึ่งหมายรวมถึงการทําซ้ํา
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิ การกระทําดังกล่าวก็ไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด 
 สําหรับวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อซึ่งมีการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนน้ัน ในคดีพิพาทท่ี
เกิดขึ้นระหว่าง UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp ในการพิจารณาคดีดังกล่าวใน

                                                 
89 Article 5 Exceptions to the restricted acts 
1. In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in points (a) and 

(b) of Article 4(1) shall not require authorisation by the rightholder where they are necessary for 
the use of the computer program by the lawful acquirer in accordance with its intended purpose, 
including for error correction. 

2. The making of a back-up copy by a person having a right to use the computer pro-
gram may not be prevented by contract in so far as it is necessary for that use. 

3. The person having a right to use a copy of a computer program shall be entitled, 
without the authorisation of the rightholder, to observe, study or test the functioning of the pro-
gram in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program 
if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or stor-
ing the program which he is entitled to do. 

90 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 151. 
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ศาลช้ันต้น Landgericht Munchen (Munich Regional Court) ได้มีคําตัดสินว่า UsedSoft 
GmbH จําเลยละเมิดลิขสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์และมีคาํสั่งห้ามไม่ให้จาํเลยจําหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ัน UsedSoft GmbH ได้อุทธรณ์ปัญหาข้อ
กฎหมายต่อศาลสูงสุดของประเทศเยอรมนี (German Federal Supreme Court) ซึง่ศาลได้มีคํา
วินิจฉัยในปัญหากฎหมายดังกล่าวโดยเห็นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทีร่ะบุถึงสิทธิต่าง ๆ สําหรับการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้จํากัดสิทธิไว้ซึ่งไม่สามารถจะโอนต่อได้ ซึ่งจะทําให้ผูซ้ื้อคนแรกไม่ที่
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้อ่ืนต่อได้รวมท้ังการโอนให้แก่จําเลย ดังน้ัน 
การกระทําของจําเลยที่ได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปจําหน่ายต่อ การ
กระทําดังกล่าวของจําเลยย่อมเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
เน่ืองจากการจําหน่ายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันเป็นการทําซ้ําตาม EU Directive 2009/24 on 
the legal protection of computer program ข้อ 4(1) เพราะผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อจาก
จําเลยสามารถทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นการทําซ้ํา
ช่ัวคราว หรือถาวรลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนได้ ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
จากคําพิพากษาของศาลสูงสุดของเยอรมนี ศาลเห็นว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวมีการทําซ้ําเกิดขึ้น ซึ่งการทําซ้ําไม่ว่าจะช่ัวคราว หรือถาวรถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ศาลจึงตัดสินว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวน้ันเป็นการ
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่อย่างไรก็ดี ศาลสูงสุดไมไ่ด้นําหลักการใช้อย่างเป็น
ธรรมมาตามข้อ 5 ของ Directive 2009/24 on the legal protection of computer program 
ปรับใช้กับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ถ้าหากว่าผู้ซื้อคนแรกซึ่งเป็นผู้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมาโดย
ชอบด้วยกฎหมายได้ลบทิ้ง หรือทําให้ไม่สามารถใช้ได้หลงัจากการจําหน่ายต่อไปแล้ว ซึ่งผูซ้ื้อต่อเป็น 
ผู้มาสวมสทิธิแทนผู้ซื้อคนแรกได้ทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถือว่าการทําซ้ําที่เกิดขึน้ในการ
จําหน่ายต่อน้ันได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไมอ่ย่างไร 
 อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดของเยอรมนีได้ตัดสินใจพักการพิจารณาคดีไว้ เพ่ือส่งปัญหาข้อ
กฎหมายไปยังศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (European Court of Justice) เพ่ือพิจารณาตัดสินคดี
ดังกล่าว รวมท้ังในกรณีปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่มีการทําซ้ําเกิดขึ้นและไม่อาจแน่ใจว่าผู้ซื้อคน
แรกยังคงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนหรือไม่ โดยศาลเห็นว่าวิธีการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ซื้อต่อน้ัน ผู้ซื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันจะต้อง
ติดต้ังจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นฉบับจากผู้ซื้อรายแรกเท่าน้ันและผูซ้ือ้ต่อจะสามารถติดต้ัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนได้น้ัน ผู้ซื้อคนแรกจะต้องลบทิ้ง หรือไม่สามารถ
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ทําให้ใช้งานได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้วเท่าน้ัน ซึ่งศาลจะถือว่าการกระทําดังกล่าวไม่
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ91 แต่ถ้าหากผู้ซื้อคน
แรกไม่ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทิ้ง หรือไม่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ได้จําหน่ายต่อ ศาลเห็น
ว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อดังกล่าวจะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิ
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ92 ซึ่งจะถือว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ซื้อรายแรก
กับผู้ซื้อต่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ไมส่ามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้ 
เน่ืองจากเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  
 จากคําตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ในกรณกีารจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการทําซ้ํางานขึ้นใหม่ได้ ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลให้ความสําคัญกับจํานวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และจํานวนผู้ครอบครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อสิ้นสดุการจําหน่ายว่ามีจํานวนเท่าใดมากกว่าที่จะ
คํานึงถึงว่าวิธีการจําหน่ายงานอันมีลิขสทิธ์ิดังกล่าวน้ันได้มีการทําซ้ําเกดิขึ้นหรือไม่ ซึ่งน่าจะกล่าวได้ว่า
ศาลไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิธีการส่งมอบที่มกีารทําซ้ําเท่าใดนัก หากผลลพัธ์สุดท้ายแล้วโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ยังคงมีจํานวนเท่าเดิมก่อนมีการจําหน่ายขึ้น ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลยุติธรรมแห่งสหภาพ
ยุโรปมองถึงเจตนาในการจําหน่ายของผู้ซื้อคนแรกว่าได้มคีวามสุจริตสําหรับการจําหน่ายดังกล่าว
หรือไม่ โดยเห็นได้จากที่ศาลได้มีคําวินิจฉัยว่าหลังการซื้อขายหากผู้ซื้อคนแรกไม่ทําการลบทิ้ง หรือไม่
ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศาลจึงจะถือว่าการจําหน่ายดังกล่าวเป็นการ
ละเมิดสิทธิในการทําซ้ําซึ่งเป็นแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งถ้ามองในมุมกลับกัน น้ันแสดงให้
เห็นว่าถ้าหากผู้ซื้อได้ทําการลบทิ้ง หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วน้ันไซร้ การจําหน่ายที่มีการ
ทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนที่เกิดขึ้นก็จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิแต่
อย่างใดและผู้ซื้อต่อถือว่าเป็นผู้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 5(1) EU 
Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program แล้ว น้ันหมายความ
ว่าศาลไม่ได้คํานึงถึงวิธีการเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้มา อย่างไรก็ดี ศาลยอมรับว่าการตีความบังคับใช้
กฎหมายเช่นน้ีย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเป็นเร่ืองยากที่จะตรวจสอบว่าผู้ซื้อที่ได้โอนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปแล้วยังคงใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันอยู่หรือไม่ แต่ศาลเห็นว่าปัญหาในทาง
ปฏิบัติก็ไม่ควรถูกยกเป็นเหตุผลในการจํากัดสิทธิของเจ้าของสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิในการจําหน่าย

                                                 
91 เรื่องเดียวกัน, 160. 
92 Stothers, C., When is copyright exhausted by a software licence? UsedSoft v Ora-

cle [Online], 1 July 2014. Available from http://www.arnoldporter.com/resources 
/documents/EIPR_11_Stothers.pdf. 
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ทรัพย์สินของตน93 อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้มีคํา
พิพากษาในคดี Art & Allposters International BV v. Stichting Pictoright94 ที่เกิดข้อพิพาทใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งศาลได้วางหลักว่า หลักการสิ้นสทิธิตาม EU Directive 2001/29/EC ข้อ 
4(2) ไม่สามารถนําไปปรับใช้กับสินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิที่เกิดจากการทําซ้ําขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ อย่างการถ่ายโอนงานอันมีลิขสิทธ์ิจากกระดาษไปยังผ้าใบซึ่งถือว่าเป็น
การทําซ้ําขึ้นและนําออกจําหน่ายต่อด้วยงานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปใหม ่โดยพิจารณา EU Directive 
2001/29/EC Recital 28 ว่าหลักการสิ้นสทิธิจะนํามาปรับใช้ได้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปจับต้อง
ได้แบบด้ังเดิมที่เจ้าของลิขสทิธ์ิจําหน่ายไปเท่าน้ัน โดยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในรูปแบบจับต้องอัน
ใหม ่แม้จะเป็นรูปแบบจับต้องได้ประเภทเดียวกัน อย่างเช่น ในคดีน้ีที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจําหน่ายลิขสิทธ์ิ
ภาพในกระดาษแต่ผู้ซื้อกลับถ่ายโอนภาพไปอยู่ในผ้าใบแทน ซึ่งศาลมองว่าเป็นการทําซ้ําโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การจําหน่ายภาพที่อยู่ในผ้าใบต่อจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ศึกษาเห็นว่าการตัดสินดังกล่าว
หากเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับกรณีหนังสอื หากผู้ซื้อย้ายตัวหนังสือไปท่ีหนังสือเล่มใหม่แล้วนําไป
จําหน่ายต่อ ก็ย่อมละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งการทําซ้ําและสทิธิจําหน่าย เพราะมิใช่เป็นสื่อที่บรรจุงานอันมี
ลิขสิทธ์ิแบบด้ังเดิมที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจําหน่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคําตัดสินในคดีดังกล่าวจะเป็นการ
ตัดสินที่เก่ียวกับการทําซ้ํางานที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ แต่ย่อมส่งผลกระทบต่อการทําซ้ํางานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ EU Directive 2001/29/EC ในรูปแบบดิจิทัล เพราะอย่างไรเสียก็
หลีกเลี่ยงการทําซ้ําขึ้นใหม่ในระหว่างซื้อขายไม่ได้ จึงเกิดข้อกังขาว่าสินค้าที่อยู่ในอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกฎหมายฉบับน้ี อย่าง เพลงดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น สามารถนํา
หลักการสิ้นสทิธิมาปรับใช้ได้อย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือไม่ ในเมื่อการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อเกิดการทําซ้ําขึ้นในคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อต่อเช่นกัน แต่ศาลก็ตัดสนิให้หลักการสิน้สิทธิสามารถ
นํามาปรับใช้ได้ อย่างไรก็ดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเพลงดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้
กฎหมายคนละฉบับกัน  
 จากการศึกษาประเด็นปัญหาดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับคําตัดสินของศาล
ยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป เพราะเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วการจําหน่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
น้ันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการทําซ้ําได้ เมื่อท้ายที่สุดแล้วจํานวนสินค้าที่จําหน่ายและผู้ครอบครอง
ยังคงมีเท่าเดิมและถ้าหากว่าการทําซ้ําดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิเกิน
สมควรแล้ว การทําซ้ําน้ันควรได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถึงแมว่้าการทําซ้ําดังกล่าวจะมี
                                                 

93 อํานาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธ์ิ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2556), 214. 

94 C-419/13. 
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วัตถุประสงค์เพ่ือการจําหน่ายงานน้ันก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นการกระทําที่แสวงหากําไรอันเกินควรจาก
การที่ตนพึงได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิของตนเท่าน้ัน นอกจากน้ี เจ้าของลิขสิทธ์ิเองก็ได้รับ
ค่าตอบแทนในงานช้ินน้ันไปแล้วจากการจําหน่ายคร้ังแรก สําหรับกรณีสนิค้าในรูปแบบดิจิทัลอ่ืน ๆ 
เช่น เพลงดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นที่กังขาว่าจะสามารถนําคําตัดสินของศาลยุโรปมา
ปรับใช้ได้อย่างเดียวกันกับกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือไม ่เพราะว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้ Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer 
program ซึ่งกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแยกออกจากงานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืนที่ซึ่งกําหนดให้การ
คุ้มครองไว้ใน Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related rights in the information society แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้งสอง
ฉบับมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เห็นได้จาก Directive 2001/29/EC on the harmonisation of 
certain aspects of copyright and related rights in the information society ก็ได้บัญญัติ
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นหลักการยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิในการทําซ้ําไว้
ด้วยอย่างเดียวกันกับกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสหภาพยุโรปได้กําหนดให้ประเทศสมาชิกอนุวัติ
การเป็นกฎหมายลิขสิทธ์ิภายในแต่ละประเทศ อย่างข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทําซ้ําช่ัวคราวตามข้อ 
5(1)95 ซึ่งอาจเป็นกรณีส่งงานอันมีลิขสทิธ์ิผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังบุคคลที่สาม หรือการทําซ้ําที่ชอบด้วย
กฎหมาย ในกรณีที่เป็นการทาํซ้ําที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควรและไม่
เป็นแสวงหากําไรโดยมิชอบ จะเห็นได้ว่าสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนก็มีบทบัญญัติให้การ
คุ้มครองที่ไม่แตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคดีที่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสิน
ไปน้ันจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจากการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิแต่เพียงอย่างเดียวมิได้เก่ียวกับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน แต่ก็ถือว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวน้ันเป็นสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทหน่ึงที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

                                                 
95 Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related 

rights in the information society: Article 5 (1) Exceptions and limitations 
1. Temporary acts of reproduction referred to in Article 2,which are transient or inci-

dental [and] an integral and essential part of a technological process and whose sole purpose is 
to enable: 

(a) a transmission in a network between third parties by an intermediary, or 
(b) a lawful use of a work or other subject-matter to be made, and which have no inde-

pendent economic significance, shall be exempted from the reproduction right provided for in 
Article 2. 
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ลิขสิทธ์ิ ซึ่งน่าจะสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน อาทิ เพลงดิจิทัล หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิได้อย่างเดียวกันสําหรับกรณีการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อที่ได้เกิดการทําซ้ําขึ้น 
 แม้ว่าศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปจะวินิจฉัยว่าการทําซ้าํในขั้นตอนการส่งมอบโปรแกรมแก
รมคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ซื้อต่อจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
แต่ศาลก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญว่าเป็นการยากท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิจะแน่ใจได้ว่าผู้ซื้อรายแรกได้ลบทิ้ง 
หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างจากการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบจับต้องได้ที่ต้องมีการส่งมอบกันในทางกายภาพ ศาลจึง
เห็นว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิมสีิทธิที่จะมีมาตรการทางเทคโนโลยีในการป้องกันการทําซ้ําได้ เช่น รหัสการ
เข้าถึง (Product Keys) เป็นต้น96 ซึ่งถ้าหากว่าสินค้าในรูปแบบดิจิทัลไม่ว่าจะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือสินค้าประเภทอ่ืน อย่างเพลงดิจิทัล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของลิขสิทธ์ิได้นํามาตรการทาง
เทคโนโลยีอย่างมาตรการทําซ้ํา (Copy Control) เข้ามาปรับใช้กับสินคา้ของตน ย่อมส่งผลต่อ
หลักการยกเว้นความรับผิด เน่ืองด้วยสหภาพยุโรปได้กําหนดหลักการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในและสิทธิ
ข้างเคียงในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หรือ EU Directive 2001/29/EC โดยกฎหมายฉบับน้ีได้อนุวัติการ
จากสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทั้ง 2 ฉบับทั้ง WCT และ WPPT  ซึ่งให้การ
คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่นํามาป้องกัน หรือจํากัดการกระทําต่องานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิ 
อ่ืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งแปลความได้ว่าถ้าหากการจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่มี
กระบวนการทําซ้ําเกิดขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือได้กระทําการหลีกเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยีที่เจ้าของนํามาป้องกัน หรือจํากัดการกระทําต่องานอันมีลิขสิทธ์ิโดยตรง 
โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ ย่อมเป็นความผิดต่อกฎหมายฉบับน้ีทั้งสิ้น97 ซึ่งมีผลกระทบต่อหลักการ
ยกเว้นความรับผิด หรือการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่สามารถทําซ้ําได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต หรือ
หลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่เป็นความผิดในกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่าถ้าหากว่าเจ้าของ
นํามาตรการทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในคดีดังกล่าวนอกเหนือจากมาตรการ
ทางสัญญาแลว้น้ัน การส่งมอบที่หลีกเลี่ยงการทําซ้ําไม่ได้น้ันจะได้รับการยกเว้นความรับผิดหรือไม่ แต่
เมื่อวิเคราะห์จากคําพิพากษาของศาลในคดี Usedsoft แล้วที่ว่าถ้าผู้ซื้อคนแรกจะต้องลบทิ้ง หรือไม่

                                                 
96 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 

มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 161. 
97 กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธ์ิ

โดยชอบธรรม [Online], 10 กันยายน 2558. แหล่งท่ีมา http://dspace2.bu.ac.th/jspui/bitstream/ 
123456789/719/1/Krittapart_tung.pdf. 
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สามารถทําใหใ้ช้งานได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้วเท่าน้ัน ศาลจึงจะถือว่าการกระทํา
ดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่ถ้า
หากผู้ซื้อคนแรกไม่ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทิ้ง หรือไม่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ได้จําหน่าย
ต่อ ศาลจึงจะเห็นว่าการจําหน่ายจ่ายโอนต่อดังกล่าวจะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
ทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปค่อนข้างจะ 
ไม่ใสใ่จวิธีการเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อท้ายทีสุ่ดแล้วน้ันสินค้าที่ได้จําหน่ายจ่ายโอนต่อไปเหลือจํานวน
เท่าเดิมเพราะหลังการส่งมอบผู้ซื้อคนแรกได้ลบทิ้งไป หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์
ของตนเสีย ศาลก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทําให้การทําซ้ําน้ันไม่เป็นความผิด ถงึแม้ศาลจะ
ตระหนักถึงความสําคัญของการที่เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่อาจแน่ใจได้ว่าผู้ซื้อรายแรกได้ลบทิ้ง หรือทําให ้
ไม่สามารถใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่โดยการที่ให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถใช้มาตรการ
ทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ แต่ถ้าหากผู้ซื้อรายแรกได้ลบทิง้ หรือไม่อาจทําให้ใช้งานในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แล้วอย่างแท้จริง ศาลก็ถือว่ากระบวนการจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่มีการทําซ้าํขึ้นน้ันก็มิได้
ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําอยู่น้ันเอง 

3.3.3 หลักการสิ้นสทิธิในสินค้าอันมลีิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปนําหลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายในทรัพย์สนิทางปัญญาระดับภูมิภาค 
(Regional Exhaustion) มาใช้กับสิทธิจําหน่ายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งมทีี่มาจากคําพิพากษาของศาล
เอง กล่าวคือ เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิวางจําหน่ายสินค้าของตนแล้วไม่ว่าจะในประเทศสมาชิกใด สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการควบคุมจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมหมดไป98 แต่เพ่ือความเป็นเอกภาพและลด
ความเหลื่อมล้าํในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน เหตุน้ีสหภาพยุโรปจึงได้
พยายามสร้างระบบกฎหมายให้แก่ประเทศสมาชิกเพ่ือให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดย
การออก EU Directive 2001/29/EC ซึ่งหลักการยกเว้นสิทธิจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ 
ลิขสิทธ์ิได้กําหนดไว้ในข้อ 4(2)99 ว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายงานอันมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของ

                                                 
98 สรียา กาฬสิทธ์ุ, หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิในการจําหน่าย, 

(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), 40. 
99 Article 4 Distribution right 
1. Member States shall provide for authors, in respect of the original of their works or of 

copies thereof, the exclusive right to authorize or prohibit any form of distribution to the public 
by sale or otherwise. 

2. The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of the 
original or copies of the work, except where the first sale or other transfer of ownership in the 
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ลิขสิทธ์ิย่อมสิน้สุดไปหลังการจําหน่ายคร้ังแรกในสหภาพยุโรป ซึ่งหลักการดังกล่าวนํามาปรับใช้กับ
สินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ได้มีการ
แสดงออกในรูปแบบใด แต่สําหรับกรณีของงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน 
สหภาพยุโรปได้กําหนดกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะใน EU Directive 2009/24 on the legal 
protection of computer program ซึ่งบัญญัติไว้ใน ข้อ 1(1) ให้ประเทศสมาชิกต้องคุ้มครอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิในฐานะงานวรรณกรรมตามความหมายของอนุสัญญา
เบอร์น ซึ่งเป็นไปในทํานองเดียวกับสนธิสัญญา WCT ข้อ 1(2) ที่กําหนดให้คุ้มครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงออกด้วยวิธีการใดก็ตาม 
ยกเว้นความคิด หรือหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง100 และสหภาพ
ยุโรปได้กําหนดการรองรับสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสิ้นสทิธิไว้ในข้อ 4 ของ EU 
Directive 2009/24/EC โดยข้อ 4(1) กฎหมายกําหนดรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าโดยการวิธีใดและไม่ว่าในรูปแบบใดบางส่วน หรอืทั้งหมด โดย
การคัดลอก แสดงให้เห็น การส่งต่อ หรือการเก็บไว้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการกระทําดังกล่าว
น้ันจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ สําหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการให้เช่าซึ่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ หรือสําเนา กฎหมายฉบับน้ียังได้กําหนดหลักการสิ้นสทิธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไว้ในข้อ 4(2) ซึ่งได้บัญญัติรองรับหลักการสิ้นสิทธิ โดยกําหนดให้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ในการจําหน่ายจ่ายโอนซึ่งสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ้นไปภายในสหภาพยุโรป หลงัจากที่ได้มีการ
จําหน่ายคร้ังแรกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือโดยการยินยอมของเจ้าของ 
 
 

                                                                                                                                            
community of that object is made by the right holder or with his consent. 

100 Directive 2009/24 on the legal protection of computer program , Article 1, Object of 
protection 

(1) In accordance with the provisions of this Directive, Member States shall protect 
computer programs, by copyright, as literary works within the meaning of Berne Convention for 
the Protect of Literary and Artistic Works. For the purposes of this Directive, the term computer 
shall include their preparatory design material 

(1) Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any form 
of computer program. Ideas and principles which underlie any element of computer program, 
including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under this Directive. 
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ลิขสิทธ์ิ เว้นแต่สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ หรือทําสําเนาจะไม่สิ้นไปด้วย101 จากบทบัญญัติดังกล่าวการ
จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งแรกในสหภาพยุโรปจะทําให้สิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนสิ้นไป 
ขณะที่สิทธิอ่ืนที่มีอยู่ตามมาตรา 4(1) เช่น การทําซ้ําไม่สิ้นไปด้วยรวมท้ังสิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ 
หรือทําสําเนา  
 แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรปจะได้กําหนดหลักการสิ้นสิทธิไว้ใน EU Directive 
2001/29/EC และ EU Directive 2009/24/EC สําหรับกรณีงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทต่างๆและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าหลักการสิ้นสิทธิที่ได้บัญญัติไว้ใน EU Directive 
2001/29/EC และ EU Directive 2009/24/EC น้ันนอกจากใช้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบจบั
ต้องได้แล้วน้ันให้หมายความรวมถึงงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยหรือไม่ จนกระทั่งได้มี
การฟ้องร้องเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีระหว่าง UsedSoft GmbH v. Oracle International 
Corp102 ในกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลประเภทหน่ึง 
ซึ่งมีประเด็นในคดีว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้
หรือไม่ โจทก์อ้างว่าหลักการส้ินสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อ 4(2) ของ EU Directive 
2009/24/EC on the legal protection of computer program น้ันไม่สามารถนํามาปรับใช้กับ

                                                 
101 Directive 2009/24 on the legal protection of computer program , Article 4, Restricted 

acts 
(1) Subject to provisions of Article 5 and 6, the exclusive rights of the right holder within 

the meaning of Article 2 shall include the right to do or to authorize: 
 (a) the permanent or temporary reproduction of a computer program by any 

means and in any form, in part or in whole; in so far as loading, displaying, running, transmission 
or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to 
authorization by the right holder;  

 (b) the translation, adaptation, arrangement and any other alteration of a 
computer program and the reproduction of the results thereof, without prejudice to the rights of 
the person who alters the program; 

 (c) Any form of distribution to the public, including the rental, of the original 
computer program or of copies thereof. 

(2) The first sale in the community of a copy of a program by the right holder or with his 
consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the 
exception of the right to control further rental of the program or copy thereof. 

102 (C-128/11) [2012]. 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ซื้อมาจากการดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสญัญาอนุญาต 
ให้ใช้สทิธิได้ โดยเป็นไปในลักษณะทํานองเดียวกันกับหลักการสิ้นสิทธิตามมาตรา 69C (3) แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1965 (German Copyright Act of 1965 หรือ UrhG) ซึ่งได้บัญญัติไว้
ว่า เมื่อมีการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสหภาพยุโรปโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิแลว้ 
สิทธิจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันย่อมระงับไปยกเว้นสิทธิในการเช่า103 
ในทางกลับกัน จําเลยอ้างว่าสิทธิจําหน่ายซึง่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์น้ันได้ระงับไปตาม
หลักการสิ้นสทิธิแล้วตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of 
computer program เพราะโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิได้จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไป
แล้ว ซึ่งทําให้สทิธิจําหน่ายจ่ายโอนของเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสิ้นไปภายใน
สหภาพยุโรป หลังการจําหน่ายคร้ังแรกโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือโดยยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิ โจทก์
จึงไม่มีอํานาจควบคุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้อีกต่อไป จึงทําให้จําเลยมีสิทธิทีจ่ะจําหน่าย
จ่ายโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต่อไปได้ นอกจากน้ัน จําเลยได้กล่าวอ้างถึงคดี OEM-
Version104 ซึ่งเป็นคดีพิพาทท่ีเก่ียวกับหลักการสิ้นสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง Microsoft 
และบริษัทจัดจําหน่ายฮาร์ดแวร์ซึ่งเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ MS-DOS” และ “MS 
Windows for Workgroups” โดยในคดีดังกล่าวนั้นศาลสงูสุดของประเทศเยอรมนีได้พิพากษาว่า 
สิทธิในการจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ้นไปหลังการจําหน่ายคร้ังแรกใน
สหภาพยุโรป105 และแม้ว่าคดีดังกล่าวจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้แต่ก็
สามารถนําหลกัการสิ้นสิทธิมาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้เฉกเช่นอย่างเดียวกัน ซึ่ง
น้ันหมายความว่าจําเลยอ้างว่าหลักการสิ้นสทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามบทบัญญัติในข้อ 4(2) 
ของ EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program และมาตรา 
69C (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1965 น้ันนอกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบ
จับต้องได้แล้ว ในทํานองเดียวกันได้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย  
 ศาลช้ันต้น Landgericht Munchen (Munich Regional Court) ได้มีคําตัดสินว่าจําเลย
ละเมิดลิขสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์และมีคาํสั่งห้ามมิให้จาํเลยจําหน่ายจ่ายโอนซึ่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันอีกต่อไป จําเลยจึงอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายต่อศาลสงูสุดของ

                                                 
103 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 

มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 154. 
104 I ZR 244/97. 
105 Stothers, C., When is Copyright Exhausted by a Software Licence? UsedSoft v Ora-

cle [Online]. 
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ประเทศเยอรมนี (German Federal Supream Court) ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาว่าการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อของจําเลยขัดต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้ระบุห้ามมิให้จําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันให้แก่บุคคลอ่ืน การที่จําเลยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปจําหน่ายจ่ายโอนต่อ
จึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์ในการทําซ้าํโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะผู้ซื้อต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปสามารถที่จะทําซ้ําช่ัวคราว หรือถาวรลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตน ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายสทิธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิตามข้อ 4(1) ของ EU Directive 
2009/24/EC on the legal protection of computer program จากคําพิพากษาของศาลสูงสุด
ของประเทศเยอรมันมิได้ช้ีชัดว่าหลักการสิ้นสิทธิตามข้อ 4(2) ของ EU Directive 2009/24/EC on 
the legal protection of computer program น้ันสามารถนํามาปรับใช้กับการจําหน่ายจ่ายโอน
ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้หรือไม่ เพียงแต่วินิจฉัยว่าการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อต่อน้ันเกิดการทําซ้ําช่ัวคราว หรือถาวรข้ึน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ 
แต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิ จึงไม่สามารถที่จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ ศาลมิได้มีคําวินิจฉยัว่าหลักการสิ้นสิทธิไม่สามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ศาลสูงสุดของ
ประเทศเยอรมนีได้มีการตัดสินใจพักการพิจารณาคดีไว้เพ่ือที่จะส่งปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาล
ยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเพ่ือพิจารณาตัดสินต่อไปแทน 
 ประเด็นทางกฎหมายที่ศาลสูงสุดของประเทศเยอรมนีได้ส่งไปยังศาลยุติธรรมแห่งสหภาพ
ยุโรปพิจารณาตัดสินมีด้วยกัน 3 ประเด็นดังต่อไปน้ี106  
 ประเด็นแรก ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายแรกจะสามารถอ้างหลักการสิ้นสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ในฐานะที่ตนเป็นผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามข้อ 5(1) EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program ได้
หรือไม่  
 ประเด็นที่สอง สิทธิจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิจะสิ้นสิทธิไปหลังการจําหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เป็นคร้ังแรกตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal 
protection of computer program หรือไม่ และ 
 ประเด็นที่สาม ผู้ซื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 5(1) EU Directive 2009/24/EC on the legal 
protection of computer program หรือไม่ และจะสามารถอ้างหลักการสิ้นสิทธิตามข้อ 4(2) จาก
                                                 

106 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 156-157.  
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ผู้ซื้อรายแรกได้หรือไม่หากผู้ซื้อรายแรกลบ หรือทําให้ไมส่ามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้ว  
 ซึ่งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยในประเด็นที่สองที่ว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถ
นํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้หรือไม่ โดยศาลเห็นว่าตามข้ออ้างของโจทก์ที่ว่า
หลักการสิ้นสทิธิตาม ข้อ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of 
computer program และมาตรา 69C (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1965 นํามาปรับใช้ได้
แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เพียงเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้กับกรณี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ซื้อมาโดยการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตน้ันฟังไม่ได้107 เน่ืองจาก
ศาลเห็นว่าหลักการสิ้นสิทธิทีไ่ด้บัญญัติในขอ้ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal 
protection of computer program มิได้จํากัดแต่เพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้เพียงเท่าน้ัน แต่ได้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยที่ได้จําหน่าย หรือ
จําหน่ายโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย108 ดังน้ัน บทบัญญัติใน 
ข้อ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program จึง
สามารถนํามาปรับใช้ได้ทั้งกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้จําหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นคร้ังแรกและได้รับค่าตอบแทนจากการจําหน่ายนั้นแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมสิ้นสิทธิ 
ที่จะควบคุมการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์น้ันอีกต่อไป เพราะสิทธิจําหน่าย
ซึ่งเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิสิ้นไปหลังการจําหน่ายคร้ังแรก ในส่วนประเด็นที่ว่าผู้ซื้อราย
แรกและผู้ซื้อต่อเป็นผู้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 5(1) EU 
Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer programหรือไม่และสามารถนํา
หลักการสิ้นสทิธิมาใช้ปรับใช้ได้หรือไม่ ซึ่งศาลเห็นว่าหากผู้ซื้อรายแรก หรอืผู้ซื้อต่อเป็นผู้ที่ได้มาซึ่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็สามารถที่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําหน่ายจ่าย
โอนต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายต่อครั้งที่สอง หรือครั้งต่อ ๆ ไป เน่ืองจากเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันสิ้น
สิทธิในการควบคุมการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้วหลังจากการจําหน่ายเป็นคร้ังแรก109 
ดังน้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้โดยไม่จํากัดจํานวนคร้ัง 
 

                                                 
107 Khoury, M., Exhausted yet? The first sale doctrine and the second-hand market 

for software licenses in the European Union [Online]. 
108 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 

มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 159. 
109 เรื่องเดียวกัน, 161. 
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 นอกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่สามารถนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรับใช้ได้แล้ว  
ศาลยังได้หมายความรวมถึงการสิ้นสิทธิในส่วนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอีกด้วย เน่ืองจากศาลได้
วินิจฉัยว่าการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไม่ได้หมายความเพียงแต่การขายตัวโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่ได้หมายความรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันด้วย 
ไม่อย่างน้ันแล้วเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจอ้างได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิมิใช่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
อาจทําให้ความหมายของคําว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ครอบคลุมถึงสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ110  
เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หมายความถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย ดังน้ี สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิจึงสามารถนําหลักการสิน้สิทธิมาปรับใช้ได้อย่างเดียวกัน แต่สําหรับกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบแพ็กเกจน้ัน ศาลได้วินิจฉัยว่าผู้ซื้อรายแรกไม่อาจจะแบ่งแยกขาย
สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เน่ืองจากเป็นลักษณะการซื้อมาแบบแพ็กเกจ อย่างเช่น การซื้อ
ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิให้บุคคลอ่ืนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้ 50 คน เมื่อตนใช้เพียง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เพียงแค่ 27 เคร่ืองก็ไม่สามารถทีจ่ะแบ่งขายสิทธิในการ
อนุญาตที่เหลอื 23 เคร่ืองให้บุคคลอ่ืนใช้ได้ เว้นแต่การขายแบบยกแพ็คเกจ นอกจากตัวโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว กรณีการซื้อขายทีม่ีข้อตกลง
เก่ียวกับการดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Maintenance Agreement and Service Contracts) 
ศาลได้วินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้หลักการสิน้สิทธิอย่างเดียวกันกับตัวโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองด้วยข้อตกลงดังกล่าวถือว่า 
เป็นคนละส่วนกันกับการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลมีความเหน็ว่าการซื้อ
ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเวอร์ช่ันที่ใหม่กว่าเกดิขึ้นและอาจมี
การแก้ไขข้อผดิพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศาลจึงพิพากษาว่าทั้งสองกรณีดังกล่าวถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการสิ้นสิทธิ111 ตามข้อ 4(2) EU Directive 
2009/24/EC on the legal protection of computer program จึงทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่อาจ
ห้ามมิให้ผู้ทีซ่ื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยด้วยกฎหมายทําการปรับปรุงเวอร์ช่ันใหม ่
หรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้  
 ภายหลังจากศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้มีคําตัดสินดังกล่าว สําหรับกรณีของสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ซึง่กฎหมายของสหภาพยุโรปได้บัญญัติรับรองสิทธิอย่างหลักการสิ้นสิทธิไว้
ใน EU Directive 2001/29/EC ข้อ 4(2) ซึง่ยังไม่มีความชัดเจนว่าคําพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรปในคดี Usedsoft สามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนได้หรือไม่ 
                                                 

110 เรื่องเดียวกัน, 158. 
111 เรื่องเดียวกัน, 159. 
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ถึงแม้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิอย่างเดียวกันกับสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลประเภทอย่างอ่ืน แต่ในกรณขีองโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน สหภาพยุโรปได้บัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิไว้ในกฎหมายอีกฉบับหน่ึงเป็นการเฉพาะแยกออกต่างหากจากงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภท
อ่ืนน้ันคือ EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program แม้ว่า
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ๆ จะได้รับการคุ้มครองตาม EU Directive 2001/29/EC โดยได้ 
มีการบัญญัติหลักการสิ้นสทิธิไว้ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับหลักการสิ้นสิทธิที่ใช้กับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่ก็มีการถกเถียงกันว่าหลักการสิ้นสิทธิในข้อ 4(2) ของ EU Directive 2001/29/EC 
น้ันสามารถนํามาปรับใช้ได้เฉพาะสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เพียงเท่าน้ัน มิได้ขยายความรวมถึง
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติหลักการสิ้นสิทธิในข้อ 4(2) ของ EU 
Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program ที่ศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรปได้วางหลักไว้ว่าให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย จึงเกิดข้อ
โต้เถียงกันว่าหลักการสิ้นสทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจากคําพิพากษาของ
ศาลจะครอบคลุมไปถึงหลักการสิ้นสิทธิของสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 
EU Directive 2001/29/EC ด้วยหรือไม่ จนกระทั่งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ได้มีคําพิพากษาของ
ศาลช้ันต้นของประเทศเยอรมนี (Landgericht Bielefeld German Regional Court) ออกมาใน
ทางตรงข้ามกับศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกรณีการโต้แย้งกันระหว่างธุรกิจการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์และกลุ่มผู้บริโภค112 ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคได้คัดค้านข้อตกลงการใช้งานซึ่งมีข้อจํากัดสิทธิ
ผู้บริโภคท่ีกําหนดห้ามมิให้ผูซ้ือ้จําหน่ายจ่ายโอนต่อของสินค้าในรูปดิจิทัลประเภทไฟล์เสียง อย่างเช่น 
เพลงดิจิทัล หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกเสียงของธุรกิจการซื้อขายสนิค้าออนไลน์ ภายหลังจากที่
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้มีคําพิพากษาให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถนําหลักการ
สิ้นสิทธิมาปรบัใช้ได้หลังจากการจําหน่ายคร้ังแรกในสหภาพยุโรป ซึ่งศาลช้ันต้นของประเทศเยอรมนี
ได้มีคําวินิจฉัยว่าสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ EU Directive 2001/29/EC น้ัน
ไม่สามารถนําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใช้ได้ เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวหลักการสิ้นสทิธิที่ได้บัญญัติ
ไว้ในข้อ 4(2) น้ันใช้ได้กับกรณีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน หาได้หมายความรวมถึงสินค้าที่
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับน้ีด้วยไม่113 ในส่วนกรณีที่ศาลยุติธรรม
แห่งสหภาพยุโรปได้มีคําพิพากษาให้หลักการส้ินสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับกรณีของโปรแกรม
                                                 

112 Case No 4 O 191/11, Landgericht (German Regional Court) Bielefeld. 
113 Linklater, E., Copyright: E-books distinguished from software, but not exhausted 

[Online], 1 July 2014. Available from http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/ 
31304/Linklater_JIPLP%202013_pre-printDraft.pdf?sequence=2. 
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คอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ด้วยนั้น ศาลช้ันต้นของประเทศเยอรมนีเห็นว่ากรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษแยกไปต่างหากจากกฎหมาย EU Directive 2001/29/EC 
กล่าวคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคุ้มครองตาม EU Directive 2009/24/EC on the legal 
protection of computer program แต่สําหรับกรณีสนิค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ๆ มี
กฎหมาย EU Directive 2001/29/EC บัญญัติรับรองสทิธิไว้แล้วจึงไม่อาจนําหลักการสิ้นสิทธิที่ได้
บัญญัติไว้ใน EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program มา
ปรับใช้กับสินคา้ในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนที่มิใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ดังน้ัน ศาลช้ันต้นของ
ประเทศเยอรมนีจึงมีคําพิพากษาว่าหลักการสิ้นสิทธิที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 4(2) EU Directive 2001/ 
29/EC ไม่สามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับการคุ้มครองในกฎหมายฉบับน้ีได้114 
ต่อมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ศาลอุทธรณ์ของประเทศเยอรมนี (the Court of Appeal of 
Hamm) ได้พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลช้ันต้น โดยสนับสนุนเหตุผลการตัดสนิของศาลช้ันต้น
ที่ว่าหลักการสิน้สิทธิที่ได้บัญญัติในข้อ 4(2) EU Directive 2009/24/EC on the legal protection 
of computer program ซึ่งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยนั้น กฎหมายฉบับดังกล่าวได้บัญญัติไว้เป็นการพิเศษเฉพาะกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน115 ส่วนสินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ EU 
Directive 2001/29/EC ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวแม้จะได้กําหนดหลักการสิ้นสิทธิไว้เช่นเดียวกันใน
ข้อ 4(2) EU Directive 2001/29/EC แต่ศาลมีความเห็นว่าหลักการสิ้นสทิธิน้ันใช้ได้กับกรณีสินค้าที่
อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน หาได้ขยายขอบเขตไปถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลไม ่รวมถึงมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ ค.ศ. 1965 ของประเทศเยอรมนีก็เป็นไปอย่างเดียวกัน ดังนั้น สินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลจําพวกที่ได้รับการคุ้มครองตาม EU Directive 2001/29/EC จึงหาได้นําหลักการสิ้น
สิทธิมาปรับใช้ได้ไม่ เว้นแต่สนิค้าจะได้อยู่ในรูปแบบจับต้องได้116  
 จากคําพิพากษาศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ของประเทศเยอรมนีที่มีคําตัดสินยืนตามกัน โดย
ให้เหตุผลว่าทีส่ินค้าในรูปแบบดิจิทัลจําพวกที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับ EU Directive 

                                                 
114 Ibid. 
115 The IPKat, Breaking - Copyright exhaustion does not apply to digital goods other 

than software, Hamm Court of Appeal says [Online], 13 June 2014a. Available from 
http://ipkitten.blogspot.com/2014/06/breaking-copyright-exhaustion-does-not.html. 

116 The IPKat, No exhaustion beyond software: Katfriend translates German decision 
on audiobooks [Online], 1 July 2014b. Available from http://ipkitten.blogspot.com/2014/07/no-
exhaustion-beyond-software-katfriend.html.  
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2001/29/EC ไม่สามารถนําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใช้ได้ เน่ืองจากตีความหลักการสิ้นสทิธิใน
กฎหมายฉบับดังกล่าวว่าสามารถปรับใช้ได้กับกรณีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน หาได้ 
ขยายรวมถึงสินค้าในรูปแบบดิจิทัลด้วยไม่ ในส่วนกรณีที่คาํพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรปที่ 
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรับใช้ได้ ศาลทั้งสองเห็นว่าเพราะ
กรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้รับการคุ้มครองพิเศษเป็นการเฉพาะแยกออกไปตามกฎหมาย 
EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program ซึ่งศาลยุติธรรม
แห่งสหภาพยุโรปได้ตีความว่าหลักการสิ้นสทิธิให้ขยายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เฉพาะ
แต่กฎหมายฉบับดังกล่าว โดยหาได้รวมกฎหมายฉบับ EU Directive 2001/29/EC ด้วยไม่ ดังน้ีจะนํา
การตีความของกฎหมายฉบับที่ใช้กับกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้กับการตีความในกฎหมายฉบับ 
Directive 2001/29/EC ไมไ่ด้ และจะนําบทบัญญัติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาคุ้มครองสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนก็หาได้เช่นกัน เพราะถือว่ามีกฎหมายบัญญัติคุม้ครองไว้เฉพาะแล้ว จากคํา
พิพากษาของศาลประเทศเยอรมนีทั้งสองศาล ผู้ศึกษาไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินดังกล่าว เน่ืองจากเห็น
ว่าศาลทั้งสองพยายามเลี่ยงด้วยการวินิจฉัยว่าคําตัดสินของศาลสหภาพยุโรปที่ให้หลักการสิ้นสิทธิ
สามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ นอกเหนือจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ 
อยู่ในรูปแบบจับต้องได้น้ัน โดยให้เหตุผลว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษแยก
ออกไปเป็นกฎหมายอีกฉบับหน่ึงและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปก็ตัดสินแต่เฉพาะกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวเท่าน้ัน ที่ให้หลักการสิ้นสิทธิสามารถใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เท่าน้ัน โดยมิได้
ตัดสินให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับ Directive 2001/29/EC ด้วยแต่อย่างใด ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า
คําตัดสินของศาลท้ังสองฟังแล้วไม่มีนํ้าหนักเท่าใดนัก เพราะว่าแม้ในสหภาพยุโรปโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันจะมีกฎหมายแยกการคุ้มครองไปจากงานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืน แต่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็ได้รับการคุ้มครองอย่างงานลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายลขิสิทธ์ิอย่าง 
ที่อนุสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญา WCT ได้บัญญติัไว้ ซึ่งกฎหมายในสหภาพยุโรปเองก็ได้นํา
บทบัญญัติดังกล่าวมากําหนดให้ประเทศสมาชิกของตนให้การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
เดียวกันกับงานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงถือได้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คืองานอันมี
ลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึง เมื่อเทียบเคียงหลักการสิ้นสิทธิที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 4(2) EU Directive 
2009/24/EC on the legal protection of computer program และข้อ 4(2) Directive 
2001/29/EC ก็ได้บัญญัติไว้ใกล้เคียงกัน เพราะกฎหมายทั้งสองมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองอย่าง
เดียวกัน ดังน้ัน เมื่อมีคําพิพากษาของศาลยุติธรรมเเห่งสหภาพยุโรปแล้วว่าหลักการสิ้นสิทธิที่ได้
บัญญัติไว้ใน EU Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer program ให้
หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย ก็ควรตีความได้ว่าหลักการสิ้นสิทธิใน EU 
Directive 2001/29/EC ก็ให้หมายความรวมถึงงานอันลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเดียวกัน 
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เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสทิธ์ิอย่างเดียวกันกับงานอันมี
ลิขสิทธ์ิประเภทอ่ืน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ก็ควรจะถือว่าเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลประเภทหน่ึง รวมทั้งวิธีการซื้อขายโดยการดาวน์โหลดและการทําข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้
ใช้งานที่มีข้อกําหนดที่จํากัดห้ามมิให้จําหน่ายจ่ายโอนต่อไว้ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าใน
รูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืน ๆ เพียงแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการบัญญัติกฎหมายแยกไว้ต่างหาก
เท่าน้ัน ซึ่งไม่น่าจะถึงกับการทําให้การตีความในหลักการสิ้นสิทธิเกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
จนทําให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสทิธ์ิเกิดความไม่เท่าเทียมกันจนดูเสมือนว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ทั้งท่ี
งานอันมีลิขสิทธ์ิทั้งสองมีรูปแบบลักษณะอย่างเดียวกันเพียงแต่เป็นงานคนละประเภทเท่าน้ัน ผู้ศึกษา
จึงเห็นว่าคําตัดสินของศาลประเทศเยอรมนีน้ันมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการผ่อนปรนให้ความกังวลกับ
เจ้าของลิขสิทธ์ิมากกว่า เน่ืองจากในยุคที่ถอืได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลซึ่งทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิได้ง่ายจึงทําให้
เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างกว้างขวาง อีกทั้งไม่อาจแน่ใจได้ว่าผู้ซื้อรายแรกได้ทําการลบทิ้ง หรือทําให้
ไม่สามารถใช้งานในสินค้าน้ันแล้วหรือไม ่ 
 ในทางตรงข้ามกัน ศาลช้ันต้นอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พิพากษาในคดีที่ the 
Dutch Publishers Association (NUV) ได้ร้องขอให้ศาลปิดเว็บไซต์ Tom Kabinet ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ให้บริการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มือสอง ศาลได้พิพากษาให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถดําเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ โดยศาลยึดตามหลักกฎหมายในคดี Usedsoft ที่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้พิพากษาไว้
ว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ จากคําพิพากษาของศาลช้ันต้นดังกล่าว ถือได้ว่ายอมรับให้
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลประเภทอ่ืนสามารถนําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใช้ได้เฉกเช่นเดียวกัน117 อย่างไร
ก็ดี ต่อมาในศาลช้ันอุทธรณ์เว็บไซต์ดังกล่าวไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ได้มาน้ันชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลอุทธรณ์อัมสเตอร์ดัมจึงพิพากษาให้ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวลง แต่คําพิพากษา
ดังกล่าวไม่ได้ช้ีชัดว่าหลักการส้ินสิทธิยังคงปรับใช้ได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่118 จากคํา
พิพากษาของศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์แม้จะเห็นได้ว่าให้การคุ้มครองสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ประเภทอ่ืนเท่าเทียมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการยึดถือตามหลักในคดี Usedsoft แต่ในทาง

                                                 
117 Reis, S., Toward a “Digital transfer doctrine”? The first sale doctrine in the digital 

era [Online], 11 September 2015. Available from http://scholarlycommons.law.northwestern.edu 
/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=nulr. 

118 Essers, L., Dutch e-book resale site has to close for now, court rules [Online], 20 
January 2015. Available from http://www.pcworld.com/article/2872592/dutch-ebook-resale-site-
has-to-close-for-now-court-rules.html. 
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ปฏิบัติการซื้อขายของสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบดิจิทัลมือสองยังไม่สามารถทําได้จริง เน่ืองจาก
ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่จําหน่ายนั้นได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อคน
แรกได้ลบทิ้งสนิค้าที่ตนจะจําหน่ายต่อแล้วหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคทีส่ําคัญทีท่ําใหก้ารซื้อขายไม่
อาจทําได้จริงดังที่กฎหมายรองรับสิทธิไว้ อย่างไรก็ตาม ในขณะผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ี ยังไม่มีคําพิพากษาจากศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปสําหรับกรณีสินค้าในรูปแบบดิจิทัล
ประเภทอ่ืนนอกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าหลักการสิ้นสิทธิให้หมายความรวมถึงสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลด้วยหรือไม่ที่เก่ียวข้องโดยตรงออกมาแต่อย่างใด นอกจากคําพิพากษาในคดี Art & Allposters 
International BV v. Stichting Pictoright119 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลมือสอง120 เพราะศาลได้วางหลักว่าหลักการสิ้นสิทธิตาม EU Directive 2001/29/EC ข้อ 4(2) 
ไม่สามารถนําไปปรับใช้กับสินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิที่เกิดจากการทําซ้ําขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิได้ แม้จะเป็นถ่ายโอนงานอันมีลิขสทิธ์ิจากวัตถุหน่ึงไปวัตถุหน่ึงก็ตาม ศาลถือว่าเป็น
การทําซ้ําขึ้นมาใหม่ละเมิดสทิธิทําซ้ําซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิและศาลได้พิจารณา 
EU Directive 2001/29/EC Recital 28 ว่าหลักการสิ้นสทิธิจะนํามาปรับใช้ได้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิที่
อยู่ในรูปจับต้องได้แบบด้ังเดิมที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจําหน่ายไปเท่าน้ัน โดยมิได้เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ใน
รูปแบบจับต้องอันใหม่ อย่างเช่น ในคดีน้ีที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจําหน่ายลิขสิทธ์ิภาพในกระดาษแต่ผู้ซื้อกลบั
ถ่ายโอนภาพไปอยู่ในผ้าใบแทน ซึ่งถือว่ามิใช่งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบอันด้ังเดิมของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิก่อนจําหน่าย จึงไม่อาจนําหลักการสิน้สิทธิมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวได้ ผู้ศึกษาเห็นว่าการ
ตัดสินดังกล่าวหากเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงคือ ผู้ซื้อซื้อหนังสือมาแล้วย้ายตัวหนังสือซึ่งเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิไปที่หนังสือเล่มใหมแ่ล้วนําไปจําหน่ายต่อ แม้วัตถุที่บรรจุงานอันมีลิขสทิธ์ิจะเป็นอย่างเดียวกัน
แต่ก็ตาม เพราะมิใช่เป็นสื่อทีบ่รรจุงานอันมีลิขสิทธ์ิแบบด้ังเดิมที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจําหน่าย การกระทํา
ดังกล่าวก็ย่อมละเมิดลิขสทิธ์ิทั้งการทําซ้ําและสิทธิจําหน่ายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ อีกทั้งการจําหน่ายจ่าย
โอนต่อของสินค้าอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ ไม่มคีวามจําเป็นในการทําซ้ํา แต่ในกรณีของ
สินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลไม่ว่าอย่างไรจะหลีกเลี่ยงการทําซ้ําขึ้นใหม่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อไม่ได้และ
การจําหน่ายคร้ังแรกของเจ้าของลิขสิทธ์ิในสินค้าในรูปแบบดิจิทัลน้ันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวัตถุใด
เฉพาะเจาะจงท่ีจะถือว่าเป็นวัตถุด้ังเดิม อย่างกรณีของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่ตัวงานอันมี

                                                 
119 C-419/13. 
120 Ehle, K., EU Copyright: No resale of digital content except for software? How does 

the European Court of Justice decision on exhaustion of the distribution right upon first 
sale Impact the resale of digital Copies? [Online], 3 February 2015. Available from 
http://www.mofo.com/~/media/Files/ClientAlert/2015/02/150203EUCopyright.pdf. 
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ลิขสิทธ์ิถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบจับต้องได้แบบเฉพาะเจาะจงในขณะทําการซื้อขาย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าคํา
พิพากษาดังกล่าวจึงยังไม่แน่ชัดว่าหลักการสิ้นสิทธิไม่อาจนํามาปรับใช้กับรูปแบบดิจิทัลได้ เพราะการ
จําหน่ายสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัลของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันจําหน่ายแค่เพียงสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิแต่ไม่ได้จําหน่ายพร้อมวัตถุอันใดอันหน่ึง จึงเห็นว่าจะนําคําพิพากษาดังกล่าวมาจํากัดสิทธิการ
จําหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทลัมือสองหาได้ไม่ ไม่อย่างน้ันแล้ว คําพิพากษาดังกล่าวจะกลายเป็นศาล
การให้การคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสทิธ์ิประเภทอ่ืน อย่างเช่น วรรณกรรม ดนตรี ที่อยู่ภายใต้ EU 
Directive 2001/29/EC เคร่งครัดกว่าการให้ความคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ EU 
Directive 2009/24/EC ซึ่งอาจถือว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิมากกว่า
สาธารณประโยชน์ได้ ทั้งท่ีงานทั้งสองประเภทได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสทิธ์ิเหมือนกัน 
 
3.4  คดีที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจทิัล 
 ในปัจจุบันปัญหาการโต้แย้งระหว่างเจ้าของลิขสิทธ์ิและผูซ้ือ้หรือผู้บริโภคว่าหลักการสิ้นสิทธิ
สามารถนํามาปรับใช้กับสินคา้อันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ ปัญหาดังกลา่วเกิดขึ้น
เน่ืองจากปัจจุบันสินค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิได้เปลี่ยนแปรไปจากที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้เป็นอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลแทน ซึ่งโดยธรรมชาติของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้กับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
น้ันมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนท่ีหลีกเลี่ยงการทําซ้ําไม่ได้ ซึง่การทําซ้ํา
งานที่ทําได้โดยง่ายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากไม่อาจรู้ได้ว่าเจ้าของ
เดิมลบทิ้งไปจากที่จัดเก็บของตนหรือไม่หลังการจําหน่ายจ่ายโอนต่อ นอกจากปัญหาการทําซ้ําแล้ว 
ปัญหาการไม่เสื่อมสภาพของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลก็ส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิด้วยเช่นกัน 
ด้วยความแตกต่างดังกล่าวน้ันนํามาซึ่งข้อถกเถียงระหว่างกันว่าหลักการสิ้นสิทธิน้ันสามารถนํามาปรับ
ใช้กับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเดียวกันกับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันได้
เกิดคดีที่เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าวในสองฝั่งทวีปที่สําคญั กล่าวคือ ฝั่งสหภาพยุโรปและฝั่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีคําพิพากษาเพ่ือวินิจฉัยปัญหาการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าซึ่งเป็นงานอันมี
ลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลดังต่อไปน้ี 
 3.4.1  คดี UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp121  
 คดี UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp เป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนี 
โดย Oracle International Corp ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและจัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
โจทก์ฟ้อง UsedSoft GmbH ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์มือสองว่า

                                                 
121 (C-128/11) [2012]. 
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ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์ในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดย
โจทก์อ้างว่าหลักการสิ้นสทิธิไม่สามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เน่ืองจากขัด
กับข้อตกลงห้ามมิให้ผู้ซื้อโอนสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันต่อให้แก่บุคคลอ่ืนเว้นแต่จะเป็น
การใช้ในกิจการของผู้ซื้อเท่าน้ัน นอกจากน้ี โจทก์อ้างว่าผู้ซื้อไม่มีสทิธิจําหน่ายจ่ายโอนต่อเน่ืองจาก
ไม่ได้เป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แท้จริง ผู้ซื้อเป็นเพียงผู้มีสิทธิใช้งานเท่าน้ัน คดีดังกล่าวได้ขึ้น
สู่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปโดยมีประเด็นข้อกฎหมาย122 ว่าผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายแรก
จะสามารถอ้างหลักการสิ้นสทิธิในการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นผู้ที่ได้มาซึ่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันโดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Acquirer) ตามข้อ 5(1) EU Directive 
2009/24 on the legal protection of computer program ได้หรือไม่ เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้
จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตครั้งแรกแล้ว สิทธิในการ
จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสิ้นไปตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24 on the legal pro-
tection of computer program หรือไม่และผูซ้ื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ได้ใช้งานแล้ว 
หรือผู้ซื้อต่อสญัญาอนุญาตทีใ่ช้แล้ว ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันโดยชอบด้วย
กฎหมายตามข้อ 5(1) EU Directive 2009/24 on the legal protection of computer program 
และสามารถอ้างหลักการสิ้นสิทธิตามข้อ 4(2) จากผู้ซื้อรายแรกได้หรือไม่ หากผู้ซื้อรายแรกน้ันได้ทํา
การลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากคอมพิวเตอร์หรือไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันแล้ว123 
 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยประเด็นปัญหา
ดังกล่าวที่ศาลสูงสุดของประเทศเยอรมนีส่งมา ซึ่งศาลได้วินิจฉัยประเด็นปัญหาที่สองกอ่นแล้วจึง
วินิจฉัยในประเด็นที่หน่ึงและประเด็นที่สามในคราวเดียวกัน สําหรับประเด็นที่สอง ซึ่งเป็นประเด็นว่า
หลักการสิ้นสทิธิสามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ศาลเห็นว่า ข้ออ้างของ
โจทก์ที่ว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้
เท่าน้ัน ไม่อาจนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้
น้ัน ฟังไม่ขึ้น เน่ืองด้วยหลักการสิ้นสิทธิตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24 on the legal pro-
tection of computer program น้ันไม่ได้จํากัดเฉพาะการนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ใน
รูปแบบจับต้องได้เท่าน้ัน แต่สามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวกัน เน่ืองจาก
การที่จะนําหลกัการสิ้นสิทธิมาปรับใช้ได้น้ันจะต้องมีการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
                                                 

122 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 156-157. 

123 Stothers, C., When is copyright exhausted by a software licence? UsedSoft v Ora-
cle [Online]. 
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เสียก่อน ซึ่งศาลได้วินิจฉัยความหมายของคําว่า “จําหน่าย” ตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24 
on the legal protection of computer program หมายถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยไม่จําเป็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันอยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี หรือว่าเป็น
โปรแกรมออนไลน์ก็ตามและการจําหน่ายไม่ได้หมายความแต่เพียงการจําหน่ายตัวโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่ยังหมายความรวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันด้วย 
มิฉะน้ันแล้ว เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจอ้างได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมใิช่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
อาจทําให้ความหมายของคําว่า “จําหน่าย” ไม่ครอบคลมุถึงสัญญาอนญุาตให้ใช้สิทธิด้วย124 ดังน้ัน 
หลักการสิ้นสทิธิตามข้อ 4(2) จึงสามารถนํามาใช้ได้ทั้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับ
ต้องได้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เน่ืองจากอยู่ภายใต้ความหมายของคําว่า “จําหน่าย” ตาม
คําวินิจฉัยของศาล เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงไม่อาจควบคุมการจําหน่ายจ่ายโอนต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์น้ันได้อีกต่อไป เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้อนุญาตให้ผูซ้ื้อดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน
โดยการจําหน่ายเพ่ือแลกค่าตอบแทนในการใช้โปรแกรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการตอบแทนในทาง
เศรษฐกิจ125 นอกเหนือจากสัญญาอนุญาตแลว้ กรณีการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในคดี 
น้ียังมีข้อตกลงเก่ียวกับการดูแลโปแกรมคอมพิวเตอร์ (Maintenace Agreements and Service 
Contracts) แม้ศาลเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ แต่การซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงเวอร์ช่ันใหม่และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ซื้อมา ศาลจึงเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงอยู่ภายใต้หลักการสิ้นสิทธิ เจ้าของลิขสิทธ์ิจงึสิ้นสิทธิในการ
ควบคุมมิใหผู้้ซือ้ต่อทําการปรับปรุงเวอร์ช่ันใหม่หรือดาวน์โหลดโปรแกรมที่จะแก้ไขข้อผดิพลาดของ
โปรแกรมทีซ่ื้อมาจากเว็บไซต์ของโจทก์ได้126 ส่วนกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เป็นแพ็กเกจ ศาลเห็นว่า ผู้ซื้อรายแรกไมม่ีสิทธิที่จะแยกขายสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 ประเด็นปัญหาต่อมาที่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปวินิจฉัยคือ ประเด็นที่หน่ึงและทีส่อง  
ซึ่งศาลได้วินิจฉัยในคราวเดียวกันว่า กรณีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อไม่ว่าจะเป็นการขายต่อก่ีทอดก็ตาม 
หากผู้ขายเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 5(1) EU Directive 
2009/24 on the legal protection of computer program หรือเป็นผู้ซื้อต่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ันมาโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าของลิขสิทธ์ิสิน้สิทธิที่จะควบคุมการจําหน่ายโปรแกรม
                                                 

124 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร์ วิริโย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 
มุมมองด้านลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป, 158. 

125 เรื่องเดียวกัน, 159. 
126 เรื่องเดียวกัน, 160. 
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คอมพิวเตอร์น้ันอีกต่อไปตามข้อ 4(2) EU Directive 2009/24 on the legal protection of 
computer program ดังน้ัน เมื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิได้จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคร้ังแรกแล้ว  
ก็จะไม่มีสิทธิควบคุมการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันได้อีกต่อไปไม่ว่าจะจําหน่ายไปอีกก่ีทอด 
ก็ตาม127 
 กรณีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่หลีกเลี่ยงการทําซ้ําไม่ได้ ซึง่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ัน  
ศาลเห็นว่าหากผู้ซื้อต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการจะใช้ที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ต้องติดต้ัง
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นฉบับจากผู้ซือ้รายแรกเท่าน้ันและจะสามารถทําเช่นน้ันได้ผู้ซื้อรายแรก
จะต้องลบทิ้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป การกระทําดังกล่าว
ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เว้นแต่ผู้ซื้อรายแรกจะไม่ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันทิ้ง 
หรือไม่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิ128 อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าเป็นการยาก 
ที่จะตรวจสอบว่าผู้ซื้อรายแรกได้ทําการลบทิ้ง หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน
หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ที่ผู้ขายต้องส่งมอบให้แก่ 
ผู้ซื้อต่อและผูข้ายก็จะไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันไว้ในครอบครองอีกต่อไป เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางเทคนิคในการป้องกันการทําซ้ําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น รหัสการเขา้ถึง (Product Keys) เป็นต้น 
 กรณีข้อถกเถียงของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่อ้างว่าผู้ซื้อมใิช่เจ้าของกรรมสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่แท้จริง แต่เป็นเพียงผู้มีสิทธิในการใช้งานเท่าน้ัน จึงไม่มอํีานาจที่จะจําหน่ายจ่ายโอนสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลได้ สําหรับข้ออ้างดังกล่าวของเจ้าของลิขสิทธ์ิรับฟังไม่ได้ หากเป็นกรณีที่ไม่จํากัดระยะสิ้นสุดใน
การใช้งานและเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มีสิทธิที่เข้ามาควบคุมนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันไปจําหน่ายได้ใหม่ 
เห็นได้จากคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปที่ได้วินิจฉัยคําว่า “จําหน่าย”ในข้อ 4(2) EU 
Directive 2009/24 on the legal protection of computer program หมายถึงการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย ดังน้ัน การซือ้
ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผูซ้ื้อถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน  
  
 
                                                 

127 เรื่องเดียวกัน, 161.  
128 Stothers, C., When is copyright exhausted by a software licence? UsedSoft v Ora-

cle [Online]. 
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 3.4.2 คดี Capital Records, LLC v. ReDigi Inc.129 
 คดีพิพาทระหว่าง Capital Records, LLC v. ReDigi Inc. เป็นคดีที่เกิดข้ึนในฝั่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท Capital Records ได้เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องต่อศาลมลรัฐนิวยอร์กว่าบริษัท ReDigi 
เป็นบริษัทที่ได้ให้บริการการซื้อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมือสองที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทาง iTunes  เมื่อผู้ขายติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ReDigi  แล้วจะสามารถขายสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทําการตรวจสอบไฟล์สินคา้
น้ันว่าได้ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่ ได้กระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิของตน   
 เมื่อ มีนาคม 2013 ศาลได้มีคําพิพากษาในข้อพิพาทดังกล่าวว่า ข้ออ้างของจําเลยที่ว่า  
การจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของตนน้ันไม่เป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิในการจําหน่าย
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพราะเจ้าของสิ้นสิทธิในการควบคุมการจําหน่ายแลว้หลังการจําหน่ายคร้ังแรก
ตามหลักการจําหน่ายคร้ังแรกที่บัญญัติไว้ในมาตรา 109 ของ Copyright act 1976 ข้ออ้างดังกล่าว
รับฟังไม่ได้ ศาลวินิจฉัยว่าหลกัการจําหน่ายคร้ังแรกตามมาตรา 109 น้ันไม่สามารถนํามาปรับใช้กับ
งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยศาลเห็นตามรายงานของสํานักงานลิขสิทธ์ิแห่ง
สหรัฐอเมริกาที่ว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่อาจนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลได้ เน่ืองจากข้ันตอนการส่งมอบเกิดการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทําให้งานอันมีลิขสทิธ์ิที่เกิดขึ้นน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจนําหลักการ
จําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้ เพราะหลักการจําหน่ายคร้ังแรกสามารถนํามาปรับใช้กับกรณีงาน 
อันมีลิขสทิธ์ิทีช่อบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน นอกจากน้ี ปัญหาการไม่เสื่อมสภาพของงานอันมีลิขสทิธ์ิ 
ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งก่อใหเ้กิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควรก็เป็นอีก
สาเหตุนึงที่สํานักงานลิขสิทธ์ิแห่งสหรัฐอเมริกาเห็นว่าไม่ควรนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้ 
การจําหน่ายสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมือสองของจําเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
จําหน่ายโดยตรงของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 กรณีวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนต่อที่หลีกเลี่ยงการซ้ําขึ้นใหม่ได้ยากน้ัน ข้ออ้างของจําเลยที่ว่า
เทคโนโลยีของตนในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อน้ันไม่เป็นการทําซ้ําแต่เป็นเพียงการย้าย (Move) เท่าน้ัน 
ในขณะที่มีการส่งผ่านสินค้าจากที่หน่ึงไปสู่ที่หน่ึงน้ันสินค้าที่ได้จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เดิมจะถูกลบทิ้งโดย
อัตโนมัติพร้อม ๆ กับที่สินค้าน้ันได้ถูกจัดเก็บไปอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อแล้ว จึงไม่เป็นการละเมิดสทิธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ข้ออ้างดังกล่าวศาลเห็นว่าไม่สามารถรับฟังได้ โดยศาล
เห็นว่าการส่งมอบที่ไฟล์สินค้าได้บันทึกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ซื้อต่อน้ันเข้าลักษณะเป็นการทําซ้ําตาม

                                                 
129 1:12-cv-00095-RJS.   
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กฎหมายลิขสทิธ์ิแล้ว แม้ว่าจําเลยจะลบทิง้ไปจากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บไปแล้วก็ตาม ก็ถือ
ว่าไฟล์สินค้าที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บของผู้ซื้อน้ันเป็นการทําซ้ําขึ้นใหมต่ามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิแล้ว 
 สําหรับข้ออ้างของจําเลยที่ว่า แม้ศาลจะเห็นว่าเทคโนโลยีของตนเป็นการทําซ้ําก็ตาม แต่การ
ทําซ้ําดังกล่าวน้ันเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมตามมาตรา 107 ของ Copyright Act 1976 ซึ่งเป็น
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธ์ิ โดยอ้างถึงคดี ถือตามคําพิพากษาในคดี Betamax ระหว่าง Sony  
Corporation of America Inc. v. Universal City Studios, Inc.130 ซึ่งในคดีน้ีศาลได้วางหลักไว้ว่า 
ตราบใดที่ผู้ใช้ยังกระทําโดยหลักสุจริตและเป็นธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่ได้ทําให้เจ้าของลิขสิทธ์ิ
เสียหายจากการละเมิดลิขสทิธ์ิน้ันตามหลักการใช้อย่างเป็นแล้วน้ันย่อมไม่เป็นความผิด และคดี 
Space-shifting ซึ่งเป็นคดีระหว่าง Recording Indus. Association of America, Inc. v. Dia-
mond Multimedia Systems Inc.131 ซึ่งมีคําวินิจฉัยตอนหน่ึงว่า การทํางานของเคร่ืองเล่น “Rio” 
เป็นเพียงการทําสําเนาเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน หรือที่เรียกว่า “Space-shifting” เพ่ือย้ายไฟล์
ซึ่งมีอยู่แล้วในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เท่าน้ัน การทําซ้าํสําเนาเช่นน้ีจึงเป็นเพียงการใช้งานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้มุ่งหวังกําไรซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ศาลเห็นว่า
ข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น เน่ืองจากการทําซ้ําที่ไม่เป็นละเมดิสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ัน 
การทําซ้ําดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการในมาตรา 107 แต่การทําซ้ําของ ReDigi น้ันไม่เข้า
หลักเกณฑ์ของมาตราดังกล่าว กล่าวคือ การทําซ้ําต้องมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่ไม่
แสวงหากําไร แต่กรณีน้ีการทําซ้ําของ ReDigi เป็นการกระทําที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหากําไร
ไม่ใช่การทําซ้ําเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวอย่างคดี “Time- shifting” แต่อย่างใด การทําซ้ําดังกล่าวเป็น
ทาํซ้ํางานทั้งหมดซึ่งไม่เข้าหลกัเกณฑ์ของการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่ทําซ้าํได้เพียงบางส่วนเท่าน้ันไม่
สามารถทําซ้ําทั้งหมดได้และการทําซ้ําจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลาดของเข้าของลิขสิทธ์ิ แต่การทําซ้ํา
ของ ReDigi ดังกล่าวถือว่าเป็นการแข่งขันทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง เพราะว่าสินค้าที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทลัมือสองไม่เกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานและระยะเวลาแต่ราคาขายย่อมเยากว่า
สินค้าใหมข่องเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดของเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง132 ศาลมลรฐั
นิวยอร์กจึงเห็นว่าการทําซ้ําที่เกิดขึ้นน้ันจึงมิใช่การใช้งานอย่างเป็นธรรม อันจะเข้าข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิแต่อย่างใด ดังนั้น เทคโนโลยีสําหรับการจําหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าในรูปแบบดิจิทัลของ 
ReDigi ศาลจึงวินิจฉัยว่าวิธีการโอนส่งมอบให้ผู้ซื้อต่อเป็นการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็นการ
                                                 

130 464 U.S. 417 (1984). 
131 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999). 
132 U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report [Online]. 
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ละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทําให้วิธีการโอนส่งมอบน้ันจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ReDigi จึงเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงในการทําซ้ํางานอันมีลิขสทิธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากน้ี 
ศาลมลรัฐนิวยอร์กยังพิพากษาว่า ReDigi เป็นผู้กระทําละเมิดโดยอ้อมจากการที่มีส่วนร่วมในการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิและต้องรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืนที่ละเมิดลิขสิทธ์ิโจทก์อีกด้วยเน่ืองจากจําเลย
สามารถควบคมุการกระทําละเมิดน้ันได้ 
 3.4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคําพิพากษาคดี UsedSoft GmbH กับ Oracle 
International Corp และคดี คดี Capital Records, LLC v. ReDigi Inc. 
 1) ประเด็นหลักการสิ้นสิทธิในสนิค้าซึ่งเป็นงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
 คําพิพากษาสําหรับประเด็นปัญหาที่ว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าซึง่เป็น
งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ คําพิพากษาในประเด็นปัญหาดังกล่าวของทั้งสองคดี
น้ันมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในคดี Usedsoft ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเห็นว่าหลักการสิ้น
สิทธิตามข้อ 4 (2) EU Directive 2009/24 on the legal protection of computer program 
สามารถนํามาปรับใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้อย่างเดียวกับกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ แต่ในคดี ReDigi ศาลมลรฐันิวยอร์กได้มีคําพิพากษาตรงข้ามกันว่าหลักการ
จําหน่ายคร้ังแรกตามมาตรา 109 Copyright Act 1976 ไม่สามารถนํามาปรับใช้กับสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัลได้ เน่ืองจากการจําหน่ายจ่ายโอนที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิตาม
กฎหมายลิขสทิธ์ิและการไม่เสื่อมสภาพของสินค้า จึงไม่อาจนําหลักการจําหน่ายคร้ังแรกมาปรับใช้ได้
อย่างเดียวกันกับสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเน่ืองจากกระทบสิทธิของเจ้าของเกินสมควร 
 จากคําพิพากษาของทั้งสองคดีน้ันจะเห็นได้ว่า ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปให้การคุ้มครอง
งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเดียวกันกับงานอันมีลิขสทิธ์ิทีอ่ยู่ในรูปแบบจบัต้องได้  
แม้จะยอมรับว่าการตีความบังคับใช้กฎหมายเช่นน้ีย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติ แต่ศาลเห็นว่าปัญหา
ในทางปฏิบัติไม่ควรถูกยกเป็นเหตุผลในการจํากัดสิทธิของเจ้ากรรมสิทธ์ิในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของตน แต่ศาลมลรัฐนิวยอร์กมุ่งให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดย
เคร่งครัดมากกว่างานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบจับต้องได้ เน่ืองจากการคํานึงถึงผลกระทบต่อ
เจ้าของลิขสิทธ์ิซึ่งอาจจะถูกละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ําตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ นอกจากน้ี 
การไม่เสื่อม สภาพของสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแต่จําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าย่อมถือเป็นคู่แข่งกับ
เจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง หากตีความว่าหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทลัได้ อาจก่อใหเ้กิดผลเสียแก่เจ้าของลิขสิทธ์ิจนเกินสมควร 
 2) ประเด็นวิธีการจําหน่ายจ่ายโอนที่เกิดการทําซ้ํา 
 คําพิพากษาสําหรับประเด็นปัญหาที่ว่าการจําหน่ายจ่ายโอนเกิดการทําซ้ําขึ้นใหม่จะเป็นการ
ละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือไม่ สาํหรับคําพิพากษาในคดี Usedsoft ศาลยุติธรรมแห่ง
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สหภาพยุโรปเห็นว่า หากผู้ซือ้รายแรกลบทิง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือทําให้ไม่สามารถ     
ใช้งานได้อีกต่อไป การทําซ้ําขึน้ใหม่ไม่เป็นการละเมิดลิขสทิธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เว้นแต่ผู้ซื้อรายแรก
จะไม่ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันทิ้งหรือไม่ทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้ในขณะที่ขายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการทําซ้ําของเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ แต่สําหรับคําพิพากษาในคดี ReDigi ศาลมลรัฐนิวยอร์กเห็นว่า การทําซ้ําขึ้นใหม่น้ันเป็นการ
ทําซ้ําที่ละเมิดลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทําให้การทําซ้าํดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากน้ัน 
ไม่อาจนําหลักการใช้อย่างเป็นธรรมเข้ามาปรับใช้เพ่ือจะยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ เน่ืองจากไม่เข้า
หลักการท้ังสี่ประการของการใช้งานอย่างเป็นธรรม เพราะการทําซ้ําดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
กําไร เป็นการทําซ้ําใหมท่ั้งหมดและเป็นการแข่งขันทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง จึงถือว่า 
การทําซ้ําดังกล่าวน้ันเป็นการละเมิดสิทธิทาํซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง 
 จากคําพิพากษาดังกล่าวน้ันจะเห็นได้ว่า คําพิพากษาในคดี Usedsoft ศาลมองถึง
วัตถุประสงค์ของการทําซ้ําเป็นสําคัญ หากผูข้ายมีเจตนาทําซ้ําโดยสุจริตเพ่ือจะใช้สิทธิในการจําหน่าย
ทรัพย์สินของตนเท่าน้ันและได้ลบทิ้งหรือทําให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป การทําซ้ําดังกล่าวไม่ถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในการทําซ้ําของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ส่วนคําพิพากษาในคดี ReDigi ศาลได้
ตีความการทําซ้ําอย่างเคร่งครัดโดยไม่คํานึงถึงเจตนาของผู้ขายเป็นสําคัญ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
ศาลตีความว่าหลักการจําหน่ายคร้ังแรกไม่อาจนํามาปรับใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ได้ เจ้าของกรรมสิทธ์ิในสินค้าดังกล่าวจึงไม่อาจใช้สิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอนต่อได้ เมื่อมีการ
จําหน่ายจ่ายโอนต่อและเกิดการทําซ้ําขึ้น จึงมีความผิดในการละเมิดสทิธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้าํ
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิด้วย 
 3) สิทธิความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสทิธ์ิในรูปแบบดิจิทัล 
 คําพิพากษาสําหรับประเด็นปัญหาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิสินค้าซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
ในรูปแบบดิจิทลัหลังการจําหน่ายคร้ังแรก สาํหรับคําพิพากษาในคดี Usedsoft ศาลได้วินิจฉัยว่า  
การจําหน่ายสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากเป็นกรณีที่ไม่จํากัดระยะสิ้นสุดใน 
การใช้งานและเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่มีสิทธิที่เข้ามาควบคุมนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันไปจําหน่ายได้ 
ใหม่ คําว่า “จาํหน่าย” น้ัน หมายถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย ดังน้ัน  
การซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ ผู้ซื้อถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน หาใช่กรรมสิทธ์ิยังอยู่กับเจ้าของลิขสิทธ์ิอยู่อีกไม่ สําหรับคดี ReDigi ศาล
มิได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวไว้แต่อย่างใด  
 



บทที ่4 

บทวิเคราะหกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัปญหาการจําหนายจายโอน 

ตอสินคาอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัตามกฎหมายประเทศไทย 

 

 ในปจจบุันการจําหนายสินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจทิัลในประเทศไทยไมไดมีความ

แตกตางจากตางประเทศตามการพฒันาของเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของ โดยเจาของลิขสทิธ์ินิยมที่จะ

จําหนายสินคาผานทางอิเล็กทรอนิกสและมีแนวโนมทีจ่ะจําหนายงานในชองทางดังกลาวเพิ่มมากข้ึน 

ซึ่งสวนทางกบัการจําหนายงานอันมลีิขสิทธ์ิในรูปแบบจบัตองไดที่มีแนวโนมยอดการจําหนายลดลงไม

วาจะเปนหนังสือ1 หรือเพลง2 ในดานอุปสรรคของการจําหนายงานอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลั

ในชองทางอเิล็กทรอนิกสที่มีความคลายคลึงกันในทกุประเทศ คือ  การทําซ้ําไดโดยงายและการทําซ้ํา

ดังกลาวน้ันงานมีคุณภาพทัดเทียมเทาตนฉบบั อุปสรรคดังกลาวน้ันจึงสงผลใหเกิดการละเมิดงาน

ลิขสิทธ์ิเพิ่มและแพรหลายมากข้ึน เพื่อเปนการแกไขกรณีปญหาดังกลาวสําหรบัการจําหนายงานอันมี

ลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิจึงมกักําหนดหามมิใหผูซื้อมสีิทธิทีจ่ะจําหนายจายโอนตองานอันมลีิขสิทธ์ิไวใน

ขอตกลงในการใชงาน ซึ่งถือวาเปนมาตรการทางสญัญาอยางหน่ึงที่เจาของลิขสิทธ์ินํามาปรบัใช 

เพื่อใหดํารงไวซึ่งสิทธิในการควบคุมการจําหนายงานอันมลีิขสิทธ์ิของตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

การยกเวนหลกัการสิ้นสิทธิในกฎหมายลิขสทิธ์ิ ซึ่งเปนหลักการทั่วไปที่ยกเวนสิทธิแตเพียงผูเดียวใน

การจําหนายของเจาของลิขสทิธ์ิ เพื่อมิใหกระทบกระเทอืนตอกรรมสทิธ์ิของผูซื้อทีพ่ึงจะไดรบั อยางไร

ก็ตาม ถึงแมวาปญหาการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลัในประเทศไทยจะยังมิไดมีขอ

โตแยงระหวางกันจนเกิดคดีความฟองรองข้ึน แตเมื่อพจิารณาแลววาชองทางการจําหนายงานอันมี

ลิขสิทธ์ิโดยการดาวนโหลดผานทางอินเทอรเน็ตจะไดรบัความนิยมเพิม่มากข้ึนในยุคปจจบุัน เพราะ

การซื้อขายสามารถทําไดโดยงายและไรพรมแดนกีดกั้น ทั้งสามารถที่จะซื้อสินคาในเว็บไซต

ตางประเทศไดโดยปราศจากคาใชจายเพิ่มเติมในกระบวนการขนสงสินคา อยางเชน การดาวนโหลด

เพลง การดาวนโหลดหนังสอือิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตตางประเทศ เปนตน ดวยปจจัยดังกลาว

เหลาน้ียอมสงผลใหในประเทศไทยมีผูครอบครองสินคาอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัจํานวนมาก

ข้ึนตามลําดับ แตผูครอบครองเหลาน้ันนอยคนนักทีจ่ะรูวาการครอบครองสินคาที่ตนดาวนโหลดมา

น้ันตนเองมสีิทธิในสินคาน้ันมากนอยเพียงใด หากตนไมตองการสินคาน้ันแลวสามารถที่จะจําหนาย

                                                
1 “ยอดขายหนังสือลดฮวบหลังศก.ซบเซา-ปชช.อานออนไลน”, AEC NEWS [Online], 12 พฤษภาคม 

2558. แหลงที่มา http://www.aecnews.co.th/economic/read/5522. 
2 RS, “อารสยาม” ฟนธงรายไดป 56 เติบโต 40 % [Online], 19 กุมภาพันธ 2556. แหลงที่มา 

http://rs-th.listedcompany.com/news.html/id/344632/group/newsroom_press_th. 
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จายโอนตอไปใหผูอื่นไดหรือไม ในขณะที่เจาของกลาวอางวาการจําหนายจายโอนตอไปน้ันเปนการ

ละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของตน ทั้งในแงสทิธิในการทําซ้ําและสทิธิในการจําหนาย สวนเทคโนโลยี

การสรางตลาดเสมือนมือสองทีบ่ริษัทช้ันนําอยาง Amazon Apple ไดรับสิทธิบัตรมาน้ัน หาก

สามารถนํามาใชไดจริงเช่ือวาเทคโนโลยีดังกลาวยอมนํามาใชในประเทศไทยดวยเพราะบริษัทเหลาน้ัน

มีการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ในอนาคตจึงมีแนวโนมวาอาจจะเกิดขอโตแยงในประเด็นดังกลาว

เกิดข้ึนมาไดในประเทศไทยเชนเดียวกับในหลายประเทศ 

 สําหรับกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศไทย แมวาจะมิไดบญัญัติใหความคุมครองงานอันมลีิขสิทธ์ิ

ในรูปแบบดิจทิัลไวเปนการเฉพาะ นอกเหนือการคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบจบัตองได 

อยางในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดนําสนธิสัญญา WIPO Internet Treaties มาอนุวัติการโดยแกไข

เปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธ์ิภายในของตนใหมีความเขมขนมากกวา WIPO Internet Treaties ทั้งน้ี 

ดวยประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมรกิาซึ่งมีความสมัพันธทางการคาที่ดีตอกันมาชานานและถือได

วาเปนคูคาที่สําคัญตอกัน ทั้งสองประเทศไดมีความพยายามที่จะจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี

ระหวางกัน โดยนําประเด็นทีเ่กี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหยิบยกข้ึนมาเปนหัวขอการเจรจาการคา

ระหวางประเทศในทกุระดับเสมอ สําหรับขอตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาน้ัน เปนประเด็น

สําคัญทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิานํามารวมเจรจากับประเทศคูความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี เพื่อ

ตองการยกระดับการคุมครองทรพัยสินทางปญญาในประเทศดังกลาวใหเกิดความเทียบเทากับ

มาตรฐานของประเทศตน3 แมในปจจบุันความพยายามในการตกลงเขตการคาเสรรีะหวางประเทศ

ไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาจะหยุดชะงักไป แตในระหวางการพยายามทําขอตกลงดังกลาวน้ัน 

นักวิชาการในประเทศไทยไดจัดทํารายงานผลกระทบในการทําความตกลงเขตการคาเสรีดังกลาวไว 

และไดต้ังขอสงัเกตในกรณีหลักการสิ้นสทิธิในงานอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัไว เน่ืองดวยเห็น

วาประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันใหการคุมครองสินคาในรูปแบบดิจิทัลอยางเครงครัดและพยายามใหคู

เจรจายกระดับการคุมครองงานในรปูแบบดังกลาวใหเทียบเทาของตน โดยการพยายามผลักดันให

ประเทศไทยตองเขารวมเปนสมาชิกขององคการทรพัยสินทางปญญาโลกวาดวยลิขสิทธ์ิ เพื่อเปนการ

ผูกมัดประเทศไทยทีจ่ะตองออกกฎหมายลิขสิทธ์ิใหสอดคลองกับสนธิสัญญาทัง้สองฉบบัองคการ

ทรัพยสินทางปญญาโลกวาดวยลิขสิทธ์ิ ซึ่งเปนสนธิสญัญาทีเ่กิดข้ึนเพื่อสรางกฎเกณฑระหวางประเทศ

ในการปองกันการละเมิดลิขสทิธ์ิและสิทธิขางเคียง ที่เกิดข้ึนจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทลัและ

ระบบอินเทอรเน็ต โดยที่เจาของงานอันมลีิขสทิธ์ิจะไดประโยชนจากสนธิสญัญาทัง้สองฉบบัคือ สิทธิ

แตเพียงผูเดียวในการนําตนฉบบัและสําเนางานอันมลีิขสทิธ์ิออกสูสาธารณชนดวยการจําหนายหรือ

                                                
3 จักรกฤษณ ควรพจน, ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล [Online], 1 ธันวาคม 2556. แหลงที่มา 

http://ftawatch.org/sites/default/files/documents/2007_jakkrit_licences.pdf. 
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การโอนสิทธิในการจําหนายน้ี (Distribution Rights) ซึ่งใหสิทธิแกเจาของงานลิขสทิธ์ิสามารถทีจ่ะ

ควบคุมการจําหนายจายโอนตอผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางรัดกุมมากข้ึน นอกจากน้ีนักวิชาการ 

ยังไดต้ังขอสังเกตอกีวา สนธิสัญญาดังกลาวยังเปนการจํากัดสิทธิของผูซื้อสินคาในรูปดิจิทลัในการ

จําหนายจายโอนสินคาน้ันไปยังบุคคลอื่นตอไป เพราะสนธิสญัญาใหสิทธิแกเจาของลิขสทิธ์ิในการ

ควบคุมการหมุนเวียนของสินคาไมวาจะมกีารจําหนายไปกี่ทอดก็ตาม การใหสิทธิควบคุมดังกลาว

สงผลใหหลักการสิ้นสิทธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิไมอาจที่จะนํามาปรับใชไดในยุคดิจิทลัอีกตอไป ซึ่ง

แตกตางไปจากยุคการซื้อขายในรูปแบบจบัตองได กลาวคือ หากมีการซื้อสินคาซึง่เปนงานลิขสิทธ์ิ 

เชน หนังสอืจากรานขายหนังสือผูซื้อสามารถที่จะขายหนังสอืหรือจะมอบใหแกบุคคลอื่นได โดย

เจาของลิขสทิธ์ิในหนังสือเลมน้ันสิ้นสิทธิทีจ่ะทําการควบคุมการหมุนเวียนของหนังสือดังกลาวอีก

ตอไปแลว ในกรณีกลบักันการซือ้ขายในยุคดิจิทัลจะเห็นไดวาสิทธิในการควบคุมการจําหนายสินคาใน

รูปแบบดิจทิัลของเจาของลิขสิทธ์ิน้ันไมไดถูกทําลายไปหลังการซื้อขาย เพราะวาสนธิสญัญา WIPO 

Copyright Treaty  และ WIPO Performances and Phonograms Treaty ไดใหสิทธิแตผูเดียวแก

เจาของงานลิขสิทธ์ิในการควบคุมการจําหนายงานอันมลีิขสทิธ์ิ อยางไรก็ตาม จากการสัมมนาระดม

ความคิดเห็น “การเจรจาการคาเสรทีวิภาคี ไทย-สหรัฐอเมรกิา: การเตรียมความพรอมดานพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกสของประเทศไทย” ไมเห็นดวยกับบทบญัญัติของสนธิสญัญาดังกลาว เพราะเห็นวา

สนธิสัญญาใหอํานาจแกเจาของลิขสทิธ์ิมากจนเกินไป เน่ืองดวยประเทศไทยเปนผูนําเขาหรือผูใช

สินคาในรูปแบบดิจิทัลเปนสวนใหญ การใหความคุมครองเจาของลิขสทิธ์ิอยางเครงครัดอาจเปนการ

เอื้อประโยชนตอชาวตางชาติมากกวาประโยชนของคนไทย หากประเทศไทยจะเขาทําความตกลง

การคาเสรีกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ในอนาคตประเทศไทยอาจตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลิขสทิธ์ิ

เพื่อใหมีความสอดคลองกบัสนธิสัญญา WIPO Internet Treaties น้ัน ควรมีการกําหนดขอยกเวนใน

เรื่องหลักสิ้นสทิธิไวใหยังคงใชไดอยู สําหรบัการจําหนายจายโอนตอของสินคาในรูปแบบดิจทิลั เพื่อไม

เปนการคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิมากจนเกินไป4 

 จากการระดมความคิดเห็นของนักวิชาการดังกลาวใน พ.ศ. 2547 มีความสอดคลองกบั

ปญหาในยุคปจจุบันของสินคางานอันมีลิขสิทธ์ิในรปูแบบดิจทิัลในทุกประเทศ ที่ยังไมมีบทบญัญัติ

ประเด็นปญหาดังกลาวไวเปนบรรทัดฐานอยางชัดเจนวา หลกัการสิ้นสทิธิสามารถนํามาปรับใชกับ

สินคาในรูปแบบดิจิทัลไดหรือไม เน่ืองจากในแตละประเทศไมไดมีบทบัญญัติกฎหมายใหการรับรอง 

                                                
4 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติและสถาบันคลังสมอง, เอกสารประกอบการ

สัมมนาระดมความคิดเห็น “การเจรจาการคาเสรีทวิภาคี ไทย-สหรัฐอเมริกา: การเตรียมความพรอมดาน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย” [Online], 1 มิถุนายน 2557. แหลงที่มา 

http://www.nectec.or.th/pld/ict_liberalization/FTA%20seminar%2023%20dec.pdf. 
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หรือยกเวนหลักการสิ้นสิทธิในสินคารูปแบบดิจิทลัไวเปนการเฉพาะ จงึกอใหเกิดการตีความที่แตกตาง

กันออกไป โดยเห็นไดจากคําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาดังกลาวทั้งในฝงประเทศ

สหรัฐอเมรกิาและในฝงสหภาพยุโรป ทัง้ที่ทัง้สองฝงประเทศน้ันไดยอมรับหลกัการในสนธิสญัญา 

WIPO Internet Treaties ไปอนุวัติการกฎหมายภายในเฉกเชนเดียวกัน เพื่อเปนการปองกันการเกิด

ประเด็นปญหาดังกลาวในอนาคต ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางอยางชัดแจงวาจะนําหลักการสิ้นสทิธิ

ในรูปแบบดิจทิัลมาบัญญัติไวในกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือไมอยางไร เพื่อเปนการปองกันการสับสนและ

เปนการลดการโตแยงสิทธิระหวางกันของเจาของลิขสทิธ์ิและผูบริโภค โดยไมลืมที่จะคํานึงถึงบริบทใน

สังคมไทยวาเปนเชนไรดวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย ดังที่ผูศึกษาจะทําการศึกษาใน

ปญหาหลกัการสิ้นสิทธิในสินคาในรปูแบบดิจิทลัของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นปญหาแบงแยก

ออกเปนสามสวน ดังตอไปน้ี สวนที่หน่ึง: สิทธิความเปนเจาของสินคาในรปูแบบดิจิทลั สวนทีส่อง: 

วิธีการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลั และในสวนที่สาม: หลักการสิ้นสทิธิในสินคาใน

รูปแบบดิจทิัล 

 

4.1 สิทธิความเปนเจาของสินคาอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจทิลั 

 ปญหาการโตเถียงกันวา ผูใดเปนเจาของกรรมสทิธ์ิในสินคาในรูปแบบดิจทิลัหลงัจากการซื้อ

ขาย ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลก เน่ืองดวยวิธีการดําเนินธุรกิจในการจําหนายงานอันลิขสทิธ์ิที่อยูใน

รูปแบบดิจทิัลในปจจุบันน้ันมลีักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ เจาของลิขสิทธ์ิมกัจะนํามาตรการทาง

สัญญาเขามาปรับใช โดยการซื้อขายหากผูซือ้ไมยินยอมตกลงในสัญญาดังกลาวก็ไมมสีิทธิทีจ่ะซื้อ

สินคาน้ันได ซึ่งเจาของมักกําหนดในขอตกลงการใชงานจํากดัสิทธิของผูซื้อ โดยใหผูซือ้มีสทิธิแคเพียง

ใชงานสินคาในรูปแบบดิจทิัลที่ตนซื้อเทาน้ัน แตผูซื้อจะไมมสีิทธิที่จะจําหนายจายโอนตอ ซึ่งขัดตอ

สิทธิที่เจาของกรรมสิทธ์ิพึงจะมีได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1336 “ภายใต

บังคับแหงกฎหมายเจาของทรัพยสินมสีิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตน และไดดอกผลแหง

ทรัพยสินน้ันกับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรพัยสินของตนจากบุคคลผูไมมสีิทธิจะยึดถือไวและมีสทิธิ

ขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกบัทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย” จึงกอใหเกิดการโตเถียง

กันวาการซื้อขายสินคาในรูปแบบดิจิทัลน้ัน เปนการซื้อขายเสรจ็เด็ดขาดที่กรรมสทิธ์ิจะโอนไปยังผูซื้อ 

หรือเปนเพียงสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิที่กรรมสทิธ์ิในสินคายังคงอยูกบัเจาของลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ี เมื่อ

พิจารณาจากการดําเนินธุรกจิสินคาในรูปแบบดิจทิัลของประเทศไทยช้ันนําอยาง iTunes ประเทศ

ไทยซึ่งเปนผูใหจําหนาย เพลงดิจิทลั ภาพยนตร หรือหนังสืออิเลก็ทรอนิกส เปนตน แลวจะเห็นไดวา
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ในขอกําหนดและเงื่อนไขน้ัน iTunes ประเทศไทยไดใชคําวา “ขาย” อยางชัดเจน5 หรอืถาเปน   

กรณีการเชาก็จะใชคําวา “เชา” ไวอยางชัดเเจงเชนเดียวกัน ซึ่งคลายคลงึกับ iTunes ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ที่มีลกัษณะเปนสญัญาซื้อขายมากกวาเปนสญัญาอนุญาตใหใชสทิธิ6 ทั้งน้ี ไมเพียงแต 

iTunes เทาน้ันแตยังรวมไปถึงผูใหบริการรายอื่นดวย7 จากการใชคําดังกลาวไมวาจะ ขาย หรือเชา 

ในขอกําหนดและเงื่อนไขของ iTunes น้ันนาจะตีความไดวาเปนการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด โดยที่

กรรมสทิธ์ิในสินคาน้ันไดโอนไปยังผูซื้อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 4588 แลวโดย

ปราศจากความสับสน เน่ืองจากขอตกลงเขียนไวอยางชัดแจง ดังน้ี กรรมสทิธ์ิในสินคาในรูปแบบ

ดิจิทัลดังกลาวจึงควรตกแกผูซื้อมิใชยังคงอยูกับเจาของลิขสทิธ์ิตามสัญญาซื้อขาย จากกรณีขางตน 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นปญหาดังกลาว ผูศึกษาเหน็วาการตีความวากรรมสิทธ์ิในสินคาน้ัน

ตกอยูกับผูใดหลังจากเกิดการซื้อขายสินคาในรปูแบบดิจทิัลแลวน้ัน ควรดูที่ขอตกลงและวิธีการซือ้

ขายกันระหวางกันของเจาของลิขสทิธ์ิและผูซื้อเปนหลกัวา ในการทําขอตกลงดังกลาวน้ันไดมีการระบุ

ไวชัดเจนหรือไมวาเปนการ “ขาย” หรอืระบุไววาเปนเพียงการ “อนุญาตใหใชสทิธิ” เทาน้ัน หากระบุ

ชัดวาเปนการขาย ผูซื้อก็ยอมเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในสินคาน้ันตามสัญญาซื้อขาย อยางไรก็ตาม ใน

กรณีขอตกลงใชคําวา “อนุญาตใหใชสิทธิ” ควรพิจารณาเพิม่เติมถึงบรบิทการใหสิทธิในการใชงาน

ของผูซือ้ดวยเชนกันวาเปนอยางไร หากเปนกรณีขอตกลงไดจํากัดระยะเวลาการใชงานไวอยาง

แนนอน ผูศึกษาเห็นดวยวาเปนเพียงการอนุญาตใหใชสทิธิเทาน้ัน ซึ่งกรรมสิทธ์ิในตัวสินคายังคงอยู 

กับเจาของลิขสิทธ์ิ ผูซื้อเปนเพียงผูมสีิทธิครอบครองและสามารถใชงานในระยะเวลาดังกลาวเทาน้ัน 

ไมมีสิทธิทีจ่ะจําหนายจายโอนตอสินคาน้ันไดเน่ืองจากมิใชเจาของกรรมสทิธ์ิ แตหากเปนกรณีที่

ขอตกลงระหวางกันน้ันมิไดกําหนดระยะเวลาการใชงานไวแตอยางใดและผูซื้อสามารถใชงานไดโดยไม

จํากัดระยะเวลาโดยที่ผูซื้อชําระราคาเพียงครั้งเดียว อีกทั้งเจาของลิขสทิธ์ิเองไมมีสทิธิที่จะควบคุมและ

ยกเลกิการใชงานในสินคาของผูซื้อน้ันได ซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกับการซื้อขายเสรจ็เด็ดขาด อยางไรก็

                                                
5 Apple Inc., ขอกําหนดและเง่ือนไข [Online], 1 กันยายน 2557. แหลงที่มา 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/th/terms.html. 
6 Wong, C., Can Bruce Willis leave his iTunes collection to his children?: Inheritability 

of  digital media in the face of EULAs [Online], 1 September 2015. Available from 

http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=chtlj. 
7 hytexts.com, เง่ือนไขและขอตกลงในการเขารวมกับเว็บไซต hytexts.com [Online], 1 กันยายน 

2557. แหลงที่มา http://www.hytexts.com/term.php. 
8 ป.พ.พ. มาตรา 458 “กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ขายน้ัน ยอมโอนไปยังผูซ้ือตั้งแตขณะเม่ือไดทําสัญญาซ้ือ

ขายกัน”. 
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ตาม ในปจจบุันมิไดเกิดคดีความในลกัษณะดังกลาวข้ึนในประเทศไทย จึงยังไมมีคําพิพากษาวาง  

หลักบรรทัดฐานไว ผูศึกษาเห็นวาประเทศไทยควรนําคําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป

ในคดี Usedsoft9 มาพิจารณา เพื่อเปรียบเทียบกับประเด็นปญหาในกรณีดังกลาว เน่ืองจากมี

ลักษณะใกลเคียงกัน กลาวคือ ในคดี Usedsoft ดังกลาวน้ันเปนกรณีสญัญาอนุญาตใหใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซึ่งมีขอกําหนดหามมิใหผูซือ้โอนสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวใหแก

บุคคลอื่นตอไป เวนแตจะเปนการใชในกิจการงานของผูซื้อเทาน้ัน โดยขอหามการจําหนายจายโอน 

ตอดังกลาวน้ันไดกําหนดไวในขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิที่วา “ดวยการชําระคาซื้อโปรแกรม

คอมพิวเตอร ผูซื้อจะไดสทิธิอยางไมจํากัดระยะเวลา และไมมีคาใชจายในสิ่งทีบ่ริษัทพัฒนาและจัดหา

ใหแกผูซื้อภายใตสัญญาอนุญาตน้ี แตสิทธิดังกลาวน้ันไมสามารถโอนใหแกบุคคลอื่นได เวนแตจะเปน

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันภายในธุรกิจของผูซื้อเองเทาน้ัน”10 โดยจะเห็นไดวาลักษณะของ

สัญญาอนุญาตใหใชสทิธิดังกลาวน้ัน เปนสญัญาทีผู่ซือ้สามารถใชไดงานไดโดยไมจํากัดระยะเวลา

สําหรับการชําระราคาเพียงครั้งเดียว โดยมีลักษณะอยางเดียวกันกับสญัญาทีเ่กิดข้ึนในประเทศไทย 

สําหรับประเด็นปญหาดังกลาวศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยคําวา “จําหนาย” น้ัน ไมไดมี

ความหมายเพียงแตการจําหนายตัวโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเดียวเทาน้ัน แตยังไดหมายความ

รวมถึงการจําหนายสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันดวย เพราะเจาของลิขสิทธ์ิอาจอาง

ไดวาสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไมใชตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะทําใหความหมาย

ของคําวา “จําหนาย” ไมครอบคลุมถึงสญัญาอนุญาตใหใชสทิธิน้ัน ดังน้ัน การจําหนายโปรแกรม

คอมพิวเตอรดังกลาวน้ันใหหมายความรวมถึงการจําหนายสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิดวย อีกทั้งศาลได

วินิจฉัยคําวา “จําหนาย” ใหหมายความรวมถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อ 

โดยไมตองคํานึงวาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันจะอยูในรปูแบบใด ดังน้ีการจําหนายซึง่โอนกรรมสทิธ์ิไป

ยังผูซือ้นอกจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่อยูในสิง่จบัตองไดแลว ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปยังให

หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนอีกดวย11 จากคําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหง

ยุโรปดังกลาว เมื่อนํามาเปรียบเทียบกบัขอตกลงในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิใน

ประเทศไทย จะเห็นไดวามีลกัษณะที่เหมือนกันคือ ผูซือ้สามารถใชงานไดโดยไมจํากัดระยะเวลา  

                                                
9 (C-128/11) [2012]. 
10 Oracle, End user license agreement [Online], 1 July 2014. Available from 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/connectedmobilesales-ios-20130513- 

1952116.pdf. 
11 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร วิริโย, “โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนกับหลักการระงับไปซ่ึงสิทธิ: 

มุมมองดานลิขสิทธ์ิของสหภาพยุโรป”, บทบัณฑิตย 69, 2(มิถุนายน 2556): 158. 
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ซึ่งศาลเห็นวาสญัญาในลักษณะดังกลาวเปนสัญญาซื้อขายมากกวาจะเปนสญัญาอนุญาตใหใชสทิธิ 

เพราะจากคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงยุโรปที่วา “จําหนาย” ใหหมายความรวมถึงการโอน

กรรมสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผูซือ้โดยไมตองคํานึงวาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันจะอยูใน

รูปแบบใด ซึ่งการโอนกรรมสทิธ์ิน้ันตรงกับสัญญาซื้อขายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทย มาตรา 458 ที่บัญญัติไววา “กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ขายน้ัน ยอมโอนไปยังผูซื้อต้ังแตขณะเมื่อได

ทําสัญญาซื้อขายกัน” ดังน้ี หากเจาของลิขสทิธ์ิใชคําวาสัญญาอนุญาตใหใชสทิธิในการจําหนายสินคา

ในรูปแบบดิจทิัลของตน แลวเกิดขอโตเถียงกันวากรรมสิทธ์ิในตัวสินคาน้ันตกอยูแกผูใด เพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมแกทกุฝาย การพิจารณาวาสัญญาระหวางเจาของลิขสทิธ์ิและผูซื้อเปนสัญญาประเภท

ใด ผูศึกษาเห็นวาควรนําคําวินิจฉัยที่ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปวางไวมาปรบัใชได หากเปนกรณีที่

ผูซื้อสามารถใชงานอันมีลิขสิทธ์ิไดไมจํากัดระยะเวลาโดยการชําระเงินเพียงครัง้เดียวและเจาของ

ลิขสิทธ์ิไมมอีํานาจควบคุมการใชงานของผูซื้ออีกตอไป12 โดยใหถือวาการทําสัญญาดังกลาวน้ันเปน

สัญญาซื้อขาย ซึ่งกรรมสทิธ์ิในสินคาโอนไปยังผูซื้อขณะที่ไดทําสัญญาซื้อขายกัน ซึ่งผูศึกษาเห็นวา

ลักษณะของสัญญาอนุญาตใหใชสทิธิในประเทศไทยที่เจาของลิขสทิธ์ินํามาใชในการประกอบธุรกจิ

สินคาในรูปแบบดิจิทัลของตนน้ัน แทจริงแลวน้ันมีลักษณะเปนสัญญาซื้อขายมากกวาที่จะเปนเพียง

สัญญาอนุญาตใหใชสทิธิ เพียงแตเจาของลิขสทิธ์ิพยายามทีจ่ะใชคําวา “สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ” 

เขามาใชกับการจําหนายของตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจํากดัสิทธิของผูซื้อ เพื่อทีจ่ะใหตนยังคง

อํานาจในการควบคุมสินคาน้ันไว ดวยวิธีการกําหนดใหสญัญาดังกลาวน้ันเปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 

ทั้งทีส่ัญญาดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาซื้อขายเสรจ็เด็ดขาดมากกวา โดยเห็นไดจากผูซื้อมีอสิระทีจ่ะ

ทําอยางไรกบัสินคาน้ันก็ได เชน ทําลายสินคาน้ันทิ้งไดหากไมตองการจะใชแลว โดยที่เจาของลิขสิทธ์ิ

ไมมีสิทธิทีจ่ะควบคุมสินคาน้ันไดอีกตอไป 

 ความเห็นดังกลาวของผูศึกษา เมื่อนํามาประกอบกับการพจิารณาคําแนะนําเกี่ยวกับสัญญา

อนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของกรมทรพัยสินทางปญญาของประเทศไทย13 ซึ่งรวมมอืกับ

คณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทกุฝายทีเ่กีย่วของทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ จึงถือไดวาเปนสญัญาทีเ่หมาะสมและเปนธรรมแกทุกฝาย ทั้งเจาของลิขสทิธ์ิ 

                                                
12 Khoury, M., Exhausted yet? The first sale doctrine and the second-hand market 

for software licenses in the European Union [Online], 11 March 2014. Available from 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1731&context=iclr. 
13 กรมทรัพยสินทางปญญา, คําแนะนําเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอร [Online], 1 

ตุลาคม 2557. แหลงที่มา https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task= 

doc_download&gid=7&Itemid=251. 
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ผูรบัอนุญาตและสงัคมโดยสวนรวม ซึ่งไดจัดทําสัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมี

ลักษณะเปนสัญญาตัวอยาง (Model Contract) เพื่อใหผูที่ประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือเจาของลิขสิทธ์ิในงานดังกลาวใชเปนแบบในการทําสัญญา ซึ่งไดมีการ

จัดทําข้ึนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติใหมีความสอดคลองกบัพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน รวมทั้งแนวปฏิบัติ

ในทางธุรกจิการคาในปจจบุัน ซึ่งไดกําหนดสทิธิของคูสญัญาไวในขอหน่ึงวา “ผูรบัอนุญาตมสีทิธิโอน

โปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญาน้ี พรอมดวยสัญญาฉบบัน้ี สําเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร  

และเอกสารประกอบการใชทัง้หมดใหแกผูรับโอน โดยผูรบัโอนจะตองตกลงที่จะผูกพันตามขอตกลง  

ในสัญญาน้ี”14 ซึ่งขอตกลงดังกลาวไดกําหนดสิทธิของผูรับอนุญาตใหสามารถโอนตอโปรแกรม

คอมพิวเตอรไปยังบุคคลอื่นได แสดงไดวากรมทรัพยสินทางปญญาน้ันเห็นวาการอนุญาตใหใชสิทธิน้ัน 

กรรมสทิธ์ิในสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรบัการอนุญาตไดโอนไปยังผูรับอนุญาตแลว ผูรับ

อนุญาตถือวาเปนเจาของในสําเนาน้ันจึงสามารถโอนสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันตอไปยังบุคคล

อื่นไดและการโอนน้ันใหหมายความรวมถึงสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิฉบับน้ันดวย โดยจะเห็นไดวา

สัญญาตัวอยางของกรมทรัพยสินทางปญญาน้ันมีความสอดคลองกบัคําพิพากษาของศาลยุติธรรม 

แหงสหภาพยุโรป ตางกันเพียงตัวอยางของสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิของกรมทรัพยสินทางปญญา  

มิไดระบุไววาเปนตัวอยางสําหรับการใชสําหรบักรณีโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดใดเปนการ

เฉพาะเจาะจงเทาน้ัน จึงนาจะอนุโลมไดวาใหหมายความรวมถึงกรณีสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนดวย โดยสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรกรรมสิทธ์ิจะโอนไปยังผูรับ

อนุญาต ดังน้ี ผูรบัอนุญาต หรือผูซื้อก็ยอมเปนเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนน้ันดวย 

 จากการการศึกษาดังกลาวขางตน หากเกิดกรณีถกเถียงประเด็นปญหาเรื่องสิทธิความเปน

เจาของสินคาในรปูแบบดิจิทลัเกิดข้ึน โดยแบงกรณีไวดังตอไปน้ี 

 1) หากเปนกรณีที่ในขอกําหนดและเงื่อนไขการใชงานอันมีลิขสทิธ์ิระบุไวอยางชัดแจงวาเปน

การซื้อขาย ผูศึกษาเห็นวาควรนําสญัญาซือ้ขายตามประมวลกฎหมายเเพงและพาณิชยมาตรา 458 

มาปรบัใช ซึ่งระบุวากรรมสิทธ์ิในทรัพยสินยอมโอนไปยังผูซือ้ขณะที่ไดทําสัญญาซื้อขายกัน ดังน้ัน     

ผูซื้อยอมเปนเจาของสินคาในรูปแบบดิจิทลัน้ัน 

 2) หากเปนกรณีที่ขอตกลงระบุวาเปนสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิ ซึ่งเปนประเภทไมจํากัด

ระยะเวลาสิ้นสุดการใชงานโดยการชําระราคาเพียงครัง้เดียว โดยเจาของลิขสิทธ์ิหมดอํานาจในการเขา

ควบคุมการใชงานของผูซื้อและไมอาจกลับเขามาจําหนายไดอีก เมื่อพจิารณาจากแนวทางของสัญญา

                                                
14 เรื่องเดียวกัน. 
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อนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตัวอยางของกรมทรัพยสนิทางปญญา ซึ่งรวมมือกับคณะทํางานซึ่ง

ประกอบดวยผูแทนจากทกุฝายทีเ่กี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิดาน

ตาง ๆ แลว เพื่อใหมีความสอดคลองกบัพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 และประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ที่ระบุวา “ผูรบัอนุญาตมีสทิธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญาน้ี พรอมดวยสัญญาฉบบั

น้ี สําเนาทกุชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอรและเอกสารประกอบการใชทั้งหมดใหแกผูรบัโอน โดยผูรับโอน

จะตองตกลงที่จะผูกพันตามขอตกลงในสัญญาน้ี”15 ซึ่งมีความสอดคลองกบัคําพิพากษาศาลยุติธรรม

แหงสหภาพยุโรปแลว ผูศึกษาจึงเห็นวากรรมสิทธ์ิในสินคาในรูปแบบดิจทิัลยอมโอนไปยังผูซื้อ หรือผูรบั

อนุญาต ดังน้ัน ผูซื้อยอมเปนเจาของกรรมสทิธ์ิสินคาในรปูแบบดิจทิัลน้ัน  

 3) หากเปนกรณีที่ขอตกลงระบุวาเปนสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิประเภทจํากัดระยะเวลาใน

การใชงานอยางแจงชัด ผูศึกษาเห็นวากรรมสิทธ์ิไมโอนไปยังผูซื้อ ผูซื้อเปนเพียงผูมสีิทธิครอบครอง

สินคาในรูปแบบดิจิทัลในระยะเวลาที่ไดตกลงกันและสามารถใชสิทธิตามที่ไดตกลงกันไวเพียงเทาน้ัน 

หาจะไดรบัสิทธิที่ผูเปนเจาของพึงจะมีไม ดังน้ัน กรรมสทิธ์ิในสินคาซึ่งเปนงานอันมลีิขสิทธ์ิน้ันยังคงอยู

กับเจาของลิขสิทธ์ิเชนเดิม 

 อยางไรก็ตาม แมจะเขากรณีทีผู่ซื้อจะถือไดวาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิสินคาในรูปแบบดิจิทัล

น้ัน แตสิทธิที่เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสินพึงจะมีตามมาตรา 133616 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ที่สําคัญในการศึกษาวิทยานิพนธน้ี คือ สิทธิจําหนายทรัพยสินของตน ซึ่งผูเปนเจาของทรัพย 

หรือทรัพยสินยอมมีความเปนเจาของเหนือทรัพย หรือทรัพยสินน้ันสามารถจะกระทําประการใด ๆ 

กับทรัพย หรือทรัพยสินของตนไดโดยเสร ีหรือทีเ่รียกวามีสทิธิเหนือทรัพย หรือทรัพยสิน แมเจาของ

ลิขสิทธ์ิมสีิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกบังานอันมลีิขสทิธ์ิของตน เชน การทําซ้ํา 

หรือดัดแปลง การเผยแพรตอสาธารณชน เปนตน แตในขณะเดียวกันตามกฎหมายฉบับอื่นอาจกอ  

ใหเกิดสิทธิแกบุคคลอื่นบางประการ จึงทําใหเกิดปญหาวาสทิธิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและสทิธิตาม

กฎหมายอื่นมปีฏิสัมพันธกันอยางไร อยางกรณีผูซื้อมีสถานะความเปน “เจาของกรรมสทิธ์ิ” มีสทิธิ 

ที่จะใชสอย จําหนายจายโอนตอ ไดดอกผลจากทรัพยสินน้ัน และมีสทิธิติดตามเอาคืนซึง่ทรพัยสิน 

ของตนจากบุคคลอื่น17 

                                                
15 เรื่องเดียวกัน. 
16 มาตรา 1336 “ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอย และจําหนายทรัพยสินของตน

และไดซ่ึงดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือ

ไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวย กฎหมาย”. 
17 สรวิศ ลิมปรังษี, “การใชสิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Rights) ในกฎหมายลิขสิทธ์ิ”, ดุลพาห 61,  

1(มกราคม 2557): 108. 
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  “กรรมสทิธ์ิ” ซึ่งเปนอํานาจแหงความเปนเจาของน้ัน โดยหลักทั่วไปถือเปนสิทธิเด็ดขาด 

(Absolute Right) กอใหเกิดอํานาจหวงกันไวโดยเฉพาะ (Exclusive Right) และเปนสิทธิที่คงอยู

ตลอดไปหรือมีลักษณะถาวร (Perpetual Right)18 อยางไรก็ดี หากมีกฎหมายฉบับอื่นบัญญัติไวเปน

อยางอื่นกรณีก็จะตางออกไป ดังนิยามทีป่รากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1336 

“ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรพัยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่ง

ดอกผลแหงทรพัยสินน้ัน กับทั้งมีสทิธิ ติดตามและเอาคืนซึง่ทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมสีิทธิจะ

ยึดถือไวและมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกบัทรพัยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย” 

 ตามความบัญญัติในมาตรา 1336 “สิทธิจําหนายทรัพยสินของตน” ถือวาเปนสิทธิเด็ดขาด

ประการหน่ึงของเจาของทรัพยสินทั่วไป ซึ่งสามารถจําหนายทรัพยสินของตนไดโดยเสร ีไมวาจะโดย

วิธีการขาย แลกเปลี่ยน สละกรรมสิทธ์ิ หรือการทําลาย แตทั้งน้ี ตองทําโดยชอบดวยกฎหมายและเมื่อ

จําหนายทรัพยสินน้ันไปแลว กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินน้ันยอมโอนไปตามทรัพยสินน้ันดวย อยางไรก็ดี 

แมกรรมสทิธ์ิจะเปนสิทธิเด็ดขาดแตอาจถูกจํากัดโดยบทบัญญัติมาตราอื่นได เชน การครอบครอง

ปรปกษตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน สําหรบักรณีที่กฎหมาย

บัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดสทิธิจําหนาย ไดแก กรณีกําหนดวาบุคคลจะจําหนายทรัพยสินโดยมี

ขอกําหนดหามมิใหผูรบัประโยชนโอนทรัพยสินก็ไดแตตองมบีุคคลใดบุคคลหน่ึง นอกจากผูรบั

ประโยชนกําหนดไวสําหรับเปนผูจะไดรับทรัพยน้ันเปนสิทธิโดยเด็ดขาด ในเมื่อมีการละเมิดขอกําหนด

หามโอนตามมาตรา 1700 ขอกําหนดหามโอนน้ันจะกําหนดไวไดเพียงไมเกิน 30 ป หรือตลอดชีวิต

ผูรบัประโยชนตามมาตรา 1701 อยางไรก็ดี เงื่อนไขดังกลาวน้ันเปนเพียงแตการกําหนดเงื่อนไข เพื่อ

คงไวซึ่งเจตนารมณในการโอนของตนที่ประสงคจะโอนใหแกผูรบัโอนผูน้ันเทาน้ัน สิทธิในทรพัยสินที่

โอนไปน้ันยอมโอนเสรจ็เด็ดขาดใหแกผูรบัโอน ผูโอนยอมไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินตามมาตรา 1336 ได

อีก ในสวนกฎหมายลักษณะทรัพยไมปรากฏวามีกฎหมายบญัญัติถึงหลักที่จํากัด “สิทธิจําหนาย” ของ

เจาของทรัพยเมื่อไดจําหนายทรัพยของตนไปแลวครัง้แรก จะมีก็แตกรณีขอกําหนดหามโอนทรัพยสิน

ตามมาตรา 1700 และมาตรา 1701 ดังกลาวขางตน ซึ่งอนุญาตใหมีขอกําหนดในสทิธิจําหนายของ

ผูรบัโอนทรัพยสินไปเทาน้ัน ผูโอนมิไดมีสทิธิเชนวาน้ันแลวแตมีสิทธิควบคุมการจําหนายซึ่งก็โดยการ

โอนภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน19 ซึ่งสทิธิจําหนายทรพัยสินของเจาของทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน เมื่อเจาของจําหนายทรัพยสินใหบุคคลอื่นไปแลว ผูรบัโอนยอม

มีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสินน้ันแทนโดยสมบรูณ เชน การซื้อขายที่กําหนดวากรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ขาย

                                                
18 ประมูล สุวรรณศร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย, (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 

2539), 94. 
19 สรียา กาฬสินธุ, หลักการระงับส้ินไปของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา: สิทธิในการจําหนาย, 93-94. 
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จะโอนไปต้ังแตทําสญัญา หรือการยืมใชสิ้นเปลืองที่กําหนดใหกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ยืมไปน้ันโอน 

ไปยังผูยืม เปนตน เจาของทรัพยเดิมยอมไมมีสทิธิในทรัพยสนิน้ันอีกตอไป ดังน้ี ผูรับโอนจึงสามารถ

การจําหนายทรัพยสินน้ันไดโดยอสิระไมมีขอจํากัด เมื่อนํามาเทียบกบัหลักการสิ้นสทิธิของสทิธิใน

ทรัพยสินทางปญญาจะอธิบายไดวา การที่กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยโอนไปยังผูรับโอน ผูรบัโอนมีสทิธิกระทําประการใด ๆ กับทรัพยสินน้ันก็ได โดยผูโอนซึ่ง

จําหนายทรัพยสินน้ันไปแลวสิ้นสทิธิที่จะควบคุมการจําหนายทรัพยสินน้ันไปในทันท ีผูรบัโอนยอมมี

อิสระที่จะใช หรือทําการใด ๆ กับทรัพยสินน้ันโดยเสรี20 

 หากพิจารณาตามหลักการสิ้นสทิธิตามกฎหมายลิขสทิธ์ิแลว ผูซื้อซึง่เปนเจาของยอมมีสทิธิที่

จะจําหนายจายโอนตอสินคาน้ันไดตามหลักกรรมสิทธ์ิในกฎหมายแพงและพาณิชย โดยไมถือวาเปน

การละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิในเรื่องสทิธิจําหนายตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ เพราะ

ไดรับการคุมครองตามหลักการสิน้สิทธิซึ่งเปนหลักการทั่วไปในกฎหมายลิขสิทธ์ิ แตในทางปฏิบัติที่

การซื้อขายระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูซือ้ มักจะกําหนดหามมิใหผูซื้อจําหนายจายโอนสินคาตอไป 

หากผูซื้อฝาฝนขอตกลงดังกลาว ผูซื้อจะถือวาละเมิดขอตกลงหรอืไม แมการกระทําดังกลาวจะไมเปน

การละเมิดลิขสทิธ์ิก็ตาม หากพจิารณาโดยการนําคําพิพากษาในคดีที่มีลักษณะใกลเคียงกันของศาลใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวทางศาลสหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับความศักด์ิสิทธิแหงการแสดง

เจตนาของคูกรณีเปนสําคัญ แมวาการแสดงเจตนาน้ันจะกระทบกบัหลักการจําหนายครัง้แรกใน

กฎหมายลิขสิทธ์ิก็ตาม อยางที่เกิดในคดี Vernor21 และคดี F.B.T. Productions22 แมวาหลกัการ

จําหนายครัง้แรกจะเปนหลักที่กฎหมายบัญญัติไวเพื่อใหความคุมครองกับผูบริโภคก็ตามแต เมื่อ

คูสัญญาไดตกลงระหวางกันแลว จะสงผลใหหลักการจําหนายครั้งแรกจะนํามาปรบัใชกับกรณีสินคา

ในรูปแบบดิจทิัลไมได เน่ืองดวยขอจํากัดที่ไดกําหนดในเงือ่นไขและขอตกลงตาง ๆ ซึ่งผูซื้อไมสามารถ

แสดงสทิธิในการกลาวอางหลักการดังกลาวได นอกจากจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ

เสียกอน ดังน้ัน คําตัดสินของศาลจึงนาจะตีความไดวา คูสัญญาสามารถที่จะทําขอตกลงเพื่อจะยกเวน

หลักการจําหนายครัง้แรกได แมวาหลักการน้ันจะเปนหลักการที่เจาของกรรมสทิธ์ิพึงจะไดรบัการ

คุมครอง เพื่อที่จะใหสิทธิแกเจาของกรรมสทิธ์ิในสินคาเพือ่จาํหนายตามหลักกรรมสทิธ์ิก็ตามแต 

อยางไรก็ตาม ถาหากนําคดี Usedsoft มาพิจารณาเพื่อเปรยีบเทียบ จะเห็นไดวาศาลยุติธรรมแหง

สหภาพยุโรปน้ันไดใหความสําคัญกบัหลักกรรมสทิธ์ิมากกวาจะคํานึงถึงขอจํากัดในขอตกลงทีผู่ซื้อได

ตกลงทําไว โดยเห็นไดจากการใหสิทธิแกผูซือ้คนแรกสามารถจําหนายจายโอนตอสินคาน้ันได แมจะ

                                                
20 เรื่องเดียวกัน, 93. 
21 621 F.3d 1102, 1103-04 (9th Cir. 2010). 
22 621 F .3d 958 (9th Cir 2010).  
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ละเมิดขอตกลงที่ตนไดทําไวกับเจาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งไดกําหนดขอตกลงที่จํากัดสิทธิดังกลาวไวก็ตาม 

รวมทั้งการจําหนายจายโอนตอดังกลาวจะไดรับการคุมครองภายใตหลักการสิ้นสิทธิอีกดวย ซึ่งทําให

สิทธิของเจาของตามหลกักรรมสทิธ์ิในกรณีการจําหนายไมสามารถที่จะจํากัดไดโดยการทําขอตกลง

ระหวางกันของคูสญัญา  

 ในสวนประเทศไทย สญัญาน้ันเกิดจากการมีเสรีภาพทัง้ในการแสดงเจตนาและการยินยอม

ตกลงเขาทําสญัญาของคูสัญญาโดยมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน แตก็มีสญัญาบางประเภทที่อาจ

สรางความเหลื่อมล้ําในขอตกลงทีส่งผลใหคูสญัญาฝายหน่ึงอาจจะไดเปรียบกวาคูสญัญาอกีฝายหน่ึง 

ซึ่งกอใหเกิดความไมเสมอภาคในการทําสัญญาระหวางคูสญัญา กลาวคือ คูสัญญาฝายที่มอีํานาจทาง

เศรษฐกจิที่ดีกวาคูสญัญาอีกฝายหน่ึง จนเปนเหตุใหฝายที่ดอยกวาตองยอมรับขอตกลงตามสญัญา 

อยางขอจํากัดในการหามมิใหผูซือ้สินคาในรปูแบบดิจิทลัจําหนายจายโอนตอ โดยจะถือวาขอหาม

ดังกลาวเปนการลิดรอนกรรมสิทธ์ิของเจาของกรรมสิทธ์ิหรอืไม เมื่อหลักกรรมสิทธ์ิไดรับการคุมครอง

วา “กรรมสิทธ์ิเปนสทิธิที่ศักด์ิสทิธ์ิและไมอาจถูกลวงละเมดิได คนทุกคนไมอาจถูกลิดรอนกรรมสทิธ์ิ

ในทรัพยสินของตนได เวนเสียแตจะเปนไปดวยความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะที่ชอบดวย

กฎหมายและไมอาจหลกีเลี่ยงได ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขของการชดใชคาสินไหมทดแทนลวงหนาที่

เหมาะสมและเปนธรรม”23 เมื่อพจิารณาหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 ซึ่งบัญญัติไว

สอดคลองกบัหลักสากลวา “ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสิน มีสิทธิใชสอย และจําหนาย

ทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมสีิทธิติดตามและเอาคืนซึง่ทรพัยสินของตน

จากบุคคลผูไมมสีิทธิจะยึดถือไว และมีสทิธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกบัทรพัยสินน้ันโดยมิ

ชอบดวยกฎหมาย” ซึ่งลักษณะสําคัญของกรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 

1336 จึงมีดังน้ี ในสวนของคําวา “ภายในบังคับแหงกฎหมาย” คือขอยกเวนวาสิทธิที่มีน้ันอาจถูก

จํากัด โดยการจํากัดสทิธิของผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิน้ันจะตองกําหนดโดยกฎหมาย เพราะประเทศที่

เปนนิติรฐัน้ันทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายตามลําดับกฎหมาย ดังน้ัน สิทธิในกรรมสทิธ์ิอยางสทิธิที่จะ

จําหนายจงึอาจมีการจํากัดไดอยางเดียวกัน ถาในสวนของการแทรกแซงของรัฐตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสาธารณะและอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทาน้ัน เหตุทีส่ิทธิ หรืออํานาจของ

เจาของกรรมสิทธ์ิถูกจํากัด โดยทั่วไป มี 2 ประการคือ24  

                                                
23 สุรพล นิติไกรพจน, หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝร่ังเศส (สวนท่ีสอง) 

[Online], 1 ตุลาคม 2557. แหลงที่มา http://www.openbase.in.th/http:/%252Fwww.panyathai. 

or.th/wiki/index.php. 
24 เรื่องเดียวกัน. 
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 1)  โดยนิติกรรม ซึ่งหมายถึง ขอตกลงในสัญญาของคูสัญญา ตามหลกัความศักด์ิสิทธ์ิแหงการ

แสดงเจตนา (Autonomy of Will) และหลักเสรีภาพในการทําสญัญา (Freedom of Contract) 

 2)  โดยผลของกฎหมาย เพือ่ประโยชนสาธารณะ (Public Interest) หรือเพื่อมาตรการใน

การลงโทษ 

 แมหลกักรรมสิทธ์ิอาจถูกจํากัดไดโดยทางนิติกรรม ซึง่เปนขอตกลงระหวางกันของคูสัญญา 

แตสําหรบัสัญญาในปจจุบันทีอ่ยูรปูแบบของสัญญามาตรฐาน หรือสญัญาสําเร็จรูปน้ัน มีข้ึนเพื่อ

จุดมุงหมายโดยตรงตอผลบังคับตามขอตกลงของสัญญาทีเ่กดิข้ึนจากการมีโอกาสไดกําหนดขอสัญญา

ที่เปนประโยชนแกผูทําสัญญาไวลวงหนากอน เพื่อเปนการบงัคับแกบุคคลที่เขามาเปนคูสัญญาใน

ภายหลัง สภาพการณเชนน้ีก็นาจะถือไดวาเปนความเสือ่มของหลักสัมพันธของสัญญาที่ไมมีความเปน

อิสระและเจตนาของคูสัญญาไมมีความสําคัญ เพราะเปนสญัญาที่ขาดการเจรจาตอรองระหวางกัน

อยางแทจริงของคูสัญญา25 ซึ่งสัญญาสําเรจ็รปูมักจะมีขอตกลงลักษณะทีส่ําคัญในเรื่องการไดเปรียบ

ตอคูสัญญา ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงเรียกรองหรอืกาํหนดใหอีกฝายหน่ึงตองรับภาระเพิม่ข้ึน

มากกวาภาระทีเ่ปนอยูในเวลาทําสัญญา ซึ่งมีขอตกลงที่มลีักษณะเปนการเอาเปรียบกัน โดยไมคํานึง

วาจะมีเหตุผลสนับสนุนการใหสทิธิที่จะเรียกรอง หรอืกําหนดใหอีกฝายหน่ึงตองรบัภาระเพิ่มข้ึน

หรือไม ถาเปนกรณีขอตกลงที่ใหสิทธิฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาไปเพิ่มภาระใหหนักข้ึนแกอีกฝาย

หน่ึง ก็ถือไดวาเปนขอตกลงที่ทําใหไดเปรียบอีกฝายหน่ึง ถึงแมวาจะมีเงื่อนไขของการใหสิทธิน้ัน

เหมาะสมเพียงใดก็ตาม หากเปนสัญญาในลักษณะจํายอมทีเ่กิดจากการใชสัญญาที่เปนลกัษณะสญัญา

สําเร็จรูป ที่มลีักษณะเน้ือหาของสญัญาเปนการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจนไมเปนธรรมและมี

พฤติการณที่ทําใหคูสัญญาอีกฝายตองยอมรบัเอาเงื่อนไขในสัญญาสําเร็จรูปโดยไมมีทางเลือกอื่น  

อาจเกิดสัญญาที่ไมเปนธรรมได26 ดังน้ัน การพจิารณาวาขอสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิ Shrinkwrap, 

Clickwrap และ Browsewrap ที่มีขอกําหนดจํากัดสิทธิในการหามจําหนายจายโอนตอเปนสญัญาที่

มีผลบังคับสมบรูณในสวนขอสญัญาจะมผีลบังคับไดมากนอยเพียงใดน้ัน เปนเรือ่งที่ตองพจิารณาตาม

กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมอีกช้ันหน่ึง27  

                                                
25 สรธร สระศร,ี มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคดานสัญญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค: 

ศึกษากรณีสัญญาสําเร็จรูป (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549), 10. 
26 อินทิรา ดาราพาณิชย, ปญหากฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมตามสัญญาสําเร็จรูป อินทิรา 

ดาราพาณิชย (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555), 17. 
27 ดวงพร เตชะกําธร, ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ Shrink-wrapped licensing (วิทยานิพนธ  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), 162. 
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 การพิจารณาวาเปนสัญญาดังกลาวน้ันจะเขาลักษณะของขอสัญญาไมเปนธรรมหรือไมน้ัน 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนกฎหมายที่ไดกําหนดแนวทาง

ใหแกศาลในการพิจารณาวินิจฉัยการบังคับขอสัญญาใด ๆ ในสัญญา 3 ประเภท คือ (1) สัญญาทีท่ํา

ข้ึนระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการธุรกจิการคา (2) สัญญาสําเรจ็รูป (3) สัญญาขายฝาก ซึ่งได

กําหนดลกัษณะของขอสญัญาที่ถือวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ผลของการใชบังคับขอสญัญาที ่  

ไมเปนธรรมไว จากบทบญัญัติมาตรา 328 แหงพระราชบัญญัติน้ี สัญญาสําเร็จรูปตองมีองคประกอบ  

3 ประการ คือ  

 1)  ตองเปนสญัญาทีท่ําเปนลายลักษณอักษร (Written Contract) แมจะมิไดมกีารลงลายมือ

ช่ือของคูสัญญากํากับไวก็มิใชสาระสําคัญ เชนการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส 

  2)  ขอสัญญาในสวนทีเ่ปนสาระสําคัญตองกําหนดข้ึนไวลวงหนากอนการทําสัญญา หรอืขอ

สัญญาสวนที่เปนสาระสําคัญน้ัน มิไดเกิดจากการเจรจาตอรองของคูสญัญาแตอยางใด หากแตเปนขอ

สัญญาที่คูสญัญายืนยันวาจะตองมีขอสัญญาเชนน้ัน มิฉะน้ันจะไมเขาทําสัญญา ซึ่งทําใหคูสญัญาอีก

ฝายตกอยูในภาวะเลอืกไดแคเพียงจะเขาทําสญัญาหรือไมเทาน้ัน แตในสวนของการเจรจาตอรองใน

ขอสาระสําคัญไมสามารถกระทําไดเลย 

 3)  ขอสัญญาที่กําหนดไวลวงหนาจะตองถูกนํามาใชในการประกอบกจิการของคูสญัญาฝายที่

ยืนยันใหมีขอสญัญาดังกลาว จะถือวาเปนสญัญาสําเร็จรูปเฉพาะแตสัญญาที่ทําในทางธุรกจิการคา 

หรือประกอบการอื่นเทาน้ันและจะเปนสญัญาที่ไมเปนธรรมไดน้ัน ตองปรากฏวามีขอสญัญาขอใดขอ

หน่ึง ซึ่งมีลกัษณะที่ทําใหคูสัญญาฝายผูประกอบธุรกจิการคาหรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดขอสญัญา

สําเร็จรูปน้ัน ไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงและไดเปรียบเกนิสมควรดวย 

 ในสวนผูประกอบธุรกจิการคาหรอืวิชาชีพตามนิยามในมาตรา 3 ในพระราชบญัญัติวาดวยขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ใหหมายความรวมถึง ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขายดวย ดังน้ัน การ

ทําสัญญาสําเรจ็รปูของผูขายซึ่งมีลกัษณะเปนสัญญาทีผู่ขายมีอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือมีความรู

ความสามารถทางเทคนิคเหนือกวา หรือไดเปรียบกวา ซึ่งอาจมีลกัษณะของการผกูขาดในขอเทจ็จริง 

หรือในขอกฎหมายก็ได โดยทีฝ่ายผูขายทีม่ีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวาเปนผูกําหนดขอสัญญาที่

เปลี่ยนแปลงไมไดและกําหนดเงื่อนไขไวลวงหนา เพือ่ใชกับบุคคลไมจํากัดจํานวนและไมจํากัดตัวผูเขา

สัญญา สวนผูซื้อมีหนาที่เพียงยอมรับขอกําหนดที่วางไว หรอืไมทําสญัญาดวยเลยเพียงเทาน้ัน เพราะ

                                                
28 มาตรา 3 “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษรโดย มีการกําหนดขอ

สัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญา ฝายหน่ึงฝายใดนํามาใชในการประกอบ

กิจการของตน. 
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ไมมีสิทธิทีจ่ะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาน้ันได ซึ่งอาจถือไดวาเน้ือหาของสัญญาน้ันไมได

เกิดจากเจตนาที่แทจริงของคูสญัญา โดยขอสญัญาที่ไมเปนธรรมจะมลีักษณะรวมกัน กลาวคือ  

 1)  แมขอกําหนดจะมีเงื่อนไข หรือเน้ือหาตางกัน แตมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน คือ เปนการ

เปลี่ยนแปลงหนาที่ของคูสัญญาฝายหน่ึงใหเบาลง หรือเปนการบงัคับคูสญัญาใหอีกฝายใหถูกผูกมัด

มากกวาข้ึนมากกวาเดิม  

 2)  มีลักษณะของความไมเทาเทียมระหวางคูสัญญา ในเรื่องของการขาดอํานาจการตอรอง 

 3)  ลักษณะของสัญญาที่เกิดข้ึนมีเน้ือหาทีผ่ิดไปจากบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสิทธิและ

หนาที่ของคูสัญญาและมกีารทําลายหลักพื้นฐานของสัญญา 

 ซึ่งในกรณีขอตกลงในสัญญาสําเรจ็รปูมักจะมีขอตกลงลกัษณะที่สําคัญ ที่ถือวาเปนเรื่องการ

ไดเปรียบตอคูสญัญาในกรณีขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงเรียกรอง หรือกําหนดใหอีกฝายหน่ึงตอง

รับภาระเพิ่มข้ึนมากกวาภาระทีเ่ปนอยูในเวลาทําสัญญา โดยมีขอตกลงที่มลีักษณะเปนการเอาเปรียบ

กัน โดยไมคํานึงวาจะมีเหตุผลสนับสนุนการใหสิทธิที่จะเรียกรอง หรือกําหนดใหอีกฝายหน่ึงรับภาระ

เพิ่มข้ึนหรือไม ถาเปนขอตกลงที่ใหสิทธิฝายที่มีอํานาจตอรองเหนือกวาไปเพิม่ภาระใหหนักข้ึนแกอกี

ฝายหน่ึง ถือวาเปนขอตกลงทีท่ําใหไดเปรียบอีกฝายหน่ึง แตถาหากเงือ่นไขเหมาะสมกับการใหสิทธิ

น้ัน อาจถือวาเปนการไดเปรียบไมเกินสมควร ซึ่งไมถึงกับถือวาเปนขอสญัญาที่ไมเปนธรรม29 

 ดังน้ัน ในกรณีของสญัญาอนุญาตใหใชสทิธิ หรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการใชงานสินคา 

ในรูปแบบดิจทิัลในปจจุบัน ยอมถือไดวาเปนสัญญาสําเรจ็รปู หากเปนการใหสิทธิแกเจาของลิขสิทธ์ิ 

หรือผูขายซึ่งเปนฝายทีม่ีอํานาจเหนือกวา เรียกรอง หรือกําหนดใหผูซื้อ หามมิใหจําหนายจายโอนตอ

สินคาน้ันตอไปได อาจถือไดวาขอกําหนดดังกลาวผูซือ้จะตองรับภาระเพิม่ข้ึน โดยไมคํานึงวาจะมี

เหตุผลสนับสนุนขอจํากัดดังกลาวที่เหมาะสมรองรับเพื่อใหผูซื้อรบัภาระเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจจะถือวาเปน

ขอสัญญาไมเปนธรรมได เน่ืองจากขอสญัญาดังกลาวน้ัน หามมิใหผูซื้อซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ

จําหนายจายโอนสินคาที่ตนซื้อมาตอไปได ยอมถือวาเปนการลิดรอนหลักกรรมสิทธ์ิในเรือ่งสิทธิการ

จําหนายทรัพยสินของตนของผูซือ้ เพราะราคาของสินคาในรูปแบบดิจทิัลเองน้ันก็มิไดมีราคาถูกกวา

สินคาที่อยูในรปูแบบจบัตองได ทั้งที่มีตนทุนการผลิตน้ันมรีาคาตํ่ากวาและผูขายหรือเจาของลิขสทิธ์ิ

เองก็ไดรับคาตอบแทนจากผูซือ้แลว แตเจาของลิขสทิธ์ิยังจะกําหนดขอสญัญาทีเ่ปนการเพิ่มภาระ

ใหแกผูซื้อ โดยจํากัดมิใหมเีสรภีาพในการจําหนายทรัพยสินของตนตอไปไดโดยไมกําหนดระยะเวลา 

เปรียบเสมอืนวาเจาของลิขสิทธ์ิน้ันยังคงมีอํานาจควบคุมการจําหนายสินคาน้ันไดโดยไมมีทีส่ิ้นสุด   

ทั้งทีห่ลักกรรมสิทธ์ิมีความศักด์ิสทิธิไมอาจที่จะถูกลวงละเมดิได กลาวคือ คนทุกคนไมอาจถูกลิดรอน

                                                
29 สรธร สระศร,ี มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคดานสัญญาตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค: 

ศึกษากรณีสัญญาสําเร็จรูป, 27. 
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กรรมสทิธ์ิในทรัพยสินของตนได เวนเสียแตจะเปนไปดวยความจําเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะที่ชอบ

ดวยกฎหมายและไมอาจหลีกเลี่ยงได แมวาจะจํากัดหลกักรรมสทิธ์ิไดโดยการทํานิติกรรม เน่ืองดวย

การเคารพหลักศักด์ิสิทธิแหงการแสดงเจตนา ซึ่งบุคคลแตละคนที่แสดงเจตนาออกมาตองเคารพตอ

เจตนาของแตละคน โดยเมื่อเกิดสัญญาที่เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาแลว สญัญาน้ันตองมีผลผูกพัน

ตามเจตนาทีก่อข้ึนไมอาจเปลี่ยนแปลงแกไขไดถาคูสัญญาทัง้สองฝายไมสมัครใจทีจ่ะตกลงยินยอมกัน 

หลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาน้ัน โดยหลักแลวรัฐจะเขาไปแทรกแซงไมได เวนแตกรณี  

การแสดงเจตนาที่มีขอสัญญาไมเปนธรรม ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ขอตกลงหามมิใหผูซื้อซึง่เปนเจาของ

กรรมสทิธ์ิในสินคาในรูปแบบดิจิทลัจําหนายจายโอนตอไปไดน้ัน นาจะถือไดวาเปนขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม แมวาจะยังไมมีคําพิพากษาของศาลในประเทศไทยวางบรรทัดฐานไวก็ตาม เมื่อพจิารณาสญัญา

ดังกลาวตามมาตรา 1030 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ในการ

วินิจฉัยวาขอสัญญาจะมผีลบังคับเพียงใดจะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีโดยกําหนดใหพเิคราะห

พฤติการณทั้งปวง รวมทัง้ อํานาจตอรอง ฐานะทางเศรษฐกจิ ความรูความเขาใจ ความสันทัดจัดเจน 

ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติและทางไดเสียทุกอยางของคูสญัญาตามสภาพที่เปนจริง รวมทั้ง

การรบัภาระทีห่นักกวามากของคูสัญญาเมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอกีฝายหน่ึง สําหรบักรณีประเด็น

ปญหาที่ศึกษาน้ี สัญญาระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูซื้อเปนสัญญาสําเร็จรูป โดยที่ผูซื้อไมมีในอํานาจ

ตอรองในการเขาทําขอตกลงและตองรบัภาระเพิ่มข้ึนจากขอสัญญาในการลิดรอนกรรมสิทธ์ิในเรื่อง

สิทธิจําหนายทรพัยสินของตนโดยไมมทีี่สิ้นสุด ซึ่งสงผลใหผูซื้อไมอาจใชสิทธิของตนในฐานะเจาของ

กรรมสทิธ์ิไดอยางเต็มที ่ตามที่กฎหมายไดใหการคุมครองไว ประกอบกบัเมือ่นํามาพิจารณารวมกับ

แนวทางของสญัญาอนุญาตใหใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรของกรมทรพัยสินทางปญญาทีม่ีความ

สอดคลองกบักฎหมายที่เกี่ยวของ ซึง่ไดกําหนดขอสัญญาไววาใหผูไดรบัอนุญาตมีสทิธิโอนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไปยังผูรบัโอนได จงึเห็นไดวาขอสัญญาที่เจาของลิขสทิธ์ิกําหนดไวอาจถือไดวาเปนขอ

สัญญาไมเปนธรรม ซึง่ผลของขอสญัญาที่ไมเปนธรรมตามพระราชบญัญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

                                                
30 มาตรา 10 ในการวินิจฉัยวาขอสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะ เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ให

พิเคราะหถึงพฤติการณทั้งปวง รวมทั้ง 

(1) ความสุจริต อํานาจตอรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู ความเขาใจ ความสันทัดจัดเจน ความ

คาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือก อยางอ่ืน และทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญาตามสภาพที่เปนจริง 

(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดน้ัน 

(3) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 

(4) การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบ กับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง 
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ธรรม พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 431 ของสัญญาสําเรจ็รปูน้ัน คือ ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรม

และพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสญัญาสําเร็จรูปไปในทางทีเ่ปน

คุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเรจ็รปูน้ัน ดังน้ัน อาจจะถือไดวาขอตกลงในสญัญาสําเร็จรูป

ระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูซือ้ ในกรณีหามมิใหจําหนายจายโอนตอสินคาในรปูแบบดิจิทลัตอไปได

น้ัน ซึ่งเปนขอกําหนดที่ยกเวนหลักกรรมสิทธ์ิและยกเวนหลกัการสิ้นสทิธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิไมอาจ

นํามาบังคับใชกบัผูซื้อได เพราะถือวาขอตกลงดังกลาวน้ันเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

 สวนกรณีที่ไดมีความพยายามศึกษาถึงความจําเปนในการมกีฎหมายเฉพาะเฉกเชนเดียว   

กับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาอยาง Uniform Computer Information Transactions Act 

(UCITA) ซึ่ง The National Conference of Comissioners on Uniform State Laws ไดประกาศ

เสนอใหมลรัฐตาง ๆ นํากฎหมายฉบบัดังกลาวไปใชโดยสมัครใจ ซึ่งบัญญัติกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกบั

การอนุญาตใหใชขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร หรอืขอมลู

ทางคอมพิวเตอรอื่น ๆ โดยนําไปใชกับสัญญาการเขาถึงขอมลูคอมพิวเตอรไมวาจะผานทาง

อินเทอรเน็ตหรือไม รวมทั้งนําไปใชกับสือ่ที่บรรจุขอมลูตาง ๆ ที่บรรจุขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชบงัคับ

กับสญัญา หรือการปฏิบัติตามสญัญาทีเ่กี่ยวของกบัการกอ เปลี่ยนแปลง โอน หรือการอนุญาตตาง ๆ

ที่เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจาก หรอืใชกับคอมพิวเตอร จากการศึกษาพบวากฎหมาย UCITA 

เปนกฎหมายที่ยอมรบัความมผีลของสัญญาอิเล็กทรอนิกสสาํเร็จรูป ซึง่มหีลายประเด็นที่ไมเปนธรรม

กับผูบรโิภค ทั้งในประเทศสหรัฐอเมรกิาเองก็ถูกตอตานจากผูบริโภควากฎหมายฉบับดังกลาวมุงให

การคุมครองผูผลิตมากเกินไป ซึง่ปจจบุันมีมลรัฐที่นํากฎหมายดังกลาวไปบงัคับเพียงสองมลรัฐ คือ 

เวอรจเินียร และแมรี่แลนด อีกทัง้สําหรบักฎหมายของประเทศไทยเองที่ใชบังคับในปจจุบันอันไดแก

กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ันก็สามารถนํามาใชควบคุม

สัญญาอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพแลว32 จึงไมมีความจําเปนทีจ่ะ

กําหนดกฎหมายสําหรบัสญัญาสําเรจ็รูปข้ึนเปนการเฉพาะอกี 

 

 

                                                
31 มาตรา 4 ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ การคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญา

สําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบ ธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซ้ือ

ฝากไดเปรียบ คูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับได เพียงเทาที่เปนธรรม

และพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝาย ซ่ึงมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปน้ัน. 
32 ดวงพร เตชะกําธร, ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ Shrink-wrapped licensing, 164-167.   



174 

4.2 วิธีการจําหนายจายโอนตอสินคาอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทัล 

 สําหรับประเทศไทย ในกรณีวิธีการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลัผานทาง

อินเทอรเน็ตโดยการดาวนโหลด ดวยเทคโนโลยีในปจจบุันกม็ีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากประเทศ

สหรัฐอเมรกิาและสหภาพยุโรปแตอยางใด ซึ่งมีข้ันตอนการสงมอบสินคาจะหลกีเลี่ยงการทําซ้ําไดยาก 

อยางไรก็ดี การซื้อขายสินคาซึง่เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัมือสองน้ัน สําหรับใน

ประเทศไทยยังไมมีบริษัทคนกลางเขามาดําเนินการทางธุรกจิ ในการซื้อขายสินคาในรูปแบบดิจิทลัมือ

สองอยางเดียวกันกบัประเทศสหรฐัอเมริกา ทีม่ี ReDigi ซึ่งเปนผูนําเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ

สินคาในรูปแบบดิจิทัลมือสอง รวมทั้ง Amazon และ Apple ที่เพิ่งไดรบัสทิธิบัตรในลักษณะทีเ่ปนคน

กลางในการจําหนายสินคาในรูปแบบดิจทิัลมือสอง หรือในสวนของสหภาพยุโรปเองก็มี Usedsoft 

เปนคนกลางในการซื้อขายในทํานองอยางเดียวกัน อยางไรกต็าม แมในประเทศไทยจะไมมีบริษัทคน

กลางซึ่งเปนผูนําทางเทคโนโลยีเขามาชวยในการซื้อขายสินคาในรูปแบบดิจิทลัมือสองเชนเดียวกบั

ประเทศช้ันนํา แตหากผูบรโิภคมีความประสงคทีจ่ะใชสทิธิความเปนเจาของสินคาเพื่อที่จะจําหนาย

จายโอนตอสินคาน้ันควรที่จะทําไดตามหลักกรรมสทิธ์ิซึ่งบัญญัติรับรองไวในมาตรา 1336 ของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตดวยธรรมชาติของสินคาในรูปแบบดิจิทลัที่ข้ันตอนการสงมอบ

หลีกเลี่ยงการทําซ้ําไดยาก แมวาจะนําเทคโนโลยีข้ันสงูมาใชดําเนินการแลวก็ตาม ซึ่งเห็นไดจากคํา

พิพากษาของศาลมลรัฐนิวยอรกในคดี ReDigi ที่ศาลมองวาข้ันตอนการสงมอบน้ันเกิดการทําซ้ําข้ึน 

แมวาเทคโนโลยีที่นํามาใชจะลบไฟลสินคาทิ้งโดยอัตโนมัติเมือ่การสงมอบเสร็จสิ้นลงก็ตาม แตศาล

เห็นวาไฟลสินคาที่อยูในอปุกรณของผูซื้อตอน้ันเปนไฟลสินคาที่เกิดจากการทําซ้ําข้ึนมาใหม ซึ่งถือวา

เปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําของเจาของลขิสิทธ์ิ ซึ่งกฎหมายลิขสิทธ์ิใหการรบัรอง

สิทธิดังกลาวไว สงผลใหสินคาที่ไดจําหนายจายโอนตอน้ันไมชอบดวยกฎหมาย จึงไมอาจนําหลักการ

จําหนายครัง้แรกมาปรับใชเพือ่จําหนายจายโอนตอได สําหรบัวิธีการจําหนายจายโอนตอซึ่งเปน

ข้ันตอนการสงมอบ ในประเทศไทยเองคงไมแตกตางจากประเทศอื่นทีจ่ะหลกีเลี่ยงการทําซ้ําได ซึ่ง

การทําซ้ํางานอันมลีิขสทิธ์ิน้ันกฎหมายรับรองสิทธิใหเจาของลิขสิทธ์ิกระทําไดแตเพียงผูเดียว ยกเวน

กรณีที่เจาของลิขสทิธ์ิไดใหอนุญาตไวตางหาก หรือเขาลักษณะการใชอยางเปนธรรม ดังน้ี หากเกิด

กรณีบุคคลอื่นทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ การพิจารณาวาการทําซ้ําน้ันจะชอบดวย

กฎหมายหรือไม อาจตองนําหลักการใชอยางเปนธรรม หรือหลักขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเขามา

พิจารณารวมดวย 

 ในประเทศไทย สิทธิในการทําซ้ํางานอันมลีิขสิทธ์ิเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิ 

โดยไดใหการรับรองสิทธิดังกลาวไวในพระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 ซึ่งบญัญัติวา 

“ภายใตบังคับ มาตรา 9 มาตรา 10 และ มาตรา 14 เจาของลิขสทิธ์ิยอมมสีิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี 
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 1) ทําซ้ํา หรือดัดแปลง 

 2) เผยแพรตอสาธารณชน 

 3) ใหเชาตนฉบับ หรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร  

และสิง่บันทึกเสียง 

 4) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอื่น 

 5) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนด เงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แต

เงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลกัษณะที่เปนการจํากัด การแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได 

 การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง (5) จะเปนการจํากัดการแขงขัน โดยไมเปนธรรม

หรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 สิทธิในการทําซ้ํา ตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ไดนิยามคําวา  

ทําซ้ํา หมายความรวมถึง “คัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง 

บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบบั จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปน

สาระสําคัญ ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมด หรือบางสวน สําหรบัในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรให

หมายความรวมถึง คัดลอก หรอืทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ  

ในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมลีักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมด หรอื

บางสวน” จากบทบัญญัติมาตราดังกลาว ใชถอยคําวา การทําซ้ํา “หมายความรวมถึง” แสดงใหเห็น

วานอกจากสิง่ที่ไดนิยามไวในมาตราน้ี กฎหมายยังประสงคให “การทําซ้ํา” มีความหมายตามทีเ่ขาใจ

กันโดยทั่วไปดวย ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของการทําซ้ํา

เอาไวเชนเดียวกับความหมายในมาตรา 4 ดังกลาว จงึยังไมมีแนวทางการพิจารณาวานอกจาก

ความหมายตามตัวบทแลว การทําซ้ํายังหมายความถึงกรณีใดอีกบาง ซึง่การทําซ้ําทีจ่ะถือวาเปนการ

ทําซ้ําตามมาตรา 15 ไมจําตองทําซ้ํางานอันมลีิขสิทธ์ิทัง้หมดโดยสมบรูณ การทําซ้ําเพียงสวนใดสวน

หน่ึงในสวนสาระสําคัญกอ็าจเขาขายเปนการทําซ้ํา ซึง่การทาํซ้ําเพื่อการจําหนายจายโอนตอน้ัน 

กอใหเกิดการสําเนาไฟลขอมลูน้ัน ๆ ข้ึนเสมือนกบัตนฉบับทกุประการ กลาวคือ เปนการทําซ้ํางาน

อันมีลิขสิทธ์ิข้ึนทั้งหมด หากการกระทําดังกลาวกระทําข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสทิธ์ิ 

ยอมถือวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ี ดวยอุปสรรคในข้ันตอนการ

จําหนายจายโอนตอทีห่ลกีเลี่ยงการทําซ้ํางานอันมลีิขสทิธ์ิของผูอืน่ไดยากน้ัน จงึไดมีความพยายามนํา

หลักการใชอยางเปนธรรมซึ่งเปนหลักการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเขามาปรับใช เพื่อใหการจําหนาย

จายโอนตอในสินคาในรูปแบบดิจทิัลชอบดวยกฎหมาย ซึง่การทําซ้ําเพื่อการจําหนายจายโอนตอของ

เจาของสินคาน้ันอาจนําหลกัการขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิ ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่อนุญาตใหบุคคล

สามารถกระทําการใด ๆ ตองานอันมีลิขสิทธ์ิไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ โดยไมถือ

วาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งเปนกลไกของกฎหมายลิขสทิธ์ิที่ใชลดความเครงครัด
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ของสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิ หากสทิธิแตเพียงผูเดียวมีความเครงครัดมากเกินไปจน

สาธารณชนไมมีโอกาสไดใชและศึกษาเรียนรูงานสรางสรรคน้ันสมดังเจตนาของกฎหมายลิขสทิธ์ิ ดังน้ี 

หลักดังกลาวจึงเปนกลไกหน่ึงเพื่อใหสาธารณชนในสังคมไดรบัประโยชนและใหเกิดความกาวหนา 

ของสังคมโดยรวม ซึง่เปนการสรางความสมดุลระหวางประโยชนของเจาของลิขสทิธ์ิและประโยชน

สาธารณะน้ันเอง33 ซึ่งหลกัดังกลาวไดบัญญัติไวในพระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537  มาตรา 32-43 

ในสวนการทําซ้ําสินคาในรปูแบบดิจิทลัเพื่อใชในการจําหนายจายโอนตอน้ัน มิไดบญัญัติไวยกเวน

ความรับผิดไวเปนกรณีพเิศษเฉพาะเรื่อง ดังน้ี จึงอาจนํามาตรา 32 วรรคแรก ซึ่งไดวางหลักการทั่วไป

อันเปนหัวใจสําหรบัการกระทําแกงานอันมลีิขสิทธ์ิของผูอื่นที่จะไมเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิเอาไว 

กลาวคือ การกระทําที่แมจะเปนการใชสทิธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 15 ไดโดย

ไมตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ เขามาปรับใชกบักรณีดังกลาว หากการทําซ้ําดังกลาวน้ันไม

ขัดตอการแสวงหาผลประโยชนตามปกติจากงานน้ันของเจาของลิขสทิธ์ิและการกระทําดังกลาวไม

กระทบกระเทือนตอสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลขิสิทธ์ิเกินสมควร อยางไรก็ดี ในเรื่อง

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ มีการตีความเปน 2 แนวทาง34 คือ 

 1) แนวทางแรก สามารถใชมาตรา 32 วรรคแรก ไดโดยลําพงัเพื่อพิจารณาวากรณีใดเปน

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิก็ได แมวากรณีน้ัน ๆ จะไมตองดวยขอยกเวนที่บัญญัติไวเฉพาะก็ตาม 

 2) แนวทางที่สอง ตองใชมาตรา 32 วรรคแรก และมาตรา 32 วรรคสอง รวมกันโดยเห็นวา

มาตรา 32 วรรคแรกไมใชบทบัญญัติที่จะใชพิจารณาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเปนเอกเทศได ดังจะ

เห็นไดจากการที่มาตราตาง ๆ ไดกําหนดขอยกเวนในกรณีตาง ๆ ไวแลว โดยนําเอามาตรา 32 เขามา

เปนหลักเกณฑประกอบ อีกทั้ง การนํามาตรา 32 วรรคแรก มาใชโดยลําพังก็ยังมีขอโตแยงวามาตรา 

32 วรรคแรก นาจะเปนกรอบของขอยกเวนมากกวาที่จะเปนขอยกเวนทั่วไป35 ซึ่งแนวทางดังกลาวน้ีมี

ความสอดคลองกับหลกัการ Three Steps Test ที่ไดกําหนดไวในขอ 9(2) ของอนุสัญญากรุงเบอรน

วาสมาชิกสามารถออกกฎหมายเพื่ออนุญาตใหมีการทําซ้ํางานในกรณีพิเศษเฉพาะเรือ่ง หากการทําซ้ํา

น้ันไมขัดตอการแสวงหาผลประโยชนตามปกติของเจาของลขิสิทธ์ิในงานดังกลาวและไมกระทบ 

กระเทือนถึงผลประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลขิสิทธ์ิเกินสมควรและในขอ 13 ของความ

                                                
33 อํานาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2556), 129. 
34 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539), 203. 
35 พิศวาท สุคนธพันธุ, ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2552), 28. 
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ตกลงทรปิส ที่ไดกําหนดไวในลักษณะทํานองอยางเดียวกัน ดังน้ัน ตามบทบญัญัติของความตกลงทั้ง

สองฉบับ ขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิตองประกอบดวย 3 สวน คือ36  

 1) ตองเปนกรณีพเิศษเฉพาะเรื่อง  

 2) ตองไมขัดตอการแสวงหาผลประโยชนตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิในงานดังกลาว และ  

 3) ตองไมกระทบกระเทือนถึงประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร  

 เมื่อนําความตกลงทัง้สองฉบบัมาเทียบเคียงกบัมาตรา 32 น้ัน เห็นไดวาตองใชมาตรา 32 

วรรคแรก และมาตรา 32 วรรคสอง รวมกัน โดยมาตรา 32 วรรคแรก สามารถเทียบเคียงไดกับสวนที ่

2 และ 3 ของความตกลงและมาตรา 32 วรรคสอง สามารถเทียบเคียงไดกับ สวนที่ 1 ของความตกลง

ดังกลาวทัง้สองฉบบั37  

 ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันที่ไดรับการพฒันาทําใหกระบวนการ “ทําซ้ํา” ขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรน้ันเปนเรือ่งปกติ อยางไรก็ดี ดวยกฎหมายลิขสทิธ์ิเดิมการทําซ้ําดังกลาวน้ีอาจเปนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ เน่ืองดวยบทบญัญัติขอยกเวนในการละเมิดลขิสิทธ์ิยังไมมีความชัดเจน วาการกระทํา

ดังกลาวจะไดรับการยกเวนหรอืไม เพราะกฎหมายลิขสิทธ์ิทีใ่ชบังคับในปจจบุันของประเทศไทย คือ 

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งไดบัญญัติตามมาตรฐานของขอตกลงทรปิสน้ัน แตเมื่อความ

เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีปรบัเปลี่ยนไป กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจงึไดพิจารณา

และเห็นวาพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 มีบทบญัญัติที่ไมสอดคลองกบัปญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิใน

รูปแบบใหม ๆ  จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมบทบัญญติับางประการ เพื่อแกไขปญหาการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในยุคดิจทิัลอยางมีประสิทธิภาพดังกลาว จึงไดมีการพิจารณารางพระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (คุมครองขอมูลการบรหิารสิทธิ)38 ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 

27/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อวันที ่5 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยเรียกพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558” ซึ่งพระราชบญัญัติฉบบัน้ี ในมาตรา 4 ได

                                                
36 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร วิริโย, “การระงับส้ินไปของสิทธิในลิขสิทธ์ิหลังการจําหนายครั้งแรก: 

ดุลยภาพแหงสิทธิระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูบริโภค”, วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  43,  

1(มีนาคม 2557): 172. 
37 เรื่องเดียวกัน. 
38 สภานิติบัญญัติแหงชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 

….(คุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ) (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) บรรจุวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คร้ังท่ี 16/2557 [Online], 16 ตุลาคม 2557. แหลงที่มา http://library2.parliament.go.th/giventake/  

content_nla2557/apnla2557-040.pdf. 
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บัญญัติเรื่องขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้ําทีจ่ําเปนในระบบคอมพิวเตอร โดยใหเพิ่มเติม

มาตรา 32/2 ที่ระบุวา “การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ทําหรือไดมาโดยชอบดวยกฎหมายในระบบ

คอมพิวเตอรที่มลีักษณะเปนการทําซ้ําทีจ่ําเปนตองมีสําหรบัการนําสําเนามาใชเพื่อใหอุปกรณที่ใชใน

ระบบคอมพิวเตอร หรือกระบวนการสงงานอันมีลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติ    

มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ” ซึ่งสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติทีผ่านการตรวจพจิารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ การแกไขถอยคําในการเพิ่มขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิกรณี

การทําซ้ําช่ัวคราวทีจ่ําเปนในระบบคอมพิวเตอรใหชัดเจนและเปนทีเ่ขาใจของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกบั

ระบบคอมพิวเตอร39 ซึ่งกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้ําช่ัวคราว (Exception for 

Temporary Reproduction) เพื่อกําหนดใหชัดเจนวาการทําซ้ําช่ัวคราวโดยความจําเปนของเครือ่ง

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียกดูงานอันมลีิขสิทธ์ิไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งมีความเห็นที่ตีความ

มาตราน้ีวา “ทําซ้ําในระบบคอมพิวเตอร” ตามมาตราน้ีเจตนารมณทางกฎหมาย หมายถึงการทําซ้ํา

ช่ัวคราวในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Cache) ซึ่งเปนการทํางานโดยปกติทีร่ะบบคอมพิวเตอร

จําเปนตองทําซ้ําเพื่อสํารองขอมลูไวในระบบการทํางานช่ัวคราว เพื่อใหเครื่องสามารถทํางานได

ตามปกติเทาน้ัน เน่ืองจากการดูภาพยนตร หรือฟงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร

จําเปนตองมกีารทําซ้ํางานเพลง หรอืภาพยนตรดังกลาวไวในหนวยความจํา (RAM) ทุกครั้ง ดวยความ

จําเปนทางเทคนิคดังกลาวทําใหทกุครั้งที่มีการใชงานอันมลีขิสิทธ์ิจากเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงาน

จะตองทําซ้ํางานดวยเสมอ การทําซ้ําลักษณะน้ีเปนการทําซ้าํช่ัวคราวที่ไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ40 

แตขอกําหนดอันน้ีก็ยังไมมีความชัดเจนในการครอบคลมุกิจกรรมจําพวกการสํารอง (Back Up) 

ขอมูลตาง ๆ หลักเรื่องขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้าํช่ัวคราวน้ี จึงจําเปนตองปรับใชอยางระ

มัด ระวัง เพื่อใหเจตนารมณทางกฎหมายที่แทจรงิไดถูกนํามาปรับใชอยางถูกตองและไมกวางขวาง

จนเกินไป41 อยางไรก็ดี สําหรบัตัวผูศึกษาเอง วิธีการจําหนายจายโอนตอทีม่ีการทําซ้ําข้ึนมาใหมใน

อุปกรณจัดเก็บของผูซือ้ตอน้ัน เห็นควรวาสามารถนําขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้ําที่จําเปนใน

                                                
39 เรื่องเดียวกัน. 
40 กรมทรัพยสินทางปญญา, กฎหมายลิขสิทธิ์ชวยขับเคล่ือน “Digital Economy” คุมครองผู

สรางสรรคงานบนอินเตอรเน็ต กําหนดโทษการละเมิด 10,000-400,000 หรือท้ังจําท้ังปรับ [Online], 31 

กรกฎาคม 2558. แหลงที่มา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content 

&view=article&id=1618:digital-economy-10-000-400-000&catid=8:news&Itemid=332. 
41 เมธา สกาวรัตน, สพธอ. ระดมสมองเอกชน รับมือ กม.ลิขสิทธิ์ใหม 2 ฉบับ [Online], 22 ธันวาคม 

2557. แหลงที่มาhttp://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id 

=258944&catid=176&Itemid=524#.VQh-d0gQLx4. 
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ระบบคอมพิวเตอรในกฎหมายดังกลาวมาปรับใชกบักรณีดังกลาวได เน่ืองจากการทําซ้ําดังกลาว   

เมื่อพจิารณาจากกฎหมายที่ใชถอยคําวา “การทําซ้ําทีจ่ําเปนตองม.ี..สําหรบักระบวนการสงงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติ” หากตีความอยางกวางเปนไปไดวา วิธีการจําหนาย

จายโอนตอทีเ่กิดกระบวนการทําซ้ําอาจจะไดรบัการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิจากพระราชบญัญัติฉบบั

ดังกลาว ซึ่งจะทําใหการทําซ้ําข้ึนใหมน้ันชอบดวยกฎหมายและเมื่อประกอบกบัการตรวจพจิารณา

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่การแกไขถอยคําในการเพิม่ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิกรณี

การทําซ้ําใหชัดเจนและเปนทีเ่ขาใจของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร42 ซึ่งผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรอยางผูซือ้เดิมและผูซื้อตอตามความเขาใจของตน วิธีการสงมอบที่เกิด

กระบวนการทําซ้ําข้ึนน้ันอาจไมมเีจตนาจะกระทําข้ึนเพื่อละเมิดลิขสิทธ์ิแตอยางใด เพียงแตใชสิทธิ

ของตนในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิกระทําแกงานอันมลีิขสิทธ์ิที่ทํา หรือไดมาโดยชอบดวยกฎหมายใน

ระบบคอมพิวเตอรเพื่อจําหนายสนิคาน้ันตอไปเทาน้ัน ดังน้ัน การทําซ้ําดังกลาวจงึอาจถือไดวาเปน

การทําซ้ําที่จําเปนตองมสีําหรับกระบวนการสงงานอันมลีิขสทิธ์ิทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดปกติ 

ซึ่งจะทําใหการทําซ้ําดังกลาวน้ันชอบดวยกฎหมายตอไป อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกบัมาตรา 4 

พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันน้ี ที่ไดแกไขเพิ่มเติมขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เปนมาตรา 32/1 กรณี

การจําหนายตนฉบับ หรือสําเนางานอันมลีิขสทิธ์ิ ซึ่งเปนการรบัรองสทิธิของเจาของกรรมสทิธ์ิให

สามารถจําหนายจายโอนตอไดโดยไมละเมิดลิขสิทธ์ิ แมบทบัญญัติในมาตราดังกลาวน้ันจะมิไดระบุไว

ชัดแจงวาสามารถนํามาปรบัใชกับสินคาที่อยูในรปูแบบดิจทิลัไดหรอืไม แตหากบทบัญญัติดังกลาว

สามารถนํามาปรบัใชกับงานอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัไดดวย ซึ่งผูศึกษาจะศึกษาในหัวขอ

ถัดไป ในกรณีข้ันตอนการสงมอบที่มกีารทําซ้ําก็ควรจะไดรบัการยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิตามราง

มาตราน้ีดวยเชนกัน เพราะมิฉะน้ันแลวหลกัการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิกรณีการจําหนายตนฉบับ 

หรือสําเนางานอันมลีิขสิทธ์ิดังกลาว แมจะหมายความรวมถึงงานอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลั

ดวย แตกฎหมายก็ไมอาจรบัรองสิทธิในการจําหนายแกเจาของกรรมสิทธ์ิได เน่ืองจากการจําหนาย

จายโอนตออยางไรเสียกห็ลกีเลี่ยงการทําซ้ําไมได หากไมไดรบัการยกเวนความรับผิดในการทําซ้ํา  

การจําหนายจายโอนตอยอมไมสามารถกระทําไดเพราะงานอันมีลิขสิทธ์ิที่เกิดจากการทําซ้ําในข้ันตอน

สงมอบน้ัน ถือวาเปนงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดังน้ี เพื่อใหบทบัญญัติของกฎหมายในขอยกเวนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิกรณีการจําหนายตนฉบบั หรอืสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิสามารถนํามาปรับใชไดอยาง

                                                
42 สภานิติบัญญัติแหงชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 

….(คุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ) (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) บรรจุวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คร้ังท่ี 16/2557 [Online]. 
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แทจรงิกับสินคางานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในทกุรปูแบบ ขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิการทําซ้ําควรให

หมายความรวมถึงกรณีการทําซ้ําที่เกิดจากการจําหนายจายโอนตอไปดวย    

 เมื่อพจิารณาบทบญัญัติขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

และพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 สําหรบัการทําซ้ําที่จําเปนในระบบคอมพิวเตอรใน

งานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตน้ัน การทําซ้ําจะไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากการ

ทําซ้ําดังกลาวน้ันไมขัดตอการแสวงหาผลประโยชนตามปกติจากงานน้ันของเจาของลิขสิทธ์ิและการ

กระทําดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร ตาม

มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ดวย ซึ่งมีหลกัเกณฑในการพจิารณา ดังน้ี 

 1) ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร 

 เน่ืองจากในการแกไขกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยใชวิธีการลอกเลียนและถอดความ

บทบญัญัติบางสวนของตางประเทศเขามาปรบัใช เชน ไมมีวัตถุประสงคเพือ่แสวงหากําไร ซึง่นาจะ

ถอดความมาจากการนํามาใชในการศึกษาที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร โดยกฎหมายไทย

บัญญัติคําไวกวาง ๆ คือ แมจะนําไปใชในกิจการอยางอื่น เชน มูลนิธิ, องคกร, สถาบัน ที่ไมมี

วัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรแลว ก็เขาตามหลกัเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไว การแสวงหากําไร  

เปนกรณีที่ตองนํามาพิจารณาระหวางมลูคาของตนทุนกับราคาจําหนายทีส่มดุลกัน แมจะมีสวนตาง

อยูบางคงไมเขาตามความหมายของการแสวงหากําไร ซึ่งควรจะเปนราคาที่กําหนดไวสูงกวาราคาทุน

พอที่จะถือวาเปนการแสวงหากําไร43 ในการถวงดุลผลประโยชนระหวางเอกชนในฐานะผูใชฝายหน่ึง

กับเอกชนในฐานะเจาของลิขสิทธ์ิอีกฝายหน่ึง ถาผูใชนํางานมาใชเพื่อประโยชนในการศึกษา หรือเพื่อ

ประโยชนของตนเอง ถือวาเปนธรรมตามทีก่ฎหมายรับรองใหทําได แตหากเปนกรณีเปนการใช

ประโยชนในการแสวงหากําไร ถือเปนการใชที่มีเจตนาไมสจุริตและไมเปนธรรมตอเจาของลิขสิทธ์ิ  

ทั้งในแงของคาตอบแทนและผลประโยชนในทางเศรษฐกจิทีพ่ึงจะไดรับ เมือ่เปรียบเทียบกบั

หลักเกณฑการใชโดยชอบธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาในขอที ่1 วัตถุประสงคและลักษณะของ 

การใชตองไมมลีักษณะของการนําไปใชในเชิงทางการคา หรอืเปนกรณีการนําไปใชเพื่อประโยชนใน

การศึกษาที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร ซึ่งถือวาเปนวัตถุประสงคอยางเดียวกันกับมาตรา 

32 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทยที่กฎหมายมุงหมายใหการคุมครอง

ผลประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิในเรื่องคาตอบแทนทีเ่หมาะสม แตถาผูใชเปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกําหนด กลาวคือ เปนผูใชโดยสจุริต กฎหมายจึงยอมจํากัดสิทธิเด็ดขาดของเจาของลิขสิทธ์ิ

ลง เพื่อใหสาธารณชนไดใชประโยชนจากงานอันมลีิขสิทธ์ิ ซึง่ถือวาเปนหลักปฏิบัติสากลที่นานา

                                                
43 อริศรา ศันสนียวิทยกุล, ปญหากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี Bit Terrent (วิทยานิพนธ  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 144. 
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ประเทศทั่วโลกมุงใหความคุมครองแกประโยชนสาธารณชนอยูเหนือประโยชนของปจเจกชนทีเ่ปน

เจาของลิขสทิธ์ิ44 

 การพิจารณาการทําซ้ําในระบบคอมพิวเตอรทีม่ีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนายจายโอนตอของ

เจาของกรรมสิทธ์ิในสินคาที่อยูในรูปแบบดิจิทลัน้ันจะไดรับการยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิหรือไม ก็ตอง

พิจารณาวามีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหากําไรหรือไม ตามความในมาตรา 32 ดวย สิทธิในการ

จําหนายทรัพยสินของเจาของกรรมสิทธ์ิน้ันกฎหมายไดใหการรบัรองไวในมาตรา 1336 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อพจิารณาวาการกระทําดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหากําไร

หรือไม โดยการพจิารณาจากตนทุนและกําไรที่ได ซึ่งควรจะเปนราคาทีก่ําหนดไวสงูกวาราคาทุน

พอที่จะถือวาเปนการแสวงหากําไรน้ัน จะเห็นไดวาการจําหนายจายโอนตอของเจาของกรรมสิทธ์ิซึง่

เปนผูซื้อสินคาจากเจาของลิขสิทธ์ิน้ัน แมจะไดรบัคาตอบแทนจากผูซื้อสินคาตอก็ตาม แตคาตอบแทน

ดังกลาวน้ันไมใชกําไรแตอยางใด เปนแคเพียงคาตอบแทนทีเ่กิดข้ึนเพื่อชดเชยคาตอบแทนที่ตนไดเสีย

ใหแกเจาของลิขสิทธ์ิอยูกอนเทาน้ัน แมวาสินคามอืสองบางประเภทจะมีราคามากกวาสินคาใหม  

แตในกรณีของสินคาทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัน้ันเปนการยากทีร่าคาสินคามือสองจะมรีาคาสงูกวาราคา

สินคาใหมเพราะสามารถผลิตสินคาไดโดยไมจํากัดจํานวน เจตนาการทําซ้ําเพือ่การจําหนายจายโอน

ตอของเจาของกรรมสทิธ์ิควรถือไดวามีเจตนาสจุริต โดยมีวัตถุประสงคเพือ่จะจําหนายทรัพยสินของ

ตนเพียงเทาน้ัน แตอยางไรก็ดี จะถือวามีเจตนาสจุริตเพื่อจําหนายทรพัยสินของตนจริง ๆ เทาน้ัน  

ผูจําหนายจะตองลบทิง้ หรอืทําใหไมสามารถใชงานสินคาน้ันไดอีกตอไป หากไมกระทําการดังกลาว

ถือไดวามีเจตนาไมสจุริต 

 ดังน้ี การทําซ้ําเพื่อการจําหนายจายโอนตอทรัพยสินของเจาของกรรมสิทธ์ิน้ัน แมจะได

คาตอบแทนจากการจําหนาย แตไมนาจะถือวามีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหากําไร เพราะเจาของ

ลิขสิทธ์ิไดรบัคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาน้ันไปอยูแลว 

 2) ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร 

 สิทธิในกรณีน้ี หมายถึงสทิธิแตเพียงผูเดียวตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ  

พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนสทิธิทั้ง 5 ประการเปนสิทธิเด็ดขาดของผูสรางสรรคทีจ่ะกระทําการ ภายใตกรณีที่

กฎหมายกําหนดไววาไดรับการยกเวนใหสามารถกระทําการได กฎหมายจึงตองบัญญัติหลักเกณฑที่ใช

กําหนดขอบเขตของการปฏิบัติ เพือ่ใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของลิขสิทธ์ิ และผูใชจะตองปฏิบัติ

ตามเกณฑทีก่ฎหมายกําหนด 

                                                
44 เรื่องเดียวกัน, 145. 
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 “เกินสมควร” คือ เกณฑสําหรับการใชเชิงปรมิาณ ที่กฎหมายกําหนดไวกวาง ๆ นํามาใช

พิจารณาถึงความเหมาะสมในแตละสถานการณเพือ่ใหเกิดความธรรมทัง้สองฝาย กลาวคือ เจาของ

ลิขสิทธ์ิไมถูกกระทบกระเทือนสิทธิเกินสมควรจากการใชและผูใชไดรับประโยชนจากการใชงาน

ลิขสิทธ์ิของผูอื่นในขอบเขตทีเ่ปนการเคารพตอสิทธิของเจาของลิขสทิธ์ิตามทีก่ฎหมายกําหนด

หลักเกณฑของความเปนธรรมไว  

 ปริมาณเทาใด ถึงจะไมถือวาเปนการใชที่เกินสมควรตามกฎหมาย จะตองพิจารณาตามสภาพ

ของเหตุการณ เมือ่เปรียบเทียบกบัหลักเกณฑขอที่ 3 การใชอยางเปนธรรมของประเทศสหรฐัอเมริกา 

สัดสวนทางดานจํานวนและสาระสําคัญของงานที่นํามาเปรียบเทียบกับงานทัง้หมด กฎหมายอนุญาต

ใหนํามาใชเพียงบางสวนและตองไมใชสวนที่เปนสาระสําคัญของงาน ซึ่งแตกตางจากขอยกเวนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิของประเทศไทยทีก่ฎหมายจํากัดการใชโดยคํานึงถึงปริมาณของการทําสําเนางาน

ทั้งหมด เชน การทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 3 ชุด เปนตน45 

 การทําซ้ําเพื่อการจําหนายจายโอนตอน้ันยอมเปนการทําซ้ําทั้งหมด แตหากพิจารณาถึง

วัตถุประสงคในการทําซ้ําน้ันไมถือวาเปนการกระทําเกินสมควรตามหลกัขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

เน่ืองจากสถานการณดังกลาว การซือ้ขายจะสามารถเกิดข้ึนไดน้ันจะตองมกีารทําซ้ํางานทัง้หมด แต

อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของลิขสทิธ์ิ การทําซ้ําทั้งหมดน้ันจะตองกระทําข้ึนใหมี

ปริมาณจํานวนเทาเดิมเทาน้ัน โดยเมื่อสงมอบใหแกผูซื้อตอเสรจ็สิ้นไปแลวน้ัน ผูจําหนายตอจะตองทํา

การลบทิง้หรือทําใหใชงานไมไดแลวเทาน้ัน เพือ่ใหสินคายังคงมีจํานวนเทาเดิม มิฉะน้ันจะถือวาเปน

การทําซ้ําเกินสมควรและไมเกิดความเปนธรรมตอเจาของลขิสิทธ์ิ ดังน้ี หากผูจําหนายจายโอนตอได

ทําการตามข้ันตอนดังกลาวแลว ยอมไมถือวากระทําการเกินสมควร จึงไมถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

ซึ่งสอดคลองกับคําพพิากษาของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปในคดี Usedsoft ที่ถือวาการทําซ้ํา

ดังกลาวไมถือวาเปนการละเมิดสทิธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิ เวนแตผูจําหนายจายโอนตอ

มิไดลบทิง้ หรือทําใหไมสามารถใชงานได จึงจะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ อยางไรก็ดี หากนําไป

เปรียบเทียบกับคําพิพากษาในคดีอยางเดียวกันอยางคดี ReDigi ของประเทศสหรัฐอเมริกากลับมีคํา

วินิจฉัยวา การทําซ้ําทั้งหมดน้ันถือวามปีรมิาณเกินสมควรและเปนสวนทีเ่ปนสาระสําคัญ จงึไมเขา

หลักเกณฑการใชอยางเปนธรรม อยางไรก็ตาม หลักขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิของไทยน้ันคํานึง

จํากัดการใชโดยคํานึงถึงปรมิาณของการทําสําเนางานทั้งหมดตามสถานการณมากกวา46 ดังน้ี การ

ทําซ้ําที่เกิดจากการจําหนายจายโอนตอแมจะทําซ้ําทั้งหมด หากมปีริมาณเทาเดิม ผูศึกษาเห็นวาการ

ทําซ้ําดังกลาวไมถือวากระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสทิธ์ิเกินสมควร 

                                                
45 เรื่องเดียวกัน, 146. 
46 เรื่องเดียวกัน.  
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 3) ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมลีิขสทิธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิ 

 งานแตละประเภทเจาของลิขสิทธ์ิสรางสรรคข้ึนมาเพื่อแสวงหาประโยชน เชน เพลง หนังสือ 

ซึ่งการแสวงหาประโยชนตามปกติคือ การนําออกมาจําหนายในทองตลาดที่มีกลุมเปาหมาย หาก

นํามาใชประโยชนในการศึกษาและวิจัยที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร ไมกระทบกระเทือน

สิทธิอันชอบดวยกฎหมายเกินสมควรและสาธารณชนไดรับประโยชนจากการทีผู่ใชใชงานโดยสุจริต

แลว แมการใชดังกลาวจะขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติ แตการใชนาจะ

ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย เพราะเมื่อพจิารณาจากวัตถุประสงคของกฎหมายลิขสิทธ์ิที่มุงหมายให

บุคคลทั่วไปเคารพในสทิธิของผูสรางสรรค ตราบเทาที่ไมเปนการกระทบกระเทอืนผลประโยชนของ

สาธารณชน วัตถุประสงคของกฎหมายลิขสทิธ์ิใหความสําคัญแกประโยชนสาธารณชนอยูเหนือ

ประโยชนของเอกชน ซึง่เปนวัตถุประสงคที่นานาประเทศกําหนดไวเปนแนวทางเดียวกัน เมื่อนํามา

พิจารณาประกอบกบัเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการคุมครองผูใชสุจริตแลวการใชดังกลาวก็ใหเกิด

ประโยชนแกสังคม จึงเปนการสมควรที่จะจํากัดสิทธิเด็ดขาดของเจาของลิขสิทธ์ิลงบาง  

 แมวาเจตนารมณของกฎหมายในกรณีน้ีเพื่อใหความคุมครองและปองกันผลประโยชนของ

เจาของลิขสทิธ์ิที่สมควรไดรับคาตอบแทนทีเ่หมาะสมเหมือนกับหลักเกณฑขอที ่4 ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิาที่บญัญัติใหความคุมครองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของผูสรางสรรค คือ ตองไมเปน

การใชเพื่อแขงขันกบังานตนฉบบัหรือทําใหงานตนฉบบัถูกลดคุณคาลงจนทําใหเจาของลิขสิทธ์ิขาด

รายไดลง ซึง่ศาลประเทศสหรฐัอเมริกาใหความสําคัญแกหลกัเกณฑขอน้ีเปนอยางมากและนํามาใช

เปนหลักประการแรกในการพิจารณาวินิจฉัยคดีวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม ในขณะกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิของประเทศไทยบัญญัติถึงหลักเกณฑการใชงานที่ไดรับยกเวนไวเพียง 3 ประการ และบัญญัติ

ถอยคําของกฎหมายไวอยางกวาง ๆ สามารถปรับใชไดงายและมีความยืดหยุนกวาการใชงานอยาง

เปนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตองพิจารณาถึงหลักเกณฑขอที่ 2 คือลักษณะของงานประกอบ

หลักเกณฑขออื่น ๆ ประกอบดวย อยางการทําซ้ําเพื่อใชในการศึกษา เปนตน 

 การทําซ้ําที่มเีจตนาเพื่อการจําหนายจายโอนตอทรพัยสินของตน จะถือวาขัดตอการแสวงหา

ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสทิธ์ิหรือไมน้ัน หากนําไปเปรียบเทียบกบักรณี

การจําหนายจายโอนตอสินคาอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบจบัตองได เชน แผนเพลง หนังสอื น้ัน 

กฎหมายลิขสิทธ์ิไดใหการรบัรองสทิธิในการจําหนายจายโอนตอไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิจําหนาย

ของเจาของลิขสิทธ์ิ โดยไมถือวาเปนการไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติ

ของเจาของลิขสิทธ์ิและไมถือวาเปนการแขงขันทางการคากบัเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรง เพราะเจาของ

ลิขสิทธ์ิไดรบัคาตอบแทนจากการจําหนายครั้งแรกแลว อยางไรก็ตาม การจําหนายจายโอนตอสินคา

ดังกลาวน้ันมีความแตกตางจากการจําหนายจายโอนตอสินคาอันมีลิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจทิัล เน่ือง

ดวยสินคาในรูปแบบดิจิทลัไมเกิดการเสื่อมสภาพและมีราคาถูกกวาสินคาใหม จงึอาจถือวาเปนการ



184 

แขงขันทางการคาโดยตรงกบัเจาของลิขสทิธ์ิได อยางไรก็ดี การจําหนายสินคามอืสองน้ันมปีระโยชน

ตอสาธารณชนที่จะสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นในราคาที่ตนสามารถจายไดโดยชอบดวย

กฎหมาย ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการใชงานที่ถูกกฎหมายเพิ่มมากข้ึนและเจตนารมณของกฎหมายลิขสิทธ์ิ

เองทีมุ่งหมายใหบุคคลทั่วไปเคารพในสิทธิของผูสรางสรรค ตราบเทาที่ไมเปนการกระทบกระเทอืน

ผลประโยชนของสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงคใหความสําคัญแกประโยชนสาธารณชนอยูเหนือ

ประโยชนของเอกชน ดังน้ัน การทําซ้ําเพื่อการจําหนายจายโอนตอดังกลาวน้ัน ถือไดวามีความจําเปน

ที่จะตองทําซ้ําโดยที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพือ่ใหการจําหนายจายโอนตอสินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูใน

รูปแบบดิจทิัลปฏิบัติไดจริงและเจาของลิขสิทธ์ิเองก็ไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายครั้งแรกไปแลว 

เฉกเชนเดียวกบัการจําหนายสินคาที่อยูในรูปแบบจบัตองไดที่เจาของกรรมสิทธ์ิสามารถจําหนายจาย

โอนตอไดอยางเสร ีโดยไมถือวาเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมลีิขสทิธ์ิตามปกติของ

เจาของลิขสทิธ์ิ  

 อยางไรก็ตาม สําหรับกรณีการจําหนายจายโอนที่เกิดการทําซ้ําข้ึนในข้ันตอนการสงมอบ 

หลักขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิของไทยมิไดบญัญัติกรณีดังกลาวไวโดยชัดแจงทั้งในพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 วาสามารถการทําซ้ําดังกลาว

สามารถใชหลักขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิไดหรือไม ดังกรณีขอยกเวนอื่น ๆ จึงอาจตองมาพิจารณา

ในแนวทางการนํามาตรา 32 วรรคแรก มาใชโดยลําพัง ซึง่เห็นวาการทีผู่ใดที่ไดซื้อสินคาในรปูแบบ

ดิจิทัลมาโดยถูกตองตามกฎหมายและนําออกมาจําหนายจายโอนตอ ก็ควรที่จะเขาหลักขอยกเวนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตรา 32 วรรคแรก เน่ืองจากเจาของลขิสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรบั

สินคาดังกลาวไปแลว ซึ่งถือวาเจาของไดใชสิทธิของตนจบสิน้ไปแลว จึงไมถือวาเปนขัดตอการแสวง 

หาผลประโยชนตามปกติของเจาของลิขสทิธ์ิในงานดังกลาวและไมกระทบกระเทอืนถึงประโยชนอัน

ชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร47 ดังที่กลาวไวขางตน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจุดมุงหมาย

ของกฎหมายลิขสทิธ์ิ หากใหเจาของลิขสทิธ์ิยังคงอํานาจในการควบคุมการจําหนายดังกลาวตอไป ไม

กอใหเกิดผลประโยชนในแงของการสรางแรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรคงานใหม ๆ แตอาจสงผลให

เกิดอุปสรรคในการทําการคาและเปนการสรางชองทางในการบิดเบือนกลไกตลาดนอกเหนือไปจากที่

กฎหมายใหความคุมครองไว48  

 

 

 

                                                
47 สรวิศ ลิมปรังษี, การใชสิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Rights) ในกฎหมายลิขสิทธิ์, 112. 
48 เรื่องเดียวกัน. 
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4.3 หลักการสิ้นสทิธิในสินคาอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัของประเทศไทย 

 ในประเทศไทย กอนหนาที่พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จะมผีลบังคับใช 

ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 น้ัน พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดรับรองสิทธิแตเพียง 

ผูเดียวในการเผยแพรตอสาธารณชนของเจาของลิขสิทธ์ิไวในมาตรา 15 (2) ซึ่งการเผยแพรตอ

สาธารณชนที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายฉบบัดังกลาวน้ัน ตามมาตรา 4 ไดนิยามคําวา “เผยแพร

ตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด 

การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรอืโดยวิธีอื่นใดซึ่ง

งานที่ไดจัดทําข้ึน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวจะเหน็ไดวาพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

น้ันไดใหการคุมครองเจาของลิขสทิธ์ิใหมสีิทธิแตเพียงผูเดียวในการจําหนายงานอันมลีิขสทิธ์ิของตน 

อยางไรก็ตาม พระราชบญัญัติ พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนกฎหมายลขิสิทธ์ิที่บงัคับใชในปจจุบัน มิไดบัญญัติ

รับรองหลกัการสิ้นสิทธิหลังจากการจําหนายครั้งแรกไวอยางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภท 

อื่น เชน พระราชบญัญัติสทิธิบัตร พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

พ.ศ. 2543 เปนตน อีกทั้งหากพิจารณาในเชิงประวัติศาสตรก็ไมเคยมีกฎหมายคุมครองลิขสิทธ์ิของ

ประเทศไทยฉบบัใดจะบัญญัติเกี่ยวกบัหลักการสิ้นสิทธิไวเปนลายลักษณอกัษรแตอยางใด แมวา

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 จะมิไดบญัญัติหลักการสิ้นสทิธิไวโดยชัดแจง ซึ่งแตกตางจาก

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น แตเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิ

แหงพระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 ที่ไดบัญญัติหลักการสิ้นสิทธิไวในมาตรา 36 วรรคสอง (7)49 

ซึ่งใหผูทรงสิทธิมสีิทธิเพียงผูเดียวในการผลิต ใช ขาย มีไวเพือ่ขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร แตความในบทบญัญัติดังกลาวไมใชบังคับแก การใช ขาย  

มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิบัตร

ไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว สวนพระราชบัญญัติคุมครองแบบผัง

                                                
49 มาตรา 36 ผูทรงสิทธิบัตรเทาน้ันมีสิทธิดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือ

นําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตาม สิทธิบัตร 

ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแก 

 (7) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึง ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผู

ทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑ ดังกลาวแลว. 
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ภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543 ก็ไดบัญญัติหลักการสิ้นสิทธิไวในมาตรา 23(5)50 ซึ่งพระราชบญัญัติน้ีมิให 

ถือวาเปนการละเมิดสทิธิของผูทรงสทิธิที่ใหผูทรงสิทธิมสีิทธิแตผูเดียวในการนําเขา ขาย หรอืจําหนาย

โดยวิธีการใดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งแบบผังภูมทิี่ตนไดรับความคุมครอง หรือวงจรรวมทีม่ี

แบบผงัภูมิที่ตนไดรบัการคุมครองประกอบอยูดวย หรือผลิตภัณฑที่มีวงจรรวมดังกลาวประกอบอยู

ดวย หากเปนการกระทําตามมาตรา 22(2) ตอแบบผังภูม ิหรือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบจากการนํา

ออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยของผูทรงสทิธิ สวนหลักการสิ้นสทิธิของพระราชบญัญัติคุมครองพันธุ

พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 33 วรรคสอง (6)51 ซึ่งยกเวนสิทธิแตเพียงผูเดียวในการขาย

หรือจําหนายดวยประการอื่นใด การนําเขาซึ่งสวนขยายพันธของพืชพันธุใหมมาในราชอาณาจกัร  

มิใหบงัคับใชหากเปนการขาย หรอืจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอก

ราชอาณาจักรหรอืมีไวเพื่อกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่

ไดรับความคุมครองซึ่งถูกนําออก จําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรอืดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ  

 เมื่อพจิารณาบทบญัญัติของหลักการสิ้นสิทธิของกฎหมายดังกลาวขางตนทั้งหมดน้ัน ได

บัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิไวในลักษณะอยางใกลเคียงกัน โดยเห็นไดจากบทบญัญัติที่ใชคําวา “หาก  

ผูทรงสทิธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว” ในกรณีกฎหมาย

สิทธิบัตร หรือ “หากเปนการกระทําตามมาตรา 22(2) ตอแบบผังภูม ิหรือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบ

จากการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยของผูทรงสิทธิ” ในกรณีกฎหมายคุมครองแบบผังภูมิวงจร

รวม และ “สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ไดรบัความคุมครองซึง่ถูกนําออก จําหนาย โดยผูทรงสทิธิ

หรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ” ในกรณีกฎหมายคุมครองพันธุพืช กลาวคือ หากผูทรงสิทธิเปน

ผูนําผลิตภัณฑออกจําหนายครัง้แรกดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิเองแลวน้ัน ยอมเขาขอยกเวน

สิทธิแตเพียงผูเดียวสําหรับสิทธิการจําหนายผลิตภัณฑของผูทรงสิทธิน้ันแลว ดังน้ี หากผลิตภัณฑได

จําหนายโดยความยินยอมของผูทรงสทิธิ ซึ่งถือวาเปนการจําหนายโดยชอบดวยกฎหมายแลวน้ัน  

                                                
50 มาตรา 23 การกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีตอแบบผังภูมิที่ไดรับความ คุมครองตาม

พระราชบัญญัติน้ี มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ  

(5) การกระทําตามมาตรา 22 (2) ตอแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบจาก การนําออกหา

ประโยชนในเชิงพาณิชยของผูทรงสิทธิ.  
51 มาตรา 33 ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ ผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด 

นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังกลาวซ่ึงสวน

ขยายพันธุของพันธุพืชใหม ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี 

 (6) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักรหรือมีไว

เพื่อกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังกลาว ซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซ่ึง ถูกนํา

ออกจําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ. 
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ผูทรงสทิธิยอมจะไมมสีิทธิหวงกันมิใหจําหนายผลิตภัณฑน้ันไดอีกตอไป เมื่อนําหลักการสิ้นสทิธิ 

ที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นดังกลาวขางตนน้ันมาเปรียบเทียบกบั

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิฉบับน้ี แมกฎหมายลิขสิทธ์ิจะมิไดบญัญัติหลักการสิ้นสิทธิไวอยางชัดแจงอยาง

กฎหมายฉบบัอื่น อยางไรก็ตาม ถาหากเปนกรณีที่เจาของลขิสิทธ์ิไดจําหนายสินคาอันมลีิขสิทธ์ิโดย

ความยินยอมของตนเองแลวน้ัน สิทธิแตเพียงผูเดียวในการจาํหนายของเจาของลิขสทิธ์ิยอมควรสิ้นไป

อยางเดียวกันกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่น ผูซื้อยอมมีสิทธิจําหนายจายโอนสินคาซึ่งเปนงาน

อันมีลิขสิทธ์ิน้ันตอไปไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะถือวาเจาของ

ลิขสิทธ์ิไดจําหนายดวยความยินยอมของตนเองเฉกเชนเดียวกันกับหลักการสิ้นสทิธิที่ไดบัญญัติไวใน

กฎหมายอื่น ดังน้ัน แมวาพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จะมิไดบัญญัติหลักการสิ้นสิทธิไวก็ตาม 

แตอาจจะตีความไดจากบทบัญญัติและโครงสรางของกฎหมายไดวา กฎหมายไดยอมรบัหลักการสิ้น

สิทธิโดยปริยาย โดยหากมีการไดมาซึ่งกรรมสทิธ์ิในงานอันมลีิขสิทธ์ิโดยชอบดวยกฎหมาย52 อยางเชน 

การซื้อสินคาอันมลีิขสทิธ์ิจากตางประเทศโดยการจําหนาย หรือโดยความยินยอมของเจาของลิขสิทธ์ิ

เอง แลวนําเขามาจําหนายในประเทศไทย ก็ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพยีงผูเดียวของเจาของ

ลิขสิทธ์ิแตอยางใด รวมทั้งนักกฎหมายบางสวนใหความเห็นวานาจะใชหลักการใชงานอยางเปนธรรม

ตามมาตรา 32 เขามาปรบัใชกับกรณีดังกลาวได กลาวคือ การจําหนายงานอันมลีิขสทิธ์ิซึ่งไดมาโดย

ชอบดวยกฎหมายน้ัน เปนการใชงานอยางเปนธรรมอยางหน่ึงตามมาตรา 32 จึงไมเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ โดยการกระทําดังกลาวไมเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติ

ของเจาของลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากเจาของลิขสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายงานอันมีลิขสิทธ์ิ

หลงัจากการจําหนายครัง้แรกแลว ทั้งยังไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมาย  

ของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร เน่ืองจากงานอันมีลิขสิทธ์ิทีผู่ซื้อนําไปจําหนายดังกลาวถูกผลิตข้ึน 

โดยเจาของลิขสิทธ์ิเอง53  

  กอนหนาน้ี แมวาพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิจะมิไดบัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิไวเปนลายลกัษณ

อักษรอยางกฎหมายฉบบัอื่น แตเมื่อนํามาพจิารณาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา

ซึ่งเปนกฎหมายทรพัยสินทางปญญาประเภทหน่ึงซึง่มิไดบัญญัติหลกัการดังกลาวไวเปนลายลักษณ

อักษรอยางเดียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ แตอยางไรก็ดี หลักการสิ้นสิทธิในกฎหมายเครื่องหมายการคา

น้ัน ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไวใหหลกัการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรบัใชได ซึ่งคํา

                                                
52 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร วิริโย, “การระงับส้ินไปของสิทธิในลิขสิทธ์ิหลังการจําหนายครั้งแรก: 

ดุลยภาพแหงสิทธิระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูบริโภค”, 169. 
53 สรวิศ ลิมปรังษี, การใชสิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Rights) ในกฎหมายลิขสิทธิ์, 112. 
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พิพากษาฎีกาที ่2817/254354 เปนแนวทางคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกบัคดีในเรือ่งกฎหมาย

เครื่องหมายการคา ซึ่งโจทกเปนผูผลิตสินคาปตตาเลี่ยนโดยมีเครื่องหมายการคาวา “WAHL” ซึ่งได

จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย สวนจาํเลยน้ันไดซื้อสินคาปตตาเลี่ยนทีม่ี

เครื่องหมายการคาดังกลาวโดยถูกตองจากตัวแทนจําหนายของโจทกทีป่ระเทศสิงคโปรแลวมา

จําหนายในประเทศไทย ซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา การมผีูซือ้สินคาของเจาของเครือ่งหมายการคาเพื่อ

นําไปจําหนายตอไป เปนเรื่องปกติธรรมดาในการประกอบการคา ซึ่งเมือ่ผูผลิตสินคาทีเ่ปนเจาของ

เครื่องหมายการคาดังกลาวไดจําหนายสินคาของตนในครัง้แรกโดยไดรบัประโยชนจากการใช

เครื่องหมายการคาน้ันจากราคาทีจ่ําหนายไปเสร็จสิ้นแลว จึงไมมีสทิธิหวงกันไมใหผูซื้อสินคาซึ่ง

ประกอบการคาปกตินําสินคาน้ันออกจําหนายอกีตอไป ดังน้ัน ในคดีน้ี ศาลไดยอมรับนําหลกัการ 

สิ้นสทิธิโดยอยูบนเหตุผลวาเมื่อมีการซือ้สินคาดังกลาวอยางถูกตอง เจาของเครือ่งหมายการคาของ

สินคาดังกลาวก็ไมมีสทิธิที่จะหวงกันไมใหผูซื้อนําสินคาดังกลาวออกมาจําหนายตอ เน่ืองจากเจาของ

เครื่องหมายการคาน้ันไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายสนิคาที่มีเครื่องหมายการคาแลว จากคํา

พิพากษาดังกลาว เห็นวาควรนํามาปรับใชกับคดีลิขสิทธ์ิดวย55 เน่ืองจากลิขสทิธ์ิก็เปนทรัพยสินทาง

ปญญาดวย เพื่อใหกฎหมายทรพัยสินทางปญญามีแนวปฏิบติัที่สอดคลองกัน อยางไรก็ดี เมื่อ พ.ศ. 

2555 ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาทีเ่กี่ยวกับหลกัการสิ้นสทิธ์ิในกฎหมายลิขสิทธ์ิออกมา ซึ่งเปนกรณี

ที่โจทกคือ บริษัทฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จํากัด ซึ่งเปนเจาของลิขสทิธ์ิในฐานะผูสรางสรรคโดยเปน

ผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะจิตรกรรม ภาพการตูน “โดเรมอน” 

และไดมีการโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2512 ที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศภาคีแหง

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิที่มปีระเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ฟองจําเลยวาละเมิดลิขสิทธ์ิใน

งานดังกลาวของโจทกโดยการนํารมที่มีภาพการตูน “โดเรมอน” ซึ่งมผีูทําซ้ําหรือดัดแปลงข้ึนโดย

ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูเสียหาย ออกขาย เสนอขาย หรอืมีไวเพือ่ขายแกบุคคลทั่วไป อันเปนการกระทํา

เพื่อแสวงหากําไรในทางการคา โดยจําเลยรูอยูแลวหรือมเีหตุอนัควรไดรูวาสินคาดังกลาวเปนงานที่ได

ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผูเสียหาย และโดยไมไดรบัอนุญาต ขอเท็จจรงิรบัฟงเปนยุติวารมที่มีภาพ

การตูนโดเรมอนเปนรมของบริษัทแอนนิเมช่ันอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ไดอนุญาตให

บริษัทเซียนหัวไท จํากัด ใชสทิธิในภาพการตูนโดราเอมอน เพื่อนําไปผลิตรมเพื่อสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑมสิทีน โดยลูกคาสามารถใชสิทธิแลกซื้อรมในราคาที่กําหนดไว ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา 

ขออางของโจทกที่วาเงื่อนไขสญัญาอนุญาตใหใชสทิธิในการสงเสริมการขาย จําเลยมสีิทธิเพียงใชสอย

                                                
54 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 2817/2543. 
55 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกนรินทร วิริโย,โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนกับหลักการระงับส้ินไปซึ่ง

สิทธิ: มุมมองดานลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรป, 164. 
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เทาน้ันไมสามารถนํามาจําหนายได การนําจําหนายเพื่อการคาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ันฟงไมข้ึน 

เน่ืองจากภาพการตูนโดราเอมอนที่อยูบนรมของกลางเปนภาพที่ไดรับอนุญาตใหใชเพื่อการสงเสริม

การขายโดยถูกตองแลว รมของกลางจึงไมใชสินคาที่มีภาพการตูนที่มผีูกระทําข้ึนโดยละเมดิลิขสิทธ์ิ

ของโจทก ดังน้ันจําเลยจึงสิทธิทีจ่ะนํารมไปขาย เสนอขายหรือมีไวเพื่อขายแกบุคคลอื่นได56 จากคํา

พิพากษาดังกลาวเห็นไดวาศาลฎีกาไดยอมรบันําหลักการสิ้นสิทธิมาปรับใช โดยอยูบนเหตุผลที่วา 

หากเจาของลิขสิทธ์ิไดอนุญาตใหผูอื่นใชงานอันมลีิขสิทธ์ิเพื่อประโยชนในการผลิตสินคาโดยชอบดวย

กฎหมายแลว เจาของลิขสิทธ์ิยอมสิ้นสิทธิในการหวงกันมิใหผูอื่นนําสินคาดังกลาวจําหนายตอไปได 

แมวาสินคาอันน้ันจะเปนสินคาที่ไดใชในการสงเสรมิการขายก็ตาม เพราะถือวาผูไดมาซึ่งสินคาน้ันเปน

ผูไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิทีจ่ําหนายจายโอนตอได เมื่อนําคําพิพากษาฎีกาทั้งในคดีกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิและกฎหมายเครื่องหมายการคามาพิจารณา จะเห็นไดวาศาลฎีกาไววางหลักไวใหหลกัการสิ้น

สิทธิสามารถนํามาปรับใชไดทั้งกฎหมายลิขสทิธ์ิและกฎหมายเครื่องหมายการคา หากวาการจําหนาย

ครั้งแรกน้ันเปนการจําหนายโดยความยินยอมของผูทรงสทิธิเอง ซึ่งถือวาเปนการไดมาซึง่งานอันมี

ลิขสิทธ์ิโดยชอบกฎหมายแลว เจาของลิขสทิธ์ิหรอืเจาของเครื่องหมายการคาไมมีสทิธิที่จะหวงกันมิให

จําหนายจายโอนตอไปได โดยอางวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของตนหาไดไม ถึงแมหลักการ

สิ้นสทิธิจะมิไดมบีทบัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมายก็ตาม ดังน้ัน จากการศึกษาทั้งบทบญัญัติใน

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นประกอบกับคําพิพากษาที่เกี่ยวของทัง้กฎหมายเครือ่งหมาย

การคาและกฎหมายลิขสิทธ์ิเองซึง่ยังไมมีบทบัญญัติหลักการสิ้นสทิธิไวเปนลายลักษณอักษร ผูศึกษา 

มีความเห็นวา หลกัการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรบัใชกับสินคาอันเปนงานลิขสทิธ์ิได แมจะไมมี

บทบญัญัติหลักการดังกลาวในพระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ก็ตาม โดยมีเหตุสนับสนุน 3 

แนวทาง 

 แนวทางที่ 1 เปรียบเทียบกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นทีม่ีบทบัญญัติเรื่อง

หลักการสิ้นสทิธิเปนลายลกัษณอักษร หากเปนกรณีทีเ่จาของลิขสทิธ์ิไดจําหนายสินคาอันมลีิขสิทธ์ิ

โดยความยินยอมของตนเองแลวน้ัน สทิธิแตเพียงผูเดียวในการจําหนายของเจาของลิขสทิธ์ิยอมควร

สิ้นไป ดังน้ัน แมวาพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จะมไิดบัญญัติหลักการสิ้นสทิธิไวก็ตาม แต

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกฎหมายฉบบัอื่น อาจจะตีความจากบทบญัญัติและโครงสรางของ

กฎหมายไดวากฎหมายไดยอมรับหลักการสิ้นสทิธิโดยปริยาย หากเปนกรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิใน

งานอันมีลิขสิทธ์ิโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

                                                
56 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 18294/2555. 
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 แนวทางที ่2 นําหลักการใชงานอยางเปนธรรมตามมาตรา 32 เขามาปรับใช การจําหนายงาน

อันมีลิขสิทธ์ิซึ่งไดมาโดยชอบดวยกฎหมายน้ัน ถือวาเปนการใชงานอยางเปนธรรมอยางหน่ึง จงึไมเปน

การละเมิดลิขสทิธ์ิ โดยการกระทําดังกลาวไมเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอนัมี

ลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากเจาของลิขสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายงาน

อันมีลิขสิทธ์ิหลังจากการจําหนายครั้งแรกแลว ทั้งยังไมเปนการกระทบกระเทอืนถึงสทิธิอันชอบดวย

กฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร เน่ืองจากงานอันมีลขิสิทธ์ิที่ผูซือ้นําไปจําหนายดังกลาวถูก

ผลิตข้ึนโดยเจาของลิขสทิธ์ิเอง 

 แนวทางที่ 3 คําพิพากษาฎีกาของกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายลิขสทิธ์ิเอง ทีม่ี

คําวินิจฉัยใหสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิสิ้นไปหลังจากการจําหนายครั้งแรก แมกฎหมายทัง้สองฉบบัจะ

มิไดบัญญัติเรื่องหลักการสิ้นสทิธิไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 

 นอกจากการศึกษาพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และคําพิพากษาของศาลฎีกาที ่

18294/2555 ซึ่งเปนคําพิพากษาที่เกี่ยวของกับลิขสทิธ์ิโดยตรง ยอมถือไดวาประเทศไทยไดยอมรับ

การนําหลักการสิ้นสิทธิเขามาปรับใชกับสินคาอันเปนงานอนัมีลิขสทิธ์ิ แมวาจะไมไดบัญญัติหลักการ

ดังกลาวไวโดยชัดแจงก็ตาม อยางไรก็ตาม เพือ่ใหเกิดความชัดเจนแกประชาชนวาการนํางานอันมี

ลิขสิทธ์ิไปจําหนายจายโอนตอน้ันไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ จึงไดมีการพิจารณารางพระราชบญัญัติ

ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... (คุมครองขอมูลการบรหิารสิทธิ)57 ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

ครั้งที ่27/2557 วันพฤหัสบดีที ่27 พฤศจิกายน 2557 และมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย

ตอไปเมื่อวันที ่5 กุมภาพันธุ 2558 และมผีลบังคับใชเมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยใชช่ือเรียกวา 

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 โดยเน้ือหาทีเ่ปนสาระสําคัญในพระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ

ดังกลาวน้ัน ไดแกไขเพิ่มเติมขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิ กรณีการจําหนายตนฉบับ หรือสําเนางาน

อันมีลิขสิทธ์ิ โดยที่ผูที่ไดกรรมสิทธ์ิในตนฉบับ หรือสําเนางานตองไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ใน

มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติ ดังน้ี  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 32/1 มาตรา 32/2 และมาตรา 32/3 แหง

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 

 มาตรา 32/1 การจําหนายตนฉบบั หรือสําเนางานอันมีลิขสทิธ์ิโดยผูไดมาซึง่กรรมสิทธ์ิใน

ตนฉบับ หรอืสําเนาอันมีกรรมสทิธ์ิน้ันโดยชอบดวยกฎหมาย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ โดย

การเพิม่เติมมาตรา 32/1 ซึ่งมเีน้ือหาวา “การจําหนายตนฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยผูไดมา

ซึ่งกรรมสิทธ์ิในตนฉบบั หรอืสําเนางานอันมลีิขสทิธ์ิน้ันโดยชอบดวยกฎหมาย มิใหถือวาเปนการ

                                                
57 สภานิติบัญญัติแหงชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณา รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 

….(คุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ) (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) บรรจุวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คร้ังท่ี 16/2557 [Online]. 
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ละเมิดลิขสิทธ์ิ” ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติหลกัการสิ้นสทิธิไวโดยการแกไขเพิ่มเติม

มาตรา 32 พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิ โดยรับรองสิทธิ

ใหแกผูไดมาซึ่งกรรมสทิธ์ิในตนฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิน้ันโดยชอบดวยกฎหมายสามารถ

จําหนายจายโอนตอไปไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจําหนาย เจาของ

ลิขสิทธ์ิจึงไมอาจใชสิทธิในการหวงกันการจําหนายตอไปไดหลังจากการจําหนายครั้งแรกของตน เชน 

การขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง ซีดีภาพยนตร เปนตน อยางไรก็ดี หากเปนการขายซีดีภาพยนตร

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและวีดีทัศนดวย มิฉะน้ัน แมไมผิดตามกฎหมายวาดวย

ลิขสิทธ์ิแตอาจมีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและวีดิทัศนได58 อยางไรก็ตาม จากการ

พิจารณาพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิฉบับน้ีในประเด็นที่วางานอนัมีลิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัสามารถ

นําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใชไดหรอืไม โดยเห็นวาแมจะไดบญัญัติหลักการสิ้นสิทธิไวโดยชัดแจง แตก็

มิไดระบุไวอยางชัดเจนวาสามารถนํามาปรับใชกบังานอันมลีขิสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัไดหรือไม 

เพียงแตบญัญัติไวอยางกวางโดยใชถอยคําวา “ตนฉบับ หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิ” โดยมิไดระบุวา

สินคาน้ันตองอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ดังน้ี ผูศึกษาเห็นวา หลักการสิ้นสทิธิตามความใน

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิฉบับน้ีอาจตีความไดวาสามารถนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรบัใชกับงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทีอ่ยูทั้งในรูปแบบจับตองไดและอยูในรูปแบบดิจทิัลได เพราะงานที่อยูในรปูแบบดิจิทลัไมวา

จะเปนตนฉบับ หรือสําเนาก็ดี ถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิตามความหมายของพระราชบัญญัติน้ีเชนกัน 

เพียงแตอยูในรูปแบบดิจทิัลที่ไมอาจจับตองไดเทาน้ันและพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิก็ใหการคุมครอง

รับรองสิทธิอยางเดียวกันกับงานอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบจับตองได โดยมิไดมีการแบงแยกวาการ

คุมครองงานอันมลีิขสิทธ์ิตองอยูในรปูแบบหน่ึงรูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะกฎหมายจึงจะใหการคุมครอง 

ซึ่งเห็นไดจากมาตรา 6 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 “งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติ

น้ี ไดแกงานสรางสรรคประเภท...ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรปู

แบบอยางใด” เมื่อพจิารณาจากคําวา “ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด” 

ยอมแสดงใหเห็นวางานอันมลีิขสทิธ์ิที่ไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ี ใหหมายความรวมถึง

งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัดวย เพราะงานอันมลีขิสิทธ์ิไมวาจะอยูในรปูแบบอยางใดยอม

ควรจะไดรับการคุมครองอยางเทาเทียม ดังน้ี หลกัการสิ้นสทิธิที่มีการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบญัญัติ

ลิขสทิธ์ิในมาตรา 32/1 ดังกลาวน้ัน ผูศึกษาเห็นวาสามารถนํามาปรบัมาใชกับสินคาซึ่งเปนงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัไดเฉกเชนเดียวกับสินคาที่อยูในรูปแบบจบัตองได 

 

                                                
58 กรมทรัพยสินทางปญญา, กฎหมายลิขสิทธิ์ชวยขับเคล่ือน “Digital Economy” คุมครองผู

สรางสรรคงานบนอินเตอรเน็ต กําหนดโทษการละเมิด 10,000-400,000 หรือท้ังจําท้ังปรับ [Online]. 
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 อยางไรก็ดี จากการศึกษาหลักการสิ้นสทิธิจากพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 คํา

พิพากษาศาลฎีกาและพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมิไดระบุไวโดยเฉพาะเจาะจง

วาจะใชกับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบใดเทาน้ัน หลักการดังกลาวจึงอาจตีความอยางกวางไดวา

สามารถนํามาปรบัใชไดไมวางานอันมีลิขสิทธ์ิจะอยูในรปูแบบใด ซึ่งถาหากตีความตามขางตนน้ัน 

ผูบริโภคซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิยอมเปนผูไดรับผลประโยชนจากบทบัญญัติลิขสิทธ์ิฉบบัใหม ในขณะ

ที่เจาของลิขสิทธ์ิถือวาเปนผูเสียประโยชนเพราะไมมีสทิธิที่จะหวงกันมิใหมีการจําหนายจายโอนตอไป

ไดอีก หากเปนกรณีสินคาที่อยูในรปูแบบจบัตองไดการจําหนายจายโอนตอไปน้ัน แมเจาของลิขสทิธ์ิ

จะสญูเสียสทิธิแตเพียงผูเดียวหลงัการจําหนายครั้งแรกไป แตเจาของลิขสทิธ์ิเองไมไดรับผลกระทบ

จากการจําหนายจายโอนตอของเจาของกรรมสิทธ์ิ เพราะตนไดรับคาตอบแทนแลวจากการจําหนาย

ครั้งแรก หากแตกรณีที่เปนสินคาที่อยูในรูปแบบดิจิทัล แมวาเจาของลิขสทิธ์ิจะไดรบัคาตอบแทนจาก

การจําหนายครั้งแรกอยางเดียวกัน แตเจาของลิขสิทธ์ิไมอาจแนใจไดวาระหวางการสงมอบสินคา

ระหวางเจาของกรรมสิทธ์ิกบัผูซื้อตอน้ันไดกระทําโดยปราศจากการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม รวมทั้งไม

อาจแนใจไดวาเจาของกรรมสิทธ์ิเดิมไดทําการลบทิ้ง หรือทําใหไมสามารถใชงานสินคาน้ันแลวหลงั

การสงมอบหรือไม เน่ืองดวยสินคาที่อยูในรูปแบบดิจทิัลน้ันโดยธรรมชาติมลีักษณะพิเศษที่แตกตาง

จากสินคาทีอ่ยูในรปูแบบจับตองได โดยเฉพาะการสงมอบทีห่ลีกเลี่ยงการทําซ้ําข้ึนมาใหมไมได ทั้งน้ี 

หลักการสิ้นสทิธิในสินคารปูแบบดิจิทลัจงึยังเปนขอถกเถียงกันอยางกวางขวางทัง้ในประเทศสหรัฐ 

อเมริกาและสหภาพยุโรปเอง ที่ไดมีคําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับการตีความหลกัการดังกลาววา

สามารถนํามาปรบัใชกับสินคาในรูปแบบดิจิทลัไดหรอืไม ซึ่งคําพิพากษาทั้งสองประเทศไดวางหลัก

บรรทัดฐานทางกฎหมายแตกตางกัน ดังน้ี 

 แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา59 หลักการสิ้นสิทธิไมสามารถนํามาปรับใชกับสินคาใน

รูปแบบดิจทิัลได เน่ืองจากวิธีการจําหนายจายโอนตอหลีกเลีย่งการทําซ้ําไมได สินคาซึ่งเปนงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทีอ่ยูในการครอบครองของผูซื้อตอเกิดจากการทําซ้ําข้ึนใหมซึ่งเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถือวา

สินคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายไมอาจนํามาตรา 109 ซึ่งบัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิไวมาปรบัใชได 

 แนวทางของสหภาพยุโรป60 หลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรบัใชกับสินคาในรูปแบบดิจทิัล

อยางโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลนได เฉกเชนเดียวกบัสินคาในรูปแบบจับตองได โดยการตีความ 

EU Directive 2001/29/EC ขอ 4(2) วาโปรแกรมคอมพิวเตอรไมวาจะแสดงออกในรูปแบบใด

สามารถนําหลกัการสิ้นสทิธิมาปรับใชได แตอยางไรก็ตาม สินคาในรูปแบบดิจิทลัประเภทอื่นใช 

 

                                                
59 1:12-cv-00095-RJS.   
60 (C-128/11) [2012]. 
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กฎหมายอีกฉบับหน่ึง แตบทบัญญัติมีลกัษณะใกลเคียงกัน จึงเห็นวาสามารถนําหลกัการสิ้นสทิธิมา

ปรับใชไดเชนเดียวกันกบักรณีโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน 

 เมื่อนําแนวคําพิพากษาของทัง้สองประเทศมาเปรียบเทียบกนัจะเห็นไดวาคําพิพากษาของ 

ทั้งสองประเทศมีทัง้ขอดีและขอเสีย อยางขอดีของคําพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกา คือ  

เปนการลดการละเมิดลิขสิทธ์ิจากการทําซ้ํา สวนขอเสียคือ เปนการลิดรอนกรรมสิทธ์ิของเจาของ

กรรมสทิธ์ิในการจําหนายจายโอนตอทรัพยสินของตนและเปนการเพิม่อํานาจใหแกเจาของลิขสทิธ์ิยัง

มีสิทธิทีจ่ะควบคุมการจําหนายโดยไมมทีี่สิ้นสุด สวนขอดีของคําพิพากษาฝงยุโรป คือ คุมครองสิทธิ

ของเจาของกรรมสิทธ์ิใหสามารถการจําหนายจายโอนตอได โดยใหการคุมครองแกเจาของกรรมสทิธ์ิ

ไมวางานอันมีลิขสิทธ์ิจะอยูในรูปแบบใดอยางเทาเทียมกัน ขอเสีย คือ มีปญหาในทางปฏิบัติเพราะ

ยากแกการตรวจสอบวาผูซื้อเดิมไดโอนไปแลวยังคงใชงานอยูหรือไม ซึ่งอาจเปนการเพิ่มการละเมิด

ลิขสิทธ์ิจนทําใหเจาของลิขสิทธ์ิสญูเสียสทิธิประโยชนที่ตนพงึได เมื่อพิจารณาทั้งขอดีและขอเสียของ

คําพิพากษาทั้งสองประเทศในการตีความบังคับใชกฎหมายในหลักการสิ้นสทิธิในสินคาในรูปแบบ

ดิจิทัลแลว ดังน้ี ประเทศไทยควรตองช่ังนํ้าหนักเปนอยางมากวาควรนําแนวทางคําพิพากษาของ

ประเทศใดมาตีความหลักการสิ้นสิทธิที่ไดบญัญัติไวในพระราชบัญญัติฉบบัใหม เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกประเทศไทยและเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางสทิธิของเจาของลิขสทิธ์ิและผูบริโภค อยางไร

ก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาบทความของกรมทรัพยสินทางปญญา มิไดยกตัวอยางงานอันมลีิขสทิธ์ิที่

สามารถจําหนายจายโอนตอไดในกรณีที่อยูในรปูแบบดิจิทลัไวเลย61 ในขณะที่การสมัมนาระดมความ

คิดเห็น “การเจรจาการคาเสรีทวิภาคี ไทย-สหรัฐอเมริกา: การเตรียมความพรอมดานพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกสของประเทศไทย” เห็นวาประเทศไทยเปนผูนําเขาหรือผูใชสินคาในรปูแบบดิจิทลัเปน

สวนใหญ การใหความคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิอยางเครงครดัอาจเปนการเอื้อประโยชนตอ

ชาวตางชาติมากกวาประโยชนของคนไทย ควรมีการกําหนดขอยกเวนในเรือ่งหลักสิ้นสิทธิไวใหยังคง

ใชไดอยู สําหรับการจําหนายจายโอนตอของสินคาในรูปแบบดิจิทลั เพื่อไมเปนการคุมครองเจาของ

ลิขสิทธ์ิมากจนเกินไป62 

  

  

                                                
61 กรมทรัพยสินทางปญญา, กฎหมายลิขสิทธิ์ชวยขับเคล่ือน “Digital Economy” คุมครองผู

สรางสรรคงานบนอินเตอรเน็ต กําหนดโทษการละเมิด 10,000-400,000 หรือท้ังจําท้ังปรับ [Online]. 
62 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติและสถาบันคลังสมอง, เอกสารประกอบการ

สัมมนาระดมความคิดเห็น “การเจรจาการคาเสรีทวิภาคี ไทย-สหรัฐอเมริกา: การเตรียมความพรอมดาน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย” [Online]. 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  

5.1 ความสมดุลระหวางสิทธิประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิและผูบริโภคในประเด็นปญหาการจําหนาย

จายโอนตอสินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลั 

 ปญหาการจําหนายจายโอนตอในสินคาอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัน้ันมีความแตกตาง

จากการจําหนายจายโอนในสินคาอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรปูแบบจับตองได กลาวคือ การจําหนายจาย

โอนตอสินคาที่อยูในรูปแบบจับตองไดน้ัน ในปจจบุันไมมีขอโตแยงระหวางเจาของลิขสิทธ์ิกบัเจาของ

กรรมสทิธ์ิวาจะสามารถนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรบัใชไดหรือไม เน่ืองจากทั้งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ

ฉบับใหมและคําพิพากษาศาลฎีกาเห็นวาหลกัการสิ้นสิทธิสามารถปรับใชกับงานอันมลีิขสทิธ์ิได อีกทั้ง

การนําหลักการสิ้นสิทธิมาปรบัใชน้ันไมกอใหเกิดผลกระทบข้ึนระหวางเจาของลิขสทิธ์ิและเจาของ

กรรมสทิธ์ิ เน่ืองจากเจาของลิขสิทธ์ิไดรบัคาตอบแทนหลังการจําหนายครั้งแรกแลวจึงสิ้นสทิธิในการ

ควบคุมการจําหนายจายโอนตอ สวนเจาของกรรมสทิธ์ิเองกม็ีสิทธิจําหนายจายโอนตอไดตามสทิธิ

เจาของกรรมสิทธ์ิพึงมี ซึ่งการจําหนายจายโอนตอน้ันกห็าละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจําหนาย

ของเจาของลิขสิทธ์ิไม หากระหวางการจําหนายจายโอนตอน้ันมิไดมีการละเมิดสทิธิแตเพียงผูเดียว

อยางอื่นนอกเหนือสิทธิจําหนายของเจาของลิขสิทธ์ิข้ึน เชน การทําซ้ําข้ึนใหม เปนตน ซึง่จะทําให

สินคาอันเปนงานอันมลีิขสทิธ์ิน้ันไมชอบดวยกฎหมายและไมอาจนําหลักการสิ้นสทิธิมาปรับใชไดตาม

กฎหมาย ยกตัวอยาง เจาของกรรมสิทธ์ิในหนังสอือันมลีิขสทิธ์ิเลมหน่ึงจําหนายจายโอนตอ โดยการ

ถายเอกสารเน้ือหาสวนหน่ึงหรือวาทัง้หมดของหนังสือข้ึนมาใหม หนังสือเลมน้ันไมอาจนําหลกัการ 

สิ้นสทิธิมาปรับใชไดเพราะหนังสือเลมดังกลาวเกิดข้ึนโดยไมชอบดวยกฎหมายจากการทําซ้ําที่ไมได 

รับอนุญาต เน่ืองจากโดยธรรมชาติของการจําหนายหนังสอืตอสามารถสงมอบตอไปไดโดยไมตองมี

การทําซ้ําข้ึนใหมและเมือ่สงมอบใหแกผูซื้อตอไปแลว เจาของกรรมสิทธ์ิเดิมไมมีสทิธิที่จะใชงาน

หนังสือเลมน้ันอกีตอไป  

 ในทางตรงขามกัน การจําหนายจายโอนตอสินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจทิัลน้ัน  

เสี่ยงตอการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธ์ิทั้งสิทธิทําซ้ําและสทิธิจําหนาย เน่ืองจากยังไมมีขอยุติ 

วาหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรบัใชไดหรือไม ถึงแมวาจะตีความหลักการสิ้นสทิธิจะนํามาปรบั

ใชได แตโดยธรรมชาติการสงมอบของสินคาอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจทิัลน้ัน มีข้ันตอนการสง

มอบทีห่ลกีเลี่ยงการทําซ้ําข้ึนมาใหมไมได แมวาเทคโนโลยีจะไดรับการพัฒนาอยางกาวไกลที่ทําใหการ

ทําซ้ําเปรียบเสมือนการยายสินคาก็ตามแต กลาวคือ เมื่อสงมอบสินคาแกผูซื้อตอแลวระบบจะทําการ

ลบทิง้จากที่จัดเกบ็ของผูซื้อเดิมโดยอัตโนมัติ หากใชแนวทางการตีความวาสินคาที่อยูในที่จัดเก็บของ 

ผูซื้อตอน้ันเกิดจากการทําซ้ําข้ึนมาใหมมิใชอันเดิมแตอยางใด แมผูซื้อเดิมลบทิง้ทันทหีลงัจากการสง
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มอบซึง่จะทําใหสินคามีจํานวนเทาเดิมก็ตาม ก็ถือวาเปนการทําซ้ําที่เกิดข้ึนมาโดยที่ไมไดรบัอนุญาต 

ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิ หากการทําซ้ําดังกลาวไมสามารถนํา

หลักการใชอยางเปนธรรมเขามาปรับใช เพื่อยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิได อยางคําพิพากษาในคดี 

ReDigi ของศาลประเทศอเมริกา ดังน้ี ถึงแมวากฎหมายจะใหอํานาจรับรองสิทธิแกเจาของกรรมสิทธ์ิ

สินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัในการจําหนายจายโอนตอไดก็ตาม แตอยางไรเสียเจาของ

กรรมสทิธ์ิก็มิอาจนําสิทธิทีก่ฎหมายใหการรับรองน้ัน เพื่อทีจ่ะใชในจําหนายจายโอนตอไดเลย เพราะ

จะกลายเปนการละเมิดสทิธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําของเจาของลิขสิทธ์ิแทน จากปญหาดังกลาว 

จึงทําใหการจําหนายจายโอนตอสินคาในรปูแบบดิจิทลัในทางปฏิบัติน้ันทําไดยาก โดยที่จะไมเสี่ยงตอ

การละเมิดลิขสทิธ์ิในการทําซ้ํา ปญหาดังกลาวน้ัน จึงถือวาเปนผลกระทบที่เกิดกบัเจาของกรรมสิทธ์ิ 

ที่มิอาจใชสิทธิที่ตนพึงมีตามกฎหมายได ทั้งที่ตนกซ็ื้อสนิคาน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน 

แตกลับไดรบัการคุมครองที่ไมเทาเทียมอยางเจาของกรรมสทิธ์ิสินคาอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบจับ

ตองได  

 จากปญหาทีเ่กิดการทําซ้ําข้ึนในข้ันตอนสงมอบของสินคาในรูปแบบดิจทิัล ซึง่อาจทําให 

ผูซื้อเดิมเปนผูละเมิดลิขสิทธ์ิได จากการศึกษาผูศึกษาเห็นวาการทําซ้ําซึ่งเกิดข้ึนในข้ันตอนการสง 

มอบน้ัน หากกระทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชสทิธิของตนอยางเจาของกรรมสิทธ์ิพึงมีใน 

จําหนายทรัพยสินของตนเองเทาน้ัน การกระทําดังกลาวควรนําหลักการใชอยางเปนธรรมตามมาตรา 

32 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 มาปรบัใชเพื่อยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิได เน่ืองจาก

เจาของลิขสทิธ์ิไดรับคาตอบแทนสําหรบัจากสินคาอันมลีิขสทิธ์ิดังกลาวไปแลวหลงัการจําหนายครั้ง

แรก ถึงแมวาผูซือ้เดิมจะไดรบัคาตอบแทนจากการจําหนายสินคาตอก็ตาม เพราะเปนสทิธิที่เจาของ

กรรมสทิธ์ิพึงจะไดรับจากการจําหนายทรัพยสินของตนเองเทาน้ัน มิใชเปนการกระทําเพือ่การแสวง 

หาผลกําไรแตอยางใด จึงไมเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมลีิขสทิธ์ิตามปกติของ

เจาของลิขสทิธ์ิและไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสทิธ์ิเกินสมควร

ตามหลกัการใชอยางเปนธรรม1 นอกจากน้ัน เมื่อพจิารณาถึงวัตถุประสงคของกฎหมายลิขสิทธ์ิ หาก

ใหอํานาจแกเจาของลิขสิทธ์ิเขาควบคุมการจําหนายไดโดยไมมีทีส่ิ้นสุด ยอมอาจจะทําใหเกิดอปุสรรค 

 

 

 

                                                
1 วุฒิ ศรีธีระวิศาล และเอกรินทร วิริโย, “การระงับส้ินไปของสิทธิในลิขสิทธ์ิหลังการจําหนายครั้งแรก:  

ดุลยภาพแหงสิทธิระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูบริโภค”, วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  43,  

1(มีนาคม 2557): 172. 
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ในการทําการคาและเปนการสรางชองทางในการบิดเบือนกลไกตลาดนอกเหนือจากที่กฎหมายให

ความคุมครองไว2 

 อยางไรก็ดี หากการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจทิัลสามารถทําไดโดยชอบดวย

กฎหมาย ยอมกอใหเกิดผลกระทบแกเจาของลิขสิทธ์ิเชนกัน เน่ืองจากสินคาในรปูแบบดิจิทลัมี

ลักษณะทีส่ามารถทําซ้ําไดโดยงาย ไมจํากัดจํานวนและมีคุณภาพทัดเทียมกับตนฉบบัน้ัน อาจเปนการ

เพิ่มละเมิดลิขสิทธ์ิ แมแตศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปเองที่ไดวินิจฉัยในคดี UsedSoft GmbH v. 

Oracle International Corp.3 วาหลักการสิ้นสิทธิยอมบังคับใชกับงานอันมีลิขสิทธ์ิทั้งที่อยูในรปูแบบ

จับตองไดและที่อยูในรูปแบบดิจิทลั โดยที่ศาลเองยอมรบัวาการตีความบังคับใชกฎหมายเชนน้ียอม

เกิดปญหาในทางปฏิบัติ เพราะเปนเรื่องที่ยากจะตรวจสอบวาผูซื้อเดิมที่ไดโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ไปแลวน้ัน ยังคงใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูอกีหรือไม ซึ่งจะสงผลกระทบตอสทิธิประโยชน

เจาของลิขสทิธ์ิโดยตรง แตอยางไรก็ดี ศาลก็มีความเห็นวาปญหาในทางปฏิบัติน้ันไมควรยกข้ึนเปน

เหตุผลในการจํากัดสิทธิของเจาของกรรมสิทธ์ิงานอันมลีิขสทิธ์ิน้ันในการจําหนายจายโอนตอทรัพยสิน

ของตน4  

 จากปญหาวิธีการจําหนายจายโอนตอที่หลีกเลี่ยงการทําซ้ําข้ึนใหมไมได ซึ่งสงผลกระทบทัง้

เจาของลิขสทิธ์ิและเจาของกรรมสิทธ์ิดังทีก่ลาวมาขางตน จากการศึกษาผูศึกษาเห็นดวยกบัแนวทาง

คําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป โดยผูศึกษาเห็นวาคําวินิจฉัยดังกลาวน้ันศาลมุง

คุมครองสิทธิของเจาของกรรมสิทธ์ิพึงจะไดรบัตามหลักกฎหมายมากกวาทีจ่ะคํานึงถึงผลกระทบที่เกิด

จากการปฏิบัติ จนทําใหเจาของกรรมสิทธ์ิในสินคาที่อยูในรปูแบบดิจิทลัไมไดรับการคุมครองอยาง

เดียวกับเจาของกรรมสทิธ์ิในสินคาที่อยูในรูปแบบจบัตองได ซึ่งปญหาในทางปฏิบัติน้ันเปนเรื่องที่

เกิดข้ึนเฉพาะบุคคลทีเ่จาของกรรมสิทธ์ิเดิมบางรายอาจลบทิ้งแตบางรายอาจยังใชงานอยู แตจะนํา

ปญหาในเชิงทางปฏิบัติมาเปนประเด็น จนเปนเหตุยกเวนสทิธิที่เจากรรมสิทธ์ิพึงจะไดรบัตาม

กฎหมายหาไดไม  

 อยางไรก็ตาม หากเจาของกรรมสทิธ์ิไดรับการคุมครองทางกฎหมาย จนในทางปฏิบัติเปนเหตุ

ใหเกิดการละเมิดลิขสทิธ์ิเจาของลิขสิทธ์ิจนเกินสมควร กลาวคือ หลังการสงมอบเจาของกรรมสทิธ์ิ

เดิมไมลบทิง้หรือทําใหไมสามารถใชงานสินคาน้ันไดอีกตอไป นอกจากน้ัน กรณีคุณภาพของสนิคาใน

                                                
2 สรวิศ ลิมปรังษี, “สัมผัสคดีดังตางประเทศ: หลักการใชสิทธิจบส้ิน (Exhaustion of Rights) ใน 

กฎหมายลิขสิทธ์ิ”, ดุลพาห 61, 1(มกราคม 2557): 112. 
3 (C-128/11) [2012]. 
4 อํานาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2556), 214. 
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รูปแบบดิจทิัลที่ไมมีการเสื่อมสภาพแมจะเปนสินคามอืสองกต็าม ซึ่งมีความแตกตางจากกรณีของ

สินคาที่อยูในรปูแบบจบัตองไดทีม่ีการเสือ่มสภาพจากการใชงานและระยะเวลา แตในขณะเดียวกัน

น้ันสินคาในรูปแบบดิจิทัลมิไดมีการเสื่อมสภาพจากการใชงานและระยะเวลาแตอยางใด ซึ่งทําให

สภาพสินคามือสองมีคุณภาพทัดเทียมกับสินคาใหม แมวาจะมีการจําหนายไปหลายทอดแลวก็ตาม 

จนอาจถือไดวาสินคามือสองเปนคูแขงทางการคาโดยตรงกบัสินคาของเจาของลิขสิทธ์ิ โดยที่มีขอ

ไดเปรียบทีร่าคาถูกกวา ผลกระทบทีเ่กิดจากการใหสทิธิจําหนายจายโอนตอในสินคารูปแบบดิจิทัล

สามารถทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย จนอาจเปนสาเหตุใหเกดิการละเมิดลิขสทิธ์ิเพิ่มมากข้ึน เมื่อ

ประกอบกบักรณีผลกระทบจากการทีส่ินคามือสองไมมีการเสื่อมสภาพและมีคุณภาพทัดเทียมสินคา

ใหม แมจะมีจําหนายหลายทอด โดยจําหนายในราคาที่ถูกกวา ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเจาของ

ลิขสิทธ์ิทําใหสญูเสียรายไดจากการจําหนายงานอันมลีิขสทิธ์ิมากเกินไป จนกระทั่งอาจทําใหเจาของ

ลิขสิทธ์ิไมมีแรงจูงใจในการสรางสรรคงานใหมอกีตอไป เมื่อเจาของลิขสทิธ์ิขาดแรงจงูใจในการสราง 

สรรคผลงานใหม ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุดังกลาวน้ันไมเพียงแตจะสงผลเสยีแคเจาของลิขสิทธ์ิเอง

เทาน้ัน แตยอมจะสงผลเสียยอนกลับมาทีส่าธารณชนเองที่อาจไมไดใชประโยชนจากงานทีเ่กิดจาก

การสรางสรรคของเจาของลิขสทิธ์ิไดอีก ทั้งทีห่ัวใจหลักของกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือ การรกัษาดุลยภาพ

ระหวางสิทธิประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิและสาธารณประโยชน  

 ดังน้ี จากผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทั้งฝายผูซื้อและเจาของลิขสิทธ์ิ หากกฎหมายลิขสิทธ์ิใหการ

คุมครองในเรื่องหลักการสิ้นสิทธิในงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลั โดยที่ไมแยกหลักการสิ้น

สิทธ์ิในงานอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบจบัตองไดออกจากกัน ซึ่งมิไดบัญญัติขอกําหนดเพื่อแกไขปญหา

ที่เกิดข้ึนกบัการจําหนายจายโอนตอสินคาในรปูแบบดิจิทลัเปนการเฉพาะโดยชัดแจง เชนปญหา

ดังตอไปน้ี 

 1) วิธีการจําหนายจายโอนตอทีม่ีข้ันตอนการสงมอบหลีกเลี่ยงการทําซ้ําไมได  

 2) การไมเสื่อมสภาพของสินคา แมจะมีการจําหนายไปหลายทอดแลวก็ตาม  

 3) การที่ไมอาจตรวจสอบไดวาเจาของเดิมลบทิ้ง หรือทําใหไมสามารถใชงานสินคาที่ตน

จําหนายจายโอนตอไปแลวหรอืไม ซึ่งอาจกอใหเกิดการละเมิดลิขสทิธ์ิเพิ่มข้ึนได เน่ืองจากสินคาซึ่ง

เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัสามารถทําซ้ําไดงายและมีคุณภาพทัดเทียมตนฉบบั  

 ปญหาลักษณะเฉพาะทีเ่กิดกับกรณีการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทัลเทาน้ัน ดังที่

กลาวทั้งหมดกอใหเกิดความไมสมดุลระหวางสิทธิประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิและสาธารณประโยชน 

จนสงผลเสียกบัทุกฝาย ซึ่งผลเสียจากการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลัดังกลาว สงผลให

ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาตีความหลักการสิ้นสทิธิในกฎหมายลิขสิทธ์ิวาไมสามารถนํามาปรับใชกบั

สินคาในรูปแบบดิจิทัลได แมวาศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปจะตีความวาหลักการสิ้นสิทธิสามารถ

นํามาปรบัใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน ซึง่ถือวาเปนงานที่อยูในรปูแบบดิจิทลัไดอยางเดียวกัน
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กับสินคาทีอ่ยูในรปูแบบจับตองได แตศาลก็ยอมรับวาการตีความดังกลาวยอมกอใหเกิดปญหาข้ึน

ในทางปฏิบัติ สําหรบัประเทศไทยเองแมวาปญหาดังกลาวจะยังไมเกิดขอโตแยงข้ึนจนถึงข้ันสูศาล  

แตสําหรบัยุคปจจบุันที่ไดช่ือวาเปนยุคแหงดิจทิัล ทีป่ญหาดังกลาวไมใชเรื่องไกลตัว หากประเทศไทย

มิไดบัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิในสินคาที่อยูในรูปแบบดิจิทลัไดอยางชัดแจง ผูศึกษาเช่ือวายอมเกิดขอ

โตแยงระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและเจาของกรรมสทิธ์ิข้ึนในอนาคตอันใกล จากปญหาที่มลีักษณะเฉพาะ

ของสินคาในรปูแบบดิจิทลั เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวที่อาจเกิดข้ึนในประเทศไทย ผูศึกษามี

ความเห็นวา แมวาประเทศไทยจะบัญญัติหลักการสิ้นสิทธิในพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2558 ไวแลวก็ตาม หากแตมิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาหลกัการสิ้นสิทธิน้ัน หมายความรวมถึงงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัดวยหรอืไมแตประการใด ยอมเกิดปญหาในการตีความกฎหมายข้ึนไดใน

อนาคตหากมีคดีข้ึนสูศาล โดยไมอาจแนใจไดวาศาลของประเทศไทยจะตีความหลกักฎหมายดังกลาว

ไปในทิศทางใด ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งสองแนวทาง คือ 

 แนวทางที่หน่ึง หลกัการสิ้นสทิธิสามารถนํามาปรับใชไดกับงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

 แนวทางที่สอง หลักการสิ้นสิทธิไมสามารถนํามาปรบัใชไดกับงานอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

 ไมวาจะมีคําพิพากษาไปในแนวทิศทางใด ผูศึกษาเห็นวายอมกอใหเกิดปญหาข้ึนอกีในอนาคต 

หากไมบญัญัติหลักการสิ้นสทิธิและกําหนดหลักเกณฑสําหรบัการจําหนายจายโอนตองานอันมลีิขสิทธ์ิ

ที่อยูในรูปแบบดิจิทลัไวเปนการเฉพาะโดยชัดแจง ดังตอไปน้ี 

 1) หากตีความวาหลักการสิ้นสทิธิไมสามารถนํามาปรับใชกบัสนิคาที่อยูในรูปแบบดิจทิัลได

อยางเดียวกันกบัสินคาทีอ่ยูในรูปแบบจับตองได ยอมเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันในการคุมครอง

งานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทเดียวกันเพียงแตบันทึกอยูในรูปแบบตางกัน ซึ่งสงผลกระทบตอเจาของ

กรรมสทิธ์ิที่ถูกลิดรอนสิทธิตามหลักกรรมสิทธ์ิที่ตนพึงจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายในการ

จําหนายทรัพยสินของตน 

 2) หากตีความวาหลักการสิ้นสทิธิสามารถนํามาปรับใชกบัสินคาในรูปแบบดิจิทลัไดอยาง

เดียวกันกับสินคาที่อยูในรปูแบบจบัตองได ยอมเกิดปญหาทีส่งผลเสียเปนอยางมากตอเจาของลิขสทิธ์ิ 

เน่ืองจากเจาของลิขสทิธ์ิไมอาจตรวจสอบไดวาเจาของเดิมลบทิ้ง หรือทําใหไมสามารถใชงานสินคาที่

ตนจําหนายจายโอนตอไปแลวหรอืไม ซึ่งอาจเปนการเพิ่มปญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิ เน่ืองจากสินคาซึง่

เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัสามารถทําซ้ําไดงายและมีคุณภาพทัดเทียมตนฉบบั รวมทั้ง

ปญหาการไมเสื่อมสภาพของสินคาในรปูแบบดิจิทลัแมจะจําหนายไปกี่ทอดก็ตาม อยางไรก็ตาม ไม

เพียงแตสงผลเสียแกเจาของลิขสิทธ์ิเทาน้ัน แตอาจสงผลเสียแกเจาของกรรมสิทธ์ิดวย เน่ืองจากหาก 
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มิไดบัญญัติหลกัเกณฑของหลักการสิ้นสทิธิสําหรับสินคาในรปูแบบดิจิทลัไวเปนการเฉพาะแยกออกมา 

แมกฎหมายใหสิทธิแกเจาของกรรมสิทธ์ิในการจําหนายจายโอนตอ แตวิธีการจําหนายซึง่มีข้ันตอน

การสงมอบน้ันหลีกเลี่ยงการทําซ้ําไมได การจําหนายจายโอนสินคาในรูปแบบดิจิทัลตอ แมจะสามารถ

กระทําไดตามหลกักฎหมายสิ้นสิทธิไมละเมิดสิทธิจําหนาย แตอาจกลายเปนการละเมิดสิทธิการทําซ้ํา

ของเจาของลิขสิทธ์ิแทนได ดังน้ี เพื่อเปนการแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการตีความ

หลักการสิ้นสทิธิวาสามารถนํามาปรบัใชกับงานอันมลีิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัไดหรอืไม ดังปญหา

ที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยควรจะบัญญัติหลักเกณฑการจําหนายจายโอนงานอันมี

ลิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัไวเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวมิใหเกิดผลกระทบตอ

ทั้งเจาของลิขสิทธ์ิและเจาของกรรมสทิธ์ิเกินสมควรจนทําใหเสียความสมดุลระหวางสทิธิประโยชน

ของทุกฝาย ซึ่งอาจเปนการทําลายหัวใจหลักของวัตถุประสงคในกฎหมายลิขสทิธ์ิลง  

 อยางไรก็ตาม การกอกําเนิดของเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกบัการจําหนายสินคาอันมลีิขสทิธ์ิใน

รูปแบบดิจทิัลมือสอง โดยบริษัทช้ันนําที่เกี่ยวของกับสินคาในรูปแบบดิจทิัลโดยตรงไดรบัสิทธิบัตรมา

น้ัน ซึ่งมีลกัษณะรวมกัน คือ ตรวจสอบวาสินคาที่นํามาจําหนายตอน้ันซื้อมาโดยถูกตองตามกฎหมาย

หรือไม โดยเมื่อซื้อขายกันแลวสินคาจะถูกลบทิง้ไปโดยอัตโนมัติเสมือนจําลองการซื้อขายในทาง

กายภาพ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนทางออกทีเ่หมาะสมในปญหาการจําหนายจายโอนตอสินคาในรปูแบบ

ดิจิทัล เพราะวาเทคโนโลยีดังกลาวเขามาแกปญหาผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งฝงเจาของลิขสทิธ์ิและฝงผู

ซื้อไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนผลกระทบของฝงเจาของลิขสทิธ์ิที่ยากแกการตรวจสอบวาสินคาไดถูก

ลบทิง้ไปแลวหรือไมจากอปุกรณของผูขาย หรือสินคาที่นํามาขายซื้อมาอยางถูกตองตามกฎหมาย

หรือไม สวนการไมเสื่อมสภาพกม็ีการจํากัดจํานวนครั้งการโอนไวเพื่อใหคงความขาดแคลน สวนผล 

กระทบของฝงผูซื้อที่อาจถูกลิดรอนสทิธิของเจากรรมสิทธ์ิในการจําหนายทรัพยสินของตน เพราะเสี่ยง

ตอการละเมิดสิทธิทําซ้ําและสิทธิจําหนายของเจาของลิขสิทธ์ิ ก็จะสามารถทําไดโดยไมตองเสี่ยงกับ

การละเมิดลิขสทิธ์ิ ซึ่งการแกปญหาดังกลาวโดยการนําเทคโนโลยีทีจ่ะไดรบัการพัฒนาจนไดรับ

สิทธิบัตรรบัรองแลวเขามาแกปญหา นาจะเปนหนทางออกที่ดีที่สุดของทุก ๆ ฝาย เพราะในอนาคต

สินคาอันมลีิขสิทธ์ิทีผู่ซื้อครอบครองไวน้ันมักจะอยูในรูปแบบดิจิทลัมากกวาจะอยูในรูปแบบจับตองได 

นอกจากน้ี การกําเนิดเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกบัตลาดมอืสองน้ันไมไดสงแตผลเสียตอเจาของลิขสทิธ์ิที่

ตนจะตองสูญเสียอํานาจการควบคุมสินคาไปเทาน้ัน แตอีกในทางหน่ึง นักวิชาการเช่ือวาอาจสงผลดี

ตอเจาของลิขสิทธ์ิดวยเชนกัน เพราะการที่ผูคนหันมาซื้อขายสินคามือสองที่ไดรับการพสิูจนแลววาซื้อ

มาโดยชอบดวยกฎหมายน้ัน เปนการเปดโอกาสใหผูซื้อสวนหน่ึงที่ไมมีโอกาสเขาถึงสินคาใหมเพราะ

ราคาแพง ใหมีโอกาสเขาถึงสินคาที่ชอบดวยกฎหมายไดเพราะมีราคายอมเยากวา ซึ่งอาจสงผลใหลด
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การละเมิดลิขสทิธ์ิลงได5และการใหสินคาในรูปแบบดิจทิัลสามารถจําหนายตอไดถูกกฎหมายน้ัน  

อาจเพิม่จํานวนผูซื้อสินคาใหมที่ชอบดวยกฎหมายได เพราะหากสามารถจําหนายตอไดจะสงผลให

เจาของสินคาน้ันไดรับเงินกลบัมาจากการจําหนายสินคาที่ตนไมตองการแลว ซึ่งทําใหผูซื้อสินคาไม

รูสึกวาเปนคาใชจายทีเ่สียเปลาอีกตอไป ทั้งจะทําใหมีกําลงัทรัพยและแรงจงูใจในการซื้อสินคาอันมี

ลิขสิทธ์ิใหม ๆ ตอไป6 ประกอบกับเมื่อพจิารณาสิทธิบัตรของ Apple มีการแบงรายไดสวนหน่ึงจาก

การจําหนายคืนกลบัแกเจาของลิขสทิธ์ิดวย ซึ่งหากการจําหนายจายโอนตอสามารถทําไดจรงิ โดยการ

นําเทคโนโลยีที่ไดรบัการพัฒนาเพื่อการจําหนายมือสองโดยเฉพาะมาปรับใช ผูศึกษาเห็นวาเทคโนโลยี

ดังกลาวเกิดข้ึนมาโดยคํานึงถึงประโยชนของทั้งสองฝายมากกวาจะคํานึงผลประโยชนแตฝายใดฝาย

หน่ึง ซึ่งนาจะเกิดผลดีแกทัง้สองฝายมากกวาทีจ่ะสงผลเสีย แตทั้งน้ี การจําหนายที่ใชเทคโนโลยีเขา 

มาปรบัใชไดจริง จะตองมีการตีความอยางชัดแจงวาหลักการสิ้นสิทธิสามารถนํามาปรบัใชกับสินคา 

ในรูปแบบดิจทิัลได มิฉะน้ันแลว การจําหนายจายโอนตอก็ยังเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิจําหนายของ

เจาของลิขสทิธ์ิตอไป  

 

5.2 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการจําหนายจายโอนงานอันมีลิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลั  

 สําหรับวิธีการที่ผูศึกษาเห็นวาควรนํามาปรับใชเพือ่เปนการแกไขปญหาการจําหนายจายโอน

งานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจิทลัมีดังตอไปน้ี 

 1) ควรบัญญัติรับรองหลักการสิ้นสิทธิในกฎหมายลิขสทิธ์ิสําหรบักรณีการจําหนายจายโอน

ตองานอันมลีิขสิทธ์ิทีอ่ยูในรูปแบบดิจิทลัที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายแยกไวเปนการเฉพาะตางหาก

และบญัญัติหลักเกณฑของการจําหนายจายโอนตอที่เหมาะสม  

 2) ควรกําหนดหลักเกณฑทีเ่ปนการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิสาํหรับการทําซ้ําในกรณี

ข้ันตอนการสงมอบสินคาทีห่ลีกเลี่ยงการทําซ้ําไมได เพื่อเปนการคุมครองเจาของกรรมสทิธ์ิใหสามารถ

จําหนายทรัพยสินของตนได โดยไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิการทําซ้ําแทน 

 

 

                                                
5 Asay, C. D., Kirtsaeng and the first-sale doctrine's digital problem [Online], 7 May 

2013. Available from http://www.stanfordlawreview.org/online/kirtsaeng-and-first-sale-doctrines-

digital-problem. 
6 Reis, S., Toward a “Digital transfer doctrine”? The first sale doctrine in the digital 

era [Online], 11 September 2015. Available from http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/ 

cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=nulr. 
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 3) ควรกําหนดหลักเกณฑทีเ่ปนการจํากัดจํานวนครัง้การจําหนายจายโอนตอ เพื่อเปนการ

คุมครองเจาของลิขสทิธ์ิมิใหไดรบัผลกระทบกระเทือนเกินสมควร เน่ืองจากการไมเสื่อมสภาพของ

สินคาไมวาจะจําหนายไปกีท่อดแลวก็ตามในราคาที่ยอมเยากวา 

 4) ควรนําเทคโนโลยีที่ในปจจบุันมีความกาวหนาเปนอยางมากเขามาปรับใชในการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติได กรณียากแกการตรวจสอบวา เจาของกรรมสทิธ์ิเดิมยังคงสามารถใช

งานสินคาอันมลีิขสทิธ์ิหลงัการจําหนายจายโอนตอหรือไมและกรณีสินคาที่นํามาจําหนายจายโอนตอ

น้ันผลิตข้ึนมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม เพื่อเปนการลดการละเมิดลิขสทิธ์ิที่เกิดข้ึนจากปญหา

ดังกลาว ทําใหการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจทิลัสามารถทําได โดยสงผลกระทบตอ

เจาของลิขสทิธ์ินอยทีสุ่ดอยางเทคโนโลยี Atomic Transaction ที่เพิ่งไดรบัสทิธิบัตรของ ReDigi  

หรือ Amazon ที่ไดรับสิทธิบัตร Secondary Market for Digital Object หรอื Apple Inc. ไดรับ

สิทธิบัตร Managing Access to Digital Content ซึ่งเทคโนโลยีทัง้หมดน้ีมีหลักการทํางานใกลเคียง

กัน คือ เมือ่เจาของกรรมสิทธ์ิเดิมไดทําการสงมอบสินคาซึง่เปนงานอันมลีิขสทิธ์ิไปแลวน้ันไมสามารถ

ที่จะเขาใชงานสินคาน้ันไดอีกตอไป หรือเทคโนโลยีใหมอยาง Aging File7 ของ IBM เพื่อแกไขปญหา

การไมเสื่อมสภาพของสินคาอันมลีิขสทิธ์ิที่อยูในรปูแบบดิจิทลัใหเกิดการเสื่อมสภาพจากการใชงาน

และระยะเวลาเฉกเชนเดียวกับสนิคาที่อยูในรปูแบบจับตองได 

 การเสนอวิธีการเพื่อแกไขปญหาการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลัของผูศึกษา

ขางตน จะเห็นไดวาผูศึกษาเสนอแนะทั้งแนวทางการแกไขกฎหมาย โดยการบญัญัติกฎหมายสําหรับ

การจําหนายจายโอนตอสินคาซึง่เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิที่อยูในรูปแบบดิจทิัลไวเปนการเฉพาะแยกตาง 

หากจากสินคาที่อยูในรูปแบบจบัตองได เพื่อเปนการคุมครองทั้งเจาของลิขสิทธ์ิและเจาของกรรมสิทธ์ิ

มิใหไดรับการกระทบกระเทือนสิทธิเกินสมควร จากการมิไดบัญญัติหลกัการสิ้นสิทธิไวเปนการเฉพาะ

อยางที่กลาวไวในขางตนแลว รวมทัง้การเสนอแนะใหนําเทคโนโลยีทีม่ีความเกี่ยวของซึ่งไดรบัการ

พัฒนาโดยเฉพาะเขามาปรับใช เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวใหเหมาะสมกบัยุคสมัยที่ไดช่ือวาเปน

ยุคแหงดิจิทลั ซึ่งทําใหการซื้อขายสินคาในรูปแบบดิจิทลัเสมอืนการจําลองการซื้อขายในทางกายภาพ 

แกไขปญหาการทําซ้ําที่ไมอาจตรวจสอบไดวาไดลบทิ้งไปแลวหรือไม รวมทั้งการไมเสื่อมสภาพ ซึ่งทํา

ใหการจําหนายจายโอนตอสินคาในรูปแบบดิจิทลัมลีักษณะคลายคลึงกบัสินคาในรูปแบบจบัตองได  

 

                                                
7 US Patent & Trademark office, Aging file symtem [Online], 17 November 2011. 

Available from http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=% 

25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearchbool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20 

110282838.PGNR.&OS=DN/20110282838RS=DN/20110282838. 
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ซึ่งเปนที่ยุติแลววาสามารถจําหนายจายโอนตอไดโดยไมละเมิดลิขสทิธ์ิ เพราะหากไมสามารถนํา

เทคโนโลยีที่ไดรบัการพัฒนาอยางเจรญิกาวหนาเขามาปรบัใชเพื่อแกไขขอประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน

เหลาน้ีไดเลย การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตองอาศัยทัง้เงินทุนและแรงงานน้ันยอมเปนการพัฒนาที่สญู

เปลา เปรียบเสมอืนโลกหมุน คนหมุน แตกฎหมายไมหมุนตามยอมตกลาสมัย แทนที่กฎหมายจะ

แกไขปญหาใหเหมาะสมกบัยุคสมัยกลบักลายเปนปญหาฉุดรัง้เสียเอง 
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