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ลิขสิทธิ์ในงานวิจัยและพัฒนา

ดร. เพยีงเพ็ญ บุตรกตัญู
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
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งานอันมีลิขสิทธิ์

งานวรรณกรรม: คํากลอน หนังสือ คอมพิวเตอรโปรแกรม
ศิลปกรรม: ภาพเขียน รูปปน รูปถาย 
ดนตรีกรรม: ทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสาน
ภาพยนตร
สิ่งบันทึกเสียง 
ฯลฯ
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ลิขสิทธิ์ไมคุมครอง
ความคดิ (idea)
ขั้นตอน (procedure)
กรรมวิธี (process)
ระบบ (system)
วิธีการทํางาน (method of 
operation)

แนวความคิด (concept)
หลักการ (principle)
การคนพบ (discovery)
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือ 
คณิตศาสตร (scientific or 
mathematical 
theory) 
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การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
นับแตมีการสรางสรรค
ไมตองนาํไปจดทะเบียน
ในฐานะพนักงานประจํา ลิขสิทธิเ์ปน
ของผูสรางสรรค (เวนแตจะทําหนังสือ
ตกลงกันใหเปนของนายจาง)
ในฐานะรับจางบคุคลอื่น ลิขสทิธิ์เปน
ของผูวาจาง (เวนแตจะตกลงกันเปน
อยางอื่น)

งานที่เปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสทิธิ์ 
(โดยไดรับอนญุาต) ผูดัดแปลงได
ลิขสทิธิ์ในสวนที่ตนดัดแปลง เชน งาน
แปล การสรางภาพยนตรจากเรื่องสัน้ 
เปนตน
งานทีน่ําเอางานอันมีลิขสทิธิ์ หรือขอมูล
อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน ผู
รวบรวมมีลิขสิทธิใ์นการรวบรวมนั้น 
(โดยไมกระทบกระเทือนสทิธิ์ของผู
สรางสรรคงานเดิมที่ถูกนํามารวบรวม)
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เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตผูเดียว 
(exclusive rights)

ทําซ้ําหรือดัดแปลง
เผยแพรตอสาธารณชน
ใหเชาตนฉบับหรือสําเนา ซอฟตแวร ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง
ใหประโยชนจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น
อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ
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อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

ตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ป
กรณีนิติบุคคล 50 ป
งานที่สรางสรรคโดยการจาง 50 ป
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ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (1)
ลิขสิทธิ์คุมครองทั้ง source 
code และ object code
- Source code
IF  a>1  THEN
Execute(b);
END IF
- Object code

......0001101 01100011 11001001 .....

ลิขสิทธิ์ไมคุมครอง program 
structure, sequence and 
organization

A
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ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (2)

Graphical user interface: Apple v. Microsoft, 35 F. 3d 1435 (9th

Cir. 1994)
- icons, pull-down menus, windows (for reviewing many items at 

the same time)
- authorized copying under the license agreement
- user friendliness, data format compatibility 
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ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (3)

Menu Command: Lotus v. Borland, 49 F. 3d 807 (1st Cir. 1995)
- Choices of command term used in Lotus 1-2-3 spreadsheet 

program
- ศาลชั้นตน menu command is copyrightable (there are many 

possible ways to organize a spreadsheet program
- ศาลอุธรณ menu command is a method of operation (not 

copyrightable because users must use the command terms to tell 
the computer what to do)

- ศาลฎีกา 4 confirmed, 4 reversed
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ลิขสิทธิ์ในฐานขอมูล 

Originality a work must be independently created and 
possesses some minimal degree of creativity.
Considerable labor & money doesn’t count.
Feist Publications v. Rural Tel. Service, 499 U.S. 340 (1991).
“No one may claim originality as to facts.”
ฐานขอมูลที่เปน “hard facts” เชน หมายเลขโทรศัพท สถิติ
ประชากร ไมมี originality จากผูรวบรวม ดังนั้นไม copyrightable
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สิทธิบัตรซอฟตแวร

Process, system, procedures, method of operations.
Computer–related invention  (patent claims for a machine or 
process that happens to use a computer program)
Business method patent (patent claims for a particular method of 

doing business) Amazon.com v. Barnesandnoble.com, 239 F.3d 
1343 (Fed. Cir.2001)
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