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ลขิสิทธิใ์นโปรแกรมคอมพิวเตอร

ดร.กริชผกา  บญุเฟอง
สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
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ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําสั่ง ชดุคําสั่ง หรือสิง่อืน่ใดที่นําไปใชกบัเครื่อง
คอมพิวเตอร  เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน
หรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึง่อยางใด ทั้งนี ้ 
ไมวาจะเปนภาษาคอมพิวเตอรในลกัษณะใด 
(พรบ.ลขิสทิธิ ์ม.4)
A set of statement or instruction to be used 
directly or indirectly in a computer in order 
to bring about a certain result (US. Copyright 
Act section 101)
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ดังนั้นกฎหมายคุมครองทั้ งโ ปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ (Operating system program) และ 
โ ปรแกรมประยุกต (Application program)
ไ มวาจะอยูในรูปของ source code และ object 
code
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ตัวอยางคดีใน US.

- Apple Computer, Inc. v. Franklin 
Computer Corporation, 794 F.2d 1240 
(3rd Cir. 1983) 
ศาลตัดสินวาการคัดลอก (copy) โปรแกรม 
OS ในรูปของ object code เพื่อวัตถุประสงค
ในการ Compatibility เปนการละเมิดลิขสิทธิ ์
การเขียนโปรแกรมให compatible เปนสิ่งที่
ไมผิดกฎหมายถาไมไดเปนการ copy
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สิ่งที่ลิขสิทธิ์คุมครองและไมคุมครอง

Expression of idea , not idea itself
ไมคุมครองถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี
หรือระบบ หรือวิธีการใชหรือทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณติศาสตร 
(มาตรา 6 วรรค 2)
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สวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ไมไดรับการคุมครอง

สวนของความคิด (Idea) และ หลักการ 
(principle) 
เหตุผลทางตรรก (logic)
Algorithums
Structure, sequence and organization
หลักการพื้นฐานการติดตอเชื่อมประสาน 
(interface)
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ตัวอยางคดีใน US.

Computer Associates International, Inc. v. 
Altai Inc., 9820 F.2d cir. 1992 ลิขสทิธิไ์ม
ครอบคลุมไปถึง structure, sequence and 
organization ของโปรแกรมคอมพิวเตอร
Lotus v. Borland คดีเกีย่วกับ User interface 
ศาลตัดสินวา menu command hierarchy เปน a 
method of operation ไมเปนงานอนัมลีิขสทิธิ์
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การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 30

ทําซ้ํา หรือ ดัดแปลง
เผยแพรตอสาธารณชน
ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน 
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การทําซ้ํา (copy)

การทําซ้ําถาวร Permanent copy
-ไมวาจะอยูในรูปของสื่อบันทกึแบบใดๆ เชน 
diskette, hard disk, CD-ROM  
การทําซ้ําชั่วคราว Temporary copy
-ถือวาเปนการทําซ้ําอันเปนการละเมิดหรือไม
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ประเด็น Temporary Copy  

1.โปรแกรมทีถู่กกฎหมาย (legal copy)
-การทําซ้ําในหนวยความจําชั่วคราว RAM 
เปนการกระทําทีจ่ําเปนในการใชโปรแกรม 
อาจเขาขอยกเวน มาตรา 32 วรรค 1

2.โปรแกรมทีไ่มถูกกฎหมาย (illegal copy)
-ไมสามารถอางขอยกเวนได  
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ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร

มาตรา 32
มาตรา 35
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ตัวอยางคําตัดสินของศาล US. และศาลไทย

MAI System Corp. V. PEAK Computer, 
Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993) การ
ทําซ้ําชั่วคราว โดยการ load โปรแกรม
คอมพิวเตอรลงบน RAM ถือวาเปนการทําซ้ํา
(copy) อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(copyright infringement)ถากระทําโดย
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
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- คําพิพากษาฎีกาที ่4301/2543 ระหวาง บรษิัท
ไมโครซอฟท คอรปอเรชัน่ โจทก และ บรษิัทเอเทค 
คอมพิวเตอร จํากัด จําเลย  

ศาลเห็นวา การทําซ้ําบันทกึโปรแกรมคอมพิวเตอรใน 
Hard Disk โดยเปนการทําซ้ําแบบ track by track เปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก ซึ่งโจทกมีสิทธิฟองทั้งทางแพง
และอาญา แตคดีนีโ้จทกเลือกฟองเปนคดีอาญา  ดังนัน้
เนือ่งจากโจทกทําการลอซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรและเปนเหตุ
ใหจําเลยลงโปรแกรมนีใ้ห เทากบัวาโจทกเปนผูกอใหผูอืน่
กระทําความผดิขึ้น โจทกยอมไมอยูในฐานะเปนผูเสียหาย
โดยนติินยั โจทกจึงไมมีอํานาจฟองคดี ศาลตดัสินยกฟอง
โจทก
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…..Thank you…...

krithpaka@nstda.or.th
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