
“บริการหองสมุดยุคดิจิทัลอยางไร
...ไมละเมิดลขิสิทธิ์” 

กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการของ
หองสมุดยุคดิจิทลั

ดร.สพุจน  รัตนาพันธุ
ผูแทนสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหง

ประเทศไทย
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ 

กระทรวงพาณิชย 

 
ภาพรวมการอาน

ผูสรางสรรค เจาของลิขสิทธ์ิ 

หองสมดุการบรกิารสารสนเทศ

ภาพรวมปญหา ลิขสิทธ์ิ

แนวทางแกไข



การอาน

อดีต “คนไทยอานหนงัสือ 8 บรรทดั”

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สํารวจการอานของประชากร ป 2561

คนไทยอานและใชเวลาอานนานขึ้น

คนไทย อายุ  6 ปขึ้นไป อานหนังสือเฉล่ีย 80 นาทีตอวัน

คนไทยอานหนังสือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส 78.8% หรือ 49.7 ลานคน



จํานวนเฉล่ียการอานจะเพิ่มมากขึ้น 

มูลคาของอุตสาหกรรมหนังสอืลดลง

อดีตอุตสาหกรรมหนังสือ เคยมมีูลคา 30,000 กวาลานบาท 

ปจจุบันอยูที่ 10,000 ลานบาทเทานัน้

“ผูสรางสรรคผลงาน จาํนวนและปริมาณงาน แนวโนมลดลงทุกป”

มูลคาของอุตสาหกรรมหนังสือ



ขอมลูหนังสือใหม ตาม ISBN 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
(Jan-July)

book 20,629 17,749 9,583 17,771 15,987 8,600

E-book 1,375 1,526 548 1,764 1,862 1,458

หมวดหนังสือ

นวนิยาย/วรรณกรรมแปล 3967+3650+598+1077+1404+1040 =  8,751

นวนิยายวรรณกรรมไทย                 1430+2701+2032+1081 = 7,244

คูมือเรียนแบบเรยีน   2239+1820+764+2094+1646+501 = 9,064

วัฒนธรรม ประเพณี  1091+982++35+76+52+25 = 2,261

ศิลปะ  1002++827+81+128+118+74 = 2,230



Creator & Content
การสรางสรรคผลงาน หนังสือ/Content 1 เลม

“ความคิด ความรู ทักษะ ความชํานาญ จากประสบการณทั้งชีวิต กล่ัน รอย
เรียงมาเปนผลงาน”

• สํานักพิมพ

• ผูเขียน

• นักวาดภาพประกอบ

• บรรณาธิการ

• พิสูจนอักษร

• ผูแปล

• ผูจําหนาย



สํานักพิมพ หองสมุด กับ การใหบรกิารผูอาน

บริการสบืคน

ฐานขอมูล  Single Search

ฐานขอมูลหองสมดุดิจิทลั

ฐานขอมูลนิตยสารและหนงัสือพิมพออนไลน

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส

บริการส่ือส่ิงพิมพ

บริการส่ือโสตทัศนวัสดุ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการเอกสาร

บริการอ่ืน ๆ 

“Smart Library” เปนแหลงภูมปิญญา ทีม่ีความทนัสมัย และสมบูรณดวยทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการบริการที่เปนเลศิ

หองสมุด  

บรรณารักษ

Traditional

Digital library      

ผูอาน

ผูใชบริการ

“อาน เรียนรูตลอดชีวิต ทุกท่ี ทกุเวลา”

ผูจัดพิมพ/สํานักพิมพ

ผูจําหนายหนังสือ 

Print Book

Digital book      

Traditional

Digital library      



ลิขสิทธิ:์ Copyright

+สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทาํการใด ๆ
เก่ียวกับงานที่ผูสรางสรรคไดรเิริ่ม โดยการ
ใชสติปญญาความรู ความสามารถ และ
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน
โดยงานท่ีสรางสรรคตองเปนงานตาม
ประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดย
ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่
สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน

+การจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพ่ือประโยชนใน
การประชาสัมพันธผลงาน และการบริหาร
จัดการสิทธิ



งานอันมีลิขสิทธิ์: Copyright

Copyright

วรรณกรรม
นาฏกรรม
(ทาเตน)

ศิลปกรรม

ดนตรีกรรม

โสตทัศนวัสดุภาพยนตร

ส่ิง
บันทึกเสียง

งานแพร
เสียงแพร

ภาพ

งานอ่ืนใดในแผนก
วิทยาศาสตร หรือ

แผนกศิลปะ

Literary Work

Dramatic Work

Artistic Work

Musical Work

Audio-Visual WorkCinematographic Work

Sound Recording Work

Broadcasting Work

Any Other Work in the 
Literary, Scientific or Artistic 

Domain



วรรณกรรม

งานนิพนธที่สรางสรรคขึ้น

หนงัสือ ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ

จุลสาร/วารสาร

ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ

E-Book

คําปราศรัย

สุนทรพจน

โปรแกรมคอมพิวเตอร  คําส่ัง

หรือชุดคําสั่ง ซอฟตแวร 

คอมพิวเตอร

Content

หนังสือ ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ

จุลสาร/วารสาร

ภาพ-เสียง
eBooks

e-Magazines & e-Newspapers

Articles

Multimedia

Audio Book

Podcast

Database

CLOUD

SERVER

PLATFORM

ผูใชบรกิาร

ผูอาน

วรรณกรรม





อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

ตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ปตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ป



บทกําหนดโทษ

ผูใดกระทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตร 27 (ทําซํ้า, ดัดแปลง, เผยแพร
ตอสาธารณะชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ)์ ตองระวางโทษ

ปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 69)



ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิของหองสมุด

ถึงแมจะมีบทขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ของหองสมุด แตขอยกเวนนั้นตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลขิสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธ์ิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ
สิทธิ์เกินสมควร ตามมาตรา 32 และ 34

มาตรา 32: การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบคุคลอื่นตามประราชบญัญัตินี้หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอนัมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบดวย
กฎหมายของเจาของสิทธ์ิเกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ

มาตรา 34: การทําซํ้าโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญติันี้ มิใหถอืเปนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิหากการทาํซํ้านั้นมิไดมีวตุัประสงคเพ่ือหากําไรและไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ในกรณี
ดังตอไปนี้

(1) การทําซํ้าเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น

(2) การทําซํ้างานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวจิัยหรือการศึกษา



ปญหา

Content

จํานวนหนังสือ

ความหลากหลาย

หมวดหนังสือ

แหลงขายหนังสือ*

แหลงขาย Content*

Platform*

“การละเมิดลิขสิทธิ”์

Platform

Cloud/Server

เฉพาะแตละแพลตฟอรม

Security/DRM/Fee/Copyright/Log in/User

“landing page”

ซื้อ Platform – ไมซื้อ Contents*

หองสมุดดิจิทัล

ระบบการใหบรกิาร

พ้ืนที่บริการ 

Onsite/On cloud

Smart Library

“Self Service”

“Human-less”

“Touchless service” ไมตองสัมผัส

Autonomous-ทําทุกอยางไดดวยตนเอง

ผูใชบริการ

Member/Non-Member

จํานวนคน

ผูอาน

ผูสรางสรรคผลิต Content

- Print book

- E-book

- (Format-PDF,EPUB)

- Audiobook

- Podcast

- Series

- โสตทัศนูปกรร

- สารสนเทศ

- database



Notice and Takedown

“เมื่อเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ”

“Notice and takedown

การละเมิดลิขสทิธ์ิบนหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบออนไลน  ไดสรางความเสียหายและ

บั่นทอนอุตสาหกรรมหนังสือ ที่เปนแหลงกําเนิดอาหารสมอง อยางมากมายมหาศาล 

ผูสรางสรรคที่เปน “เจาของลิขสิทธ์ิ” ใน Digital Content ทุกรูปแบบ

ทั้ง หนังสือ print book, e-book, audio book, คอนเทนต ภาพยนตร, เพลง etc.

ถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากการ “ทําซํ้า” หรือ “เผยแพร” 

และ ดัดแปลง ผานระบบอนิเทอรเน็ต



“Notice and Takedown”

การละเมิดลิขสิทธิ์บน e-library ตองถูกระงับไดอยางรวดเร็ว 

รางและเผยแพรรางพระราชบญัญติัลขิสทิธิ ์(ฉบับที่..) พ.ศ. .. ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

แกไขในสวนสําคัญ โดยเฉพาะการจํากัดความรับผดิของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP Safe Harbor) 

และแนวทางในการสงหนังสือแจงเตือนการละเมิดลิขสทิธ์ิไปยังผูใหบริการอนิเทอรเนต็ และการนํา

ขอมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิอ์อกจากระบบคอมพิวเตอร 

หรือที่เรียกกันวาระบบ “Notice and Takedown” โดยไมตองผานการย่ืนคํารองตอศาล ซ่ึงแตกตาง

จากพระราชบัญญัติลขิสิทธิ ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคบัใชอยูในปจจุบัน



กรณีศึกษา

- การละเมิดลิขสิทธ์ิของหองสมุดบางแหง 

- แนวทางสงเสรมิการอาน



เว็บไซตหลัก คือเว็บไซตของสํานักงานจังหวัด xxxx ซึ่งมีผูเขาชมเว็บไซตประมาณวันละ 13,700 คน เว็บไซตดังกลาวมีการ

ใหบริการหองสมุดโดยใชชื่อวา หองสมุด xxxx รวมถงึยังมีหองสมุดอ่ืนๆอีก เชน หองสมุด“xxxx” xxxx, yyy, zzz ที่เปดให

ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงหนังสือในหองสมุดเปดใหบริการได โดยไมตอง log-in เพื่อยืนยนัตัวตน โดยหนังสือที่นํามาเปด

ใหบริการไมไดรับอนุญาตในการดัดแปลง และเผยแพรสูสาธารณะชนจากเจาของลิขสิทธิ์แตอยางใด

การละเมิดลิขสิทธิ์ของหองสมุดบางแหง และแนวทางสงเสริมการอาน



หองสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี https://anyflip.com/bookcase/gpqp/ 198 เลม

หองสมุดประชาชนอําเภอนายายอาม https://anyflip.com/bookcase/jvscd/ 292 เลม

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ีอําเภอเขาคิชฌกูฏ https://anyflip.com/bookcase/cftvg/ 108 เลม

หองสมุดประชาชนอําเภอทาใหม https://anyflip.com/bookcase/emag/ 67 เลม

หองสมุดประชาชนอําเภอมะขาม https://anyflip.com/bookcase/qffs/ 113 เลม

หองสมุดประชาชนอําเภอแกงหางแมว https://anyflip.com/bookcase/ylsxi/ 85 เลม

หองสมุดประชาชนอําเภอขลุง https://anyflip.com/bookcase/jvpmy/ 63 เลม

รวม 926 เลม

การละเมิดลิขสิทธิ์ของหองสมุด xxxx และแนวทางสงเสริมการอาน



จํานวนหองสมุด xxx ทีใ่ชบริการระบบ Book Online มีจํานวน 300 แหง 

ที่ไดรับการอนุมัติสิทธ์ิใชงาน

การละเมิดลิขสิทธิ์ของหองสมุด xxx และแนวทางสงเสริมการอาน



แนวทางแกไข

การใชงานลิขสิทธ์ิอยางเปนธรรม Fair Use “ซ้ือ ขาย ใชประโยชน 

บริการผูอาน ภายใต กฎหมายลิขสิทธ์ิ Notice & Take down

Policy - ซื้อ Platform – ไมซื้อ Contents*

Infra Structure - Ecosystem*

- Book data

- Platform (DRM/Rights/Systems)


