


                เป็นเครือข่ายของสังคม แต่จะเนน้เครือข่ายท่ีมีอยูบ่นโลกออนไลน ์ซ่ึงเครือข่ายน้ี
สามารถขยายกวา้งออกไปไดอ้ยา่งอิสระไร้พรมแดน เช่ือมโยงกนัดว้ยสายสัมพนัธ์ของคนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัดว้ยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนท าใหเ้ครือข่ายมีขนาดใหญ่มากข้ึน  ขยายวงกวา้ง
ออกไปเล่ือย ๆ จนเป็นท่ีมาของแนวคิดเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 รวมทั้งมีบทบาทเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวติประจ าวนัไปแลว้ เพราะสามารถติดต่อส่ือสารแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสามารถท าการ

โฆษณาบนบลอ็กดงัๆไดแ้ละท าหลาย ๆ อยา่งไดอี้กมากมายซ่ึง facebook กจ็ดัเป็นหน่ึงในนั้น 

                  Facebook เป็นอีกส่วนหน่ึงเวบ็ในสังคม Social Networking  ท่ีเปิดใหทุ้ก ๆ คนได้
รวมแบ่งป่ันความคิดเห็น แชร์ความรู้สึก และน าเสนอไลฟ์สไตลข์องตวัเอง โดย facebook เปิดตวั 
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2548   facebook ไดถู้กพฒันาข้ึน โดย Mark Zuckerburg ซ่ึงเคา้นั้นเป็น
นักศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด โดยมแีนวคดิการท า  facebook  มาจากกจิกรรมการเขยีน 
หน่ังสือเล่มหน่ึงเมือ่สมยัมธัยมปลายและใช้แนะน าตัวกบัเพือ่นใหม่ ๆ ในช้ันเรียนแล้วส่งต่อ ๆ กนั 
จากแนวคดินีจ้ึงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นให้เค้าดัดแปลงหนังสือธรรมดาเล่มหน่ึงสู้โลกออนไลน์     
โดยช่วงแรกเป็นการทดลองใช้แลกเปลีย่นข้อมูลกบัเพือ่นในมหาลยั เพยีงเท่าน้ัน จนกระทั้งขยาย
ไปสู้มหาลยัอืน่ ๆ และได้ขยาย วงกว้างออกไปมากกว่าน้ัน ท าให้ facebook เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาก 
จึงท าให้  yahoo และ บริษทัอืน่ ๆ  ต้องการซ้ือลขิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก แต่ Mark Zuckerburg ปฎิ
เสธไป โดยปัจุบัน  facebook ได้พฒันาขึน้ไปเลือ่ย ๆ สามารถท ารายได้ให้แก่ Mark Zuckerburg 
เป็นจ านวนมาก เค้าจึง     ติดอนัดับ เศรษฐีทีอ่ายุน้อยทีสุ่ดในโลก โดยเค้ามอีายุเพยีง 23 ปี 





เปล่ียนภาษาท่ีใชเ้ล่น facebook ไดท้างท่ีดีควรใชภ้าษาท่ีตนเองถนดั เพื่อจะไดใ้ชง้าน facebook ไดมี้ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 

กรอกE-mail โดย    e-
mail ส่วนใหญ่ท่ี ได้
สมคัร facebook นั้น
ไปแลว้ คือ e-mail 
ของ Hotmail หรือใช ้
E-mail ของ อะไรก็
ไดแ้ลว้แต่สดวก 

ช่องกรองขอ้มูลท่ี จะ
ใชส้มคัร facebook 
โดยทาง facebook จะ
เกบ็ขอมูลของผูเ้ล่น
เอาไว ้

ช่ือ อนัเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 



1. เป็นรูปโปรไฟลข์องคนเล่น facebook 

2. เป็นขอ้มูลของคนเล่น facebook 

โดยจะแสดง ขอ้มูลของคนเล่น facebook 

โดยท่ีแลว้แต่คนเล่น facebook จะตั้งค่าใหโ้ชว ์

หรือไม่ 

3. ตรงส่วนน้ีจะมีหลาย ๆ หวัขอ้ดว้ยกนัจะมีตั้งแต่ 
สถานะของผูเ้ล่น ขอ้มูล ต่าง ๆ เก่ียวกบั
คนๆนั้น และรูปภาพ ท่ีสามารถกดเขา้ไป
เพื่อดูไดว้า่คนนั้นมีภาพอะไรบา้ง โดยส่วน
ใหญ่แลว้ ในหนา้ต่างน้ี ผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ ซ่ึง
เป็นเพื่อนกบัผูเ้ล่นคนน้ี สามารถมาคอมเมน้
พดูคุยได ้เก่ียวกบัตวัผูเ้ล่นคนน้ี 

4. ผูเ้ล่นfacebook สามารถตั้งค่าในส่วนต่าง ๆ ไดต้าม 

ตอ้งการของคน ๆ นั้น 

5. จะเห็นไดว้า่มีการโฆษณาต่าง ๆ มากมายไม่วา่ 

จะเป็นเกมหรือส้ินคา้ซ่ึงเราสามารถเขา้ไปเล่นหรือ 

เยีย่มชมได ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

หน้าโปรไฟล์ ของ facebook 



งานทรัพย์สินทางปัญญาบน “ Facebook “  

เน่ืองจากเวบ็ไซตบ์นอนิเตอรเ์น็ตมกัจะมงีานทรพัยส์นิทางปญัญาปรากฏอยู ่ดงัน้ี 
1. งานอนัมลีขิสทิธิ ์ไดแ้ก่   
 - งานวรรณกรรม 
 - งานศลิปกรรม 
 - งานดนตรกีรรม 
 - งานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 - งานรวบรวม 

 
2. สทิธนิกัแสดง 
3. เครือ่งหมายทางการคา้ 
4. ความลบัทางการคา้ 

 
 
 



 
วรรณกรรมคืออะไร  
 
"วรรณกรรม" หมายความวา่ งานนิพนธท์ีท่ าขึน้
ทุกชนิด เชน่ หนงัสอื จุลสาร สิง่เขยีน สิง่พมิพ ์
ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรยั สุนทรพจน์ และให้
หมายความรวมถงึโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย เชน่ 

 





ศิลปกรรมคืออะไร 
 "ศิลปกรรม" หมายความวา่ งานอนัมลีกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลายอยา่ง

ดงัต่อไปน้ี  
(๑) งานจติรกรรม  
(๒) งานประตมิากรรม  
(๓) งานภาพพมิพ ์ 
(๔) งานสถาปตัยกรรม  
(๕) งานภาพถ่าย  
(๖) งานภาพประกอบ แผนที ่โครงสรา้ง ภาพรา่ง หรอืงานสรา้งสรรคร์ปูทรงสามมติอินั
เกีย่วกบัภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ หรอืวทิยาศาสตร์ 
(๗) งานศลิปประยุกต ์

 





สิทธินักแสดงคืออะไร 
 
 นักแสดง หมายความว่า ผูแ้สดง นกัดนตร ีนกัรอ้ง นกัเตน้ นกัร า และผูซ้ึง่แสดง

ทา่ทาง รอ้ง กลา่ว พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอืน่ใด เชน่ 





เคร่ืองหมายการค้าคืออะไร 
 
 เครือ่งหมายการคา้ (Trade Mark) คอื เครือ่งหมายทีใ่ชเ้ป็นทีห่มายเกีย่วขอ้งกบั

สนิคา้เพือ่แสดงวา่สนิคา้ที ่ใชเ้ครือ่งหมายนัน้แตกตา่งกบัสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายการคา้
ของบุคคลอื่น 





ความลบัทางการค้า คืออะไร 
  ความลบัทางการคา้ หมายความวา่ ขอ้มลูการคา้ซึง่ยงัไมรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป หรอืยงั

เขา้ถงึไมไ่ดใ้นหมูบุ่คคลซึง่โดยปกตแิลว้ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าว โดยเป็นขอ้มลู 
ทีม่ปีระโยชน์ในเชงิพาณิชยเ์นื่องจากการเป็นความลบั และเป็นขอ้มลูทีผู่ค้วบคุม
ความลบั ทางการคา้ไดใ้ชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่รกัษาไวเ้ป็นความลบั  

     ขอ้มลูการคา้ หมายความวา่ สิง่ทีส่ ือ่ความหมายใหรู้ข้อ้ความ เรือ่งราว 
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืสิง่ใด ไมว่า่การสือ่ความหมายนัน้จะผา่นวธิกีารใด ๆ และไมว่า่จะจดัท า
ไว ้ในรปูใด ๆ และใหห้มายความรวมถงึสตูร รปูแบบ งานทีไ่ดร้วบรวมหรอืประกอบขึน้ 
โปรแกรม วธิกีาร เทคนิค หรอืกรรมวธิดีว้ย  

  

 





ตวัอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบน  
Facebook 

 การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาบน facebook สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 
 กรณบีุคคลอื่นท าการละเมดิ facebook 

 กรณ ีfacebook ท าการละเมดิบุคคลอื่น 



กรณีบคุคลอื่นท าการละเมิด Facebook 
 ตวัอยา่งเครือ่งหมายการคา้  

 กรณโีดเมนเนม(Domain name)  
  กล่าวคอืโดเมนเนม คอื ระบบการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูบ่นอนิเตอรเ์น็ตจากระบบดจิติอล

เป็นอกัษรโรมนัในภาษามนุษย ์เชน่ www.facebook.com หรอื 
www.yahoo.com เป็นตน้ หากมบีุคคลใดน าเอาชือ่ทางการคา้หรอืเครือ่งหมาย
การคา้มาจดทะเบยีนเป็นโดเมนเนมโดยทีเ่จา้ของมไิดอ้นุญาต ิหรอืจดไวเ้พือ่ขายให้
เจา้ของชือ่ทางการคา้ทีแ่ทจ้รงิ 

  ดงันี้จะถอืวา่การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย กล่าวคอื การปลอม
แปลงเครือ่งหมายการคา้ หรอืเลยีนแบบเครือ่งหมายการคา้ตามมาตรา 108-109(พ.ร.บ 
เครือ่งหมายการคา้ พ.ศ. 2534)  

http://www.facebook.com/
http://www.yahoo.com/


 



กรณีบคุคลอื่นท าการละเมิด Facebook 
 ตวัอยา่งลขิสทิธิ ์

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
  มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
  “โปรแกรมคอมพวิเตอร”์ หมายความวา่ ค าสัง่ ชุดค าสัง่ หรอืสิง่อื่นใดทีน่ าไปใชก้บั

เครือ่งคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ างานหรอืเพือ่ใหไ้ดร้บัผลอยา่งหนึ่งอยา่ง
ใด ทัง้นี้ ไมว่า่จะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะใด 

 
  เนื่องจาก facebook ถอืเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรซ์อฟแวรอ์ยา่งหนึ่งทไีดใ้ช้

กบัเวป็ไซตบ์นอนิเตอรเ์น็ต จงึไดร้บัความคุม้ครองในฐานะงานลขิสทิธิป์ระเภทหน่ึง หากมี
บุคคลใดท าซ ้า ดดัแปลง โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต กจ็ะถอืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิโ์ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์





กรณี Facebook ท าการละเมิดบคุคลอื่น 
 ตวัอยา่งลขิสทิธ ์

 ประเภทวรรณกรรม 
 กรณีทีม่บีุคคลใดบุคคลหน่ึงไดน้ าหนงัสอื จลุสาร สิง่เขยีน ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรยัต่างๆ อกีทัง้ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์มาท าซ ้า ดดัแปลง หรอืเผยแพรต่่อสาธารณะชน เช่น การทีน่ าบทความใน 

หนงัสอืมาท าการเผยแพรบ่น facebook ท าใหเ้จา้ของทีแ่ทจ้รงิไดร้บัความเสยีหาย เทา่กบัวา่ 

การกระท าดงักล่าวผูก้ระท าละเมดิขัน้ตน้และหากเจา้ของทีแ่ทจ้รงิไดแ้จง้ไปยงั facebook  

ใหแ้กไ้ข หรอืลบบทความดงักล่าว แต่ facebook เพกิเฉยจะถอืไดว้า่ facebook เป็นผูก้ระท า 
ละเมดิขัน้รอง 

 



กรณี facebook ท าการละเมิดบคุคลอื่น 
 การละเมดิสทิธนิกัแสดง 

       หากนกัแสดงคนใดตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ซึง่ตนมสีทิธใินการแพรเ่สยีงแพร่
ภาพบนัทกึการแสดงทีย่งัไมม่กีารบนัทกึไวแ้ลว้ หรอื ท าซ ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงทีม่ผีู้
บนัทกึไวจ้ากนกัแสดงหากบุคคลใดท าการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอื ท าซ ้างานดัง่กล่าว 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต กจ็ะถอืวา่บุคคลนัน้ละเมดิสทิธิน์กัแสดง ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์
วา่ดว้ยสทิธิน์กัแสดง 

ขอ้สงัเกต 

  สทิธนิกัแสดงสามารถโอนกนัไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นอกีทัง้สทิธดิงักล่าวมเีฉพาะสว่น
ทีเ่ป็นของตนเทา่นัน้ 

 


