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การจัดการข้อมูลบริหารสิทธิของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ:
เหตุผลความจาเป็นและกรณีศึกษา
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์1
บทคัดย่อ
ประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ซึ่งมีผลต่อการ
ดาเนินงานของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และหน่วยงานบริการสารสนเทศต่าง ๆ คือ การขยายความคุ้มครอง
ข้อมูลบริหารสิทธิของงานอันมีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ในมาตรา 53/3 ได้กาหนดให้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเป็น
หนึ่งในประเภทองค์กรที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในการกาหนด
ลักษณะของข้อมูลบริหารสิทธิและงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้น บทความนี้อภิปรายเหตุแห่งความจาเป็น
ของห้ อ งสมุ ด หอจดหมายเหตุ และหน่ ว ยงานบริ ก ารสารสนเทศในการได้ รั บ ข้ อยกเว้ นดั ง กล่ าว พร้ อ ม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพสารสนเทศ
คาสาคัญ: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ
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Managing right management information in libraries and archives:
rationales and case studies
Songphan Choemprayong1
Abstract
One of the major issues in Copyright Act (No. 2) B.E.2558 (2015) that affects
operations in libraries, archives, and other information centers is the introduction of right
management information (RMI). Article 53/3 of the Act addresses libraries and archives as
one of public communities that are given exceptions. Ministry of Commerce issued
ministerial regulations describing characteristics of RMI and copyrighted works that are
included in the exceptions. This article provides rationales and related cases exemplifying
the necessity for libraries and archives to obtain exceptions for RMI modifications.
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บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ฉบั บ ที่ 2 และ 3 ได้ รั บ การประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558 มีเนื้อหาเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ในหลายประเด็น เช่น
การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี ที่กาหนดลักษณะการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ การกาหนดข้อยกเว้นสาหรับ
การทาซ้าและดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์สาหรับผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการขยายคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ในรูปแบบ
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากการทาซ้า ดัดแปลงเนื้อหา หนึ่งในประเด็นสาคัญและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานบริการสารสนเทศทั้งห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ คือ การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ
มาตรา 53/1 กาหนดให้การละเมิดข้อมูล บริห ารสิ ทธิ ครอบคลุ มการลบหรือเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
บริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าอาจเป็นการจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ มาตรา 53/3 (2) และมาตรา 53/3 (3) พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 ได้
กาหนดข้อยกเว้นให้สถาบันการศึกษา ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากาไร สามารถลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบริหารสิทธิ ดังกล่าวได้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้
ออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดลักษณะของข้อมูลบริหารสิทธิและงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา
ดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และหน่วยงานบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ใช้บริการ
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าว จาเป็นจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการละเมิดทั้ง ต่องานอันมีลิขสิทธิ์
และสิทธิข้างเคียง
บทความชิ้นนี้วิเคราะห์เหตุและความจาเป็นของห้องสมุดและหอจดหมายที่ได้รับข้อยกเว้นในการลบ
และเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล บริ ห ารสิ ทธิ พร้ อ มทั้ งยกตั ว อย่ างการด าเนิน งานที่ ถือได้ ว่ าเป็น แนวปฏิบั ติทั่ ว ไป
(common practices) ในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุที่อาจถือได้ว่าเป็น การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
บริหารสิทธิ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารข้อมูลบริหารสิทธิมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะช่วยให้ผู้พัฒนากฎหมายได้เข้าใจพื้นฐานของการบริหาร
จัดการทรัพยากรในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ รวมถึงสถาบันบริการสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการข้อมูลบริหารสิทธิด้วย
ข้อมูลบริหารสิทธิ
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิ ขสิ ทธิ์ กาหนดให้ ข้อมูล บริหารสิทธิ หมายถึง “ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้
สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอั นมี
ลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัส แทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง”
ข้อก าหนดดัง กล่ าวถือ เป็ น การขยายขอบเขตของการครอบคลุ ม ความคุ้ม ครองงานอั นมี ลิ ข สิ ท ธิ์
นอกเหนือไปจากสิทธิที่มีในเนื้อหาของงาน ตัวอย่างของข้อมูลบริหารสิทธิสาหรับเอกสารที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์
เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อบรรณาธิการ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ ชื่อสานักพิมพ์ ชื่อผู้สนับสนุน หรือแม้แต่กระทั่งข้อความที่
จากัดสิทธิในการใช้และเผยแพร่ เช่น ห้ามทาสาเนา ห้ามจาหน่ายนอกประเทศ ที่ ปรากฏบนหน้าปกนอก ปกใน
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ลายน้า กระดาษคลุมปก หรือแม้กระทั่งภายในเนื้อหาของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ ในขณะที่ข้อมูลบริหารสิทธิที่ติดมากับ
เอกสารที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์นั้น หมายรวมถึงข้อมูลเมทาดาทาที่แนบติดกับไฟล์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นชื่อ
ผู้สร้าง คาสาคัญ คาอธิบาย วันที่ผลิต วันที่ปรับปรุง การอนุญาตให้เขียน/อ่าน เป็นต้น
ทั้งนี้ การคุ้มครองข้อมูล บริ ห ารสิ ทธิเป็นแนวคิดที่สื บ เนื่องมาจากแนวคิดการคุ้มครองธรรมสิ ทธิ 2
(Moral rights) ของผู้ส ร้างสรรค์ งานอันมีลิขสิ ทธิ์ กล่าวคือ หนึ่งในสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้
สร้างสรรค์ผลงาน ถึงแม้จะไม่ได้เป็น ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ก็ตาม คือการได้รับการอ้างถึงหรือระบุว่าเป็นผู้สร้าง
สรรค์ผลงานนั้น การที่ผู้ใดจะนางานไปใช้โดยไม่ได้รับการอ้างถึงหรือระบุชื่อผู้สร้างสรรค์อาจถือได้ว่าเป็นการ
ละเมิดธรรมสิทธิ
อนึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศที่ป รากฏในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Copyright Treaty, 1996, Article 12) สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Copyright Treaty, 1996, Article 19) และกฎหมายลิขสิทธิ์ใน
ต่างประเทศที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อมูลบริหารสิทธิ ได้ให้กาหนดนิยามของข้อมูลบริหารสิทธิให้จากัดเฉพาะ
รูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เนื่องจากแนวคิดในการให้ความคุ้มครองดังกล่าว เกิดขึ้นจากความพยายามของ
เจ้าของงานและผู้ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น ค่ายเพลง สานักพิมพ์ และผู้พัฒนา
ซอฟท์แวร์ ที่จะคุ้มครองวิธีการป้องกันการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล หรือที่เข้าใจ
ทั่วไปในชื่อ Digital Rights Management (DRM) วิธีการป้องกันดังกล่าวรวมไปถึง การนาข้อมูลเกี่ยวกับผู้
สร้ างสรรค์ผลงาน สัญญาอนุ ญาต (license) รวมถึง ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน (Terms and
conditions) ฝังไว้ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเหล่านี้จึงรวมเรียกว่า ข้อมูลบริหารสิทธิ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่
อยู่ในรูปดิจิทัลในปัจจุบันมีโอกาสที่ถูกละเมิด เช่น ทาซ้า ดัดแปลง และแก้ไข โดยไม่สามารถติดตามหรือ
พิสูจน์ความเป็นต้นฉบับของสาเนางานได้โดยง่าย
อย่างไรก็ตาม ในการร่างข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารสิทธิในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2
มีการอภิป รายให้ขยายคาจ ากัดความของข้อมูลบริหารสิทธินอกเหนือไปจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ครอบคลุมข้อมูล บริ หารสิ ทธิในรูป แบบอื่น ๆ ด้ว ย ทาให้ ข้อความที่ปรากฏในกฎหมายดังกล่ าวมิได้จากัด
รูปแบบของข้อมูลบริหารสิทธิตามแบบแผนของข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ
จึงเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการตีความอย่างกว้างขวางว่า ข้อมูลบริหารสิ ทธิภายใต้กฎหมายไทยนั้นคุ้มครอง
ข้อมูลบริหารสิทธิทั้งที่อยู่ในรูปใดบ้าง3

----------------------------------------------------------2

ธรรมสิทธิ ยังรวมไปถึง สิทธิที่มีต่อบูรณภาพ (integrity) ของเนื้อหาหรือลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในงานด้วย

3

การตีความอย่างกว้าง จึงเป็นที่มาของการเสนอข้อเรียกร้องของชุมชนผู้ปฏิบัตงิ านและผู้ใช้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุต่อคณะกรรมการร่าง
กฎกระทรวงในช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น ระหว่างวันที่ 13-30 มีนาคม 2558 เพื่อให้มีการแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่กาหนดข้อยกเว้นสาหรับห้องสมุด
และหอจดหมายเหตุให้สามารถลบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิในทุกรูปแบบด้วยเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้ไปแล้ว
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การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิและข้อยกเว้น
พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 ได้กาหนดลักษณะของการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิใน 2 รูปแบบ
ได้แก่
1. “การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทานั้น อาจจูงใจให้เกิด
ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง” (มาตรา 53/1)
2. การนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักรหรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิที่ผู้นาเข้าหรือเผยแพร่นั้นรู้อยู่แล้ว (มาตรา 53/2)
ตัวอย่างการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิโดยลักษณะทั่วไป เช่น 1) การทาสาเนาเอกสารโดยใช้เครื่องถ่าย
เอกสารที่มีความสามารถในการลบลายน้าที่ปรากฏข้อความแสดงสิทธิของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 2) การลบ
ข้อมูล ชื่อผู้ แต่ง นั กร้ อง หรื อชื่อเพลง ในไฟล์ เ พลง 3) การแก้ไขการตั้งค่าการอนุญาตเขียน/อ่านไฟล์
(Read/write permission) ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การกระทาดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทาที่ผู้กระทา
การรู้อยู่ว่าเป็นที่จูงใจที่นาไปสู่หรืออานวยประโยชน์ให้แก่การละเมิดสิทธิของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงในงานนั้น ๆ
ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ ได้กาหนดข้อยกเว้นให้กับเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมายใน
การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ โดยเหตุแห่งการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ความจาเป็นในการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทานองเดียวกัน โดยมิให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ
นอกจากนี้การลบหรือเปลี่ยนแปลงที่กระทาโดยสถาบันการศึกษา ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และองค์กร
แพร่ เสียงแพร่ภาพที่ไม่แสวงหาผลกาไร รวมถึงการเผยแพร่งานที่มีการลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบริหารสิทธิโดย
หน่วยงานดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ในการกาหนดลักษณะของข้อมูลบริหารสิทธิและงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับข้อยกเว้นดังกล่าว
กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการลบหรือ
เปลี่ยนแปลง และลักษณะของงานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่
จะทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยลักษณะของข้อมูลบริหาร
สิทธิที่ห้องสมุด หอจดหมายเหตุและหน่วยงานอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรา 53/3 (2) สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงได้
จะต้องติดอยู่กับหรือปรากฏเกี่ยวกับงานหรือสาเนางานที่ได้มาและมีสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งจะต้อง
เป็นการดาเนินการเพื่อการสงวนรักษางานหรือสาเนางานนั้นหรือการดาเนินการอื่น ๆ ตามภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น
นอกจากนี้ การเผยแพร่ งานหรื อส าเนางานอันมีลิ ขสิ ทธิ์ต่อสาธารณชน จะต้องเป็นการเผยแพร่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยมิได้วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกาไร
นอกเหนือจากข้อยกเว้นดังกล่าว การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รั บ
อนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์และนักแสดงแล้ว
จะเห็นได้ว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวได้ให้อานาจห้องสมุด หอจดหมายเหตุในการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
บริหารสิทธิในขอบเขตที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งอานาจและหน้าที่ของ
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ ตีความเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานต่อไป
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ความจาเป็นของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุในการลบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และ
กฎกระทรวงดังกล่าว ประเด็นสาคัญที่จะต้องมีการวิเคราะห์และทาความเข้าใจร่วมกัน คือ บทบาท ภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุโดยภาพรวม หากพิจารณาในบริบทของสังคมโดยรวม
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุมีบทบาทและหน้าที่หลักทีส่ าคัญต่อสังคม 2 ประการ คือ 1) การสงวนรักษาองค์
ความรู้และมรดกของชาติและมนุษยชาติเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง และ 2) การลดช่องว่างและ
ความเหลื่อมล้าทางสังคมในการเข้าถึงความรู้และมรดกของชาติและมนุษยชาติ
1) การสงวนรักษาองค์ความรู้และมรดกของชาติและมนุษยชาติ
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ มีหน้าที่ในการจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศที่ถือเป็นผลผลิตที่
บันทึกความรู้ของสังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปใน
ระยะเวลานาน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางความรู้และจะนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะและ
วิทยาการของมนุษย์ ดังนั้นจึงถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบอันหลีกเลี่ยงมิได้ของห้องสมุดและหอจดหมาย
เหตุที่จะต้องทาหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปตราบเท่าที่ความรู้เหล่านี้ยังมีประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ
รูปแบบการผลิตและเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ของทรัพยากรบางประเภท
มิได้คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร เช่น การใช้วัสดุตีพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานระยะสั้น ลักษณะการผลิตที่
จะต้องจัดทาครั้งละจานวนมากเมื่อลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการผลิตตามต้องการ ดังนั้นการเผยแพร่ทรัพยากร
มักสิ้นสุดลงเมื่อทรัพยากรถูกจาหน่ายหมดแล้ว เป็นต้น จึงทาให้ความรู้และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์อาจไม่
สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีความต้องการ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงมีบทบาทสาคัญในการเก็บรวบรวมและ
สงวนรักษาองค์ความรู้และมรดกทางความคิดที่บรรจุอยู่ในงาน (ไม่ว่าจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่) ให้สามารถเข้าถึงได้ไม่
ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้นาไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวมในอนาคต
เทคนิคและวิธีการผลิตหรือทาสาเนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์ต่างมีข้อจากัดที่จะทาให้ทรัพยากรสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึงความรู้ ความคิดที่บรรจุอยู่ภายใน) คงอยู่ได้
การชารุดเสียหายและการกลายสภาพของทรัพยากรจึงเกิดขึ้นทั้งจากการใช้งาน การจัดเก็บและการเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา
โดยทั่วไปเมื่อทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหาย ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจะจัดหาสาเนาทดแทน
โดยตรงผ่านการจัดซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหรือผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตามปัญหาสาคัญ คือ ห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุไม่สามารถจัดหาสาเนาทดแทนได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการจัดหาสิ้นสุดการผลิตและเผยแพร่ ไม่สามารถพบได้จากแหล่งจัดจาหน่ายหรือแหล่งเผยแพร่ใด ๆ ใน
ขณะเดียวกันผลงานดั งกล่ าวก็ยั งอยู่ ภายใต้การคุ้ มครองของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ การติดต่อขออนุ ญาตและการ
พิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานจานวนมากจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรจานวนมหาศาล
นอกจากนี้ระบบผลิตและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทในปัจจุบันไม่สามารถรับประกัน
การคงอยู่ของทรัพยากรสารสนเทศได้ในอนาคต ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงกลายเป็นชุมชนหลักสาคัญที่
ช่วยรับประกันการคงอยู่ของทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ที่บรรจุอยู่ในนั้นในระยะยาว
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2) การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กระจายความรู้และแนวความคิดให้กับสมาชิกใน
ชุมชน สังคม หลักการสาคัญประการหนึ่งในการให้บริการห้องสมุด คือ พยายามเสริมสร้างและสนับสนุน
เสรีภาพและความเสมอภาคในการเข้าถึง (Freedom of information และ Equitable access) ให้มากที่สุด
เท่าที่จะกระทาได้ โดยเฉพาะการจากัดการเข้าถึงทรัพยากรตามฐานะหรือสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ ชุมชน
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเชื่อว่า ความรู้ที่มีประโยชน์นั้นเป็นสมบัติสาธารณะที่มนุษย์
ทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงโดยเท่าเทียมกัน การแบ่งปันทรัพยากรให้ผู้ใช้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุได้
เข้ าถึ งทรั พยากรเป็ น กลไกส าคัญ ที่ ล ดกาแพงต่า ง ๆ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ผ ลิ ตงานในการจากั ดการเข้ า ถึง สมบั ติ
สาธารณะนั้น
ด้วยบทบาทและหน้าที่หลักข้างต้น ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงเปรียบเสมือนกับตัวแทนของ
สาธารณะในการรักษาความสมดุลกับผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การรักษาสมดุล
ระหว่างการเข้าถึงความรู้และสารสนเทศที่ถือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับการส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วยการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สิน ความรักษาความสมดุลดังกล่าวเป็นการสะท้อนข้อถกเถียง
ที่สาคัญในทางญาณวิทยาความรู้ที่ ปรากฏมุมมองหลักสาคัญอยู่ 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองแรก มองว่าความรู้
เป็นสิ่งที่มีอยู่ เกิดขึ้นอยู่แล้วบนโลกใบนี้ ความรู้จึงเป็น สมบัติสาธารณะอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์เป็น
เพียงผู้ค้นพบความรู้เหล่านั้น ในขณะที่มุมมองที่สอง มองว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นความรู้จึง
เป็นสิ่งที่มีเจ้าของโดยกาเนิด ผู้สร้างสรรค์จึงถือเป็นเจ้ าของงานเหล่านั้น ข้อถกเถียงนี้เป็นหลักคิดที่สาคัญ
ประการหนึ่งในการพิจารณาดุลยภาพระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่ างในกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุก็เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการสร้าง ค้นพบ ใช้งาน และต่อ
ยอดความรู้ ถึงแม้ว่าห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนสาธารณะ สิทธิที่สาธารณะพึงมี
ในการเข้าถึง ใช้งานและต่อยอดความรู้ต่าง ๆ จึงขยายมาถึงสิทธิของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุในฐานะผู้
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของสาธารณะที่ด้อยโอกาสและอนุชนรุ่นหลังด้วย ข้อยกเว้นสาหรับห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุจึง ปรากฏในกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศจานวนมาก เพื่อให้ห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุสามารถดาเนินการได้เพื่อตอบสนองเป้าหมายของสังคมโดยรวมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดและหอจดหมาย
เหตดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมการใช้งานทรัพยากร ทั้งนี้อาจจะออกมาในรูปแบบของกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นทรัพยากร เป็นต้น โดยลักษณะสาคัญของกิจกรรม
เหล่านี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หากห้องสมุดและหอจดหมายเหตุสามารถรักษาสภาพของทรัพยากร
สารสนเทศได้ ร ะยะเวลานาน แต่ ไ ม่ ส ามารถจั ด การทรั พ ยากรเหล่ า นั้ น ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่เก็บรักษาไว้นั้นก็อาจหมดคุณค่าได้
ในการช่วยให้เกิดการเข้าถึงของทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจาเป็นจะต้องบริหาร
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อธิบายการผลิต การจัดเก็บ การใช้งาน และการสงวนรักษาในรูปแบบของเม
ทาดาทา (metadata) อยู่ เสมอ การจั ดการข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ การดัดแปลง
32

วารสารห้องสมุด ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

รูปแบบและเนื้อหาข้อมูล การลบหรือซ่อนข้อมูลเพื่อช่วยการเข้าถึง เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถหลีกเลียงการทางานกับข้อมูลบริหารสิทธิในการสงวนรักษาและการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศได้
ถึงแม้ว่าห้ องสมุ ดและหอจดหมายเหตุ มีความจาเป็นในการได้ รับข้ อยกเว้ นต่ าง ๆ เพื่อสงวนรั กษา
ทรัพยากรและส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุก็มีขอบเขต
เช่นเดียววกันกับสิทธิของสาธารณะทั่วไป กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการขัดผลประโยชน์ที่พึงมีของผู้สร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง จะต้องไม่ขัดขวางกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย ดังนั้น
ข้อยกเว้นที่ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุได้รับในกระบวนทัศน์ของลิขสิทธิ์ ยังต้องอยู่ภายใต้กรอบการใช้งานที่
เป็นธรรม (Fair Use) ด้วย การใช้งานลิขสิทธิ์เกินขอบเขตการใช้งานที่เป็นธรรมในห้องสมุด จึงถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เช่นกัน
เป้าหมายของการตรากฎหมายและร่างกฎกระทรวงชุดนี้ขึ้นมาก็เพื่อขยายความคุ้มครองให้แก่เจ้าของ
ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปยังกลไกต่าง ๆ ที่เจ้าของผลงานนามาใช้ในการจากัดการเข้าถึง และทราบดีว่าร่างกฎหมาย
ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาคัญ
สาหรับ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่ 2 นี้ ถึงแม้เหตุแห่งการลบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิที่
กระทาโดยห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ อาจสามารถได้รับข้อยกเว้นตาม พรบ. มาตรา 53/1 ที่ว่าผู้ ละเมิด
จะต้อง “รู้อยู่แล้วว่าการกระทานั้น อาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดง” แล้วก็ตาม การกาหนดข้อยกเว้นสาหรับสถาบันการศึกษา ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และ
องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพที่ไม่แสวงหาผลกาไรนั้นยังคงมีความจาเป็น เนื่องจากห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเป็น
หน่วยงานสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิการใช้งานโดยทั่วไปทั้งภายในและนอกพื้นที่ของผู้ใช้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
ไม่สามารถควบคุมหรือติดตามได้ในหลายกรณี หากผู้ใช้มีการนาทรัพยากรที่ให้บริการไปทาซ้า ดัดแปลง หรือการ
กระทาอื่นใดที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง การแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลบริหารสิทธิห้องสมุดและ
หอจดหมายเหตุอาจมีเหตุให้ สามารถตีความว่าเข้าข่าย “ก่อให้เกิด” หรือ “ให้ความสะดวก” แก่การละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้นได้
นอกจากนี้หากปราศจากข้อยกเว้นดังกล่ าว ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจาเป็นจะต้องพิจารณานา
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารสิทธิ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดหาและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุอาจปฏิเสธการจัดหาและสงวนรักษาสารสนเทศที่มี
คุณค่าเนื่องจากไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลบริหารสิทธิ4 ทาให้ความรู้หรือทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า
มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไป หรือทาให้ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการให้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุขาดความ
รอบด้านและไม่เป็นกลาง และมีผลกระทบต่อการแสวงหาและการต่ดยอดความรู้ของผู้ใช้ในที่สุด จะเห็นได้ว่า
---------------------------------------4

งานวิจัยหลายชิ้น ชี้ให้เห็นว่า ความไม่เข้าใจและความไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นหนึ่งในอุปสรรคสาคัญในการประเมินและสง วนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล ของสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ไม่มั่นใจหรือไม่ เข้าใจ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์มักจะเลือกที่ไม่ดาเนินการใด ๆ กับทรัพยากร ทาให้ทรัพยากรสารสนเทศรวมไปถึงความรู้ที่มีคุณค่าหลายรายการมีความเสี่ ยงที่จะ
สูญหายไป
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ข้อยกเว้นดังกล่ าว ช่วยให้ เกิดความมั่นใจในกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานในห้ องสมุดและหอจดหมายเหตุในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ทาให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการความรู้ของ
ประชากรในประเทศและมนุษยชาติโดยรวมด้วย
นอกจากนีข้ ้อยกเว้นดังกล่าวยังเป็นการแสดงการเคารพสิทธิของสาธารณะทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่
มีต่อการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมโดยชี้ให้เห็นว่า การใช้งานที่เป็นธรรมของสาธารณะนั้นเป็นอีกฟากหนึ่งที่
ช่วยถ่วงดุลมิให้กฎหมายนั้นเอนเอียงไปให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่แสวงหาผลกาไรและพยายามจากัดการเข้าถึง
ความรู้ ในฐานะมรดกทางความรู้ และภูมิปั ญญาของสั งคมมากเกินไป อันเป็น การตอบสนองปณิธ านของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่พึงรักษาสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดขององค์
ความรู้ ศิลปะ และวิทยาการของมนุษยชาติในที่สุด
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
เพื่ออธิบายความจาเป็นและลักษณะของการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิในบริบท ส่วนนี้
จะยกตัวอย่างกรณีต่าง ๆ ที่ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุได้ทาการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ที่
สามารถเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ปรากฏในต้นฉบับและ/หรือสาเนางาน โดยแบ่งกรณีต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิโดยทั่วไป 2) การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในงานที่อยู่ในรูปกระดาษ และ 3) การ
แก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในงานที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์
การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไป
กรณีที่ 1 การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
ข้อมูลบริหารสิทธิที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะในส่วนใดก็ตาม อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการให้บริการ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับข้อมูลบริหารสิทธิ เช่น ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน วันเดือนปีที่สร้างสรรค์
ผิดพลาด ข้อขัดแย้งในข้อตกลงหรือข้อกาหนดการใช้งาน การอ้างงานที่เป็นสมบัติสาธารณะว่าเป็นงานที่ได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรสาหรับผู้ใช้จานวน
มาก ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ จาเป็นที่จะต้องตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทาให้ข้อมูล บริหารมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ดังนั้นเมื่อพบข้อผิดพลาด ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขและ
ดัดแปลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
กรณีที่ 2 การแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้งาน เผยแพร่ ทาซ้าที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานภายใน
ห้องสมุดในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการบริจาค
นอกเหนือจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านการจัดซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายและสานักพิมพ์
แล้ว ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์จานวนมากผ่านการรับบริจาค
ทรัพ ยากรเหล่า นี ้อ าจมีก ารระบุข ้อ ก าหนดที ่ใ ช้ไ ด้เ ฉพาะในกรณีข องการขายครั ้ง แรกเท่า นั ้น หรือ เป็น
ข้อกาหนดที่จากัดเฉพาะประเทศผู้ผลิ ตเท่านั้น เช่น ห้ามจาหน่ายนอกประเทศ หรือห้ามยืมคืนหรือให้เช่า
เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อห้องสมุดและหอจดหมายเหตุรับบริจาคทรัพยากรเหล่านี้มาจากผู้ได้รับกรรมสิทธิ์
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อย่างถูกต้องตามหลักการขายครั้งแรก5 ข้อตกลงหรือข้อกาหนดการใช้งานที่ปรากฏในต้นฉบับหรือสาเนางาน
ชิ้นนั้นจึงขัดแย้งกับการใช้งานภายในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุที่เป็นผู้ได้รับบริจาค ดังนั้นห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุอาจนาข้อความแสดงข้อตกลงหรือข้อกาหนดการใช้งานเหล่านี้ออก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนใน
การให้บริการและจัดการทรัพยากรเหล่านี้ ข้อกาหนดเหล่านี้ ก็ถือเป็นข้อมูลบริหารสิทธิอีกประเภทหนึ่งที่
ห้องสมุดมักมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในการดาเนินการตามภารกิจ
การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปกระดาษ
กรณีที่ 1 การแก้ไขข้อมูลบริเวณส่วนแสดงข้อมูลบริหารสิทธิในกรณีทรัพยากรชารุดเสียหาย
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาทรัพยากรในรูปหนังสือเป็นสาคัญ บริเวณส่วนแสดงข้อมูลบริหารสิทธิมักจะรวม
ไปถึงปกหน้า ปกรอง ปกใน หน้าสารบัญ ปกหลัง สันปก ใบรองปก เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริเวณส่วนแสดงข้อมูล
บริหารสิทธิสาหรับทรัพยากรที่อยู่ในรูปกระดาษ ยังรวมไปถึงบริเวณที่ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสิทธิ์
และคาอธิบายผลงานในทรัพยากรอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปเล่มหนังสือด้วย เช่น แผนที่ แผ่นพับ จุลสาร เป็นต้น
ข้อมูลบริหารสิทธิที่มักแสดงในหนังสือ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้างสรรค์ (ผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ ผู้
ถ่ายภาพ บรรณาธิการ) ชื่อผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ (สานักพิมพ์ โรงพิมพ์) ผู้สนับสนุน ข้อกาหนดในการใช้งาน (เช่น
ห้ามทาสาเนา ห้ามจาหน่ ายต่อ ห้ามจาหน่ายในบางประเทศ เป็นต้น) รหัสประจาหนังสือ/วารสาร เลขหน้า
ประวัติผู้แต่งข้อมูลบรรณานุกรม ที่รวมไปถึงหัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ (Call number) คาเชิญชวน คานิยม
และรูปภาพประกอบปก เป็นต้น
เมื่อทรัพยากรชารุด โดยเฉพาะบริเวณหน้าปกหนังสือที่มักปรากฏข้อมูลบริหารสิทธิ ห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุจะทาการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดด้วยการต่อเติม หรือจัดทาขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามการซ่อมแซม
และ/หรือจัดทาใหม่ มีข้อจากัดที่อาจไม่สามารถทาขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมได้ ทั้งหมด เช่น ไม่สามารถค้นหา
ต้นฉบับปกที่ชารุดหรือขาดหายไปได้ ดังนั้นห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงใช้วัสดุต่าง ๆ มาใช้ทดแทน เพื่อให้
ทรัพยากรมีความสมบูรณ์มากที่สุดทั้งในแง่ของการรักษาสภาพและความสามารถในการเข้าถึง ส่วนที่นามาใช้
ทดแทนนั้น อาจมีลักษณะดังนี้
1. หน้าปกเดิมที่ได้จากสานักพิมพ์ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ)
2. สาเนาส่วนของหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันที่มีในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุนั้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบริหารสิทธิ)
3. สาเนาส่วนของหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันที่มีในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุอื่น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบริหารสิทธิ)
4. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจัดทาส่วนที่ชารุดหรือขาดหายมาใหม่
-----------------------------------------5

หลักการขายครั้งแรก คือ การที่ผู้ได้มาซึ่งสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สาเนางาน รวมไปถึงการให้เ ช่าหรือนา
สาเนางานชิ้นนั้น ๆ ไปขายต่อได้
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ทั้งนี้ลักษณะของส่ว นที่นามาใช้ทดแทนหรือสาเนาที่ผลิตขึ้นใหม่นั้นอาจมีความแตกต่างกันหลาย
รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น
1. รูปแบบเหมือนเดิมทุกประการ โดยมากมักเกิดจากการใช้ต้นฉบับเดิมผนวกเข้ากับวัสดุใหม่ เช่น
การเย็ บ เล่ ม ใหม่และเปลี่ ย นจากปกอ่อนเป็น ปกแข็ง เพื่อ เพิ่ม ความแข็งแรง ทั้ง นี้ มัก ไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย
2. ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป เช่น รูปประกอบ คาโปรย รายชื่อผู้สนับสนุน ข้อกาหนดการใช้งาน
หรือ ข้อมูลที่ปรากฏบนสันหนังสือ ตราสัญลักษณ์ของสานักพิมพ์ (โลโก้) เป็นต้น
3. ใช้สาเนาของปกในแทนปกนอกหรือใบรองปก (ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุหลายแห่งนาใบรอง
ปกออกก่อนให้บริการผู้ใช้ บางแห่งห่อใบรองปกด้วย)
4. ขนาดเล็กลง ใหญ่ขึ้น (ทาสาเนาแบบย่อ ขยาย ปรับเพื่อให้เหมาะกับสาเนาที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากขนาดหนังสือที่ผลิตในปัจจุบันกับกระดาษที่ใช้ในการทาสาเนาจะมีขนาดไม่เท่ากัน)
5. วัสดุที่ใช้ (เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน คุณภาพของกระดาษที่ใช้พิมพ์)
6. องค์ประกอบของการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุดแบบตัวอักษร (font) ขนาดตัวอักษร
สี การเรียงลาดับชื่อ การเรียงลาดับองค์ประกอบ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการซ่อมแซมหนังสือที่ชารุดมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารสิทธิในหลายขั้นตอน และ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ได้ ภาพที่ 1 เป็น
ตัวอย่างของการซ่อมแซมหนังสือที่ปกหนังสือชารุด หนังสือที่ปรากฏด้านซ้ายมือ เป็นหนังสือที่นาปกเดิมที่มี
สภาพดีอยู่มาปิดทับหน้าปกใหม่ ในขณะที่หนังสือด้านซ้ายเป็นหนังสือที่ไม่สามารถนาปกเดิมมาใช้ได้ ห้องสมุด
และหอจดหมายเหตุจึงบันทึกข้อมูลโดยคร่าวลงในบนหน้าปกเดิม จะเห็นว่าข้อมูลบริหารสิทธิที่ปรากฎบน
หนังสือสองเล่มมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งในแง่ความครบถ้วนของข้อมูลและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
ภาพประกอบ การวางผัง รูปแบบตัวอักษร เป็นต้น

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการซ่อมแซมและการเสริมความแข็งแรงของปกหนังสือ
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กรณีที่ 2 การแก้ไขข้อมูลบริเวณส่วนแสดงข้อมูลบริหารสิทธิในกรณีรวมเล่ม
สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรูปกระดาษที่มีลักษณะเป็นชุด เช่น หนังสือในชุดหนังสือ (Series) เดียวกัน วารสารชื่อ
เรื่องเดียวกันในปีเดียวกัน หรือชุดเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น และมีขนาดของสิ่งพิมพ์เหล่านี้มีขนาดบางมาก ทา
ให้ยากต่อการเก็บรักษา ดังนั้นห้องสมุด และหอจดหมายเหตุ หลายแห่งจึงได้ทาการรวมเล่มทรัพยากรเหล่านี้
เข้าไว้ด้วยกันและจัดรูปเล่มใหม่ นอกจากนี้การรวมเล่มยังทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรที่อยู่ในชุดเดียวกันได้
สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นการรวมเล่มจึงนับเป็นการกระทาด้วยเหตุแห่งการสงวนรักษาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งนีก้ ารรวมเล่มอาจไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิใด ๆ หากสามารถคงรูปเล่ม
เหมือนเดิมได้ อย่างไรก็ตามใบบางกรณี ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุมีความจาเป็นต้องตัดส่วนหน้าปกนอก
ออกและจัดทาหน้าปกรวมใหม่ขึ้น ในกรณีที่หน้าปกนอกเป็นหน้าปกแข็งทั้งหมด หรือเป็นการรวมหน้าปกแข็ง
และหน้าปกอ่อนเข้าด้วยกัน โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเดิมนั้น
เหมือนกับประเด็นทรัพยากรชารุดเสียหาย (กรณีที่ 1)
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการรวมเล่มวารสารที่ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจาเป็นจะต้อง
ทาการรวมเล่มเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บในชั้น ในการรวมเล่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องบางชื่อเรื่องจาเป็นจะต้องนาปก
ออกเพื่อทาให้การเย็บรวมเล่มง่ายขึ้น โดยที่ปกใหม่ที่นามาใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลบริหาร
สิทธิ รวมไปถึงเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ (เช่น ตราสัญลักษณ์ห้องสมุด) ติดอยู่บนปกใหม่ด้วย

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการรวมเล่มวารสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงปก

37

T.L.A. Bulletin Vol.61 No.2 July – December 2017

กรณีที่ 3 การปิดทับข้อมูลบริหารสิทธิด้วยข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
ในการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนาขึ้นชั้นให้บริการ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ จาเป็นที่
จะต้องทาการประทับตราและติดป้ายลงบนตั วทรัพยากรในตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อ 1) แสดงความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในส าเนาทรั พยากรที่ได้ เช่น ตราประทับห้ องสมุด 2) ป้องกันการลั กขโมย สู ญหาย เช่น ป้าย
สัญญาณกันขโมย และ 3) เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ป้ายบอกหมวดหมู่
หนังสือ ป้ายบาร์โค้ด เป็นต้น

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการปิดทับข้อมูลบริหารสิทธิด้วยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุแต่ละแห่งมีแนวทางและมาตรฐานในการประทับตราและติดป้ายแตกต่าง
กันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการใช้งาน อย่างไรก็ตามตาแหน่งที่ห้องสมุดและหอจดหมาย
เหตุประทับตราและติดป้ายนั้นมักเป็นบริเวณหน้าปกที่มีข้อมูลบริหารสิทธิปรากฏอยู่ ตราประทับและป้ายต่าง
ๆ เหล่านี้อาจปิ ดทับ ลบหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิบางส่ วนหรือทั้งหมด อาจทาให้ ผู้ใช้ งานเข้าผิ ด
เกี่ยวกับข้อมูลบริหารสิทธิได้ ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 3 ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุบางแห่งอาจติดป้าย
เลขหมู่ปิดทับชื่อผู้แต่งหรือชื่อหนังสือทั้งบริเวณสันหรือหน้าปกหนังสือ ติดใบเตือนกาหนดทับข้อมูลบริหารสิทธิ
ที่ปรากฏบริเวณปกหลัง หรือติดป้ายสัญญาณ RFID6 ทับข้อมูลสาคัญบนหน้าปกด้านในของหนังสือได้
---------------------------------------6

ป้ายสัญญาณ RFID นามาใช้แทนบาร์โค้ดในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนสามารถนามาใช้ร่วมกับเครื่องดักสัญญาณกันขโมยในห้องสมุด และ
หอจดหมายเหตุได้
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กรณีที่ 4 การแก้ไขลายน้า
สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรูปกระดาษบางประเภทใช้ลายน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงสิทธิโดยชอบธรรมของ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานและใช้เป็นการป้องกันการทาสาเนา ข้อมูลที่ปรากฏบนลายน้าในหนังสืออาจประกอบไป
ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานที่ป รากฏอยู่บนลายน้า เช่น ชื่อผู้ แต่ง ปีที่พิม พ์ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ตรา
ประทับ หรือผู้สนับสนุน เป็นต้น และข้อความที่กาหนดขอบเขตการใช้งาน เช่น ห้ามจาหน่าย ห้ามทาซ้า ห้าม
เผยแพร่ ตัวอย่าง ใช้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น ลับ ด่วน ใช้งานได้เฉพาะ....(ชื่อห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ)...
เท่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ลายน้าเหล่านี้อาจปรากฏในบริเวณที่ไม่ซ้อนกับเนื้อหาหรือซ้อนอยู่กับเนื้อหาก็ได้
ปัจ จุ บั น เทคโนโลยี การพิมพ์ได้พัฒ นาไปจนทาให้การทาลายน้าในหนังสื อสามารถทาได้ในหลาย
ลักษณะ เช่น หากเป็นลายน้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ลายน้าที่ใช้อาจเป็นลายน้าที่ใช้สีอ่อน เมื่อ ทาสาเนาผ่าน
เครื่องถ่ายสาเนา จะได้เอกสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ ต้นฉบับ โดยผู้อ่านยังสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับ
ต้นฉบับ หากเป็นสีเข้ม หรือใช้เทคนิควิธีการพิมพ์บางประการก็ อาจทาให้ลายน้าที่ปรากฏในสาเนาที่ผ่าน
เครื่องถ่ายสาเนาปิดทับเนื้อหาที่ปรากฏในสาเนา จนไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนี้ยังมีลายน้าที่มองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่าในสาเนาต้นฉบับ แต่เมื่อนาไปทาสาเนาด้วยการถ่ายเอกสาร จะปรากฏลายน้าที่บดบังบางส่วนของ
เนื้อหาหรือทั้งหมดของเอกสาร จนทาให้ไม่สามารถอ่านได้
ในการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้มีคงอยู่ไว้ในระยะยาว ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ อาจจาเป็นที่
จะต้องใช้วิธีการใด ๆ ในการลบลายน้าหรือทาให้ลายน้ามีสีที่จางลงก่อนการทาสาเนา เพื่อรักษาสภาพของ
เนื้ อ หาที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ให้ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ก ารดั ด แปลงหรื อ การลบลายน้ าทิ้ ง จะเป็ น การดั ด แปลงใน
กระบวนการทาสาเนา มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สาเนาต้นฉบับ
กรณีที่ 5 การแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล
หนึ่งในแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบัน คือ การแปลงให้อยู่ใน
รูปดิจิทัล ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นทั้งการทาซ้าและดัดแปลงให้สาเนางานนั้นเปลี่ยนรูปไปรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่กระดาษ
นอกจากนี้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุหลายแห่งได้แปลงบริเวณส่วนที่แสดงข้อมูลบริหารสิทธิ เช่น บริเวณ
หน้าปกหนังสือ ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลทรัพยากรออนไลน์ เพื่อช่วยใน
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอ่านและการใช้งาน
เป็นที่ชัดเจนว่าการแปลงให้อยู่ในรูปดิ จิทัลนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการทาซ้า อย่างไรก็ตามการแปลงให้อยู่
ในรู ป ดิจิ ทัล ยั งเป็ น การเปลี่ ย นรู ป แบบของทรัพยากรจากที่อ ยู่ในรูปของหนังสื อไปสู่ ในรูปแบบอื่ นที่ไม่ใ ช่
กระดาษ ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการตีความกฎหมายหรือ คาพิพากษาในประเทศไทยที่ พิจารณาว่าการ
แปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลนั้นถือเป็นการดัดแปลงรูปแบบด้วยหรือไม่กระนั้นห้องสมุดและหอจดหมายเหตุทาการ
แปลงบริเวณที่แสดงข้อมูลบริหารสิทธิให้อยู่ในรูปดิจิทัล อาจเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมูลบริหารสิทธิได้
การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลบริหารสิทธิในงานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อออนไลน์ นอกเหนือจากจะปรากฏในส่วนเนื้อหาของไฟล์แล้วยังปรากฏในส่วนที่จัดเก็บเมทาดาทาของไฟล์
ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรจานวนมาก ในการจัดการฐานข้อมูลไฟล์
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งานเหล่านี้ ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศบางระบบที่ใช้เทคนิคการเก็บเกี่ยว (harvest)7 ข้อมูลเมทาดาทา
จากไฟล์โดยตรง เมทาดาทาที่จัดเก็บในไฟล์เหล่านี้จะถูกดึงออกมาใช้เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
กรณีที่ 1 การแก้ไขเมทาดาทาของไฟล์ดิจิทัล
หัวใจสาคัญของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่อยู่ในสื่ออิเลกทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม
แฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดไดร์ฟ เป็นต้น และสื่อออนไลน์ อยู่ในส่วนที่เรียกว่า เมทาดาทา (metadata) ซึ่งเป็นข้อมูลที่
อธิบายคุณลักษณะของข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ดิจิทัล ซึ่งเมทาดาทาเหล่านี้มักมีข้อมูลบริหารสิทธิเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ใน
การจัดเก็บ เมทาดาทาที่จัดเก็บอาจเก็บแบบฝังไว้เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ดิจิทัล เช่น Exchangeable Image File
Format (EXIF) ในไฟล์ภาพดิจิทัลนามสกุล .JPG .TIFF .WAV และค่ากาหนดอนุญาตในการเขียนอ่าน (File
permission) ที่ ฝั งไว้ ในไฟล์ ดิ จิ ทั ล เป็ น ต้ น หรื อเมทาดาทาที่ รวบรวมและจั ดเก็ บในฐานข้ อมู ล ทรั พยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล และคลังสถาบันที่พัฒนาโดยห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ถึงแม้เมทาดาทาที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูลเหล่านี้มิได้ติดกับตัวงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่เมทาดาทาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมี
ลิขสิทธิ์เหล่านั้น การจัดการเมทาดาทาของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุในฐานข้อมูลเหล่านี้จึงอาจเข้าข่ายการ
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเมทาดาทาแบบ EXIF ที่ติดมาจากกล้องถ่ายรูปฝังอยู่ในไฟล์รูปภาพ
-------------------------------------7

การเก็บเกี่ยวเมทาดาทา (metadata harvesting) เป็นวิธีการหนึ่งในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ด้วยการไปดึงข้อมูลที่ฝัง
อยู่ในไฟล์ทรัพยากร ข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ มาตรฐานที่นิยมใช้ในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาใน
ปัจจุบัน เช่น The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-MPH) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานบริการสารสนเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น การเก็บเก็บเมทาดาทาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีลักษณะ
กระจัดกระจาย และไม่จาเป็นต้องอาศัยมนุษย์ในนาเข้าข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลทรัพยากร
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ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นตัวอย่างเมทาดาทาของรูปภาพบางส่วนดึงมาจากข้อมูล EXIF ไฟล์ที่ได้จากกล้อง
ถ่ายรูปและนามาแสดงบนเว็บไซต์ที่รวบรวมรูปภาพ (ตัวอย่างในที่นี้ คือ เว็บไซต์ flickr.com) ข้อมูลเหล่านี้เป็น
ข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายรูปและการตั้งค่าต่าง ๆ ทั้งนี้ในรูปดังกล่าว จะพบมีข้อมูลบางส่วนที่มี
ข้อผิดพลาดคือ Artist ซึ่งในไฟล์ดังกล่าวระบุว่า Unknown ข้อผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการไม่ได้
ตั้งค่าในกล้องถ่ายรูป ดังนั้นหากห้องสมุดและหอจดหมายเหตุต้องการจะนารูปภาพดังกล่าวมาใช้งานโดยใช้
เทคนิคการดึงข้อมูลอัตโนมัติจากไฟล์ ผู้ปฏิบัติงานอาจจาเป็นต้องแก้ไขข้อมูลที่ฝังอยู่ในไฟล์เหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูล
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการจัดการและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย
มูลเหตุแห่งการแก้ไขเมทาดาทาของไฟล์ดิจิทัลส่วนใหญ่ ในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ เป็นไปเพื่อ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้และพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศเหล่านี้ ในปัจจุบันการสร้างและกาหนดข้อมูลในเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก 3 แหล่ง ได้แก่ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้ผลิตเผยแพร่ (เช่น สานักพิมพ์) และห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุ ผู้สร้างสรรค์ผลงานมักกาหนดข้อมูลตามความคิดเห็นของตนเองหรือมีการควบคุมโดยผู้ผลิต
เผยแพร่ ในขณะที่ผู้ผลิตเผยแพร่อาจใช้ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นเป็นการภายในหรือในชุมชนของตนในการสร้าง
และกาหนดเมทาดาทา ชุมชนห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ นับเป็นชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการสร้างและ
กาหนดเมทาดาทาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาข้อตกลงและมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างเมทาดา
ทามาใช้ร่ ว มกัน เพื่อก่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้ ส ามารถใช้งานร่ว มกันได้ เช่น
มาตรฐานการลงรายการ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้มิได้เป็นมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไปใน
การชุมชนผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นในการจัดการทรัพยาการสารสนเทศที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และ
ออนไลน์จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างนี้เป็นสาคัญ
ตัวอย่างที่สาคัญที่แสดงให้เห็นความแตกต่างในการกาหนดเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น
ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานมีรูปแบบในการใช้ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลาดับของชื่อและชื่อสกุล การใส่
ชื่อยศ ตาแหน่ ง คาน าหน้ า หรื อคาอธิบายเนื้อหาที่ห้องสมุดมีการควบคุมโดยใช้หัว เรื่องที่มีการตกลงกัน
ระหว่างชุมชนห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ในขณะที่สานักพิมพ์อาจใช้ระบบหมวดหมู่ภายในเพื่ออธิบาย
เนื้อหาของหนังสือ ร้านหนังสือก็มีการใช้คาอธิบายเนื้อหาที่แตกต่างกัน เป็ นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศจานวนมาก
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทริอนิกส์หรือออนไลน์ของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลง (รวมถึงเพิ่มเติม) ข้อมูลบริหารสิทธิบางรายการเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายของการดาเนินการข้างต้น ดังเช่นการแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. แก้ไขข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้สร้างสรรค์ เช่น ชื่อ ชื่อเรื่อง สานักพิมพ์ เป็นต้น
2. แก้ไขข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบ เช่น วันที่ เป็นต้น กล่าวคือ การลงข้อมูลวันที่ในเมทาดาตา
ไฟล์ดิจิทัลจะใช้วันที่ของการบันทึกครั้งสุดท้าย
3. แก้ไขวิธีการลงรายการให้ตรงกับมาตรฐานที่กาหนดในชุมชนห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ เพื่อ
ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วิธีการเรียงลาดับชื่อต้น นามสกุล เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เป็นต้น
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4. เพิ่มเติมข้อมูลที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น หัวเรื่อง ชื่อชุดทรัพยากร (series) ชื่อการประชุม
นามปากกา ข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ติดมาด้วย (accompanied materials)
5. เพิ่มเติมข้อมูลที่จะช่วยในการอธิบายทรัพยากร เช่น บทคัดย่อ สาระสังเขป คาสาคัญ เป็นต้น
6. เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับ การจัดการของห้ องสมุด เช่น เมทาดาทาเกี่ยวกับตัว ระบุ (เช่น
Digital Object Identifier หรือ DOI) เมทาดาทาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพยากรต้ นฉบับก่อน
ได้รับการแปลงมาอยู่ในรูปดิจิทัล เมทาดาทาเกี่ยวกับต้นตอของเอกสาร (provenance) ที่บันทึก
ความเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของไฟล์ดิจิทัล เมทาดาทาเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีการที่ใช้ในการ
สงวนรักษาไฟล์ดิจิทัล เป็นต้น
การแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิในรูปแบบข้างต้น มิได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน ดังนั้ นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริหารสิทธิในบริบทของการจัดการ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
กรณีที่ 2 การแก้ไขข้อตกลงและข้อกาหนดที่ไม่เหมาะสมและเข้ากับกฎหมายไทย
ห้ อ งสมุ ด และหอจดหมายเหตุ อ าจได้ รั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นการบอกรั บ
(subscribe) ซึ่งไฟล์ทรัพยากรเหล่านี้อาจฝัง ข้อตกลงและข้อกาหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล ข้อตกลงหรือข้อกาหนด
เหล่านี้อาจเป็นข้อกาหนดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้งานในบางประเทศ ในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจ
ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับกฎหมายไทย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตใน
การนาไฟล์ดังกล่าวไปใช้งาน ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุจึงอาจแก้ไขหรือลบข้อตกลงและข้อกาหนดที่ไม่
เหมาะสมและเข้ากับกฏหมายไทยออก
การให้บริการสาเนางานที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
องค์ประกอบของการละเมิดข้อมูล บริห ารสิ ทธิ มิได้จากัดอยู่แค่การแก้ไขหรือเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
บริหารสิทธิเท่านั้น แต่จาเป็นที่จะต้องพิจารณาจากเจตนาที่ “โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทานั้น อาจจูงใจให้เกิด
ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง” ด้วย เนื่องจากข้อความใน
กฎหมายดังกล่าวจาเป็นต้องมีการตีความ ดังนั้นในส่วนนี้จึงพิจารณาเจตนาในการดาเนินงานของห้องสมุดและ
หอจดหมายเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารสิทธิ
เนื่องจากห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเป็นหน่วยงานบริการสาธารณะ การควบคุมการใช้งานทั้ง
สาเนาต้นฉบับและสาเนางานที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิที่ให้บริการภายในและระหว่าง
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุนั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก อย่างไรก็ตามขอบเขตการให้บริการทรัพยากรที่มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิโดยทั่วไป อาจครอบคลุมการใช้งานภายในห้องสมุด การให้บริการยืมคืน
สาหรับสมาชิกห้องสมุด การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดทั้งในและในประเทศ รวมไปถึงการเผยแพร่
สาเนางานที่ปรากฏข้อมูลบริหารสิทธิที่มีการแก้ไขบนช่องทางต่าง ๆ ของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ตัวทรัพยากรและห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ เช่น ในฐานข้อมูลทรัพยากรออนไลน์ เว็บไซต์
ห้องสมุด หรือการน าไปใช้บนชั้นหนังสื อแนะนา เป็นต้น การให้ บริการเหล่ านี้ เป็นบริการสาธารณะที่ไม่
สามารถควบคุมการใช้งานได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าห้องสมุดจะมิได้มีเจตนาจงใจให้เกิดการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์
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แต่ด้วยลักษณะของงานจึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้หากผู้ใช้นางานที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
ไปทาซ้า ดัดแปลง งานจนกระทบกระเทือนสิทธิเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้นหากขาดข้อยกเว้นสาหรับ
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ อาจทาให้เกิดการตีความที่หลากหลายเมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
ข้ อ ยกเว้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด และหอจดหมายเหตุ ไ ด้ รั บ ในกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ จึง เป็นการลดความเสี่ยงของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุที่อาจแก้ไขและ
เปลี่ ย นแปลงโดยที่ มิ ไ ด้ เ จตนาที่ ชั ด แจ้ ง ในการละเมิ ด งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ด้ ดี ก ว่ า และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงความรู้ของประเทศโดยรวมด้วย
แนวปฏิบัติสาหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
การปฏิบั ติง านในห้ องสมุ ด หอจดหมายเหตุ และหน่ ว ยงานบริ การสารสนเทศ จ าเป็น ที่จ ะต้ อ ง
ดาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ นอกเหนือจากข้อมูลบริหารสิทธิ ยังมี ข้อกาหนด
เกี่ยวกับมาตรการทางเทคโนโลยี ข้อยกเว้นในการทาซ้าดัดแปลงเพื่อผู้พิการอีกด้วย ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์และส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เสมอ ดังนั้นการศึกษา
ทาความเข้าใจ ตลอดจนตั้งคาถามเกี่ยวกับ ข้อกาหนดและแนวปฏิบัติ ที่ดีในการจัดการข้อมูลให้ อยู่ในกรอบ
กฎหมายเป็นสิ่งที่สาคัญ
นอกจากนี้ข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมาตรการทางเทคโนโลยีอาจยังได้รับความ
คุ้มครองในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 5
และมาตรา 7 ที่คุ้ม ครองมาตรการป้ องกันการเข้ าถึง ระบบคอมพิว เตอร์ แ ละข้ อมูล คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งอาจ
สอดคล้องกับความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ มาตรา 9
คุ้มครองบูรณภาพข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดให้ การทาให้ “เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยมิชอบ” ถือเป็นการกระทาผิดตาม
มาตรานี้ เป็นต้น พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้มีข้อยกเว้นให้กับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเฉกเช่นเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่นเดียวกัน
กฎกระทรวงกาหนดข้อยกเว้น การละเมิดข้อมูล บริหารสิ ทธิ ให้ครอบคลุมการสงวนรักษาและการ
ดาเนิ นการอื่น ตามอานาจหน้าที่ของห้ องสมุดและหอจดหมายเหตุ กระนั้นการนาข้อยกเว้นดังกล่าวไปใช้
จาเป็นจะต้องมีการตีความ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการลดความเสี่ยง และสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ ชุมชนห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรพิจารณาร่วมกันถึงภารกิจและ
อานาจหน้ า ที่ เพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาแนวปฏิ บัติ ที่ ดีใ นการจั ดการทรัพ ยากรสารสนเทศที่ อยู่ใ นกรอบของ
กฎหมายลิขสิทธิ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ควรอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อทาให้แนวปฏิบัติที่ดีนั้นสามารถใช้อ้างอิงได้ไม่เพียงแต่ ในชุมชน
ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไปด้วย
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หนึ่งในแนวปฏิบัติเบื้องต้น สาหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ที่อาจนามาใช้ในการจัดการข้อมูล
บริหารสิทธิ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งอาจใช้เป็นหลักฐานใน
การแสดงให้เห็นความพยายามในการจัดการข้อมูลบริหารสิทธิอย่างเป็นระบบและเจตนาที่เป็นไปตามหลัก
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