คู่มือการใช้งานลิขสิทธ์ ิ ที่เป็ นธรรมในการเรียนการสอน
1. ลักษณะการใช้งานลิ ขสิ ทธิ์ ในการเรียนการสอน
ในการวิจยั หรือศึกษางาน อาจมีการทําซํ้างานวรรณกรรม เช่น บทความ ข้อความจาก
หนังสือ หรืองานศิลปกรรม (เช่น รูปภาพ) จากงานอันมีลขิ สิทธิ ์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการเรียน
การสอน ซึง่ กฎหมายลิขสิทธิ ์กําหนดให้การกระทําในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา กฎหมายจึงกําหนดข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ตามสมควร เช่น การทําซํ้า ดัดแปลงบางส่วนของ
งาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูส้ อน หรือสถาบันศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
หรือนํ างานนัน้ มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
อย่างไรก็ตาม ร่างคู่มอื ดังกล่าวมีขอ้ ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์เฉพาะผูส้ อนและผูเ้ รียน
ตามมาตรา 32 และ มาตรา 33 ไม่รวมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์ทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้บรรณารักษ์
ห้องสมุดกระทําการแก่งานอันมีลขิ สิทธิ ์โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ ์ตามมาตรา 34
2. ข้อยกเว้นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 กําหนด
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์ไว้หลายประการ เช่น
- การวิจยั หรือศึกษางาน อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร เช่น ผูเ้ รียนนํ าบทความ
มาทําสําเนาเพื่อทําแบบฝึกหัดในการศึกษา
- การทําซํ้า ดัดแปลง นํ าออกแสดง หรือทําให้ปรากฏโดยผูส้ อน เพื่อประโยชน์ใน
การสอนของตน อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร เช่น ผูส้ อนทําสําเนาขยายภาพแผนภูมแิ ละนําออก
แสดงเพื่อประกอบการสอนหน้าชัน้ เรียน
- การทําซํ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูส้ อน
หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจําหน่ ายแก่ผเู้ รียนในชัน้ เรียนหรือในสถาบันศึกษา โดยไม่ใช่การ
กระทําเพื่อหากําไร เช่น ผูส้ อนจัดทําสรุปสาระสําคัญของบทเรียนทีผ่ ่านมา และแจกจ่ายแก่นักศึกษา
จํานวนจํากัดเพื่อใช้อ่านเตรียมการสอบ
- การนํ างานลิขสิทธิ ์มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ เช่น ผูส้ อน
ยกบทกวีนิพนธ์หนึ่งบทมาเป็ นข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาวิจารณ์ หรือนักศึกษาทําข้อสอบโดยอ้างข้อความ
จากตําราทีไ่ ด้ศกึ ษามาเป็ นคําตอบ
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- การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ ์ โดยมีการ
รับรูถ้ งึ ความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์หรือกล่าวถึงทีม่ าของงานลิขสิทธิ ์ เช่น นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์โดย
คัดลอกข้อความจากงานวิจยั ของบุคคลอื่น โดยมีการอ้างทีม่ าในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุ กรม
การกระทําตามตัวอย่างเหล่านี้ไม่ถอื ว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ ์ อย่างไรก็ตาม
การกระทําดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของการใช้สทิ ธิทเ่ี ป็ นธรรม 2 ประการ คือ ต้องไม่ขดั
ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลขิ สิทธิ ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ ์เกินสมควร
3. เกณฑ์การพิ จารณา
เกณฑ์การใช้ลขิ สิทธิ ์ทีเ่ ป็ นธรรมในการเรียนการสอน ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์
ในการใช้งานลิขสิทธิ ์ทัง้ หมด 4 ประการประกอบกัน ดังนี้
1) คํานึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธิ ์
2) คํานึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ ์
3) คํานึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์
ทีก่ ําหนดในข้อ 4
4) คํานึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธิ ์
4. ปริมาณการใช้งานลิ ขสิ ทธิ์
4.1 ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดทิ ศั น์ ดีวดี ี เลเซอร์ดสิ ก์ และซีดรี อมสารานุ กรม
เป็ นต้น

4.1.1 การนําออกฉาย
ผูส้ อนนําออกให้ผเู้ รียนในชัน้ เรียนชมได้ไม่จาํ กัดความยาว
และจํานวนครัง้ ภายใต้เงือ่ นไขดังนี้
ก. สําเนางานทีน่ ําออกฉายต้องเป็ นสําเนาทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง
ข. เป็ นการนํ าออกฉายในชัน้ เรียน โดยไม่แสวงหากําไร และ
ค. เป็ นการนํ าออกฉายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง
4.1.2 การทําสําเนา

ก. ผูส้ อนทําสําเนาทัง้ เรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน
ณ ขณะนัน้ ได้ หากได้พยายามใช้วธิ กี ารและมีระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซือ้ จัดหาสําเนา
ภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมายได้
ข. ผูเ้ รียนทําสําเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษา
ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 นาที ของแต่ละผลงาน (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน) ทัง้ นี้ ภาพยนตร์
หรือโสตทัศนวัสดุทใ่ี ช้ในการจัดทําสําเนานัน้ ต้องมีลขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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4.2 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็ นต้น
ผูส้ อนทําสําเนาและฉายงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเทปบันทึกภาพงานเพื่อการเรียน
การสอนได้ โดยสถาบันศึกษาใช้เทปบันทึกภาพงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่งปี การศึกษาหรือสามภาคเรียน
4.3 ดนตรีกรรม
4.3.1 การทําสําเนา
ก. ผูส้ อนทําสําเนาในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากไม่สามารถซือ้ สําเนางานทีม่ ี
ลิขสิทธิ ์มาใช้ได้ทนั การแสดงทีจ่ ะมีขน้ึ ทัง้ นี้ จะต้องจัดซือ้ สําเนางานทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์มาใช้ทนั ทีทท่ี าํ ได้
ข. ผูส้ อนทําสําเนาหนึ่งชุดหรือหลายชุด จากท่อนใดท่อนหนึ่งของงาน
(excerpts of works) เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อนําออกแสดง ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงาน
และไม่เกิน 1 สําเนา ต่อผูเ้ รียน 1 คน
ค.ผูส้ อนทําสําเนาสิง่ บันทึกเสียงงานเพลง เช่น แถบบันทึกเสียง หรือซีด ี
จํานวน 1 ชุด โดยสําเนาจากสิง่ บันทึกเสียงทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ ผูส้ อนหรือสถาบันศึกษา
นัน้ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์งานสิง่ บันทึกเสียงดังกล่าว เพื่อจัดทําเป็ นแบบฝึกหัดสําหรับการร้อง การฟั ง
หรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
4.3.2 การดัดแปลง
ดัดแปลงสําเนางานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ แต่จะดัดแปลง
คุณลักษณะสําคัญของงาน รวมถึงเนื้อร้องไม่ได้
4.3.3 การบันทึกงาน
บันทึกการแสดงของผูเ้ รียน ซึง่ ใช้ดนตรีกรรมจํานวน 1 ชุดได้ เพื่อ
การฝึกซ้อมหรือการประเมินผล โดยผูส้ อนหรือสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนัน้ ไว้ได้
4.4 รูปภาพและภาพถ่าย
4.4.1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผูส้ ร้างสรรค์ 1 ราย หรือ
ร้อยละ 10 ของจํานวนภาพของผูส้ ร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน)
4.4.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ต เพือ่ ใช้ในการศึกษา
ได้ในปริมาณเท่ากับ (4.4.1) แต่จะอัพโหลดงานนัน้ กลับขึน้ บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รบั อนุ ญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ ์
4.5 วรรณกรรม/สิ่ งพิ มพ์
4.5.1 การทําสําเนา 1 ชุด สําหรับผูส้ อนเพื่อใช้ในการสอน หรือ
เตรียมการสอนหรือเพื่อใช้ในการวิจยั
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ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เล่ม
ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์
ค. เรือ่ งสัน้ (short story) หรือเรียงความขนาดสัน้ (short essay) 1 เรือ่ ง
บทกวีขนาดสัน้ (short poem) 1 บท ไม่ว่าจะนํามาจากงานรวบรวมหรือไม่กต็ าม
ง. แผนภูม ิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting)
ภาพลายเส้น (drawing) การ์ตนู (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration)
จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ภาพ
4.5.2 การทําสําเนาจํานวนมากเพื่อใช้ในห้องเรียน
ทําได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน โดยผูส้ อน เพื่อใช้ในการสอนหรือ
การอภิปรายในห้องเรียน โดยสําเนาทีท่ ําขึน้ จะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องมีการระบุรบั รูค้ วามเป็ น
เจ้าของลิขสิทธิ ์ไว้ในสําเนาทุกฉบับด้วย ดังนี้
ก. ร้อยกรอง 1
(1) บทกวี (poem) ทีไ่ ม่เกิน 250 คํา และเมือ่ พิมพ์แล้วไม่เกิน
2 หน้า [หน้าละ 2,000 ตัวอักษร(character) ตัวอักษรขนาด 16] หรือ
(2) บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 คํา
ข. ร้อยแก้ว 2
(1) บทความ (article) 1 บท เรือ่ ง (story) 1 เรือ่ ง หรือเรียงความ (essay)
1 เรือ่ ง หรือไม่เกิน 2,500 คํา
(2) ตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของร้อยแก้วซึง่ ไม่เกิน 1,000 คํา
หรือร้อยละ 10 ของงานนัน้ (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน) แต่ได้อย่างน้อย 500 คํา
อย่างไรก็ด ี จํานวนทีร่ ะบุไว้น้ี ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น
อาจมีความยาวเกินมาเพื่อให้ขอ้ ความของบทกวีจบบทหรือร้อยแก้วจบย่อหน้า เป็ นต้น
(3) แผนภูม ิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด
(painting) ภาพลายเส้น (drawing) การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ
(illustration) จากหนังสือนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ภาพ
(4) งานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ – งานทีอ่ ยู่ในรูปของร้อยกรองหรือร้อยแก้ว
หรือผสมผสานกันซึง่ มักจะมีภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็ก ทําทัง้ ฉบับไม่ได้ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2,500 คํา
และทําสําเนาตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนัน้ หรือไม่เกินร้อยละ 10
ของคําทีป่ รากฏในงานนัน้

หมายเหตุ 1. ร้อยกรอง หมายถึง คําประพันธ์ ถ้อยคําทีเ่ รียบเรียงในรูปแบบฉันทลักษณ์
2. ร้อยแก้ว หมายถึง ความเรียงทีไ่ ม่มลี กั ษณะเป็ นร้อยกรอง
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(5) งานของผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกัน ทําสําเนาบทกวี (poem)
บทความ (article) เรือ่ ง (story) หรือเรียงความ (essay) ได้ไม่เกิน 1 เรือ่ ง หรือสามารถตัดตอนมาจาก
ผลงานของผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ตอน (two excerpts) หรือทําสําเนาผลงานได้ไม่เกิน
3 เรือ่ ง จากงานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจากนิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. การรับรู้ความเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์
การนํ างานลิขสิทธิ ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแสดงความรับรูค้ วามเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์ โดยต้องแจ้งให้ทราบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ ์ และ/หรือผูส้ ร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้ามี) และ/หรือ
แหล่งทีม่ าด้วย (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง

- ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ
ชื่อผูส้ ร้างสรรค์…………...........................….ภาพจากภาพยนตร์หรือจาก
โสตทัศนวัสดุเรือ่ ง……….........................................ปี ทผ่ี ลิต……………………………..
- ดนตรีกรรม
ผูแ้ ต่งคําร้อง/ทํานอง/ผูเ้ รียบเรียงเสียงประสาน…………………………………
ชื่อเพลง……………..................
- รูปภาพและภาพถ่าย
ชื่อผูส้ ร้างสรรค์………………………………….ชื่อภาพ………………………………
จากหนังสือ………………........หรือจากเว็บไซต์……………........…ดาวน์โหลดวันที…
่ ………………
- วรรณกรรม
ชื่อผูเ้ เต่งหรือนามแฝง. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). (ปี ทพ่ี มิ พ์). ชื่อหนังสือ. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.
สถานทีพ่ มิ พ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ ์.
- วรรณกรรมแปล

ชื่อผูแ้ ต่ง. ชือ่ หนังสือไทย. ชือ่ หนังสือภาษาอังกฤษ. ชือ่ ผูแ้ ปลหรือนามแฝง.
(ปี ทพ่ี มิ พ์). ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. สถานทีพ่ มิ พ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ ์.
- ข้อมูล/ตัวเลข/สถิติ
ชื่อผู้เเต่ ง. (ปี ท่พี มิ พ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พมิ พ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/
เจ้าของลิขสิทธิ ์.


