คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม
1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ

โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธฺ พ.ศ.2537 ไดใหความคุมครองแกงานลิขสิทธิ์โดยกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิ
แตเพียงผูเดียวในการแสวงหาประโยชนจากงานสรางสรรคทางสติปญญาของคน เพื่อเปนการตอบแทนความคิดสรางสรรค
ของเจาของลิขสิทธิ์ และกอใหเกิดแรงจูงใจในการสรางสรรคงานใหม ๆ ตอไป ขณะเดียวกันกฏหมายก็ตองการใหสังคมได
ใชประโยขนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆ ดวย เพื่อใหมีการเผยแพรความรูอยางกวางขวาง ดังนั้น กฏหมายจึงกําหนดใหมี
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ไว เพื่อใหมีการเผยแพรความรูอยางกวางขวาง ดังนั้น กฏหมายจึงกําหนดใหมีขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยใหบุคคลอื่นสามารถที่จะใชงานลิขสิทธิ์ไดตามความเหมาะสมโดยไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความสะดวกแกผูใชงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญาจึงไดจัดทําคูมือการใชงาน
ลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม โดยแยกเปนประเภทของการใชงานในลักษณะตางๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสะดวกใหกับผู
ใชไดพิจารณาเปนแนวทางในการใชงานลิขสิทธิ์อยางเปนธรรม
แนวทางการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมตามที่กําหนดไวในคูมือฉบับนี้ เปนเพียงพื้นฐานในการพิจารณานํางาน
ลิขสิทธิ์มาใช ซึ่งขอบเขตของการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมจะแตกตางกันไปตามประเภทของงานลิขสิทธิ์และลักษณะของ
การใชงาน ผูใชจึงควรระลึกอยูเสมอวา แนวทางที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้เปนเพียงหลักเกณฑการใชงานลิขสิทธิ์เบื่องตน
เทานั้น ดังนั้นในการใชงานลิขสิทธิ์แตละงานผูใชจะตองเลือกใชงานเทาที่จําเปน และคํานึงถึงหลักเกณฑการพิจารณาใน
การใชงานลิขสิทธิ์อยางเครงครัด
2. สิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา6 และมาตรา15กําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรค
ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ คือ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนต สิ่งบันทึกเสียง
งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา
ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน รวมทั้งการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชงานลิขสิทธิ์โดยกระทําการดังกลาว และหากเปน
งานประเภท โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนต หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เจาของลิขสิทธิ์ก็จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ในการใหบุคคลอื่นเชาตนฉบับหรือสําเนางานเหลานั้นดวย ดังนั้น หากบุคคลอื่นตองการจะใชสิทธิดังกลาวจะตองขอ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอนเสมอ
3. สิ่งที่ไมมีลิขสิทธิ์

แมวากฏหมายลิขสิทธิ์จะใหความคุมครองงานสรางสรรคประเภทตางๆ ตามมาตรา6 แตก็มีบางสิ่งที่กฏหมาย
ลิขสิทธิ์ไมใหความคุมครอง ไดแก ขั้นตอน ความคิด วิธีการ กรรมวิธี แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฏีทาง
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา7 ยังกําหนดใหงานดังตอไปนี้ไม
ถือเปนงานลิขสิทธิ์ คือ
1) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร อันมิใชงานใน แผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
2) รัฐธรรมนูญและกฏหมาย
3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของหนวยงาน
4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรืองานอื่นใดของรัฐหรือของ

ทองถื่นจัดทําขึ้น
ดังนั้น สาธารณชนสามารถใชงานดังกลาวเหลานี้ไดอยางเสรีโดยไมตองขออนุญาตผูใด แมสิ่งดังกลาวเหลานั้นจะ
ปรากฏอยูในงานลิขสิทธิ์ขอบผูอื่น หากผูใชงานไมไดลอกถอยคําใดในการนําเสนอผลงานของบุคคลอื่น เชน หนังสือพิมพ
ไมมีลิขสิทธิ์ในขอเท็จจริงที่อยูในรายงานขาวเปนตน เนื่องจากไมอยูภายใตการคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
นอกจากนั้น ชื่อผลงาน ชื่อตางๆ (เชน ชื่อคน ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง เปนตน) ถอยคําสั้นๆ คําขวัญ รายชื่อ
สวนประกอบหรือสวนผสมตางๆ เชน อาหาร เครื่องดื่ม ไมไดรับความคุมครองภายใตกฏหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากไมมีการ
สรางสรรคที่เพียงพอ แตพึงระวังวาสิ่งเหลานี้อาจไดรับความคุมครองภายใตกฏหมายอื่น เชน กฏหมายเครื่องหมายการคา
กฏหมายวาดวยการแขงขันที่ไมเปนธรรม เปนตน
4. หลักเกณฑการพิจารณาการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดบัญญัติเรื่องขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ไวในมาตรา32 โดยกําหนดใหการ
ใชงานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ เพราะถือวาเปนการใชที่เปนธรรม
เชน การใชงานในการเรียนการสอน การเสนอรายงานขาว หรือการใชงานโดยบรรณารักษหองสมุด เปนตน
แตการใชงานลิขสิทธิ์ดังกลาวตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไวจะตองอยูภายใตหลักการสําคัญ 2 ประการ
ประกอบกันคือ
1) ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และ
2) ตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฏหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร

ยกตัวอยางเชน ในการรายงานขาวภาพยนตเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมและการสืบหาตัวคนราย
ไดมีการเปดเผยวาคนรายคือใครซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของภาพยนตเรื่องดังกลาว การรายงานขาวเชนนี้แมไมขัดตอการ
แสวงหาประโยชนตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ แตอาจถือวาเปนการกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร
เพราะอาจทําใหคนที่ทราบเรื่องแลวไมตองการไปชมภาพยนตเรื่องนั้นอีกเพราะทราบตอนสําคัญของเรื่องแลว การกระทํา
ดังกลาวจึงไมถือวาเขาหลักเกณฑของขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา32 วรรคแรก ดังกลาว
อยางไรก็ดี ในการพิจารณาวาการกระทําใดๆ แกงานอันมีลิขสิทธิ์จะเปนการใชลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมหรือเขา
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมายหรือไม อาจพิจารณาไดจากหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงานลิขสิทธิ์
1.1 การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะตองไมมีลักษณะเปนการกระทําเพื่อการคาหรือหากําไร โดย

ปกติการใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อการคาหรือหากําไร ผูใชจะตองจายคาลิขสิทธิ์ใหแกเจาของลิขสิทธิ์ ตัวอยางการใช

งานลิขสิทธิ์เพื่อการคาหรือหากําไร เชน การนําเพลงของบุคคลอื่นไปทําเทปเพลงเพื่อขายแกบุคคลทั่วไป เปนการกระทํา
เพื่อการคา หรืออาจารยผูสอนถายสําเนาตําราเรียนบางตอน เพื่อขายนักศึกษาในชั้นเรียนในราคาเกินกวาตนทุนคาถาย
เอกสาร เปนการกระทําเพื่อหากําไร เปนตน เชนนี้ไมถือวาเปนการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม
อยางไรก็ดี ในการพิจารณาวาการใชเปนการกระทําเพื่อหากําไรหรือไม จะพิจารณาจากการใชเกณฑ
ไมใชพิจารณาจากตัวผูใช เชน สถาบันการศึกษาเอกชนที่นําตําราเรียนบางสวนที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาจําหนายใน
สถาบันฯ เชนนี้ แมวาสถาบันจะเปนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคเพื่อหากําไรในการดําเนินการสถาบัน แตไมไดจําหนายสําเนา
ตําราเรียนเกินราคาถายหรือจัดทําเอกสาร ก็ถือวาเปนการใชโดยไมแสวงหากําไร จึงเปนการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม เปน
ตน
1.2 การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะตองไมมีเจตนาทุจริต เชน การนํางานลิขสิทธิ์มาใชโดยไมอางอิง

ถึงที่มา หรือใชในลักษณะที่ทําใหคนเขาใจวาเปนงานของผูใชงานลิขสิทธิ์นั้นเอง เปนตน
1.3 หากการใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น กอใหเกิดประโยชนแกสังคม โดยเปนการนํางานลิขสิทธิ์มา

ใชโดยปรับเปลี่ยน (Transform) ใหตางไปจากงานลิขสิทธิ์เดิมหรือมีการเพิ่มเติมสิ่งใหมเขาไป ก็อาจเปนการใชลิขสิทธิ์ที่
เปนธรรม เชน การคัดลอกอางอิง(Quote) งานลิขสิทธิ์คนอื่นเพื่อใชในการอธิบายความคิดเห็นของผูเขียนในการทํางาน
วิจัย หรือการรายงานขาวที่ยอคํากลาว(Speech) ของนายกรัฐมนตรี หรือยอบทความโดยการคัดลอกอางอิงมาเพียงสั่นๆ
เปนตน
(2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์
2.1 พิจารณาระดับของการสรางสรรคงาน เชน ถาเปนงานที่มีระดับของการสรางสรรคงานหรือใช

จินตนาการมาก เชน นวนิยาย หรือเรื่องเลาอัดชีวประวัติบุคคล หากผูอื่นนํางานไปใช โอกาสที่จะถือวาเปนการใชงาน
ลิขสิทธิ์ที่ไมเปนธรรมจะมากกวางานลิขสิทธิ์ที่ประกอบดวยขอเท็จจริงจํานวนมาก เชน รายงานการเกิดเหตุการณ 14 ตุลา
ของหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง เปนตน
2.2 พิจารณาวาเปนงานที่มีการโฆษณาแลวหรือไม หากงานที่นํามาใชเปนงานที่ยังไมมีการโฆษณา จะ

อางวาเปนการใชลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมไมได เนื่องจากงานดังกลาวเปนของเจาของลิขสิทธิ์และเจาของลิขสิทธิ์เทานั้นที่มีสิทธิ
เลือกวาจะโฆษณางานของตนเมื่อใดก็ได แตหากการใชงานลิขสิทธิ์เปนการใชงานที่มีการโฆษณาแลว ผูใชงานลิขสิทธิ์อาจ
ใชขอโตแยงวาเปนการใชที่เปนธรรมไดมากกวา
(3) ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญที่ถูกนําไปใชเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด

การนํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช จะตองคํานึงถึงปริมาณของงานที่นํามาใช และสาระสําคัญที่นํามาใชดวย หาก
การนํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใชในปริมาณมาก เชน หนังสือที่มีลิขสิทธิ์จํานวน 50 หนา นําไปใช 25 หนา เชนนี้ถือวา
เปนการใชลิขสิทธิ์ที่ไมเปนธรรม หรือในกาณีที่นํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช แมปริมาณนอยก็อาจเปนการละเมิดได หาก
สวนนั้นเปนสวนที่เปนสาระสําคัญหรือหัวใจของงานชิ้นนั้น
(4) ผลกระทบตอตลาดหรือมูลคาของงานอันมีลิขสิทธิ์

การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะตองไมมีผลกระทบตอตลาดของงานนั้น เชน ไมทําใหงานลิขสิทธิ์ของผูที่ถูก
นํางานลิขสิทธิ์มาใชขายไมได เปนตน แตถาไมมีผลกระทบหรือกระทบเพียงเล็กนอย ก็อาจถือวาเปนการใชงานลิขสิทธิ์ที่

เปนธรรมได เชน ในกรณีที่เปนงานวรรณกรรมที่ไมไดพิมพจําหนายมาเปนเวลานานแลว การใชงานดังกลาว ก็จะไม
กระทบตลาดของเจาของลิขสิทธิ์ เพราะไมทําใหเจาของลิขสิทธิ์ดังกลาวขายงานของตนเองไมได เนื่องจากหนังสือไมมีขาย
ในทองตลาดแลว ก็อาจถือวาเปนการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมได

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

