คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมในการเรียนการสอน
1. ลักษณะการใชงานลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอน
ในการวิจัยหรือศึกษางาน อาจมีการทําซ้ํางานวรรณกรรม เชน บทความ ขอความจาก
หนังสือ หรืองานศิลปกรรม (เชน รูปภาพ) จากงานอันมีลิขสิทธิข์ องบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการเรียน
การสอน ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดใหการกระทําในลักษณะตาง ๆ ดังกลาว เปนสิทธิแตเพียงผูเดียว
ของเจาของลิขสิทธิ์ และเพือ่ สงเสริมความกาวหนาทางการศึกษา กฎหมายจึงกําหนดขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิเ์ พื่อประโยชนในการเรียนการสอนไดตามสมควร เชน การทําซ้าํ ดัดแปลงบางสวนของ
งาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอน หรือสถาบันศึกษา เพือ่ ประโยชนในการเรียนการสอน
หรือนํางานนัน้ มาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
อยางไรก็ตาม รางคูมือดังกลาวมีขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิเ์ ฉพาะผูส อนและผูเ รียน
ตามมาตรา 32 และ มาตรา 33 ไมรวมถึงขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิท์ ี่กฎหมายอนุญาตใหบรรณารักษ
หองสมุดกระทําการแกงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิต์ ามมาตรา 34
2. ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 กําหนด
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิไ์ วหลายประการ เชน
- การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร เชน ผูเรียนนําบทความ
มาทําสําเนาเพื่อทําแบบฝกหัดในการศึกษา
- การทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอน เพื่อประโยชนใน
การสอนของตน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร เชน ผูส อนทําสําเนาขยายภาพแผนภูมิและนําออก
แสดงเพื่อประกอบการสอนหนาชั้นเรียน
- การทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอน
หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา โดยไมใชการ
กระทําเพื่อหากําไร เชน ผูสอนจัดทําสรุปสาระสําคัญของบทเรียนที่ผานมา และแจกจายแกนักศึกษา
จํานวนจํากัดเพื่อใชอานเตรียมการสอบ
- การนํางานลิขสิทธิ์มาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ เชน ผูสอน
ยกบทกวีนพิ นธหนึ่งบทมาเปนขอสอบเพือ่ ใหนักศึกษาวิจารณ หรือนักศึกษาทําขอสอบโดยอางขอความ
จากตําราที่ไดศึกษามาเปนคําตอบ
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- การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการ
รับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือกลาวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์ เชน นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธโดย
คัดลอกขอความจากงานวิจัยของบุคคลอื่น โดยมีการอางที่มาในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุกรม
การกระทําตามตัวอยางเหลานี้ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ อยางไรก็ตาม
การกระทําดังกลาวจะตองอยูภายใตกฎเกณฑของการใชสิทธิที่เปนธรรม 2 ประการ คือ ตองไมขัด
ตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิต์ ามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และตองไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร
3. เกณฑการพิจารณา
เกณฑการใชลิขสิทธิ์ทเี่ ปนธรรมในการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ในการใชงานลิขสิทธิท์ ั้งหมด 4 ประการประกอบกัน ดังนี้
1) คํานึงถึงวัตถุประสงคและความเหมาะสมในการใชงานลิขสิทธิ์
2) คํานึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์
3) คํานึงถึงปริมาณการใชงานและสัดสวนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ
ที่กําหนดในขอ 4
4) คํานึงถึงผลกระทบตอการตลาดหรือมูลคาของงานลิขสิทธิ์
4. ปริมาณการใชงานลิขสิทธิ์
4.1 ภาพยนตรและโสตทัศนวัสดุ เชน วีดิทัศน ดีวีดี เลเซอรดิสก และซีดีรอมสารานุกรม
เปนตน
4.1.1 การนําออกฉาย
ผูสอนนําออกใหผูเรียนในชั้นเรียนชมไดไมจํากัดความยาว
และจํานวนครั้ง ภายใตเงื่อนไขดังนี้
ก. สําเนางานที่นําออกฉายตองเปนสําเนาที่มีลขิ สิทธิถ์ ูกตอง
ข. เปนการนําออกฉายในชั้นเรียน โดยไมแสวงหากําไร และ
ค. เปนการนําออกฉายเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนโดยตรง
4.1.2 การทําสําเนา
ก. ผูสอนทําสําเนาทั้งเรื่องที่จําเปนตองใชเพื่อประโยชนในการสอน
ณ ขณะนั้นได หากไดพยายามใชวธิ ีการและมีระยะเวลาอันสมควรแลว แตไมสามารถจัดซื้อจัดหาสําเนา
ภาพยนตรหรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ถกู ตองตามกฎหมายได
ข. ผูเรียนทําสําเนาภาพยนตรหรือโสตทัศนวัสดุเพื่อใชในการศึกษา
ไดไมเกินรอยละ 10 หรือ 3 นาที ของแตละผลงาน (แลวแตวาจํานวนใดนอยกวากัน) ทั้งนี้ ภาพยนตร
หรือโสตทัศนวัสดุที่ใชในการจัดทําสําเนานั้นตองมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
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4.2 งานแพรเสียงแพรภาพ เชน รายการวิทยุ/โทรทัศน เปนตน
ผูสอนทําสําเนาและฉายงานแพรเสียงแพรภาพหรือเทปบันทึกภาพงานเพื่อการเรียน
การสอนได โดยสถาบันศึกษาใชเทปบันทึกภาพงานดังกลาวไดในระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาหรือสามภาคเรียน
4.3 ดนตรีกรรม
4.3.1 การทําสําเนา
ก. ผูสอนทําสําเนาในกรณีเรงดวน เนือ่ งจากไมสามารถซื้อสําเนางานที่มี
ลิขสิทธิม์ าใชไดทันการแสดงที่จะมีขึ้น ทั้งนี้ จะตองจัดซื้อสําเนางานทีม่ ีลิขสิทธิ์มาใชทันทีทที่ ําได
ข. ผูสอนทําสําเนาหนึ่งชุดหรือหลายชุด จากทอนใดทอนหนึ่งของงาน
(excerpts of works) เพื่อการศึกษา ไมใชเพื่อนําออกแสดง ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ 10 ของแตละงาน
และไมเกิน 1 สําเนา ตอผูเรียน 1 คน
ค.ผูสอนทําสําเนาสิ่งบันทึกเสียงงานเพลง เชน แถบบันทึกเสียง หรือซีดี
จํานวน 1 ชุด โดยสําเนาจากสิ่งบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิถ์ ูกตองตามกฎหมาย ซึ่งผูสอนหรือสถาบันศึกษา
นั้นเปนเจาของกรรมสิทธิ์งานสิ่งบันทึกเสียงดังกลาว เพื่อจัดทําเปนแบบฝกหัดสําหรับการรอง การฟง
หรือเพื่อใชในการเรียนการสอน
4.3.2 การดัดแปลง
ดัดแปลงสําเนางานเพือ่ ประโยชนในการเรียนการสอนได แตจะดัดแปลง
คุณลักษณะสําคัญของงาน รวมถึงเนื้อรองไมได
4.3.3 การบันทึกงาน
บันทึกการแสดงของผูเรียน ซึ่งใชดนตรีกรรมจํานวน 1 ชุดได เพื่อ
การฝกซอมหรือการประเมินผล โดยผูสอนหรือสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนั้นไวได
4.4 รูปภาพและภาพถาย
4.4.1 ใชไดอยางนอย 1 ภาพแตไมเกิน 5 ภาพ ตอผูสรางสรรค 1 ราย หรือ
รอยละ 10 ของจํานวนภาพของผูสรางสรรค 1 ราย (แลวแตวาจํานวนใดนอยกวากัน)
4.4.2 ผูสอนและผูเรียนดาวนโหลดภาพจากอินเทอรเน็ต เพือ่ ใชในการศึกษา
ไดในปริมาณเทากับ (4.4.1) แตจะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นบนอินเทอรเน็ตไมได หากไมไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์
4.5 วรรณกรรม/สิ่งพิมพ
4.5.1 การทําสําเนา 1 ชุด สําหรับผูสอนเพื่อใชในการสอน หรือ
เตรียมการสอนหรือเพื่อใชในการวิจัย
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ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เลม
ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ
ค. เรื่องสั้น (short story) หรือเรียงความขนาดสั้น (short essay) 1 เรื่อง
บทกวีขนาดสัน้ (short poem) 1 บท ไมวา จะนํามาจากงานรวบรวมหรือไมก็ตาม
ง. แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting)
ภาพลายเสน (drawing) การตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration)
จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ จํานวน 1 ภาพ
4.5.2 การทําสําเนาจํานวนมากเพือ่ ใชในหองเรียน
ทําไดไมเกิน 1 ชุดตอนักเรียน 1 คน โดยผูสอน เพื่อใชในการสอนหรือ
การอภิปรายในหองเรียน โดยสําเนาที่ทําขึ้นจะตองไมยาวจนเกินไป และตองมีการระบุรบั รูความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ไวในสําเนาทุกฉบับดวย ดังนี้
ก. รอยกรอง 1
(1) บทกวี (poem) ที่ไมเกิน 250 คํา และเมื่อพิมพแลวไมเกิน
2 หนา [หนาละ 2,000 ตัวอักษร(character) ตัวอักษรขนาด 16] หรือ
(2) บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาไดไมเกิน 250 คํา
ข. รอยแกว 2
(1) บทความ (article) 1 บท เรื่อง (story) 1 เรื่อง หรือเรียงความ (essay)
1 เรื่อง หรือไมเกิน 2,500 คํา
(2) ตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของรอยแกวซึ่งไมเกิน 1,000 คํา
หรือรอยละ 10 ของงานนั้น (แลวแตวาจํานวนใดนอยกวากัน) แตไดอยางนอย 500 คํา
อยางไรก็ดี จํานวนที่ระบุไวนี้ ยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เชน
อาจมีความยาวเกินมาเพื่อใหขอความของบทกวีจบบทหรือรอยแกวจบยอหนา เปนตน
(3) แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด
(painting) ภาพลายเสน (drawing) การตนู (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ
(illustration) จากหนังสือนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ จํานวน 1 ภาพ
(4) งานที่มีลกั ษณะเฉพาะ – งานที่อยูในรูปของรอยกรองหรือรอยแกว
หรือผสมผสานกันซึ่งมักจะมีภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็ก ทําทั้งฉบับไมได แตใชไดไมเกิน 2,500 คํา
และทําสําเนาตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของงานไดไมเกิน 2 หนาพิมพของงานนั้น หรือไมเกินรอยละ 10
ของคําที่ปรากฏในงานนั้น

หมายเหตุ 1. รอยกรอง หมายถึง คําประพันธ ถอยคําทีเ่ รียบเรียงในรูปแบบฉันทลักษณ
2. รอยแกว หมายถึง ความเรียงที่ไมมีลักษณะเปนรอยกรอง
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(5) งานของผูสรางสรรคคนเดียวกัน ทําสําเนาบทกวี (poem)
บทความ (article) เรื่อง (story) หรือเรียงความ (essay) ไดไมเกิน 1 เรื่อง หรือสามารถตัดตอนมาจาก
ผลงานของผูส รางสรรคคนเดียวกันไดไมเกิน 2 ตอน (two excerpts) หรือทําสําเนาผลงานไดไมเกิน
3 เรื่อง จากงานรวบรวมเลมเดียวกัน หรือจากนิตยสาร/วารสารรวมเลม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์
การนํางานลิขสิทธิ์มาใชในการเรียนการสอนจะตองแสดงความรับรูความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ โดยตองแจงใหทราบชื่อเจาของลิขสิทธิ์ และ/หรือผูสรางสรรค ชื่อผลงาน (ถามี) และ/หรือ
แหลงที่มาดวย (ถามี)
ตัวอยาง
- ภาพยนตรและโสตทัศนวัสดุ
ชื่อผูสรางสรรค…………...........................….ภาพจากภาพยนตรหรือจาก
โสตทัศนวัสดุเรื่อง……….........................................ปที่ผลิต……………………………..
- ดนตรีกรรม
ผูแตงคํารอง/ทํานอง/ผูเรียบเรียงเสียงประสาน…………………………………
ชื่อเพลง……………..................
- รูปภาพและภาพถาย
ชื่อผูสรางสรรค………………………………….ชื่อภาพ………………………………
จากหนังสือ………………........หรือจากเว็บไซต……………........…ดาวนโหลดวันที่…………………
- วรรณกรรม
ชื่อผูเเตงหรือนามแฝง. ชือ่ บรรณาธิการ (ถามี). (ปที่พมิ พ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ.
สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ/เจาของลิขสิทธิ์.
- วรรณกรรมแปล

ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือไทย. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ. ชื่อผูแปลหรือนามแฝง.
(ปที่พิมพ). ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ/เจาของลิขสิทธิ์.
- ขอมูล/ตัวเลข/สถิติ
ชื่อผูเเตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ/
เจาของลิขสิทธิ์.
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