คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ทเี่ ป็นธรรม
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธิ์โดยกําหนดให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์มสี ิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ทางสติปัญญาของคน เพื่อเป็นการ
ตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ต่อไป
ขณะเดียวกันกฎหมายก็ต้องการให้สังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆ ด้วย เพื่อให้มีการเผยแพร่
ความรู้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ เพื่อให้มีการเผยแพร่
ความรู้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้บุคคลอื่นสามารถที่
จะใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกแก่ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงได้จัดทําคู่มือ
การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม โดยแยกเป็นประเภทของการใช้งานในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
ความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้พิจารณาเป็นแนวทางในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
แนวทางการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมตามที่กําหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงพื้นฐานในการพิจารณา
นํางานลิขสิทธิ์มาใช้ ซึ่งขอบเขตของการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานลิขสิทธิ์
และลักษณะของการใช้งาน ผู้ใช้จึงควรระลึกอยู่เสมอว่า แนวทางที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์
การใช้งานลิขสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นในการใช้งานลิขสิทธิ์แต่ละงานผู้ใช้จะต้องเลือกใช้งานเท่าที่จําเป็น และ
คํานึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด
2. สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา6 และมาตรา15กําหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ มี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งาน
ลิขสิทธิ์โดยกระทําการดังกล่าว และหากเป็นงานประเภท โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการให้บุคคลอื่นเช่าต้นฉบับหรือสําเนางาน
เหล่านั้นด้วย ดังนั้น หากบุคคลอื่นต้องการจะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอ
3. สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์
แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ตามมาตรา6 แต่ก็มีบางสิ่งที่
กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ ขั้นตอน ความคิด วิธีการ กรรมวิธี แนวความคิด หลักการ การ
ค้นพบ หรือทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา7 ยังกําหนดให้งานดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ คือ
1) ข่าวประจําวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มลี ักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานใน แผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของหน่วยงาน
4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรืองานอื่นใดของรัฐหรือ
ของท้องถิ่นจัดทําขึ้น
ดังนั้น สาธารณชนสามารถใช้งานดังกล่าวเหล่านี้ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด แม้สิ่งดังกล่าว
เหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในงานลิขสิทธิ์ของผู้อนื่ หากผู้ใช้งานไม่ได้ลอกถ้อยคําใดในการนําเสนอผลงานของบุคคล
อื่น เช่น หนังสือพิมพ์ไม่มีลิขสิทธิ์ในข้อเท็จจริงที่อยู่ในรายงานข่าวเป็นต้น เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
นอกจากนั้น ชื่อผลงาน ชื่อต่างๆ (เช่น ชื่อคน ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง เป็นต้น) ถ้อยคําสั้นๆ คําขวัญ
รายชื่อส่วนประกอบหรือส่วนผสมต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
เนื่องจากไม่มีการสร้างสรรค์ทเี่ พียงพอ แต่พึงระวังว่าสิ่งเหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอื่น เช่น
กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม เป็นต้น
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา32 โดย
กําหนดให้การใช้งานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะถือว่า
เป็นการใช้ที่เป็นธรรม เช่น การใช้งานในการเรียนการสอน การเสนอรายงานข่าว หรือการใช้งานโดย
บรรณารักษ์หอ้ งสมุด เป็นต้น
แต่การใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้จะต้องอยู่ภายใต้หลักการสําคัญ 2
ประการ ประกอบกันคือ
1) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
2) ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
ยกตัวอย่างเช่น ในการรายงานข่าวภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรมและการสืบ
หาตัวคนร้าย ได้มีการเปิดเผยว่าคนร้ายคือใครซึ่งถือว่าเป็นสาระสําคัญของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว การรายงาน
ข่าวเช่นนี้แม้ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่อาจถือว่าเป็นการกระทบกระเทือน
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เพราะอาจทําให้คนทีท่ ราบเรื่องแล้วไม่ต้องการไปชมภาพยนตร์เรื่องนั้นอีก
เพราะทราบตอนสําคัญของเรื่องแล้ว การกระทําดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ของข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา32 วรรคแรก ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาว่าการกระทําใดๆ แก่งานอันมีลิขสิทธิ์จะเป็นการใช้ลิขสิทธิท์ ี่เป็นธรรมหรือ
เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ์
1.1 การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระทําเพื่อการค้าหรือหา
กําไร โดยปกติการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อการค้าหรือหากําไร ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ตัวอย่างการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการค้าหรือหากําไร เช่น การนําเพลงของบุคคลอื่นไปทําเทปเพลงเพื่อ
ขายแก่บุคคลทั่วไป เป็นการกระทําเพื่อการค้า หรืออาจารย์ผู้สอนถ่ายสําเนาตําราเรียนบางตอน เพื่อขาย
นักศึกษาในชั้นเรียนในราคาเกินกว่าต้นทุนค่าถ่ายเอกสาร เป็นการกระทําเพื่อหากําไร เป็นต้น เช่นนี้ไม่ถือว่า
เป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาว่าการใช้เป็นการกระทําเพื่อหากําไรหรือไม่ จะพิจารณาจากการ
ใช้เกณฑ์ ไม่ใช่พิจารณาจากตัวผู้ใช้ เช่น สถาบันการศึกษาเอกชนที่นําตําราเรียนบางส่วนที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่นมาจําหน่ายในสถาบันฯ เช่นนี้ แม้ว่าสถาบันจะเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไรในการดําเนินการ
สถาบัน แต่ไม่ได้จําหน่ายสําเนาตําราเรียนเกินราคาถ่ายหรือจัดทําเอกสาร ก็ถือว่าเป็นการใช้โดยไม่แสวงหา
กําไร จึงเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เป็นต้น
1.2 การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต เช่น การนํางานลิขสิทธิ์มาใช้โดย
ไม่อ้างอิงถึงที่มา หรือใช้ในลักษณะที่ทําให้คนเข้าใจว่าเป็นงานของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์นั้นเอง เป็นต้น
1.3 หากการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นการนํางาน
ลิขสิทธิ์มาใช้โดยปรับเปลี่ยน (Transform) ให้ต่างไปจากงานลิขสิทธิ์เดิมหรือมีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไป ก็อาจ
เป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เช่น การคัดลอกอ้างอิง(Quote) งานลิขสิทธิ์คนอื่นเพื่อใช้ในการอธิบายความ
คิดเห็นของผู้เขียนในการทํางานวิจัย หรือการรายงานข่าวที่ย่อคํากล่าว(Speech) ของนายกรัฐมนตรี หรือย่อ
บทความโดยการคัดลอกอ้างอิงมาเพียงสั่นๆ เป็นต้น
(2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์
2.1 พิจารณาระดับของการสร้างสรรค์งาน เช่น ถ้าเป็นงานที่มีระดับของการสร้างสรรค์งาน
หรือใช้จินตนาการมาก เช่น นวนิยาย หรือเรื่องเล่าอัดชีวประวัติบุคคล หากผู้อื่นนํางานไปใช้ โอกาสทีจ่ ะถือว่า
เป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมจะมากกว่างานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงจํานวนมาก เช่น รายงาน
การเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เป็นต้น
2.2 พิจารณาว่าเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้วหรือไม่ หากงานที่นํามาใช้เป็นงานที่ยังไม่มีการ
โฆษณา จะอ้างว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมไม่ได้ เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เท่านั้นที่มีสิทธิเลือกว่าจะโฆษณางานของตนเมื่อใดก็ได้ แต่หากการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นการใช้งานที่มีการ
โฆษณาแล้ว ผูใ้ ช้งานลิขสิทธิอ์ าจใช้ข้อโต้แย้งว่าเป็นการใช้ที่เป็นธรรมได้มากกว่า
(3) ปริมาณและเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญทีถ่ กู นําไปใช้เมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด
การนํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ จะต้องคํานึงถึงปริมาณของงานที่นํามาใช้ และสาระสําคัญที่
นํามาใช้ด้วย หากการนํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ในปริมาณมาก เช่น หนังสือที่มีลิขสิทธิ์จํานวน 50 หน้า
นําไปใช้ 25 หน้า เช่นนี้ถือว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม หรือในกาณีที่นํางานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ แม้
ปริมาณน้อยก็อาจเป็นการละเมิดได้ หากส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือหัวใจของงานชิ้นนั้น
(4) ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์
การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลาดของงานนั้น เช่น ไม่ทําให้งานลิขสิทธิ์
ของผู้ที่ถูกนํางานลิขสิทธิ์มาใช้ขายไม่ได้ เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีผลกระทบหรือกระทบเพียงเล็กน้อย ก็อาจถือว่าเป็น
การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้ เช่น ในกรณีที่เป็นงานวรรณกรรมที่ไม่ได้พิมพ์จําหน่ายมาเป็นเวลานานแล้ว
การใช้งานดังกล่าว ก็จะไม่กระทบตลาดของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะไม่ทําให้เจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวขายงานของ
ตนเองไม่ได้ เนื่องจากหนังสือไม่มีขายในท้องตลาดแล้ว ก็อาจถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้
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คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ทเี่ ป็นธรรมในการเรียนการสอน
1. ลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอน
ในการวิจัยหรือศึกษางาน อาจมีการทําซ้ํางานวรรณกรรม เช่น บทความ ข้อความจากหนังสือ หรืองาน
ศิลปกรรม (เช่น รูปภาพ) จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์กําหนดให้การกระทําในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา

กฎหมายจึงกําหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการ

เรียนการสอนได้ตามสมควร เช่น การทําซ้ํา ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผู้สอน
หรือสถาบันศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือนํางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบใน
การสอบ
อย่างไรก็ตาม ร่างคู่มือดังกล่าวมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะผู้สอนและผูเ้ รียนตามมาตรา 32
และ มาตรา 33 ไม่รวมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทกี่ ฎหมายอนุญาตให้บรรณารักษ์ห้องสมุดกระทําการแก่
งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 34
2. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 กําหนดข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้หลายประการ เช่น
- การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไร เช่น ผู้เรียนนําบทความมาทําสําเนาเพื่อทํา
แบบฝึกหัดในการศึกษา
- การทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่
การกระทําเพื่อหากําไร เช่น ผู้สอนทําสําเนาขยายภาพแผนภูมิและนําออกแสดงเพื่อประกอบการสอนหน้าชั้น
เรียน
- การทําซ้ํา ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อ
แจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา โดยไม่ใช่การกระทําเพื่อหากําไร เช่น ผู้สอน
จัดทําสรุปสาระสําคัญของบทเรียนที่ผ่านมา และแจกจ่ายแก่นักศึกษาจํานวนจํากัดเพื่อใช้อ่านเตรียมการสอบ

- การนํางานลิขสิทธิ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ เช่น ผู้สอนยกบทกวีนิพนธ์หนึ่งบท
มาเป็นข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาวิจารณ์ หรือนักศึกษาทําข้อสอบโดยอ้างข้อความจากตําราที่ได้ศึกษามาเป็น
คําตอบ
- การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์ เช่น นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์โดยคัดลอกข้อความจากงานวิจัยของ
บุคคลอื่น โดยมีการอ้างที่มาในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุกรม
การกระทําตามตัวอย่างเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวจะต้อง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการใช้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ คือ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร
3. เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การใช้ลขิ สิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ทั้งหมด 4
ประการประกอบกัน ดังนี้
1) คํานึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธิ์
2) คํานึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์
3) คํานึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 4
4) คํานึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธิ์
4. ปริมาณการใช้งานลิขสิทธิ์
4.1 ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ดีวีดี เลเซอร์ดิสก์ และซีดีรอมสารานุกรม เป็นต้น
4.1.1 การนําออกฉาย
ผู้สอนนําออกให้ผู้เรียนในชั้นเรียนชมได้ไม่จํากัดความยาว และจํานวนครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ก. สําเนางานที่นําออกฉายต้องเป็นสําเนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ข. เป็นการนําออกฉายในชั้นเรียน โดยไม่แสวงหากําไร และ

ค. เป็นการนําออกฉายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง
4.1.2

การทําสําเนา

ก. ผู้สอนทําสําเนาทั้งเรื่องที่จําเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน ณ ขณะนั้นได้ หากได้พยายาม
ใช้วิธีการและมีระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซือ้ จัดหาสําเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุทมี่ ี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้
ข. ผู้เรียนทําสําเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษา ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 นาที
ของแต่ละผลงาน (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน) ทั้งนี้ ภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุทใี่ ช้ในการจัดทําสําเนา
นั้นต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น
ผู้สอนทําสําเนาและฉายงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเทปบันทึกภาพงานเพื่อการเรียน การสอนได้ โดยสถาบัน
ศึกษาใช้เทปบันทึกภาพงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาหรือสามภาคเรียน
4.3 ดนตรีกรรม
4.3.1 การทําสําเนา
ก. ผู้สอนทําสําเนาในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากไม่สามารถซื้อสําเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ทันการแสดงที่
จะมีขึ้น ทั้งนี้ จะต้องจัดซื้อสําเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ทันทีที่ทําได้
ข. ผู้สอนทําสําเนาหนึ่งชุดหรือหลายชุด จากท่อนใดท่อนหนึ่งของงาน (excerpts of works) เพื่อ
การศึกษา ไม่ใช่เพื่อนําออกแสดง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงาน และไม่เกิน 1 สําเนา ต่อผู้เรียน 1
คน
ค. ผู้สอนทําสําเนาสิ่งบันทึกเสียงงานเพลง เช่น แถบบันทึกเสียง หรือซีดี จํานวน 1 ชุด โดยสําเนาจาก
สิ่งบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้สอนหรือสถาบันศึกษานั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิง์ านสิ่ง
บันทึกเสียงดังกล่าว เพื่อจัดทําเป็นแบบฝึกหัดสําหรับการร้อง การฟังหรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
4.3.2 การดัดแปลง
ดัดแปลงสําเนางานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ แต่จะดัดแปลงคุณลักษณะสําคัญของงาน
รวมถึงเนื้อร้องไม่ได้

4.3.3 การบันทึกงาน
บันทึกการแสดงของผู้เรียน ซึ่งใช้ดนตรีกรรมจํานวน 1 ชุดได้ เพื่อการฝึกซ้อมหรือการ
ประเมินผล โดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนั้นไว้ได้
4.4 รูปภาพและภาพถ่าย
4.4.1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย หรือ ร้อยละ 10 ของจํานวนภาพ
ของผู้สร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน)
4.4.2 ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณเท่ากับ
(4.4.1) แต่จะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4.5 วรรณกรรม/สิ่งพิมพ์
4.5.1 การทําสําเนา 1 ชุด สําหรับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอน หรือ เตรียมการสอนหรือเพื่อใช้ในการวิจัย
ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เล่ม
ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์
ค. เรื่องสั้น (short story) หรือเรียงความขนาดสั้น (short essay) 1 เรื่อง บทกวีขนาดสั้น (short
poem) 1 บท ไม่ว่าจะนํามาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม
ง. แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing)
การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร
หรือหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ภาพ
4.5.2 การทําสําเนาจํานวนมากเพื่อใช้ในห้องเรียน
ทําได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน โดยผู้สอน เพื่อใช้ในการสอนหรือการอภิปรายในห้องเรียน โดย
สําเนาที่ทําขึ้นจะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องมีการระบุรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในสําเนาทุกฉบับด้วย
ดังนี้
ก. ร้อยกรอง 1
(1) บทกวี (poem) ที่ไม่เกิน 250 คํา และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน 2 หน้า [หน้าละ 2,000 ตัวอักษร
(character) ตัวอักษรขนาด 16] หรือ

(2) บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 คํา
ข. ร้อยแก้ว 2
(1) บทความ (article) 1 บท เรื่อง (story) 1 เรื่อง หรือเรียงความ (essay) 1 เรื่อง หรือไม่เกิน
2,500 คํา
(2) ตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของร้อยแก้วซึ่งไม่เกิน 1,000 คํา
หรือร้อยละ 10 ของงานนั้น (แล้วแต่ว่าจํานวนใดน้อยกว่ากัน) แต่ได้อย่างน้อย 500 คํา
อย่างไรก็ดี จํานวนที่ระบุไว้นี้ ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจมีความยาวเกินมาเพื่อให้
ข้อความของบทกวีจบบทหรือร้อยแก้วจบย่อหน้า เป็นต้น
(3) แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing)
การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือนิตยสาร/วารสาร
หรือหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ภาพ
(4) งานที่มีลักษณะเฉพาะ – งานที่อยู่ในรูปของร้อยกรองหรือร้อยแก้ว หรือผสมผสานกันซึ่งมักจะมี
ภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็ก ทําทั้งฉบับไม่ได้ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2,500 คํา และทําสําเนาตอนใดตอนหนึ่ง
(excerpt) ของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนั้น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของคําที่ปรากฏในงานนั้น
หมายเหตุ 1. ร้อยกรอง หมายถึง คําประพันธ์ ถ้อยคําที่เรียบเรียงในรูปแบบฉันทลักษณ์
2. ร้อยแก้ว หมายถึง ความเรียงที่ไม่มีลักษณะเป็นร้อยกรอง
(5) งานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ทําสําเนาบทกวี (poem) บทความ (article) เรื่อง (story) หรือ
เรียงความ (essay) ได้ไม่เกิน 1 เรื่อง หรือสามารถตัดตอนมาจากผลงานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ไม่เกิน
2 ตอน (two excerpts) หรือทําสําเนาผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง จากงานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจาก
นิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
การนํางานลิขสิทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแสดงความรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยต้องแจ้งให้
ทราบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้ามี) และ/หรือแหล่งที่มาด้วย (ถ้ามี)

ตัวอย่าง
- ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ
ชื่อผู้สร้างสรรค์…………...........................….ภาพจากภาพยนตร์หรือจากโสตทัศนวัสดุ
เรื่อง……….........................................ปีที่ผลิต……………………………..
- ดนตรีกรรม
ผู้แต่งคําร้อง/ทํานอง/ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน…………………………………
ชื่อเพลง……………..................
- รูปภาพและภาพถ่าย
ชื่อผู้สร้างสรรค์………………………………….ชื่อภาพ……………………………… จากหนังสือ………………........หรือ
จากเว็บไซต์……………........…ดาวน์โหลดวันที่…………………
- วรรณกรรม
ชื่อผู้เเต่งหรือนามแฝง. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ :
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ์.
- วรรณกรรมแปล
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือไทย. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ. ชื่อผู้แปลหรือนามแฝง. (ปีที่พิมพ์). ครั้งที่พิมพ์.
สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ์.
- ข้อมูล/ตัวเลข/สถิติ
ชื่อผู้เเต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/
เจ้าของลิขสิทธิ์.
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