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คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน 
 

1. ลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอน 
       ในการวิจัยหรือศึกษางาน อาจมีการท้าซ ้างานวรรณกรรม เช่น บทความ ข้อความจากหนังสือ หรืองาน
ศิลปกรรม (เช่น รูปภาพ) จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ก้าหนดให้การกระท้าในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์  และเพ่ือ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา   กฎหมายจึงก้าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ในการ
เรียนการสอนได้ตามสมควร เช่น  การท้าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท้าบทสรุปโดยผู้สอน 
หรือสถาบันศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือน้างานนั นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบใน
การสอบ 
        อย่างไรก็ตาม  ร่างคู่มือดังกล่าวมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะผู้สอนและผู้เรียนตามมาตรา 32 
และ มาตรา 33 ไม่รวมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตให้บรรณารักษ์ห้องสมุดกระท้าการ
แก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 34  
2.  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ก้าหนดข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้หลายประการ เช่น 
       - การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระท้าเพื่อหาก้าไร เช่น ผู้เรียนน้าบทความมาท้าส้าเนาเพื่อท้า
แบบฝึกหัดในการศึกษา   
       - การท้าซ ้า ดัดแปลง น้าออกแสดง หรือท้าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน อัน
มิใช่การกระท้าเพ่ือหาก้าไร เช่น ผู้สอนท้าส้าเนาขยายภาพแผนภูมิและน้าออกแสดงเพ่ือประกอบการสอนหน้า
ชั นเรียน 
       - การท้าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท้าบทสรุปโดยผู้สอน   หรือสถาบันศึกษา เพ่ือ
แจกจ่ายหรือจ้าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั นเรียนหรือในสถาบันศึกษา โดยไม่ใช่การกระท้าเพ่ือหาก้าไร เช่น ผู้สอน
จัดท้าสรุปสาระส้าคัญของบทเรียนที่ผ่านมา และแจกจ่ายแก่นักศึกษาจ้านวนจ้ากัดเพ่ือใช้อ่านเตรียมการสอบ 
       - การน้างานลิขสิทธิ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ เช่น ผู้สอนยกบทกวีนิพนธ์หนึ่ง
บทมาเป็นข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาวิจารณ์ หรือนักศึกษาท้าข้อสอบโดยอ้างข้อความจากต้าราที่ได้ศึกษามาเป็น
ค้าตอบ 
       - การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์ เช่น นักศึกษาจัดท้าวิทยานิพนธ์โดยคัดลอกข้อความจากงานวิจัยของ
บุคคลอื่น โดยมีการอ้างที่มาในเชิงอรรถและ/หรือบรรณานุกรม 
         การกระท้าตามตัวอย่างเหล่านี ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม  การกระท้าดังกล่าว
จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการใช้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ คือ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จาก



 2 

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 
3.  เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ทั งหมด 4 
ประการประกอบกัน  ดังนี  
1)   ค้านึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธิ์ 
2)  ค้านึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์ 
3)  ค้านึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อ 4 
4)  ค้านึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธิ์  
4. ปริมาณการใช้งานลิขสิทธิ์ 
  4.1  ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ  เช่น วีดิทัศน์ ดีวีดี เลเซอร์ดิสก์ และซีดีรอมสารานุกรม เป็นต้น 
   4.1.1    การน้าออกฉาย 
             ผู้สอนน้าออกให้ผู้เรียนในชั นเรียนชมได้ไม่จ้ากัดความยาว และจ้านวนครั ง ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี           
          ก. ส้าเนางานที่น้าออกฉายต้องเป็นส้าเนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
          ข. เป็นการน้าออกฉายในชั นเรียน โดยไม่แสวงหาก้าไร  และ 
          ค. เป็นการน้าออกฉายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง 
   4.1.2     การท้าส้าเนา 
              ก. ผู้สอนท้าส้าเนาทั งเรื่องที่จ้าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์ในการสอน ณ ขณะนั นได้ หากได้พยายาม
ใช้วิธีการและมีระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื อจัดหาส้าเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้ 
             ข. ผู้เรียนท้าส้าเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุเพ่ือใช้ในการศึกษา ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 
นาที ของแต่ละผลงาน (แล้วแต่ว่าจ้านวนใดน้อยกว่ากัน) ทั งนี  ภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุที่ใช้ในการจัดท้า
ส้าเนานั นต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
   4.2  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น 
 ผู้สอนท้าส้าเนาและฉายงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเทปบันทึกภาพงานเพื่อการเรียน  การสอนได้ โดยสถาบัน
ศึกษาใช้เทปบันทึกภาพงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาหรือสามภาคเรียน 
  4.3  ดนตรีกรรม 
         4.3.1   การท้าส้าเนา 
         ก. ผู้สอนท้าส้าเนาในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากไม่สามารถซื อส้าเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ทันการแสดงที่
จะมีขึ น ทั งนี  จะต้องจัดซื อส้าเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ทันทีที่ท้าได้ 
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         ข. ผู้สอนท้าส้าเนาหนึ่งชุดหรือหลายชุด จากท่อนใดท่อนหนึ่งของงาน (excerpts of works) เพ่ือ
การศึกษา ไม่ใช่เพื่อน้าออกแสดง ทั งนี  ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงาน และไม่เกิน 1 ส้าเนา ต่อผู้เรียน 1 
คน 
         ค. ผู้สอนท้าส้าเนาสิ่งบันทึกเสียงงานเพลง เช่น แถบบันทึกเสียง หรือซีดี จ้านวน 1 ชุด โดยส้าเนาจาก
สิ่งบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้สอนหรือสถาบันศึกษานั นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์งานสิ่ง
บันทึกเสียงดังกล่าว เพ่ือจัดท้าเป็นแบบฝึกหัดส้าหรับการร้อง การฟังหรือเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน          
         4.3.2   การดัดแปลง 
         ดัดแปลงส้าเนางานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ แต่จะดัดแปลงคุณลักษณะส้าคัญของงาน 
รวมถึงเนื อร้องไม่ได้ 
         4.3.3   การบันทึกงาน 
                   บันทึกการแสดงของผู้เรียน ซึ่งใช้ดนตรีกรรมจ้านวน 1 ชุดได้ เพื่อการฝึกซ้อมหรือการ
ประเมินผล โดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนั นไว้ได้ 
  4.4  รูปภาพและภาพถ่าย 
         4.4.1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย หรือ ร้อยละ 10 ของจ้านวน
ภาพของผู้สร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่ว่าจ้านวนใดน้อยกว่ากัน) 
         4.4.2 ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ต  เพ่ือใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณเท่ากับ 
(4.4.1) แต่จะอัพโหลดงานนั นกลับขึ นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
4.5  วรรณกรรม/สิ่งพิมพ์ 
         4.5.1 การท้าส้าเนา 1 ชุด ส้าหรับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอน หรือ เตรียมการสอนหรือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
         ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เล่ม 
         ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
         ค. เรื่องสั น (short story) หรือเรียงความขนาดสั น (short essay) 1 เรื่อง บทกวีขนาดสั น (short 
poem) 1 บท ไม่ว่าจะน้ามาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม 
       ง. แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing) 
การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือ นิตยสาร/วารสาร 
หรือหนังสือพิมพ์ จ้านวน 1 ภาพ 
        4.5.2   การท้าส้าเนาจ้านวนมากเพ่ือใช้ในห้องเรียน 
             ท้าได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน โดยผู้สอน เพ่ือใช้ในการสอนหรือการอภิปรายในห้องเรียน 
โดยส้าเนาที่ท้าขึ นจะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องมีการระบุรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในส้าเนาทุกฉบับ
ด้วย ดังนี  
      ก. ร้อยกรอง 1   
           (1) บทกวี (poem) ที่ไม่เกิน 250 ค้า และเมื่อพิมพ์แล้วไม่เกิน  2 หนา้  [หน้าละ 2,000 ตัวอักษร
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(character) ตัวอักษรขนาด 16] หรือ  
           (2)  บทกวีขนาดยาว ตัดตอนมาได้ไม่เกิน 250 ค้า 
      ข. ร้อยแก้ว 2  
           (1) บทความ (article) 1 บท  เรื่อง (story) 1 เรื่อง  หรือเรียงความ (essay)   1 เรื่อง หรือไม่เกิน 
2,500 ค้า       
           (2) ตอนใดตอนหนึ่ง (excerpt) ของร้อยแก้วซึ่งไม่เกิน 1,000 ค้า 
หรือร้อยละ 10 ของงานนั น (แล้วแต่ว่าจ้านวนใดน้อยกว่ากัน) แต่ได้อย่างน้อย 500 ค้า 
              อย่างไรก็ดี จ้านวนที่ระบุไว้นี  ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น    อาจมีความยาวเกินมาเพ่ือให้
ข้อความของบทกวีจบบทหรือร้อยแก้วจบย่อหน้า เป็นต้น 
          (3) แผนภูมิ (chart)  กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น 
(drawing) การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ (illustration) จากหนังสือ
นิตยสาร/วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ จ้านวน 1 ภาพ 
         (4)  งานที่มีลักษณะเฉพาะ  – งานที่อยู่ในรูปของร้อยกรองหรือร้อยแก้ว หรือผสมผสานกันซึ่งมักจะมี
ภาพประกอบ อาทิ หนังสือเด็ก ท้าทั งฉบับไม่ได้ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2,500 ค้า  และท้าส้าเนาตอนใดตอนหนึ่ง 
(excerpt) ของงานได้ไม่เกิน 2 หน้าพิมพ์ของงานนั น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของค้าท่ีปรากฏในงานนั น   
      หมายเหตุ  1. ร้อยกรอง หมายถึง ค้าประพันธ์ ถ้อยค้าที่เรียบเรียงในรูปแบบฉันทลักษณ์  
                    2. ร้อยแก้ว หมายถึง ความเรียงที่ไม่มีลักษณะเป็นร้อยกรอง  
(5)  งานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกัน ท้าส้าเนาบทกวี (poem)  บทความ (article)  เรื่อง (story) หรือ
เรียงความ (essay)  ได้ไม่เกิน 1 เรื่อง หรือสามารถตัดตอนมาจากผลงานของผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ไม่เกิน 
2 ตอน (two excerpts) หรือท้าส้าเนาผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง จากงานรวบรวมเล่มเดียวกัน หรือจาก
นิตยสาร/วารสารรวมเล่ม ในเวลา 1 ภาคการศึกษา  
  
5.  การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
  การน้างานลิขสิทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแสดงความรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  โดยต้องแจ้งให้
ทราบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้ามี) และ/หรือแหล่งที่มาด้วย (ถ้ามี) 
ตัวอย่าง  
 -   ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ 
  ชื่อผู้สร้างสรรค์…………...........................….ภาพจากภาพยนตร์หรือจากโสตทัศนวัสดุ
เรื่อง……….........................................ปีที่ผลิต…………………………….. 
-  ดนตรีกรรม 
ผู้แต่งค้าร้อง/ท้านอง/ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน………………………………… 
ชื่อเพลง…………….................. 
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-   รูปภาพและภาพถ่าย 
     ชื่อผู้สร้างสรรค์………………………………….ชื่อภาพ………………………………    จากหนังสือ………………........
หรือจากเว็บไซต์……………........…ดาวน์โหลดวันที่………………… 
-  วรรณกรรม 
        ชื่อผู้เเต่งหรือนามแฝง. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ. ครั งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : 
ส้านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ์. 
  - วรรณกรรมแปล 
     ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือไทย.  ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ.  ชื่อผู้แปลหรือนามแฝง.   (ปีที่พิมพ์).   ครั งที่พิมพ์. 
สถานที่พิมพ์ : ส้านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/เจ้าของลิขสิทธิ์. 
-  ข้อมูล/ตัวเลข/สถิติ 
  ชื่อผู้เเต่ง. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์ : ส้านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์/ 
เจ้าของลิขสิทธิ์. 
 
 
หมายเหตุ   ข้อมูลจาก website ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org 
 


