
ลิขสิทธิ์ส่ือกับบทเรียนออนไลน�

ใช�อย�างไรให�ถูกต�อง?
11 มีนาคม 2563



นิยาม…ลิขสิทธ์ิ
สิทธแิต�ผู�เดียวที่จะทําการใด ๆ 

เก่ียวกับงานท่ีผู�สร�างสรรค�ได�ทําข้ึน
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2533 มาตรา 4

Exclusive Right
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิ
(2) เผยแพร�งานอันมีลิขสิทธ์ิต�อสาธารณชน
(3) ให�เช�าต�นฉบับหรือสําเนางาน
(4) ให�ประโยชน�อันเกิดจากลิขสิทธ์ิแก�ผู�อ่ืน
(5) อนุญาตให�ผู�อื่นใช�สิทธิ์ตาม 1,2,3

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2533 มาตรา 15



องค�ประกอบงานอันมีลิขสิทธิ์
(1) เป�นการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of Idea)
(2) เป�นการสร�างสรรค�ด�วยตนเอง (Originality)
(3) เป�นงานชนิดท่ีกฎหมายรองรับ

(วรรณกรรม, โปรแกรมคอมพิวเตอร�, นาฏกรรม, ศิลปกรรม)
(4) เป�นงานท่ีไม�ขัดต�อกฏหมาย

(อรพรรณ พนัสพัฒนา 2557)



ประเภทของงานท่ีกฎหมายรองรับ
• วรรณกรรม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร�
• นาฏกรรม
• ศิลปกรรม (ภาพถ�าย, สิ่งบันทึกเสียง, ดนตรี, โสตทัศนวัสดุ)

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2533 มาตรา 15)



การเป�นเจ�าของลิขสิทธิ์
แบ�งเป�น 2 กรณีคือ

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2533 มาตรา 8)

1.เจ�าของลิขสิทธ์ิโดยการสร�างสรรค�งาน
2.เจ�าของลิขสิทธ์ิโดยการรับโอนลิขสิทธ์ิ



การเป�นเจ�าของลิขสิทธ์ิ โดยการสร�างสรรค�งาน

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

1. ผู�สร�างสรรค� หรือผู�ร�วมสร�างสรรค�
2. พนักงาน หรือลูกจ�าง (ตามข�อตกลงการปฏิบัติงาน)

3. ผู�ว�าจ�าง (เว�นแต�มีการตกลงไว�เป�นอย�างอ่ืน)

4. ผู�สร�างสรรค�โดยการดัดแปลง
5. ผู�สร�างสรรค�โดยการรวบรวม



การเป�นเจ�าของลิขสิทธ์ิ โดยการรับโอนลิขสิทธิ์

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

1.การโอนโดยนิติกรรม
• ทําซ้ําหรือดัดแปลงงาน
• เผยแพร�งาน
• ให�เช�าต�นฉบับหรือสําเนางาน
• โอนโดยกําหนดระยะเวลา

2.การโอนโดยมรดก
สัญญาอนุญาติเฉพาะ 

(License)



สรุปแล�ว
เราสามารถใช�งานอันเป�นลิขสิทธิ์
ของผู�อื่นโดยไม�ขออนุญาตได�หรือไม�?



ข�อยกเว�นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

(อรพรรณ พนัสพัฒนา 2557)

แม�กฎหมายลิขสิทธ์ิจะมีวัตถุประสงค�ให�ความคุ�มครองแก�ผู�สร�าง
สรรค� แต�จุดมุ�งหมายสุดท�ายของกฎหมายลิขสิทธ์ิคือ การท่ีสังคมได�
ใช�ประโยชน�จากงานสร�างสรรค� ดังนั้น กฎหมายจึงต�องมีข�อยกเว�น
การละ เ มิดลิขสิทธิ์  อัน เป�นการลดทอนสิท ธ์ิแต� เพียงผู� เดียว 
(Exclusive Rights) ของผู�เป�นเจ�าของลิขสิทธ์ิ



เงื่อนไขของข�อยกเว�นการละเมิดลิขสิทธิ์

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

มาตรา 32 การกระทําแก�งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไม�ขัดต�อการแสวงหาประโยชน�จากงานอันมี
ลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ�าของลิขสิทธ์ิ และไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด�วยกฎหมายของเจ�าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร มิให�ถือว�าเป�นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ



ข�อยกเว�นท่ัวไป มาตรา32

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

(6) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให�ปรากฏ โดยผู�สอนเพ่ือ
ประโยชน� ในการสอนของตน อันมิใช�การกระทําเพื่อหากําไร

(7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางส�วนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดย
ผู�สอน หรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ�ายหรือจําหน�ายแก�ผู�เรียนในชั้น
เรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต�องไม�เป�นการกระทําเพ่ือหากําไร



คู�มือการใช�งาน
ลิขสิทธท่ีเป�นธรรม bit.ly/2VXU1jZ

(กรมทรัพย�สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย�)



Creative Commons
สัญญาอนุญาตที่เจ�าของงานสร�างสรรค�

สามาถใช� เพ่ืออํานวยความสะดวกให�ผู�อื่น
นํางานไปใช�ต�อโดยไม�ต�องขออนุญาต แต�ต�อง
ทําตามเง่ือนไขที่เจ�าของลิขสิทธิ์กําหนด



ลิขสิทธ์ิ
(Copyright)

สัญญาอนุญาตสาธารณะ 
(Public domain)

สัญญาอนุญาติครีเอทีฟคอมมอนส� 
(Creative Commons)
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อ�างอิงแหล�งทีม่า
Attribution (BY)

ห�ามดัดแปลง
No Derivatives (ND)

ห�ามใช�เพ่ือการค�า
Noncommercial (NC)

ต�องเผยแพร�งานดัดแปลง
โดยใช�สัญญาชนิดเดียวกัน

Share Alike (SA)

ข�อกําหนด
Creative Commons





Creative commons 
license spectrum

Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons



search.creativecommons.org



สร�างสรรค�เอง

การใช�งาน
ลิขสิทธิ์โดยไม�ได�

รับอนุญาต

ขออนุญาต
เจ�าของลิขสิทธ์ิ

Creative 
commons
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ภาพกราฟ�ก
(.AI .ESP .SVG .PNG)
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เสียงเพลง
เสียงประกอบ





www.canva.com
สร�างโปสเตอร� ,แบนเนอร�, งานกราฟ�ก, สไลด�



www.piktochart.com
อินโฟกราฟ�ก , โปสเตอร� ,แบนเนอร�, งานกราฟ�ก, สไลด�



สร�าง Video Animation ง�าย ๆ

www.powtoon.com

www.animaker.com



02 849 4600
Nopporn.chi@mahidol.edu

nopporn223

นพพร ฉิมสาคร
งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา

รูปภาพและกราฟ�ก
Freepik.com, Flaticon.com, Canva.com


