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       ก�อต��งโดย Professor Lawrence Lessig, Professor James Boyle 
และผ23เช67ยวชาญด3านกฎหมายและคอมพ�วเตอร> เม?7อ ค.ศ.2001

       เปEนองค>กรไม�เเสวงหากGาไรท67ส�งเสร�มให3ม6การสร3างสรรค>งานของผ23ท67ต3องการ
สร3างสรรค>งานท67ถ2กกฎหมาย ซK7งเจ3าของผลงานสามารถทGาสGาเนา แจกจ�าย และ
ด�ดแปลง งานสร3างสรรค>ท67ใช3ล�ขส�ทธ�
น6�ได3ไม�ว�าจะเปEนทางส�วนต�วหร?อทางการค3า แต�
ต3องแจ3งว�านGางานด�งกล�าวมาจากท67มาใด และต3องระบMถKงล�ขส�ทธ�
ของงานต3นแบบ

      Creative Common LicenseCreative Common License



  

กลไกของ กลไกของ Creative Common LicenseCreative Common License

       

      การแบ�งส�ทธ�ออกเปEนข3อๆ และให3เจ3าของงานเล?อกได3ว�าจะคM3มครองส�ทธ�

แต�ละข3ออย�างไร ช�วยให3เจ3าของงานสามารถเผยแพร�งานได3สะดวกขK�น เปEนไป
อย�างท67ต�วเองต3องการมากขK�น .. 



  

Creative Common License Creative Common License 

ระบMเง?7อนไขได3ท��งหมดส67อย�าง ประกอบด3วย 

Attribution: ผ23ใช3จะต3องระบMท67มาของงานว�าต3นฉบ�บเปEนของใคร 

Noncommercial: ห3ามใช3ทางการค3า 

No Derivative works: ห3ามแก3ไขต3นฉบ�บ 

Share Alike: ถ3าม6การแก3ไขต3นฉบ�บ (a.k.a สร3าง derivative works) ต3องเผย
แพร�ด3วยส�ญญาอนMญาตเด�ม 



  

Creative Common License Creative Common License 

       เง?7อนไข 4 ข3อน6�ผสมส�ญญาอนMญาตท67สมเหตMสมผลได3ท��งหมด 11 แบบ เพราะ
เจ3าของงานเล?อกการคM3มครองได3เอง Creative Common License จKงม�กจะใช3คGา
ว�า "Some rights reserved" ซK7งหมายถKงส�ทธ�บางอย�างได3ร�บการคM3มครองด3วย
ส�ญญาอนMญาตน6� แทนท67จะเปEน All rights reserved เหม?อนการระบMล�ขส�ทธ�

ท�7วไปท67ส�ทธ�
ทMกอย�างอย2�ท67เจ3าของงานเปEนหล�ก 



  

Creative Common License Creative Common License 

      ใช3ได3ก�บงานทMกประเภทท67อย2�ภายใต3การคM3มครองของกฎหมายล�ขส�ทธ�
ปbจจMบ�น 
โดยปกต�แล3ว งานเหล�าน��นรวมถKง: หน�งส?อ บทละคร เวcบไซต> แผนการเร6ยนการ
สอน บลcอก (blog) และงานเข6ยนร2ปแบบอ?7นๆ ร2ปถ�ายและร2ปภาพชน�ดอ?7นๆ 
ภาพยนตร> เกมคอมพ�วเตอร> และโสตท�ศนว�สดMชน�ดอ?7นๆ บทเพลง บทดนตร6 และ
ส�7งบ�นทKกเส6ยงชน�ดอ?7นๆ 



  

ส�ญญาอนMญาตประเภท ส�ญญาอนMญาตประเภท 6 6 ประเภทหล�กประเภทหล�ก

    (by-nc-nd) 
       

           (by-nc-sa)

             (by-nc)
        
           (by-nd)
      

    (by-sa) 
 (by) 



  

ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>ต3องไม�เพ?7อการค3าและต3องไม�แก3ไขต3นฉบ�บ ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>ต3องไม�เพ?7อการค3าและต3องไม�แก3ไขต3นฉบ�บ 
(by-nc-nd) (by-nc-nd) 

 

 ส�ญญาอนMญาตท67ม6ข3อจGาก�ดส2งสMดในบรรดาส�ญญาอนMญาต ๖ ประเภทหล�ก
 เปEนส�ญญาท67ใช3อนMญาตให3คนอ?7นเผยแพร�งานของคMณ 
 ม�กถ2กเร6ยกว�า “ส�ญญาแบบโฆษณาฟร6” เพราะอนMญาตให3ใครกcตามสามารถ
 ดาวน>โหลดและแบ�งปbนงานของคMณก�บคนอ?7นๆ 
 ตราบใดท67คนใช3ให3เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3างสรรค> และล��งก>กล�บมาท67คMณ 
 แต�ไม�ได3ร�บอนMญาตให3ด�ดแปลงหร?อต�อเต�มงานของคMณไม�ว�าจะด3วยว�ธ6ใดและไม�ได3
 ร�บอนMญาตให3นGาไปใช3เพ?7อการค3า 



  

ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> ต3องไม�เพ?7อการค3าและต3องอน Mญาตให3ผ23อ?7นใช3งานสร3างสรรค>ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> ต3องไม�เพ?7อการค3าและต3องอน Mญาตให3ผ23อ?7นใช3งานสร3างสรรค>
ของตนได3แบบเด6ยวก�น ของตนได3แบบเด6ยวก�น (by-nc-sa)(by-nc-sa)

 

อนMญาตให3คนอ?7นร6ม�กซ> ต�ดต�อ ด�ดแปลง และต�อยอดจากงานของคMณ 

ตราบใดท67ไม�นGาไปใช3เพ?7อการค3า ให3เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3าง และเผยแพร�งาน
ด�ดแปลงของเขาภายใต3ส�ญญาอนMญาตประเภทเด6ยวก�น 

ยอมให3คนอ?7นดาวน>โหลดและเผยแพร�งานเช�นเด6ยวก�นก�บส�ญญาอนMญาตประเภท 
by-nc-nd 

งานใหม�ทMกช��นท67ต�อยอดมาจากงานของคMณจะอย2�ภายใต3ส�ญญาอนMญาตประเภท
เด6ยวก�น แปลว�างานด�ดแปลงท��งหมดกcจะต3องไม�นGาไปใช3เพ?7อการค3าด3วย 



  

ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> และต3องไม�เพ?7อการค3า ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> และต3องไม�เพ?7อการค3า (by-nc)(by-nc)

อนMญาตให3คนอ?7นร6ม�กซ> ด�ดแปลง และต�อยอดงานในทางท67ไม�ใช�เพ?7อการค3า 

แม3ว�างานด�ดแปลงน��นต3องให3เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3างงานต3นฉบ�บ และไม�นGาไป
ขาย งานด�ดแปลงน��นกcไม�จGาเปEนจะต3องอย2�ภายใต3ส�ญญาอนMญาตประเภทเด6ยวก�น
ก�บงานต3นฉบ�บของคMณ 



  

ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>และต3องไม�แก3ไขต3นฉบ�บ ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>และต3องไม�แก3ไขต3นฉบ�บ (by-nd)(by-nd)

อนMญาตให3คนอ?7นนGางานของคMณไปเผยแพร� ไม�ว�าจะทGาไปเพ?7อการค3าหร?อไม� 

ตราบใดท67ใช3งานต3นฉบ�บท67ไม�ม6การด�ดแปลงหร?อต�อเต�มใดๆ ท��งส��น และให3
เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3าง 



  

ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>และต3องอนMญาตให3ผ23อ?7นใช3งานสร3างสรรค>ประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค>และต3องอนMญาตให3ผ23อ?7นใช3งานสร3างสรรค>
ของตนได3แบบเด6ยวก�น ของตนได3แบบเด6ยวก�น (by-sa)(by-sa)  

อนMญาตให3คนอ?7นร6ม�กซ> ด�ดแปลง และต�อยอดงานของคMณ 

แม3ว�าจะทGาไปเพ?7อการค3า ตราบใดท67คนใช3ให3เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3างงาน
ต3นฉบ�บ และเผยแพร�งานด�ดแปลงภายใต3ส�ญญาอนMญาตประเภทเด6ยวก�น 

หลายคนม�กเปร6ยบเท6ยบส�ญญาอนMญาตประเภทน6�ก�บส�ญญาอนMญาตของ
ซอฟต>แวร>เสร6 (open source software) งานด�ดแปลงใหม�ๆ ท67ต�อยอดจาก
งานของคMณจะอย2�ภายใต3ส�ญญาประเภทเด6ยวก�น 

ด�งน��น งานด�ดแปลงต�างๆ จKงยอมให3นGาไปใช3เพ?7อการค3าได3 



  

ส�ญญาอนMญาตประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> ส�ญญาอนMญาตประเภทต3องยอมร�บส�ทธ�ของผ23สร3างสรรค> (by)(by)  

อนMญาตให3คนอ?7นร6ม�กซ> ด�ดแปลง และต�อยอดงานของคMณ 

แม3ว�าจะทGาไปเพ?7อการค3า ตราบใดท67คนใช3ให3เครด�ตคMณในฐานะผ23สร3างงานต3นฉบ�บ 

ประเภทส�ญญาอนMญาตท67มอบเสร6ภาพส2งสMดให3ก�บผ23ใช3งานของคMณ ในบรรดาส�ญญา
อนMญาต ๖ ประเภทหล�ก



  

ส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3านส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3าน

Developing Nations license เปmดโอกาสให3ใช3งานอย�างอ�สระสGาหร�บประเทศ
กGาล�งพ�ฒนาตราบใดท67อ3างอ�งท67มาของงาน 

ห3ามนGางานไปใช3ในประเทศท67พ�ฒนาแล3ว เจตนากcเพ?7อให3ประเทศท67กGาล�งพ�ฒนาได3
เผยแพร�งานอย�างเตcมท67 โดยไม�ถ2กประเทศพ�ฒนาแล3วเอาเปร6ยบ 



  

ส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3านส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3าน
  

Sampling license สGาหร�บนGา 'บางส�วน' ของงานไปทGาต�อ เช�นต�ดบางส�วน
ของเพลง ว�ด6โอ ไปใช3 

ส�ญญาอนMญาตน6�ม6สามแบบค?อ 

Sampling เฉยๆ ใช3งานได3 ยกเว3น advertising ไม�อนMญาตให3สGาเนาและ
เผยแพร�ท��งหมดของงาน .. 
Sampling Plus เหม?อน Sampling และอนMญาตสGาเนาเผยแพร�ท��งหมดของ
งานได3หากไม�ใช�เพ?7อการค3า 
Noncommercial Sampling Plus อนMญาดให3ใช3บางส�วนของงานถ3าไม�ใช�
การค3า และอนMญาตให3สGาเนาเผยแพร�ท��งหมดของงานได3ถ3าไม�ใช�การค3า 



  

ส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3านส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3าน
   

Founders' Copyright ใช3กGาหนดระยะเวลาท67เหมาะสมในการคM3มครอง 

คM3มครองโดยกฏหมายล�ขส�ทธ�
 ซK7งคM3มครองไปจนกว�าเจ3าของจะเส6ยช6ว�ต + 70 ปt 
(note: +70 ปtตามกฏหมายสหร�ฐ .. )

พรบ.ล�ขส�ทธ�
ของไทย ให3 +50 ปt หร?อ +25 ปtแล3วแต�กรณ6

Creative Common เปmดโอกาสให3เจ3าของงานได3ร�บการคM3มครองโดยใช3 
Founders' Copyright ท67ม6ใจความใกล3เค6ยงก�บการคM3มครองตามกฏหมาย
ล�ขส�ทธ�
 แต�ม6ระยะเวลาในการคM3มครองน3อยกว�า ค?อเร�7มต3นท67 14 ปt และอนMญาต
ให3ต�ออายMได3อ6ก 14 หร?อ 28 ปt



  

ส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3านส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3าน

CC-GPL ก�บ CC-LGPL GNU GPL และ LGPL ตามลGาด�บ 

ม6 common deed legal code และ digital code กGาก�บไว3 ช�วยให3ใช3งาน
ได3สะดวกอ6กน�ดนKง เช�นใช3 search engine หาได3ว�า 'งานไหนเผยแพร�ด3วย 
GPL บ3าง?' เปEนต3น 



  

ส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3านส�ญญาอนMญาตอ?7นๆ สGาหร�บใช3งานเฉพาะด3าน

Music Sharing License อนMญาตให3สGาเนา แลกเปล67ยน เผยแพร�ได3 ตราบ
ใดท67ไม�ทGาในเช�งการค3า โดยรวมแล3วเท6ยบเท�าส�ญญาอนMญาตแบบ Attribute - 
Non Commercial - Non Derivative 



  

ส�ญญาอนMญาตของ ส�ญญาอนMญาตของ Creative Common License Creative Common License 

เข6ยนออกมาได3 3 แบบท67ม6ความหมายเท6ยบเท�าก�น ค?อ 
1. Human-Readable Common Deed ภาษาสGาหร�บคนท�7วไปอ�านแล3วเข3าใจ
  ได3ท�นท6ว�าให3และห3ามอะไร 
2. Lawyer-Readable Legal Code ภาษาสGาหร�บน�กกฏหมายอ�านแล3ว
  เข3าใจข3อตกลง ม6ผลและนGาไปใช3ทางกฏหมายได3 
3. Machine-Readable Digital Code รห�สสGาหร�บคอมพ�วเตอร> 
   i.e., search engine 



  

Digital CodeDigital Code



  

WorldwideWorldwide

Completed Licenses Project Jurisdictions

Greece: October 13, 2007

Luxembourg: October 15, 2007

Guatemala: Fall 2007 

New Zealand: Fall 2007 

Philippines: Fall/Winter 2007 

Puerto Rico: Fall 2007 

Serbia: Fall 2007 

Singapore: December 2007



  

FAQFAQ
  

ใช3ส�ญญาอนMญาต CC ก�บซอฟต>แวร>ได3ไหม ?

ควรจะใช3ส�ญญาอนMญาต CC ก�บเอกสารประกอบซอฟต>แวร>ไหม ?

คGาว�า “NonCommercial” หมายถKงว�างานน��นไม�สามารถใช3ในเช�งพาณ�ชย>ได3เลย ?

ปM�ม “Some Rights Reserved” ของคร6เอท6ฟคอมมอนส>หมายความว�าอะไร ? และ
ส�ญญาอนMญาตคร6เอท6ฟคอมมอนส>ม6ไว3ทGาไม ?

จะหาภาพความละเอ6ยดส2งของเคร?7องหมายคร6เอท6ฟคอมมอนส>ได3จากไหน ?

น67คร6เอท6ฟคอมมอนส>ต�อต3านระบบล�ขส�ทธ�
รKเปล�า ?

ม6ค�าใช3จ�ายอะไรหร?อไม�ในการใช3ส�ญญาอนMญาตและเคร?7องม?อของคร6เอท6ฟคอมมอนส> ?

งานท67ใช3ส�ญญาอนMญาตคร6เอท6ฟคอมมอนส>จะกลายไปเปEน "สาธารณสมบ�ต�" หร?อไม� ?



  

      http://www.palaces.thai.net/king60B/http://www.palaces.thai.net/king60B/



  



  

                                  http://www.youfest.in.th/CC_Thailandhttp://www.youfest.in.th/CC_Thailand

http://www.youfest.in.th/CC_Thailand


  

http://www.blognone.com/node/5882 http://www.blognone.com/node/5882 
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