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ความรู ้ ความคดิสรา้งสรรค์ เป็น

สมบตัสิาธารณะ?
- หรอื -
ทรัพยส์นิสว่นบคุคล?



CC work by http://flickr.com/photos/dailypic/3121774659/

ปี 1687

โลกรูจั้กใชป้ระโยชนจ์ากกฏแรง
โนม้ถว่ง เพราะ Newton ไมไ่ด้
สงวนลขิสทิธิห์นังสอื Principia 
ซึง่อธบิายสตูรแรงโนม้ถว่ง



GFDL work from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_PC_5
150.jpg

ปี 1981

ทกุบา้นมคีอมพวิเตอรใ์ชเ้พราะ
IBM ไมไ่ดห้า้มผูผ้ลติรายอืน่
เลยีนแบบ IBM PC



ปี 1993

เว็บเปลีย่นโฉมหนา้การเผยแพร่
และแลกเปลีย่นขอ้มลู เพราะ
CERN อนุญาตใหใ้ครก็ไดใ้ช ้
เทคโนโลยี World Wide Web 
อยา่งเสรโีดยไมต่อ้งขออนุญาต
หรอืมคีา่ใชจ้า่ย



แตโ่ลกของความคดิ
สรา้งสรรคไ์มไ่ดม้ใีบ
เดยีว





แนวคดิการสงวนลขิสทิธิ์

• เป็นผลจากปรัชญาทนุนยิม ทีเ่ชือ่วา่สงัคมตอ้งก าหนดความเป็น
เจา้ของทรัพยากรใหช้ดัเจน เพือ่ใหก้ารซือ้ขายเป็นไปไดอ้ยา่ง
ราบรืน่ และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
o ยคุแรก: กรรมสทิธิต์อ่ทรัพยส์นิ เชน่ บา้น ทีด่นิ อาหาร
o ยคุตอ่มา: กรรมสทิธิต์อ่ทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ สิง่ประดษิฐ์
ความคดิสรา้งสรรค์

• เป็นผลจากปรัชญาทนุนยิม ทีเ่ชือ่วา่การผลติตอ้งเกดิขึน้จาก
แรงจงูใจ เชน่ การสรา้งสรรคผ์ลงานตอ้งมแีรงจงูใจทางการคา้



พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์ พ.ศ.2537

มาตรา 27
การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่แกง่านอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตตาม
มาตรา ๑๕ (๕) ใหถ้อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ์ ถา้ไดก้ระท าดงัตอ่ไปนี้
• (๑) ท าซ ้าหรอืดัดแปลง
• (๒) เผยแพร่ตอ่สาธารณชน

มาตรา 69
ผูใ้ดกระท าการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ หรอืมาตรา ๕๒ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แตส่องหมืน่บาทถงึสองแสนบาท

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าเพือ่การคา้ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุ
ตัง้แตห่กเดอืนถงึสีปี่ หรอืปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถงึแปดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ



โลกทีต่อ้งเลอืกระหวา่ง:

สงวนสทิธิท์ัง้หมด
- กบั -
สละสทิธิท์ัง้หมด



All Rights Reserved
- หรอื -

No Rights Reserved

ทรัพยส์นิสาธารณะ
Public Domain

ทรัพยส์นิทางปัญญา
Copyright



Some Rights Reserved

ทรัพยส์นิสาธารณะ
Public Domain

ทรัพยส์นิทางปัญญา
Copyright

ครเีอทฟีคอมมอนส์
Creative Commons



เพราะ CC อนุญาตใหเ้จา้ของเนือ้หา

สงวนสทิธิบ์างประการ
- และ -

มอบสทิธิบ์างประการ

ปี 2001

Lawrence Lessig สรา้งสญัญา
อนุญาตครเีอทฟีคอมมอนส์

ท าใหเ้จา้ของเนือ้หาไมจ่ าเป็นตอ้ง
เลอืกระหวา่ง สงวนสทิธิท์ัง้หมด
กบั สละสทิธิท์ัง้หมด อกีตอ่ไป...



ครเีอทฟีคอมมอนส์
Creative Commons

nc (noncommercial)
หา้มใชเ้พือ่การคา้

by (attribution)
ตอ้งอา้งทีม่า

nd (no derivatives)
หา้มดดัแปลง

sa (share alike)
ตอ้งใชส้ญัญาอนุญาต
ชนดิเดยีวกนักบังาน
ดดัแปลงตอ่ยอด



ผูใ้ชส้ามารถเลอืกผสมสทิธิไ์ด ้6 แบบ

CC-by ใหเ้ผยแพร่ ดัดแปลง โดยตอ้งระบทุีม่า

CC-by-sa ใหเ้ผยแพร่ ดัดแปลง โดยตอ้งระบทุีม่า
และตอ้งเผยแพรง่านดัดแปลงโดยใชส้ญัญาอนุญาตเดยีวกนั

CC-by-nd ใหเ้ผยแพร่ โดยตอ้งระบทุีม่า แตห่า้มดัดแปลง

CC-by-nc ใหเ้ผยแพร่ ดัดแปลง โดยตอ้งระบทุีม่า
แตห่า้มใชเ้พือ่การคา้

CC-by-nc-sa ใหเ้ผยแพร่ ดัดแปลง โดยตอ้งระบทุีม่า
แตห่า้มใชเ้พือ่การคา้ และตอ้งเผยแพรง่านดัดแปลง
โดยใชส้ญัญาอนุญาตชนดิเดยีวกนั

CC-by-nc-nd ใหเ้ผยแพร่ โดยตอ้งระบทุีม่า
แตห่า้มดัดแปลง และหา้มใชเ้พือ่การคา้



Business Model

• CC สรา้งรายไดไ้มไ่ด?้
• Model 1: เนือ้หาเดยีวกนั เผยแพรห่ลาย Format เชน่ ภาพถา่ย
เผยแพรฟ่รเีป็น CC ในขณะเดยีวกนัตพีมิพข์ายเป็นเลม่ เชน่ Joichi
Ito's Free Souls

• Model 2: สรา้งรายไดผ้า่นคา่โฆษณา เงนิบรจิาค หรอืคา่ใชส้ทิธิ์
เพือ่การคา้ เชน่ Jamendo.com







อยากใช ้CC ท าอยา่งไร?

• บล็อก เว็บของตนเอง
1. ไปที่ creativecommons.org
2. กด License Your Work
3. เลอืกเงือ่นไขสทิธิท์ีต่อ้งการ
เลอืกประเทศไทย และใสข่อ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัเนือ้หา

4. น าโคด้ไปแปะทีห่นา้เว็บ เชน่
ตรง Footer



อยากใช ้CC ท าอยา่งไร?

• เว็บฝากภาพ ฝากวดิโีอ หรอืเว็บที่
ใหผู้ใ้ชส้รา้งเนือ้หา
1. สรา้งเนือ้หาในเว็บ
2. เลอืกสญัญาอนุญาตทีต่อ้งการ



ใครใช ้CC บา้ง?



ใครใช ้CC บา้ง?



ใครใช ้CC บา้ง?



ใครใช ้CC บา้ง?



ใครใช ้CC บา้ง?



ครเีอทฟีคอมมอนสใ์นประเทศไทย

• ด าเนนิงานโดย เครอืขา่ยครเีอทฟีคอมมอนสป์ระเทศไทย
• ตน้ปี 2552 แปลงสญัญาอนุญาตเป็นฉบบัประเทศไทยเสร็จสิน้
• สง่เสรมิ สนับสนุน การใชค้รเีอทฟีคอมมอนส์ ผา่นการจัดกจิกรรม (งาน
เปิดตวั, CC Salon, ออกบทู) ประชาสมัพันธแ์ละหารอืกบัหน่วยงานทีม่ขีอ้มลู
และกลุม่เป้าหมายตา่งๆ เชน่ บล็อกเกอร์ นักสรา้งสรรคง์านศลิปะ

• ผลกัดนัแนวคดิการสงวนสทิธิอ์ยา่งสมเหตสุมผลในระดบันโยบายและ
โครงการภาคสงัคมขนาดใหญ่ เชน่ หอ้งสมดุดจิทิลั

• ตดิตอ่
o http://cc.in.th
o info@cc.in.th



ครเีอทฟีคอมมอนส์

- คอื -

การสงวนสทิธิท์ ีส่มเหตสุมผล
การสง่เสรมิใหค้นเคารพสทิธิม์ากขึน้
การคนืความรู ้ ความคดิสรา้งสรรค์ สูส่าธารณะ
การท าบญุยคุใหม่
รากฐานของวฒันธรรมเสรี


