บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของประเด็นที่ศึกษา
ในปั จจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับ ให้ เป็ นประเทศที่มีก ารละเมิดสินค้ าลิข สิทธิ์ มากที่สุด
3 อันดับแรกของโลก สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากสังคมไทยยังมีช่องโหว่จากกฎหมายที่ ลงโทษเฉพาะ
ผู้ผลิตและผู้ขายเท่านั ้น รวมถึงยังคงมีการรับเงินใต้ โต๊ ะของเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐที่ทาให้ ก ารขายสินค้ า
ละเมิด ลิ ข สิท ธิ์ ส ามารถประกอบการต่อ ไปได้ (เดลิ นิว ส์ 22 ตุลาคม 2552) อย่ า งไรก็ ตามรั ฐ
พยายามผลักดันการละเมิดสินค้ าลิขสิทธิ์เป็ นวาระแห่งชาติซงึ่ เป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไขอย่ างเร่ งด่วน
เพราะประเทศยักษ์ ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกากาลังจับตามองอย่ างใกล้ ชิดเนื่ องจากประเทศไทยได้
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพเบอร์ นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมแต่ก ลับไม่
สามารถแก้ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ ลดน้ อยลงได้ เลย (ไชยยศ เหมะรัชตะ 2528: 9)
สมชาย นาประเสริ ฐ ชัย (2542 อ้ า งใน สุนิต า เข็ ม ทอง 2549: 1) ให้ ค วามหมายของ
“ลิขสิทธิ์” ไว้ ว่าเป็ นสิทธิแต่ผ้ เู ดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ ทาขึน้ เช่ น งาน
ด้ านวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สื่อบันทึก เสีย ง นัก แสดง งานแพร่
เสี ย งแพร่ ภ าพ งานในแผนกวรรณคดี แผ นกวิ ท ยาศาสตร์ แ ละแผนกศิ ล ปะ ซึ่ ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จัดเป็ นส่วนหนึ่งของงานวรรณกรรมด้ วย ดังนั ้น การนาเอางานประเภทใดประเภทหนึ่ง
ที่เป็ นงานลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่จึงเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ซงึ่ ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิข สิทธิ์
พ.ศ. 2537 ในปั จจุบันประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาจากการลักลอบเอางานของเจ้ าของลิข สิทธิ์
ออกเผยแพร่โดยมิได้ รับการอนุญาตเป็ นจานวนมาก
ดังเห็นได้ จากสถิติการจั บ กุมสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ในช่ วงปี พ.ศ. 2548-2550 ของกลางที่
ยึดได้ จากการจับ กุม เพิ่มมากขึน้ เมื่อดูจากสถิ ติก ารจับกุมการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา ตาม
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 60 เมื่อเทีย บกับปี
พ.ศ. 2548 ท าให้ รั ฐและเอกชนต้ อ งสูญ เสีย รายได้ เป็ นจานวนมาก (กรมทรั พย์ สิ นทางปั ญญา
2552)
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ตารางแสดงสถิติการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ปี พ.ศ.
จานวนคดี
2544
2,515
2545
3,363
2546
4,142
2547
5,179
2548
5647
2549
6,459
2550
4,614
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปั ญญา

ของกลาง (ชิ ้น/ม้ วน)
1,038,301
743,724
1,134,552
802,496
1,388,274
1,704,970
2,228,348

สาหรับสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกจับกุมเป็ นจานวนมากตามที่พบเห็นในหน้ าหนังสือพิมพ์
คือ ซีดี ละเมิด ลิข สิท ธิ์ หรื อ ที่เ รี ย กว่า “เทปผี ซีดีเ ถื่ อ น” ดังตัว อย่ าง การจั บกุ มผู้ ขายสิน ค้ า ย่ า น
พัฒ น์ พ งษ์ เมื่ อเดือ นพฤษภาคม 2552 และการบุ ก ทลายโรงงานผลิต แผ่ นซี ดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์ ที่
จ.นนทบุ รี เมื่อ เดือ นกั น ยายน 2552 ในการจับ กุม แต่ ล ะครั ง้ พบของกลางเป็ นจ านวนมากซึ่ง
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์เป็ นอย่างยิ่ง
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึง่ จัดว่าเป็ นประเภทหนึ่งของเศรษฐกิ จ
นอกระบบ โดยกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบหมายถึงกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทุก ประเภทที่ ไม่ไ ด้
เป็ นไปตามกฎหมายหรื อ ไม่ไ ด้ รับ ความคุ้มครองในทางปฏิบัติ (สานัก แรงงานระหว่า งประเทศ
2546: 8) เมื่อเป็ นเช่ นนัน้ อานาจของรัฐจึงไม่สามารถควบคุมการประกอบกิ จกรรมดังกล่าวได้
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐไม่สามารถจัดการได้ โดยเด็ดขาดทั ้งๆ ที่เป็ นกิ จกรรมที่
ผิดกฎหมาย แม้ ว่าจะมีการจับกุมผู้ผลิตและผู้ขายอย่างต่อเนื่อง แต่กลับยังพบเห็นผู้ข ายซีดีละเมิด
ลิข สิท ธิ์ อ ยู่ เป็ นจ านวนมาก ซึ่ง เป็ นการตอกย า้ ให้ เ ห็ นว่ ากฎหมายไม่ส ามารถจัด การกับ ธุร กิ จ
ดังกล่าวได้ และชี ้ให้ เห็นว่า ผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับยังคุ้มค่ากั บความเสี่ยงเมื่อถูกจับได้
จากการที่ ธุ ร กิ จ ซื อ้ ขายซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป็ นกิ จ กรรมที่ ผิ ด กฎหมายและศี ล ธรรม
(โดยเฉพาะซีดีลามกอนาจาร) ทาให้ พฤติก รรมของผู้ผลิตและผู้ข ายต้ องเป็ นไปในลัก ษณะปกปิ ด
และซ่อนเร้ นจากสายตาของผู้บังคับใช้ กฎหมาย คือ ผู้ข ายที่ต้องนาซีดีมาวางจาหน่ ายในพื ้นที่ที่ผ้ ู
ซื ้อเข้ าถึงได้ ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังให้ รอดพ้ นจากการถูก จับกุม ผู้ข ายต้ องมีก าร
เรียนรู้จากประสบการณ์ในการขายและคาแนะนาของผู้ข ายคนอื่นๆ ตลอดจนสรรหากลยุทธ์ แ ละ
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เทคนิคต่างๆ เพื่อเอาตัวรอดจากการบังคับใช้ กฎหมาย ลักษณะดังกล่าวถื อเป็ นลั ก ษณะเฉพาะตัว
ที่ท าให้ ต ลาดซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ แ ตกต่า งจากการด าเนิ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ประเภทอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ข ายคนอื่นๆ เพื่อช่ วยเหลือกันสอดส่องและกระจายข่ าว
เมื่อมีเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเข้ ามาตรวจสอบ หรือ ในร้ านที่ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ป ะปนกับซีดีลิข สิทธิ์ นัน้
ผู้ขายต้ องเรียนรู้ว่าลูกค้ าคนใดที่ควรจะเสนอขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อมิให้ ถูก ล่อซื ้อจากเจ้ าหน้ าที่
ที่ปลอมตัวมา กลยุทธ์ดงั กล่าวได้ มาจากการลองผิดลองถูก การเรียนรู้และประสบการณ์ จากอดีตที่
ผู้ขายใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ลักษณะของพฤติก รรมผู้ ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จึงเป็ นเรื่ องที่มี
ความน่าสนใจในการศึก ษาว่าผู้ข ายเหล่านัน้ ดาเนิ นการอย่ างไรเพื่อให้ ธุรกิ จมีความต่อเนื่ องและ
สามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพของตนต่อไปได้
แม้ ว่ าพฤติก รรมทางเศรษฐกิ จ ของบุคคลภายในตลาดซี ดีละเมิด ลิข สิ ทธิ์ จ ะเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจ แต่การศึกษาเกี่ยวกับตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอก
ระบบยั งคงจากัดอยู่ใ นการศึก ษาของนัก เศรษฐศาสตร์ เป็ นส่วนใหญ่ โดยนัก เศรษฐศาสตร์ มัก
ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เช่น การประมาณขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบ การ
วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ก ารแก้ ปั ญหาที่รัฐต้ องสูญเสีย รายได้ จากเศรษฐกิ จนอกระบบ
รวมถึ ง การศึก ษาบทบาทของผู้ มี อิ ท ธิ พ ลที่ มี ส่ ว นค า้ จุ น เศรษฐกิ จ นอกระบบที่ มี อ ยู่ ใ นสัง คม
นอกจากการศึกษาในระดับมหภาคแล้ วยังมีงานวิชาการบางส่วนที่สารวจและศึก ษาทัศนคติแ ละ
ความคิดเห็นของผู้ข ายและผู้ซื ้อซีดี ละเมิดลิข สิทธิ์ ผลที่ได้ จากการศึก ษาเป็ นเพีย งข้ อมูลระดับ
ผิวเผินเท่านั ้นยังมิได้ ล่มุ ลึกถึงการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของผู้ขาย
การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ใช้ วิธีก ารศึก ษาเชิ งปริ มาณ
พบว่า แม้ ว่าผู้ซื ้อจะมีทศั นคติทางลบต่อการผลิต การซื ้อและการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ผ้ ูซื ้อก็ ยัง
เลือกที่จ ะซื ้อซีดีล ะเมิดลิข สิทธิ์ เนื่ องจากมี ราคาถูก กว่าและคุณภาพใกล้ เคีย งกับ ซีดีที่ มีลิข สิท ธิ์
ประกอบกับช่องทางในการจาหน่ายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังเปิ ดกว้ างและมีการวางขายอยู่เป็ นจานวน
มากแม้ กระทัง่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐก็ไม่สามารถควบคุมได้ (จันทร์ จิรา วีระยุทธวิไล 2544; ฉัตรประชา
จินดาวงศ์ 2550; ปนัดดา ดัชชานนท์ 2546) ส่วนการศึก ษาความคิดเห็นที่มีต่อการขายซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้ขายยังคงเป็ นการศึก ษาในเชิ งปริ มาณเช่ นเดีย วกัน ผู้ข ายเห็นว่าการขายซีดีละเมิด
ลิข สิ ทธิ์ เ ป็ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จที่ ไ ม่ ต้อ งลงทุน มาก แต่ส ามารถท าก าไรได้ อ ย่ า งมหาศาล
ประกอบกับบทลงโทษสาหรับการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อยู่ในระดับ ที่ไม่รุนแรงและสามารถยอม
ความกัน ได้ กับ เจ้ า ของลิข สิทธิ์ ท าให้ ผ้ ูข ายซี ดีล ะเมิ ดลิ ข สิท ธิ์ ตัดสิน ใจที่ป ระกอบธุ รกิ จนี ต้ ่ อไป
นอกจากนั ้นการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังเป็ นทางเลือกของกลุ่มลูกค้ าที่มีทนุ ทรัพย์ไม่มากที่ต้องการ
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สินค้ าราคาถูกด้ วย ผู้ขายจึงมองว่าการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นการสร้ างประโยชน์ ให้ เกิ ดแก่ คน
โดยส่วนรวม (สุรพงษ์ ถนอมจิตร 2544; เชวงวิทย์ เฉยยั่งยืน 2549)
งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นเพียงการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการซื ้อขาย
ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ข องผู้ซื ้อและผู้ข ายเท่านัน้ การศึก ษาเหล่านัน้ สะท้ อนให้ เห็นเพีย งมิติทางด้ าน
จิตวิทยาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ และให้ ความสาคัญเฉพาะตัวบุคคล
เพีย งอย่ างเดีย วโดยมิได้ พิจารณาบริ บททางสัง คมที่เกี่ ย วข้ องกับกระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ ทั ้งๆ ที่ในความเป็ นจริงการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นลัก ษณะหนึ่งของการเอาตัวรอดของ
คนในสังคมเมือง ซึง่ การดารงอยู่ข องตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ นัน้ เกี่ ย วข้ องและมีความสัมพันธ์ กับ
บุคคลอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมากไม่ใช่เฉพาะผู้ซื ้อกับผู้ขายเท่านั ้น
ดังนั ้นงานวิจัย ฉบับ นี จ้ ึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเปิ ดมุมมองใหม่ในการศึก ษาตลาดซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ ซึง่ เป็ นมุมมองทางด้ านสังคมวิทยา โดยใช้ แนวคิดของนัก สังคมวิทยาเศรษฐกิ จแนวมาร์ ก
ซิสต์ Pierre Bourdieu เป็ นตัวนาทางในการศึก ษา Bourdieu โต้ แ ย้ งกับนัก เศรษฐศาสตร์ ก ระแส
หลักว่าการศึกษาตลาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งๆ ไม่ควรจะมองอย่างแคบๆ ว่าเป็ นเรื่ องของ
การตัดสินใจของปั จเจกที่มีอปุ สงค์หรืออุปทานมาตกลงทาการซื ้อขายกันในตลาด ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ ง แต่ ค วรจะมองว่ า ตลาดของสิ น ค้ าตัว หนึ่ง ๆ คือ เครื อ ข่ า ยของความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมที่
หลากหลายของปั จ เจกบุ ค คลต่า งๆ ที่ เ ข้ ามามี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ สิ น ค้ า ตัว นัน้ ในหลากหลาย
สถานภาพและบทบาท โดยบุ คคลเหล่ านั น้ มี ก ารเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ การ
ยอมรับ กฎเกณฑ์ มีก ารพัฒนาวิธี คิ ด และมีก ารสั่งสมประสบการณ์ ผ่ านกาลเวลา ในช่ ว งเวลา
เดียวกันก็สร้ างอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายความสัมพันธ์ เหล่านัน้ เพื่อแสวงหาหรื อรัก ษา
ผลประโยชน์ให้ กับตนเอง จากแนวความคิดดังกล่าว Bourdieu ได้ สรุ ปว่าการศึก ษากิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ให้ ล่มุ ลึก จะต้ องประกอบไปด้ วยมิติท างสังคมและประวัติศาสตร์ ข องการท ากิ จกรรม
เหล่านั ้น
ในระดับ มโนทัศน์ เชิ งทฤษฎี Bourdieu ได้ เสนอไว้ ว่า การศึก ษากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
จะต้ อ งกระทาผ่ า นทฤษฎีป ฏิบั ติก าร (Theory of Practice) ซึ่งมี มโนทัศน์ หลัก อยู่ส ามตัว คื อ
Habitus Practice และ Field การทาความเข้ าใจความสัมพันธ์ ข องมโนทัศน์ ทั ้งสามอย่ างคร่ าวๆ
ทาได้ โดยการนาไปปรับ ใช้ กับ พฤติก รรมอย่ างคร่ าวๆ ของผู้ข ายดังนี ้ การเปิ ดร้ านขายซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ในแต่ละวันของผู้ขายถือได้ ว่าเป็ นปฏิบัติก ารในชี วิตประจาวัน (practice in everyday life)
ของผู้ขาย ในกระบวนการปฏิบัติการดังกล่าวผู้ขายได้ สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับโลกของการขายซีดี
ละเมิดลิ ข สิทธิ์ ขึ น้ มาในใจหรื อ ในหัวสมองของผู้ข าย หรื อเรี ย กอีก อย่ างหนึ่งว่าโครงสร้ างความ
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เข้ าใจที่ เ กิ ด ขึ น้ ในใจหรื อ ฮาบิ ทัส (habitus) ของผู้ ขาย เป็ นความเข้ าใจที่ มี ต่ อ โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นจริงอย่างเป็ นภาวะวิสยั ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งหรื อฟิ ลด์ (field)
นั่นเอง นอกจากผู้ข ายจะยอมรับ กฎเกณฑ์ ข องโครงสร้ างความสัมพันธ์ ดังกล่าว ในหลายกรณี
ผู้ข ายก็ พยายามเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างความสัม พันธ์ เ หล่านั น้ เพื่อแก้ ปั ญหาในการขายให้ กั บ
ตนเอง ดังนั ้น ตลอดระยะเวลาของของการปฏิบัติก ารขายของผู้ข าย Bourdieu กล่าวว่าฮาบิ ทัส
ของผู้ขายกับฟิ ลด์ที่อยู่ภายนอกจะมีความสัมพันธ์ ในเชิ งวิภาษวิธีกันอยู่ตลอดเวลา ความสัมพันธ์
เชิงวิภาษวิธีดงั กล่าวเป็ นตัวบ่ งบอกว่ามิติทางสังคมและประวัติศาสตร์ ที่ Bourdieu เสนอแนะให้
ศึกษานั ้นจะต้ องทาควบคู่กันในสองระดับเสมออย่างแยกกันไม่ออก นั่นคือระดับปั จเจกและระดับ
โครงสร้ างที่เป็ นภาวะวิสยั
แนวความคิ ดของ Bourdieu นัน้ เหมาะสมสาหรับการศึก ษาในครัง้ นี ้ เพราะนอกจาก
การศึก ษาในครั ง้ นี ต้ ้ อ งการที่ จะศึก ษาปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง ลึก ที่มี มิ ติข องกาลเวลาและมิ ติเ ชิ ง
โครงสร้ างของความสัม พันธ์ เข้ ามาเกี่ ย วข้ อ งแล้ ว แนวความคิ ดของ Bourdieu ยั งให้ อิสระกั บ
ปั จเจกในการสร้ างการกระทาของตนเองและยังให้ ความสามารถกับปั จเจกในการเปลี่ย นแปลง
โครงสร้ างเพื่อเป็ นประโยชน์กับตัวปั จเจกเอง ซึ่งเหมาะสาหรับคนที่เข้ ามาเกี่ ย วข้ องกับเศรษฐกิ จ
นอกระบบที่ต้องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ ที่ไม่แ น่ นอนและมีความเสี่ย งมากมาย และต้ องอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวในการเอาตัวรอด
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
4. เพื่อศึกษากระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์โดยสะท้ อนโครงสร้ างความสัมพันธ์ ข อง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการดังกล่าว
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในเรื่อง “มุมมองเชิงประวัติศาสตร์ แ ละสังคมของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ” เป็ น
การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิ จ นอกระบบประเภทหนึ่งผ่ านมิติทางประวัติศาสตร์ แ ละสังคม ซึ่ง
มุ่งเน้ นศึกษาเฉพาะซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทเพลง ภาพยนตร์และละครเท่านัน้ เพื่อจากัดกรอบใน
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การศึกษาให้ มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่ งขึน้ ขอบเขตของเนื อ้ หาเป็ นการศึก ษาพัฒนาการของ
ตลาดการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์โดยเน้ นโครงสร้ างของตลาด (ระดับมหภาค) และพฤติก รรมทาง
เศรษฐกิจของผู้ขาย (ระดับจุลภาค) ในแต่ละยุคสมัย ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตามบริ บทสังคม ผู้วิจัย
ศึก ษาข้ อมู ล ของผู้ ขาย ไม่ ว่ า จะเป็ นประวั ติ ส่ ว นตั ว ข้ อมู ล ครั ว เรื อ น ฐานะทางเศรษฐกิ จ
กระบวนการเข้ าสู่อาชีพการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ตลอดจนวิถีชีวิตและและกระบวนการซื ้อขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ้ ขู ายอาศัย เทคนิ คและกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อจัดการกับ ปั ญหาและอุป สรรคต่างๆ ที่
ต้ อ งเผชิ ญ จากการประกอบอาชี พ ตลอดจนส ารวจความคิ ด เห็ นที่ มี ต่อ อาชี พ ผู้ วิจั ย ยั ง ศึก ษา
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ข องกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับการดาเนิ นธุรกิ จจนก่ อให้ เกิ ดระบบ
ความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว นอกจากการศึกษามุมมองจากผู้ข ายแล้ ว รวมถึง ความคิดเห็น
ของการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จากมุมมองของผู้ซื ้อด้ วย
สาหรับขอบเขตทางด้ านพื ้นที่ ผู้วิจัยไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอีย ดที่เฉพาะเจาะจงอันจะ
นาไปสู่ก ารเปิ ดเผยตัวของผู้ข ายซีดีล ะเมิ ดลิข สิ ทธิ์ ได้ เนื่ อ งจากการประกอบธุร กิ จดังกล่า วเป็ น
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้ขายจึงต้ องมีความระมัดระวังจากการถูก จับกุม ผู้วิจัย มีความจาเป็ นที่จะ
ไม่กระทาการใดๆ อันส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่ าง พื ้นที่ที่ผ้ ูวิจัย ศึก ษาสามารถบอกได้ คร่ าวๆ ว่า
เป็ นการขายซีดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์ ที่อยู่ ในเมื องใหญ่ 3 เมือ ง ซึ่ง แต่ละเมืองจะมีร้ านขายซีดีล ะเมิ ด
ลิขสิทธิ์กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละพื ้นที่ ร้ านที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ างในครัง้ นี จ้ ะมีรูป แบบที่แ ตกต่างกัน
ไป ซึง่ ผู้วิจัยจะกล่าวในลาดับต่อไป
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นการนาเสนอแนวทางการศึก ษากิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบที่มีมิติอื่นๆ ร่ วมด้ ว ย
นอกเหนื อ จากมิติ ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะมิ ติ ท างสัง คมวิ ทยาท าให้ มี ค วามเข้ าใจ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถักทอเป็ นเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคคลมากกว่าจะให้ ความสาคัญ ที่
พฤติกรรมของปั จเจกบุคคลเพียงอย่างเดียวซึง่ ทาให้ มองภาพกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จได้ ลุ่มลึก มาก
ยิ่งขึ ้น
2. เป็ นการเปิ ดเผยให้ เห็นความคิดเห็นและกระบวนการในการประกอบกิ จกรรมเศรษฐกิ จ
นอกระบบจากมุมมองของผู้ขายซึง่ จะทาให้ เข้ าใจโลกของเศรษฐกิจนอกระบบได้ ดียิ่งขึ ้น

