บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึก ษา “
เชิ ง
ของตลาดซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ” เป็ น
การศึกษาการดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบชนิ ดหนึ่งที่เป็ นการซื ้อขายสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์
โดยเน้ นเฉพาะสินค้ าประเภทซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทเพลง ภาพยนตร์และละคร ซึ่งผู้วิจัย ทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
1.1 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ
1.2 แนวคิดเรื่องฮาบิทสั (Habitus) ฟิ ลด์ (Field) และปฏิบัติการ (Practice) ของ
Pierre Bourdieu (ปิ แอร์ บูร์ดิเยอร์)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
1. แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจนอกระบบ
การศึก ษา “
เชิ ง
ของตลาดซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ” เป็ น
การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิข สิท ธิ์ พ.ศ.
2537 ซึง่ จัดว่าเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จนอกระบบประเภทหนึ่ง อย่ างไรก็ ตาม “เศรษฐกิ จนอก
ระบบ” มิได้ จากัดอยู่เฉพาะสินค้ าที่ผิดกฎหมายเท่านั ้น ยังรวมถึงกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ไม่มีก าร
เสียภาษี และไม่มีการบันทึกรายรับและรายได้ ที่ชัดเจน ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นตัวอย่ างหนึ่งที่
แสดงให้ เห็นว่าการดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบมักครอบคลุมหลากหลายแง่ มุม เช่ น ในแง่
ของกฎหมายหรือระบบการจัดเก็บรายได้ ของรัฐ
การศึกษาเศรษฐกิจนอกระบบเริ่มต้ นในทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็ นการศึก ษาจากมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์โดย
อย่ าง Arthur Lewis ที่ได้ เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการ
ซึ่ง
ถึ ง
า
จ าเป็ นต้ อ งอาศัย
ระบบ
อุตสาหกรรมที่จะดูดแรงงานจากภาคเกษตรซึง่ เป็ นเศรษฐกิจแบบดั ้งเดิมมาอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
ทาให้ แ นวคิดเรื่ องภาคเกษตรแบบดั ้งเดิมถูก แทนที่ด้วยภาคเศรษฐกิ จแบบสมัย ใหม่ (Modern7
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Traditional Dichotomy) ซึง่ ในการศึกษานั ้นสะท้ อนนัยของเศรษฐกิจนอกระบบในความหมายของ
ภาคเศรษฐกิจแบบดั ้งเดิม โดย Keith Hart นัก มานุษยวิทยาเศรษฐกิ จเป็ นผู้นาคาว่า “เศรษฐกิ จ
นอกระบบ” มาใช้ เป็ นคนแรกซึง่ ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นเศรษฐกิ จแบบดั ้งเดิมที่อ ยู่นอกกรอบแห่ง
กฎเกณฑ์หรือการกากับจากรัฐ และมีเป้ าหมายเพื่อความอยู่รอดจากภาวะความยากจนเป็ นหลัก
(มนนิกา สังข์ศกั ดา และ นิสวันต์ พิชญ์ดารง 2547: 20)
Keith Hart (1973: 68) ศึกษาเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศโลกที่สามซึ่งเน้ นการศึก ษา
ตลาดแรงงานในเมืองแถบทวีปแอฟริกาโดยใช้ ชุดแนวคิดพัฒนาการทางเศรษฐกิ จประเทศในแถบ
ตะวันตกเป็ นแนวทางในการศึก ษาเปรี ย บเทีย บกับพัฒนาการทางเศรษฐกิ จของเมืองในประเทศ
โลกที่สามซึง่ พบว่า ในช่วงทศวรรษ 1970 ประเทศโลกที่สามเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกต่า ประชากร
เพิ่มสูงขึน้ ทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเลี ้ยงปากท้ องไม่เพี ย งพอต่อความต้ องการ ช่ องว่า ง
ระหว่างคนจนกับ คนรวยเพิ่มมากขึ น้ โรงงานขนาดใหญ่ ไม่ สามารถจ้ างบุคคลให้ ทางานต่ อได้
เพราะขาดทุนทรัพย์ มีเพียงโรงงานขนาดเล็กที่สามารถจ้ างคนเข้ ามาทางานได้ แ ต่มีความสามารถ
จ่ายเงินเดือนเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น รวมถึงคนยากจนต้ องดิ ้นรนหางานทาทุกวิถีทาง วิธีก ารหนึ่ง คือ
การต้ องออกไปขายของตามที่สาธารณะ
การศึกษาของ Hart จึงสะท้ อนให้ เห็นแหล่งที่มาของรายได้ ที่แ ตกต่างกันของคนเมืองใน
ประเทศโลกที่ ส าม แบ่ ง เป็ นรายได้ จ ากการรับ จ้ างท างานและการท างานด้ วยตัว เอง (wage
employment – self employment) (Hart 2006: 23-25) ซึง่ แหล่งที่มาของรายได้ ประการหลังนี เ้ อง
ที่เป็ นก่อให้ เกิดแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ
Hart เสนอมุมมองต่อเศรษฐกิ จนอกระบบว่าเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่มี ความเป็ นพล
วัตรและคุณลักษณะหลากหลาย การพิจารณาลักษณะของกิจกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบถูก นามา
อ้ างอิงกับวิถีชีวิตของคนเมือง ทาให้ เศรษฐกิจนอกระบบจึงมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. เป็ นงานที่ใช้ ทกั ษะและความสามารถในระดับต่า
2. เป็ นงานที่เกิดขึ ้นภายในครัวเรือน โดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็ นเจ้ าของกิจการ
3. เป็ นงานที่มีการปฏิบัติการในระดับเล็ก
4. เป็ นงานที่ใช้ การผลิตจากแรงงานและใช้ เทคโนโลยีที่ล้าสมัย
5. เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันแบบไม่มีกฎระเบียบ
นอกจากการศึก ษาของ Hart
(International
Labour Organization : ILO) ยังมีบทบาทอย่ างมากในการเผยแพร่ แ นวคิดเรื่ องเศรษฐกิ จนอก
ระบบได้ รับความสนใจมากขึ ้น จากการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภูมิ ภาคแอฟฟริ ก า พบว่า
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เศรษฐกิจนอกระบบแบบดั ้งเดิม (ภาคเกษตรกรรม) ไม่อาจทดแทนด้ วยเศรษฐกิ จในระบบที่เป็ น
ภาคอุตสาหกรรมสมัย ใหม่ และยัง มีค วามสาคัญเพิ่มมากขึน้ กั บคนเมื องในทวีปแอฟริ ก าด้ ว ย
องค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศจึงได้ ประกาศพันธกิ จเคนยา 1972 (Kenya Mission 1972) มี
แนวความคิดว่า เศรษฐกิจนอกระบบมีความสาคัญอย่างมากในการสร้ างงาน รายได้ และความอยู่
รอดในระยะเปลี่ย นผ่ า นจากเศรษฐกิ จแบบดัง้ เดิมไปสู่เ ศรษฐกิ จสมัย ใหม่ (Portes and Haller
2005: 405)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศแบ่งเป็ นเศรษฐกิจออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จใน
ระบบ (เศรษฐกิจสมัยใหม่) และเศรษฐกิจนอกระบบ (เศรษฐกิจภาคการเกษตรและนอกเหนื อจาก
การเกษตรแต่ไม่เข้ าข่ ายในเศรษฐกิ จสมัย ใหม่ ) ซึ่งต่อมาเศรษฐกิ จนอกระบบมีก ารปรับเปลี่ย น
ความหมายให้ เหมาะกับกาลเวลาและรูปแบบกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่มีความซับซ้ อนมากขึน้ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะกล่าวในลาดับต่อไป
มนนิ ก า สังข์ ศัก ดา และ นิ ส วันต์ พิ ชญ์ ด ารง (2547: 20) เสนอแนวคิด ความสัมพัน ธ์
ระหว่างเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจในระบบไว้ 3 แนวคิด ได้ แก่
1. แนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิ จในระบบแบบ
ทวิลกั ษณ์ (Dualist) ซึง่ มองว่าเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นภาคเศรษฐกิ จชายขอบ (Marginal Sector)
ที่แยกส่วนจากภาคเศรษฐกิจในระบบ ถือเป็ นแหล่งรายได้ ทางสังคม เศรษฐกิ จนอกระบบเกิ ดขึน้
และดารงอยู่เนื่ องจากพัฒนาการทางเศรษฐกิ จและความเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จในระบบไม่
สามารถดูดซับกาลังแรงงานได้ ทั ้งหมด
2. แนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จนอกระบบและเศรษฐกิ จในระบบเชิ ง
โครงสร้ าง (Structuralist) เศรษฐกิจนอกระบบเป็ นระบบเศรษฐกิจที่รองรับเศรษฐกิ จในระบบ มีผล
ต่อการลดต้ นทุน และช่วยเพิ่มความสามารถเชิงแข่งขันของการผลิตในระบบ
3. แนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จนอกระบบและเศรษฐกิ จในระบบเชิ ง
กฎหมาย (Legalist) ซึง่ มองว่า เศรษฐกิจนอกระบบเป็ นผลจากระบบราชการที่ใช้ อานาจเกิ นเลย
และระบบกฎหมายที่สร้ างความยุ่งยากจนกลายเป็ นภาระต้ นทุนทางธุรกิ จ ส่งผลผู้ประกอบการ
พยายามหลบเลี่ยงและละเมิดระเบียบปฏิบัติของทางการ
แม้ ว่า เศรษฐกิ จนอกระบบจะมีจุ ด กาเนิ ด มาจากการมองว่ า เศรษฐกิ จ นอกระบบเป็ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ อยู่ในเศรษฐกิจสมัย ใหม่หรื อภาคอุตสาหกรรม แต่ในปั จจุบันการนา
คาว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ” ไปใช้ ขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ข องการศึก ษาของนัก วิชาการแต่ละคนที่
ให้ นิยามที่แตกต่างกัน ดังนั ้น คาว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ” จึงมีคาศัพท์ที่ใช้ แ ทนอยู่หลากหลาย ซึ่ง
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Suresh N. Shenda (อ้ างใน สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 2547: 5) รวบรวมคาศัพท์ที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดเน้ นของคาเรียกแทนเศรษฐกิจนอกระบบ ดังต่อไปนี ้
“เศรษฐกิจนอกระบบ” (Informal Economy) ใช้ เน้ นในกิ จการของช่ างฝี มือและวิสาหกิ จ
ขนาดเล็กที่อยู่ในประเทศกาลังพัฒนา
“เศรษฐกิ จแฝงเร้ น” (Hidden Economy) “เศรษฐกิ จใต้ ดิน ” และ “เศรษฐกิ จสนธยา”
(Twilight Economy) ใช้ เน้ นกิจกรรมที่เลี่ยงภาษี
“เศรษฐกิ จ คู่ข นาน” (Parallel Economy) และ “ตลาดมืด ” (Black Market) เน้ น เรื่ อ ง
การค้ าและการแลกเปลี่ยนเงิน
“เศรษฐกิ จ ไม่ ใ ช่ ท างการ (Unofficial Economy) และ “เศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ไ ด้ บั น ทึ ก ”
(Unrecorded Economy) เน้ นเศรษฐกิจที่หน่วยงานทางการไม่ได้ บันทึกไว้
“เศรษฐกิ จเงา” (Shadow Economy) เน้ นเรื่ องความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จอย่ า ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน เช่น กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งผู้ที่ทากิ จกรรม
เศรษฐกิจแบบนี ้จะได้ รับผลประโยชน์มากกว่าการทากิจกรรมเศรษฐกิจแบบเป็ นทางการ
“เศรษฐกิจเงินสด” (Cash Economy) เน้ นในเรื่ องการใช้ เงิ นสดเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ย นใน
ระบบเศรษฐกิจใต้ ดิน
“เศรษฐกิจที่จัดระเบียบตนเอง” (Self-regulated Economy) เน้ นสภาพที่ผ้ ูอยู่ในเศรษฐกิ จ
นี ้จัดการแก้ ไขปั ญหาและปรับตนเอง โดยไม่ได้ อาศัยการดูแลคุ้มครองจากรัฐ
“เศรษฐกิจที่บริการตนเอง “(Self-service Economy) เน้ นการสนองสินค้ าและบริ ก ารแก่
ตนเอง
“เศรษฐกิจที่สอง” (Second Economy) เป็ นการแสดงให้ เห็ นว่ายึดถื อเศรษฐกิ จในระบบ
เป็ นเศรษฐกิจที่หนึ่ง
“เศรษฐกิจสีเทา” (Grey Economy) เน้ นลักษณะทัว่ ไปของเศรษฐกิ จที่มีทั ้งไม่ข าวและไม่
ดา อย่างไรก็ตาม เส้ นแบ่งระหว่างเศรษฐกิจในระบบกับนอกระบบยังคงมีความพร่ามัวอยู่มาก
“เศรษฐกิ จที่ ไม่ ได้ มีก ารสังเกต” (Unobserved Economy) มีค วามหมายใกล้ เ คีย งกั บ
“เศรษฐกิ จที่มองไม่เห็น ” (Invisible Economy) และ “เศรษฐกิ จที่จมอยู่ข้ างล่าง” (Submerged
Economy) นอกจากนั ้นยังมีคาว่า “เศรษฐกิจที่ผิดปกติ” (Irregular Economy) อีกด้ วย
สาหรับ การศึก ษาครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ใช้ คาเรี ย กแทน “เศรษฐกิ จนอกระบบ” ว่า Underground
Economy ตามการนิยามของ Feige (1990) ที่มองว่าเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นการดาเนิ นกิ จกรรม
ที่ไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม รวมถึงเป็ นกิ จกรรมที่ฝ่าฝื นกฎหมายด้ วย โดย
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การซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นการคัดลอก
เอาผลงานของเจ้ าของลิขสิทธิ์มาทาการเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือความยิ นยอมจากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ซงึ่ เป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงใช้ คาว่า
Underground Economy แทนเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็ นการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
จากการใช้ คาศัพท์แ ทนเศรษฐกิ จนอกระบบที่มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ข อง
การศึก ษานัน้ ส่งผลต่อความหลากหลายในการให้ ความหมายเศรษฐกิ จนอกระบบซึ่งขึน้ อยู่กั บ
จุดเน้ น ของการศึก ษาและวัตถุ ป ระสงค์ข องการน าไปใช้ นัก วิชาการและองค์ก รต่ างๆ จึง ระบุ
ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบตามเกณฑ์ที่ตนเองกาหนดขึน้ มาเป็ นแนวทางในการศึก ษา
ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของเศรษฐกิจนอกระบบ
นักวิชาการแต่ละคนให้ ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบแตกต่างกันตามเกณฑ์แ ละ
การให้ ความสาคัญในงานศึกษาของตนเอง ดังต่อไปนี ้
Feige (1990: 90) ให้ คาจากัดความเศรษฐกิจนอกระบบที่เน้ นด้ านคุณสมบัติข องกิ จกรรม
เพื่อให้ เห็นความแตกต่างระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบกับเศรษฐกิ จนอกระบบ กล่าวคือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ ้นอยู่กับการผูก ติดอยู่กับกฎใดที่ถูก บัญญัติไว้ หรื อไม่ การผูก ติดอยู่กับกฎ
หรือยอมทาตามกฎถือว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็ นทางการหรือเศรษฐกิ จในระบบ ในขณะที่
กิจกรรมที่ไม่ได้ ดาเนินตามกฎต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึน้ ถื อว่าเป็ นเศรษฐกิ จนอกระบบ โดย Feige ให้
ค าจ ากั ด ความของเศรษฐกิ จ นอกระบบไว้ ว่ า “เป็ นเป็ นการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดเชิงสถาบันและกิจกรรมที่เป็ นการฝ่ าฝื นในเชิ งกฎหมาย”
Hart (2006) ให้ ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบว่ าเป็ นทางเลือกในการประกอบ
อาชี พ ของผู้ ด้ อ ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสัง คมซึ่ง เป็ นคนยากจน รวมถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช้ ทัก ษะ
ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตแบบล้ าหลัง และมัก เป็ นธุรกิ จขนาดเล็ก ที่มีก ารลงทุนใน
ระดับต่า
ความหมายของเศรษฐกิจนอกระบบในแง่ มมุ ของการใช้ ก ฎหมายเป็ นตัวแบ่ งกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจนอกระบบหมายถึง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จทุก ประเภทที่อยู่นอกเหนื อตัวบท
กฎหมายรวมถึ งกิ จ กรรมที่ไ ม่ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (สานั ก แรงงานระหว่า งประเทศ
2546: 8) ลักษณะดังกล่าวทาให้ เศรษฐกิ จนอกระบบมีความน่ าสนใจกว่าเศรษฐกิ จในระบบ ซึ่ง
เป็ นความท้ าทายต่อการศึก ษาเศรษฐกิ จที่ป กปิ ดซ่อนเร้ นและหลีก เลี่ย งจากกฎหมาย (Loayza
Norman อ้ างใน วรพล โสคติยานุรักษ์ 2550: 17)
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ฐปนี ย์ วัชรชัย สมร (2537: 10-11) ให้ ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบไว้ 2 แง่ มุม
ได้ แก่ แง่ของการหลีกเลี่ยงภาษี และแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบในแง่ ข องการหลีก เลี่ย งภาษี หมายถึง การดาเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ชาระภาษี อากรหรื อพยายามชาระแต่น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น โดยอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมายภาษี อากร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการหลบหนี ภาษี ด้วย
ความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบในแง่ ข องผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หมายถึ ง
กิจกรรมที่ต้องกระทาในลัก ษณะแอบแฝงซ่อนเร้ น ทาให้ รายได้ จากการดาเนิ นกิ จกรรมไม่มีก าร
บันทึกเป็ นตัวเลขสถิติทางการโดยเฉพาะในบัญชีรายได้ ประชาชาติ
ส่วนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ ความหมาย
ของเศรษฐกิจนอกระบบบนพื ้นฐานของการบริหารและจัดการของรัฐไว้ ว่า เศรษฐกิจนอกระบบเป็ น
การประกอบอาชีพและธุรกิ จในภาคการผลิตสินค้ าและบริ ก ารที่สร้ างงานและรายได้ ซึ่งไม่ได้ อยู่
ภายใต้ การบริหารจัดการของภาครัฐ รวมถึงเป็ นหน่ วยงานธุรกิ จขนาดเล็ก ของชุมชน โดยเจ้ าของ
ธุรกิจเป็ นผู้ทางานเองหรืออาจมีลูก จ้ างเพีย งเล็ก น้ อยเท่านัน้ แต่อาจจะเป็ นกิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
ตามถูกกฎหมาย หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือไม่มีกฎหมายกากับ (สานัก ประเมินผลและเผยแพร่ ก าร
พัฒนา 2547: 6-7)
อย่ างไรก็ ตาม McDonald (1984: 4-18) พยายามนิ ย ามความหมายของเศรษฐกิ จนอก
ระบบให้ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ โดยเขาเสนอความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบไว้ 4
ประการด้ วยกัน ได้ แก่
1. ความหมายที่หนึ่ง คือ การดาเนินกิจกรรมที่ถูกกฎหมายของบุคคลหรื อหน่ วยธุรกิ จ แต่
ผู้ประกอบกิจกรรมเหล่านัน้ พยายามหลีก เลี่ย งการเสีย ภาษี ทาให้ รัฐบาลต้ องสูญเสีย รายได้ จาก
ภาษี อากรในส่วนนี ้
2. ความหมายที่สอง คือ การรวมกิ จกรรมตามความหมายประการแรกรวมกับกิ จกรรมที่
โดยปกติสมควรได้ รับการบันทึกอยู่ในระบบบัญชีของทางการ แต่เนื่องจากไม่สามารถเก็ บรวบรวม
ข้ อมูลมาทาการบันทึกได้ จึงทาให้ กิจกรรมบางส่วนนี ้ต้ องถูกละเลยไป
3. ความหมายที่สาม คือ การรวมกิจกรรมตามความหมายทั ้งสองความหมายรวมกับการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางชนิ ดที่มีลัก ษณะผิ ดกฎหมายต่างๆ เข้ าไว้ ด้วย เช่ น การค้ ายา
เสพติด การลักลอบสินค้ าหนีภาษี การตั ้งบ่อนการพนัน เป็ นต้ น

13
4. ความหมายสุดท้ ายเป็ นความหมายที่ครอบคลุม ความหมายทั ้งสามประการรวมกั บ
กิจกรรมที่มิได้ มีการซื ้อขายในระบบตลาดและเป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมแอบแฝง เช่ น การทางาน
บ้ านของแม่บ้าน หรือการทางานที่บ้าน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีความพยายามในการกาหนดคานิ ย ามของเศรษฐกิ จนอกระบบ
โดยยึดเกณฑ์และคุณสมบัติของกิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่ยังคงมีปัญหาจากการระบุว่ากิ จกรรมใด
เป็ นเศรษฐกิ จ นอกระบบอยู่ ซึ่ง Castells and Portes (1989: 11-15) เสนอให้ พิจ ารณาจาก
กระบวนการผลิตและการจาหน่ายสินค้ า มิใช่สนใจเพียงผลผลิตขัน้ สุดท้ ายเท่านัน้ เช่ น การศึก ษา
ตลาดเสื ้อผ้ าซึง่ เป็ นสินค้ าที่ถูกกฎหมาย หากผลิตในโรงงานที่มีระบบประกันสังคมและใช้ แ รงงานที่
ถูกต้ องตามกฎหมาย กิ จกรรมนัน้ จะเป็ นเศรษฐกิ จในระบบ ในทางกลับกันหากเสื ้อผ้ าผลิตจาก
แรงงานที่ไม่ได้ รับการคุ้มครองและไม่มีการเสียภาษี อย่ างถูก ต้ องตามกฎหมาย เสื ้อผ้ าเหล่านัน้ จะ
กลายเป็ นผลผลิตของกิจกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบโดยทันที นอกจากพิจารณากระบวนการผลิต
แล้ ว การจาหน่ายยังสามารถบ่งบอกประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ด้วย หากผู้ประกอบการ
นาเสื ้อผ้ ามาขายในร้ านค้ าที่มีก ารจดทะเบี ย นและมีก ารเสีย ภาษี จะถูก จัดเป็ นเศรษฐกิ จในระบบ
ในทางตรงกันข้ ามหากวางขายตามตลาดนัดหรื อแผงลอยและไม่มีก ารเสีย ภาษี การดาเนิ นการ
ดังกล่าวจะกลายเป็ นเศรษฐกิจนอกระบบโดยทันทีแม้ ว่าเสื ้อผ้ าเหล่านัน้ จะผลิตมาจากโรงงานที่ มี
การจดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายก็ตาม
สาหรับการศึกษาในครั ้งนี ้ ผู้วิจัย เลือกใช้ คานิ ย ามของเศรษฐกิ จนอกระบบที่ใช้ ก ฎหมาย
เป็ นเกณฑ์ เพราะกฎหมายถื อว่าเป็ นข้ อกาหนดของสั งคมที่มีความชัดเจนในการกาหนดและให้
แนวทางในการกระทาของบุคคลในสังคมและเป็ นสิ่งที่ทุก คนต้ องปฏิบัติตาม ดังนัน้ กฎหมายจึง
สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการขี ดเส้ นแบ่ งระหว่างเศรษฐกิ จนอกระบบกับเศรษฐกิ จในระบบได้
ชัดเจนกว่าการใช้ เกณฑ์อื่นๆ ที่ยังมีความคลุมเครืออยู่
สาหรับการศึกษา “ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ” ซึ่ง เป็ นธุรกิ จ เกี่ ย วกับ สินค้ าที่ผิ ดกฎหมายทั ้ง
ในด้ านกระบวนการผลิ ต การจ าหน่ า ยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั น้ สุ ด ท้ ายโดยผิ ด ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แต่ผ้ ูวิจัย ให้ ความสาคัญกับกระบวนการขายมากกว่าในด้ าน
อื่นๆ เมื่อเป็ นเช่นนั ้น ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จึงจัดว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบที่ละเมิด
กฎหมายของสังคมและไม่มีก ารเสีย ภาษี ต่อรัฐเพราะช่ องทางการขายเป็ นไปในลัก ษณะของการ
ปิ ดบังและซ่อนเร้ น
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1.2 ประเภทของเศรษฐกิจนอกระบบ
จากการนิยามของเศรษฐกิจนอกระบบที่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่า เศรษฐกิ จนอกระบบ
เป็ นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีความเหลื่อมซ้ อนกับเศรษฐกิ จในระบบบางอย่ าง ทาให้
นัก วิช าการต้ อ งแบ่ ง แยกประเภทของเศรษฐกิ จนอกระบบให้ เกิ ด ความชั ดเจน และถูก ต้ องใน
การศึกษา
Thomas (1992: 3-6) แบ่งประเภทของเศรษฐกิจนอกระบบบนพื ้นฐานของการผลิตทั ง้ ใน
ด้ า นแหล่ ง ที่ ก่ อให้ เ กิ ดสิ น ค้ า กระบวนการผลิ ต และผลผลิต ขั น้ สุดท้ า ย ซึ่ง แบ่ ง ได้ 4 ประเภท
ดังต่อไปนี ้
1. เศรษฐกิ จ นอกระบบภาคครั ว เรื อ น (The Household Sector) เป็ นกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจนอกระบบที่มีการผลิตและกระจายสินค้ าและบริการเกิ ดขึน้ ภายในครัวเรื อน จุดเด่นของ
กิจกรรมประเภทนี ้ คือ ผลผลิตจะไม่ถูก นาไปจาหน่ ายยังตลาดภายนอกและไม่มีก ารแลกเปลี่ย น
ทางการตลาดเข้ ามาเกี่ยวข้ อง กิจกรรมเหล่านี ้มักไม่ถูกประเมินค่าเป็ นตัวเงินเนื่องจากเป็ นกิ จกรรม
ที่เกิดขึ ้นภายในบ้ าน เช่น การทางานบ้ านของแม่บ้านเป็ นกิจกรรมที่ไม่รวมอยู่ในรายได้ ประชาชาติ
กิจกรรมประเภทนี ้เป็ นการผลิตเพื่อการยังชีพโดยตรงมากกว่าเป็ นการผลิตเพื่อรายได้
2. เศรษฐกิ จนอกระบบภาคไม่เป็ นทางการ (The Informal Sector) เป็ นกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ประกอบด้ วยผู้ผลิตขนาดเล็กและบุคคลที่ทางานของตัวเองเพื่อผลิตและกระจายสินค้ า
และบริการต่างๆ อันนาไปสู่ก ารแลกเปลี่ย นทางการตลาด เช่ น การขายของข้ างถนนหรื อหาบเร่
แผงลอย การขายสินค้ าตามตลาดนัด เป็ นต้ น จุดเด่นของกิจกรรมประเภทนี ้ คือ สินค้ าและบริ ก าร
เป็ นสิ่งที่ถูกต้ องตามกฎหมายในด้ านกระบวนการผลิตและการจาหน่าย
ความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิ จนอกระบบภาคครัวเรื อนกับเศรษฐกิ จนอกระบบภาคไม่
เป็ นทางการ คือ สินค้ าและบริการจากเศรษฐกิจนอกระบบภาคไม่เป็ นทางการจะถูก นาออกมาขาย
หรือแลกเปลี่ยนผ่านตลาดการค้ านอกระบบ ซึ่งต่างกับสินค้ าและบริ ก ารของเศรษฐกิ จนอกระบบ
ภาคครัวเรือนจะไม่เข้ าสู่การแลกเปลี่ยนทางการตลาด
3. เศรษฐกิจนอกระบบแบบไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ (The Irregular Sector) เป็ นกิ จกรรม
เศรษฐกิจที่ผิดข้ อกฎหมายในบางประการ เช่น การหลบเลี่ยงภาษี การไม่จ่ายค่าจ้ างตามค่าจ้ างขัน้
ต่า และกฎระเบียบความปลอดภัยในโรงงานไม่เป็ นไปตามที่ก ฎหมายกาหนด เป็ นต้ น จุดเด่นของ
กิ จกรรมประเภทนี ้ คือ ผลผลิตในขัน้ สุดท้ า ยเป็ นสิ่งที่ ได้ รั บอนุญ าตตามกฎหมาย แต่ ความผิ ด
กฎหมายเกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตและการจาหน่าย
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4. เศรษฐกิ จ ที่ผิดกฎหมาย (The Criminal Sector) กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จประเภทนี ้
แตกต่างจากประเภทที่สาม คือ ผลผลิตในขัน้ สุดท้ ายของเศรษฐกิ จนอกระบบแบบไม่เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์จะเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องตามกฎหมาย แต่ผลผลิตของเศรษฐกิ จที่ผิดกฎหมายเป็ นสินค้ าที่ผิด
กฎหมาย เช่ น สินค้ าที่ข โมยมา ยาเสพติด สินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ตาม กิ จกรรม
เศรษฐกิจในประเภทนี ้ไม่ได้ เสียภาษี และเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่ างชัดเจน ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐมัก
ใช้ วิธีจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้ องในเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย มากกว่าประเภทอื่น
นอกจากการแบ่ งประเภทเศรษฐกิ จ นอกระบบของ Thomas ตามพื ้นฐานของการ
ผลิตแล้ ว Feige (1989: 13-15) ยังแบ่งประเภทของเศรษฐกิ จนอกระบบตามกฎเกณฑ์ข องสังคม
(institutional rules) โดยพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ ถูก หรื อผิ ดกฎหมาย และ
เป็ นการดาเนินตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสังคมหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1. เศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย (The illegal economy) ประกอบไปด้ วยกิ จกรรมการผลิตและ
การจาหน่ายสินค้ าและบริการที่ผิดกฎหมาย เช่ น การค้ ายาเสพติด โสเภณี แ ละการพนันแบบผิ ด
กฎหมาย ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย (The Criminal Sector) ของ Thomas
2. เศรษฐกิ จที่ไม่ได้ รายงาน (The unreported economy) เป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่
หลีกเลี่ยงกฎระเบียบทางการเงินในรูปของภาษี และไม่มีการรายงานจานวนรายได้ ที่ผ้ ปู ระกอบการ
ต้ องชาระภาษี
3. เศรษฐกิ จที่ไม่ได้ บันทึก (The unrecorded economy) เป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่
ปิ ดบังการลงรายการตามที่รัฐบาลกาหนดในการรวมอยู่ในรายได้ ประชาชาติ ทาให้ จานวนรายได้
เหล่านั ้นไม่ปรากฏในบัญชีรายได้ ประชาชาติ
4. เศรษฐกิจแบบไม่เป็ นทางการ (The informal economy) ประกอบไปด้ วยกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงข้ อกาหนดทางกฎหมายและการบริหารจัดการของรัฐ ไม่มีก ารจ่ ายค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การทาธุรกิจที่ไม่ขึ ้นทะเบียนการค้ า บริษัทที่ไม่มีระบบประกันสังคมให้ กับ
พนักงาน เป็ นต้ น กิจกรรมในลักษณะนี ้เหมือนกับเศรษฐกิจนอกระบบแบบไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
(The Irregular Sector) ของ Thomas
อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทของกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบของ Feige ยังคงมีเหลื่อม
ซ้ อนกัน โดยเฉพาะเศรษฐกิ จที่ ไม่ได้ รายงานกั บเศรษฐกิ จที่ไม่ ได้ บันทึก เนื่ องจากกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจบางอย่างสามารถเข้ าข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ทั ้งสองอย่ าง นอกจากนัน้ ยังมีปั ญหา
ความสับสนระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายและเศรษฐกิ จแบบไม่เป็ นทางการซึ่งคน
ทัว่ ไปมักไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกิจกรรมทั ้ง 2 ประเภทนี ้ได้ กล่าวคือ เศรษฐกิ จที่ผิด
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กฎหมายเป็ นกิจกรรมการผลิตและการจาหน่ายสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถทาการแลกเปลี่ย น
ในตลาดที่มีการควบคุมจากรัฐได้ เช่น ยาเสพติด สินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นต้ น ส่วนเศรษฐกิ จแบบ
ไม่เป็ นทางการนั ้นจะเกี่ ย วข้ องกับ ผลผลิตที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่มัก มีปั ญหาจากกระบวนการผลิต
และการจาหน่ายที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย เช่น การผลิตเสื ้อผ้ าจากโรงงานที่ให้ ค่าจ้ างแก่ แ รงงาน
ไม่เป็ นตามค่าจ้ างขั ้นต่า หรือการนาเสื ้อผ้ ามาขายในตลาดนัดที่ไม่มีการจดทะเบี ย นการค้ าทาให้ รัฐ
ไม่สามารถจัดเก็บภาษี ได้ ดังนั ้น แม้ ว่าเสื ้อผ้ าไม่ใช่ สินค้ าที่ผิดกฎหมาย แต่ผ่านกระบวนการผลิต
และจาหน่ายที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงจากรัฐก็ ถูกจัดว่าเป็ นเศรษฐกิจนอกระบบด้ วย
สาหรับปั ญหาประการสุดท้ าย คือ ปั ญหาในการขีดเส้ นแบ่งระหว่างกิ จกรรมที่ใช้ ก ฎหมาย
เป็ นเกณฑ์ เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ก่ อให้ เกิ ดความเหลื่อมซ่อนในการ
แบ่งประเภทของกิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ ผิดกฎหมายในประเทศหนึ่ง อาจเป็ น
กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ผิด กฎหมายในอี ก ประเทศหนึ่ ง ก็ ได้ เช่ น ประเทศฮอลแลนด์ ย อมรับ โสเภณี ที่ จ ด
ทะเบี ย นว่ าเป็ นสิ่งที่ ถูก ต้ องตามกฎหมาย แต่ประเทศไทยกลับถื อว่า อาชี พโสเภณี ทัง้ หมดเป็ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย (Portes and Haller 2005: 405)
นอกจากการแบ่งประเภทของนักวิชาการต่างประเทศแล้ ว ผาสุก พงษ์ ไพจิ ตร (2543: 12)
ยังแบ่งประเภทของเศรษฐกิจนอกระบบบนพื ้นฐานของกฎหมาย ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิ จผิ ดกฎหมายหรื อนอกกฎหมาย เช่ น การค้ ายาเสพติด การค้ าของเถื่ อน การค้ า
สัต ว์แ ละพืช สงวนพันธ์ การลัก ลอบตัด ไม้ การพนัน โสเภณี และการค้ ามนุษ ย์ ส อดคล้ องกั บ
เศรษฐกิ จที่ผิดกฎหมาย (The Criminal Sector และ The illegal economy) ของ Thomas และ
Feige ตามลาดับ
2. ธุ รกิ จที่ห ลีก เลี่ย งภาษี ต่า งๆ สอดคล้ องกั บเศรษฐกิ จ นอกระบบแบบไม่เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ (The Irregular Sector) ของ Thomas และเศรษฐกิ จที่ไม่ได้ รายงาน (The unreported
economy) ของ Feige
3. การคอร์รัปชั่นทั ้งในภาครัฐและเอกชน
4. ภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็ นทางการ หมายถึง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จซึ่งไม่ผิดกฎหมาย
แต่หลุดรอดหรือมิได้ ถูกนับรวมเข้ าอยู่ในสถิ ติข องบัญชี รายได้ ประชาชาติอย่ างครบถ้ วน อาจเป็ น
ธุรกิ จ ขนาดย่ อ ม การทาธุรกิ จในครัวเรื อน การทาอาชี พ ส่วนตัว หาบเร่ แ ผงลอย สอดคล้ องกั บ
เศรษฐกิ จนอกระบบภาคไม่เป็ นทางการ (The Informal Sector) ของ Thomas และเศรษฐกิ จที่
ไม่ได้ บันทึก (The unrecorded economy) ของ Feige
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5. เศรษฐกิจภาคครอบครัว เช่น การเลี ้ยงดูบุตร การดูแ ลคนชรา รวมทั ้งงานบ้ าน ซึ่งงาน
ในลัก ษณะนี จ้ ะไม่ ถูก นับ รวมในสถิ ติรายได้ ประชาชาติ สอดคล้ องกั บเศรษฐกิ จนอกระบบภาค
ครัวเรือน (The Household Sector) ของ Thomas
สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่งชาติ (2547: 2-3) แบ่ ง
ประเภทของกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบภายใต้ บริบทของสังคมไทยไว้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. การผลิตสินค้ าและบริการสาขาที่ไม่เป็ นทางการ หมายถึง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ไม่
ผิดกฎหมาย แต่เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่การรองรับทางกฎหมาย ไม่มีระบบภาษี หรื อระบบ
เงินเดือนและการจ้ างงานที่แน่นอน ส่วนใหญ่ เป็ นกิ จกรรมที่มีข นาดเล็ก มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ าง
รวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี ้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
1.1 กลุ่มการผลิต ได้ แ ก่ ผู้รับจ้ างทางานที่บ้าน ธุรกิ จรายย่ อยระดับครัวเรื อน ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เป็ นต้ น
1.2 กลุ่มการค้ าและบริการ ได้ แก่ หาบเร่แผงลอย การซ่อมแซมของใช้ ในครัวเรื อน
เป็ นต้ น
1.3 กลุ่มบริการขนส่ง ได้ แก่ การรับส่งผู้โดยสาร เป็ นต้ น
1.4 กลุ่ม กิ จ กรรมภาคครอบครั ว ได้ แ ก่ การผลิ ตเพื่อบริ โ ภคในครอบครั ว การ
ทางานบ้ าน ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ไ้ ม่ได้ รับค่าตอบแทนและไม่มีก ารแจงนับเป็ น
ส่วนหนึ่งของรายได้ ประชาชาติ
2. การผลิตสินค้ าและบริการที่ผิดกฎหมาย หมายถึง กิ จกรรมที่เกี่ ย วข้ องกับกระบวนการ
ผลิตและจัดจาหน่าย ตลอดจนการให้ บริการผิดกฎหมาย ได้ แ ก่ การพนันผิ ดกฎหมาย การค้ าของ
เถื่อน ของหนีภาษี ของละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดทั ้งการทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงิน เป็ นต้ น
เมื่อพิจารณาการแบ่งประเภทของกิจกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบ พบว่า กิ จกรรมเศรษฐกิ จ
นอกระบบแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มแรกเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ย วกับสินค้ าและบริ ก ารที่ถูก
กฎหมาย แต่อาจมีก ระบวนการผลิตหรื อการจาหน่ ายที่ไม่ถูก ต้ องตามกฎหมาย นอกจากนัน้ ยัง
รวมถึงการทางานบ้ านด้ วย และกลุ่มที่สองเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้ าและบริการที่ผิดกฎหมาย
สาหรับ การศึก ษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ยึ ดการแบ่ งประเภทกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบของ
Thomas และสานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ
ซึง่
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จัดเป็ นเศรษฐกิ จที่ผิดกฎหมาย เนื่ องจากผลผลิตใน
ขั ้นสุดท้ ายเกิดจากกระบวนผลิตและการจาหน่ายที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย เพราะเป็ นการลัก ลอบ
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เอาผลงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ม าท าการเผยแพร่ โ ดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง เข้ าข่ า ยผิ ด กฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
1.3 สาเหตุของการเกิดเศรษฐกิจนอกระบบ
เศรษฐกิ จ นอกระบบเป็ นทางเลือ กหนึ่ง ของการแสวงหาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ ที่
นอกเหนื อจากเศรษฐกิ จ ในระบบ เนื่ องจากเศรษฐกิ จในระบบไม่สามารถที่จะตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมได้ ครอบคลุมเท่าที่ควร เศรษฐกิจนอกระบบจึงถื อกาเนิ ดขึน้ เพื่อเป็ นวิถีทางแห่ง
การเอารอดตัวของผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม สาหรับสาเหตุข องการก่ อกาเนิ ดเศรษฐกิ จนอกระบบ
ประกอบไปด้ วยปั จ จัย ต่ างๆ (เฉิ ด ฉิ น สุก ปลั่ง และ รัต พงษ์ สอนสุภ าพ 2547: 58-59; บริ ษั ท
ศูนย์ วิจัย กสิก รไทย จากัด 2539: 2-4; วรพล โสคติย านุรัก ษ์ 2550: 22-28; สังศิต พิริย ะรังสรรค์
นวลน้ อย ตรีรัตน์ และ นพนันท์ วรรณเทพสกุล 2547: 128-129) ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยด้ านระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม
เศรษฐกิจในระบบเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่มีก ฎระเบี ย บและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ
จากการก าหนดของรั ฐ ผ่ า นการบั ง คั บ ใช้ กฎหมาย ยิ่ ง รั ฐ เพิ่ ม ความเข้ มงวดในการบั ง คับ ใช้
กฎระเบี ย บมากขึน้ ยิ่ งเป็ นตัวจ ากัดอิ สระของบุคคลหรื อ องค์ก รในการเข้ า สู่เศรษฐกิ จในระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ถูกกีดกันออกจากการกาหนดนโยบาย และไม่สามารถเป็ นตัวแทนของ
กระบวนการวางแผนนโยบายให้ สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลก็จะแสวงหาทางออก
โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐจนหันไปสู่ก ารประกอบอาชี พเศรษฐกิ จนอกระบบ
โดยกฎหมายเหล่านั ้นไม่สามารถบังคับและควบคุมเศรษฐกิจนอกระบบได้ ดังเช่ น ตลาดซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดขึ ้นเนื่องจากการมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่เป็ นตัวจากัดการเผยแพร่ ซีดีที่มี
ลิขสิทธิ์ ผู้ขายจะขายซีดีที่มีลิขสิทธิ์ได้ จะต้ องขอใบอนุญาตการขายสินค้ าประเภทซีดีก่อน ซึ่งหาก
ไม่ขอใบอนุญาตจะถูกปรับเงินระหว่าง 200,000-1,000,000 บาท นอกจากการขอใบอนุญาตขาย
ซีดีแ ล้ ว ผู้ ขายจะต้ องขอใบอนุญาตในการขายสินค้ าที่มีลิ ข สิทธิ์ ด้ว ย กระบวนการดัง กล่าวเป็ น
ความยุ่งยากและมัก ถูก เพิก เฉยจากผู้ข าย ทาให้ ผ้ ูข ายขายซีดีโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูก ต้ องตาม
กฎหมาย
ในส่ว นการศึก ษาของ Hernando de Soto (2542) ที่ ศึก ษาเศรษฐกิ จนอกระบบใน
ประเทศเปรูเป็ นการตอกย ้าให้ เห็นอุปสรรคของการเข้ าสู่เศรษฐกิ จในระบบที่ถูก ต้ องตามกฎหมาย
ซึง่ พบว่า บุคคลที่ต้องการเปิ ดร้ านค้ าเล็กๆ อย่ างถูก ต้ องตามกฎหมายต้ องปฏิบัติตามขัน้ ตอนทาง
ราชการที่ใช้ เวลาทั ้งหมด 43 วัน และมีค่าใช้ จ่ายเป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณาต้ นทุนด้ านเวลาของ
การทาให้ ร้า นค้ าออกจากการค้ าเร่ ข้ า งถนนแล้ วเข้ ามาสู่ตลาดในระบบที่ มีก ารจัด ตัง้ และจด
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ทะเบียนใช้ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 17 ปี หรือการได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินต้ องใช้ ระยะ
เวลานาน เช่น ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ที่มีข้อกฎหมายว่าการขอเปิ ดร้ านค้ าที่ถูกต้ องตามกฎหมายต้ อง
ผ่านขั ้นตอนทางราชการถึง 168 ขั ้นตอน โดยผ่ านหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน 53 หน่ วยงาน ใช้
เวลารวมทั ้งหมด 13-25 ปี และในประเทศเฮติต้องผ่านขั ้นตอนต่างๆ ทั ้งหมด 111 ขัน้ ตอน และใช้
เวลาประมาณ 12 ปี ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงกฎระเบี ย บข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
มากจนเกินไป จนกลายเป็ นการบีบบังคับให้ บุคคลหันไปประกอบอาชีพเศรษฐกิจนอกระบบแทน
สังคมมี ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ มากเกิ นไปท าให้ บุ คคลหัน ไปหาทางออกโดยการเข้ า สู่
กิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบแทน ซึง่ สอดคล้ องกับความคิดของ Jamal and Weeks (1993 อ้ างใน
Wuyts 1998: 3) ที่ ม องว่ า บุ ค คลต้ อ งการออกจากการท างานภาคเศรษฐกิ จ ในระบบที่ มี
กฎระเบียบและข้ อบังคับมากเกินไปเพื่อหันมาประกอบกิจการในเศรษฐกิจนอกระบบ
ยิ่งรัฐพยายามออกกฎระเบี ย บเพื่อควบคุมกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบมากเท่าไหร่ ยิ่ ง
เป็ นการตอกย ้าให้ เห็นว่ารัฐไม่สามารถจัดการเศรษฐกิ จนอกระบบได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพ ดังนัน้
การเข้ ามาแทรกแซงกลไกทางการตลาดของรัฐที่มากเกินไปจึงแสดงให้ เห็นถึงชัยชนะของเศรษฐกิ จ
นอกระบบ เพราะรัฐต้ องขยายการควบคุมและพยายามหาวิธีในการกาหนดกรอบของกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จให้ อยู่ภ ายใต้ ก ฎหมาย ลัก ษณะดัง กล่าวจึ งก่ อให้ เ กิ ดการขยายตัวของเศรษฐกิ จนอก
ระบบที่เพิ่มมากขึ ้น (Portes and Haller 2005: 409)
การกาหนดข้ อห้ ามทางกฎหมายที่เข้ มงวดมากเกินไป ไม่ว่าด้ วยเหตุผลทางศีลธรรม ความ
สงบเรียบร้ อย สิ่งแวดล้ อม และเหตุผลจากข้ อตกลงจากสังคมส่วนรวม เช่ น กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายเกี่ ย วกับ การห้ ามทาธุร กิ จผิ ดกฎหมายทุก ประเภท ล้ ว นกลายเป็ นการลดช่ องทางการ
กระทาของบุคคลในสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับการห้ ามทาธุรกิจผิ ดกฎหมายทุก ประเภท เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับสินค้ า
ลิขสิทธิ์ที่ห้ามบุคคลที่มิได้ เป็ นเจ้ าของทาการเผยแพร่ โดยมิได้ รับอนุญาต ข้ อห้ ามตามกฎหมายนี ้
เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ราคาของสินค้ าลิขสิทธิ์มีราคาสูงขึ ้นเพราะถูก ผูก ขาดโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง ผู้
ที่ต้อ งการสิน ค้ าลิ ข สิท ธิ์ จึง ต้ องยอมเสีย เงิ น ในราคาสูง อย่ า งไรก็ ตาม กฎหมายเกี่ ย วกับ สิ นค้ า
ลิขสิทธิ์เพิ่งเริ่มบังคับใช้ อย่างจริ งจังในปี พ.ศ. 2537 ทาให้ ผ้ ูข ายสินค้ าต้ องไปจดทะเบี ย นการค้ า
และต้ องมีก ารตกลงกับ เจ้ าของลิข สิทธิ์ เช่ น ในอดีตการซีดีเทปและวิดีโอลอกเลีย นแบบยัง ไม่มี
กฎหมายมารองรับให้ เป็ นสินค้ าลิขสิทธิ์ การขายเทปและวิดีโอจึงเป็ นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อรัฐ
ประกาศบังคับใช้ กฎหมายลิขสิทธิ์ทาให้ ผ้ ขู ายต้ องขายเทปและวิดีโอลิข สิทธิ์ เท่านัน้ อย่ างไรก็ ตาม
เนื่องจากต้ นทุนของเทปและวิดีโอลิข สิทธิ์ มีราคาสูง ส่งผลให้ ผลกาไรจากการขายลดลง ประกอบ
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กับมีผ้ ูผลิตที่ลกั ลอบผลิตเทปและวิดีโอละเมิดลิขสิทธิ์จึง กลายเป็ นสาเหตุให้ บุคคลบางกลุ่มถูก ดึง
เข้ าสู่การขายเทปและวิดีโอละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้ ผลกาไรสูงกว่าแม้ ว่าจะต้ องใช้ ความพยายามในการ
หลบเลี่ยงจากการถูกจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจก็ตาม
หากรั ฐก าหนดข้ อห้ ามเกี่ ย วกับการประกอบอาชี พมากเกิ น ไป จะยิ่ งกลายเป็ นการบี บ
บังคับให้ คนที่ด้อยโอกาสหันเข้ าสู่ก ารประกอบอาชี พในภาคเศรษฐกิ จนอกระบบ สอดคล้ องกับที่
Ghersi และ Leonard (1977, 1998 อ้ างใน Portes and Haller 2005: 409) กล่าวไว้ ว่า ยิ่ งรัฐมี
ความพยายามในการจัดการกับกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบผ่ านการออกกฎระเบี ย บและควบคุม
มากเท่าใด ก็ จ ะยิ่ งเป็ นการก่ อ ให้ เกิ ดเงื่ อ นไขที่นาไปสู่ กิจ กรรมนัน้ ๆ มากขึน้ หรื อดังที่ Lomnitz
(1988: 54) กล่าวไว้ ว่า “ระเบียบสร้ างความไม่เป็ นระเบียบขึ ้นมา เช่นเดียวกับเศรษฐกิ จในระบบได้
สร้ างเศรษฐกิจนอกระบบขึ ้นมา” ดังนัน้ ตราบเท่าที่ยังมีก ารกาหนดจากรัฐว่า กิ จกรรมใดจัดเป็ น
เศรษฐกิจในระบบย่อมจะก่อให้ เกิดเศรษฐกิ จนอกระบบขึ ้นมาโดยทันที
2. ปั จจัยด้ านการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนภาคธุรกิจและประชาชน เช่น ภาษี
งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ พบว่า การเพิ่มขึ ้นของภาระภาษี 1เป็ นสาเหตุหลัก ที่ทาให้ เศรษฐกิ จ
นอกระบบเพิ่มมากขึ ้น บุคคลต่างๆ มักไม่ต้องการชาระภาษี ในอัตราสูง เพราะเงิ นภาษี ที่ต้องเสีย ไป
ถือว่าเป็ นกาไรอันมหาศาลจากการประกอบอาชี พ เมื่อเป็ นเช่ นนัน้ บุคคลจะผลัก ตัวเองออกจาก
เศรษฐกิจในระบบที่ต้องเสียภาษี ไปสู่เศรษฐกิจนอกระบบที่หลีก เลี่ย งหรื อละเมิดภาษี แ ทน ดังเช่ น
การขายสินค้ าตามตลาดนัดที่ผ้ ูข ายเสีย ค่าใช้ จ่ายเพีย งค่าเช่ าสถานที่เท่านัน้ แต่ไม่ต้องเสี ย ภาษี
รายได้ แต่อย่างใด รายได้ ที่เกิดจากการขายสินค้ าจึงไม่ถูกหักจากการชาระภาษี ซึง่ ต่างจากการเปิ ด
ร้ านที่มีใบอนุญาตหรือร้ านที่จดทะเบียนการค้ าซึง่ รายได้ จากร้ านเหล่านี จ้ ะถูก นับรวมอยู่ในรายได้
ประชาชาติ และต้ องมีการเสียภาษี ตามสัดส่วนของรายได้ ที่ได้ จากการขาย ดังนั น้ ผู้ข ายจึงไม่ได้ รับ
เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการขายสินค้ าซึง่ มีความแตกต่างจากการขายตามตลาดนัด
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษี แต่ไม่ สามารถรับรองได้
ว่าจะสามารถลดขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบได้ ซึง่ อาจจะทาเพีย งแค่ก ารรัก ษาระดับและไม่ทา
ให้ ขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบเพิ่มมากขึ ้น ตัวอย่ างเช่ น ประเทศแคนาดาในช่ วงปี 1991 มีก าร
เพิ่มขึน้ ของภาษี ทางอ้ อมอย่ างเช่ น ภาษี มูลค่ าเพิ่ม ซึ่งในปี 1991 เป็ นช่ วงของการถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนเผชิญกับความยากจนทางเศรษฐกิจทาให้ ประชาชนจานวนมากผันชี วิตตัวเอง
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ในส่วนประเด็นเรื่ องภาษี จะเกี่ยวข้ องในปั จจัยด้านระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมและการ
เพิ่มขึ ้นของต้ นทุนภาคธุรกิจและประชาชน
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เข้ าสู่เศรษฐกิจนอกระบบ แต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับเข้ าสู่สภาพปกติ ประชาชนเหล่านั ้นก็ ยังไม่มีที
ท่าว่าจะกลับเข้ าไปทางานในลักษณะเดิมที่เคยทาอยู่ก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในส่วนการขายซีดีลิขสิทธิ์จะมีการระบุจานวนสินค้ าที่ถูกขายออกไป ทาให้ ผ้ ูข ายต้ องชาระ
ภาษี ตามจานวนสินค้ าที่ ข ายได้ แต่สาหรับ ผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะไม่มีหลัก ฐานที่แ น่ นอนว่ า
สามารถขายได้ ป ริ มาณเท่าใด ผู้ข ายต้ องจ าหน่ า ยสินค้ า ในลัก ษณะของการปกปิ ดทาให้ สินค้ า
ดังกล่าวต้ องกลายเป็ นสินค้ าหลบเลี่ยงภาษี ไปโดยปริยาย เมื่อเป็ นเช่ นนัน้ ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จึงเป็ น
ช่องทางของผู้ขายที่สามารถทาผลกาไรได้ มากกว่าการขายซีดีที่มีลิขสิทธิ์
3. ปั จจัยด้ านการบริการของรัฐ
ปั จจัยด้ านการบริ ก ารของรัฐมีความสัมพันธ์ กับการเกิ ดขึน้ และคงอยู่ข องเศรษฐกิ จนอก
ระบบในลักษณะที่เป็ นทั ้งเหตุและผลซึง่ กันและกัน กล่าวคือ การบริ ก ารของรัฐที่ไม่มีคุณภาพเป็ น
ผลสืบเนื่องมาจากการเกิดของเศรษฐกิจนอกระบบที่ทาให้ รัฐขาดรายได้ จากการเก็ บภาษี ในการจัด
สวัสดิก ารให้ แ ก่ คนในสังคม และเมื่อสวัสดิก ารจากรัฐไม่ มีคุณภาพก็ จ ะส่งผลให้ ค นในสังคมไม่
อยากเสียภาษี ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ จึงพยายามหาทางในการหลบเลี่ย งภาษี มากขึน้ ก็ ยิ่ง
เป็ นการทาให้ รัฐขาดรายได้ จนไม่สามารถจัดหาสวัสดิการที่ดี เมื่อสิ่งเหล่านี ้เกิดขึน้ อย่ างเป็ นวัฏจัก ร
ก็จะเป็ นส่งเสริมให้ เกิดเศรษฐกิจนอกระบบเพิ่มมากขึ ้น
สาหรับ เศรษฐกิ จ นอกระบบที่ผิ ดกฎหมายแสดงให้ เ ห็น ว่า ผู้ประกอบการอยู่ เหนื อ การ
ควบคุ ม ของรั ฐ กิ จ กรรมเหล่ า นี ส้ ามารถอยู่ ร อดได้ โ ดยปราศจากการ บริ ก ารของรั ฐ โดย
ผู้ป ระกอบการจะใช้ วิธีก ารบางอย่ างเพื่อ ค ้าจุนให้ ธุรกิ จ ของตนสามารถดารงอยู่ได้ เช่ น การติ ด
สินบนให้ แ ก่ เ จ้ าหน้ าที่ข องรัฐซึ่งการกระท าในลัก ษณะเป็ นการเพิ่ มเงิ น แก่ เจ้ าหน้ า ที่รัฐโดยเงิ น
เหล่านัน้ มิได้ อยู่ในระบบการจัดเก็ บของรัฐ หรื อการพึ่งพากลุ่มผู้มีอิ ทธิ พลหรื อ “มาเฟี ย” ที่สร้ าง
อิทธิพลและมีอานาจเหนือคนทัว่ ไปในสังคมให้ เข้ ามาปกป้ องธุรกิ จของตนเอง ดังเช่ น กลุ่มมาเฟี ย
ในประเทศอิตาลีที่สถาปนาตนเองขึน้ มาทาหน้ าที่เสมือนเป็ นตัวแทนของรัฐเพื่อดูแ ลและปกป้ อง
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย (Gambetta 1993)
4. ปั จจัยด้ านอานาจหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้ที่มีอานาจในการบังคับใช้ ก ฎหมายให้ คนในสังคมปฏิบัติตาม แต่
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ก็ ส ามารถเอื อ้ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ กระท าผิ ด กฎหมายได้ ห ากมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ บ างอย่ างซึ่งกัน และกัน นอกจากนัน้ การดาเนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จบางอย่ า ง
ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องขออนุมตั ิจากทางหน่ วยงานราชการในเรื่ องการขอใบอนุญาต สิทธิ บัตร
เป็ นต้ น ขั ้นตอนที่จะให้ ได้ มาซึง่ สิทธิเหล่านี ้ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐสามารถให้ คุณหรื อโทษได้ บุคคล
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บางคนจึงใช้ ประโยชน์ จากอานาจของเจ้ าหน้ า ที่รัฐ ผ่ านการติด สินบนเป็ นเครื่ อ งตอบแทน หาก
เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐให้ ก ารช่ ว ยเหลือ เพื่อ ให้ ไ ด้ รั บสิท ธิ เ หล่า นัน้ รายได้ เหล่ านี จ้ ะไม่ถูก รายงานต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ภาษี ของรัฐอย่างถูกต้ อง
ยกตัวอย่ างเช่ น ตลาดซีดีละเมิดลิ ข สิทธิ์ ภายในห้ างสรรพสินค้ าแห่งหนึ่งซึ่ง มีร้านค้ าซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นจานวนมากและวางขายอย่างเปิ ดเผย แต่ก็พบว่าไม่มีเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐมาจับกุม
เลย เมื่อสอบถามจากเจ้ าของร้ านก็พบว่า เหตุที่ไม่มีการจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐเนื่ องจากมีก าร
จ่ายเงินใต้ โต๊ ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสามารถในการวางขายสินค้ าที่ผิดกฎหมายได้
5. การตอบโต้ ต่อรัฐและสังคม
เศรษฐกิจนอกระบบมักถูกมองจากรัฐว่าเป็ นกิ จกรรมที่เป็ นปั ญหา เพราะเป็ นการดาเนิ น
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ไม่มีก ารจดทะเบี ย น ไม่มีก ฎหมายรองรับ ไม่จ่ายภาษี มีก ารแข่ งขันกัน
อย่างไม่ยุติธรรม และกิจกรรมบางอย่างเป็ นสิ่งผิดกฎหมายอันเป็ นการเอาเปรี ย บบุ คคลที่ประกอบ
อาชีพแบบเดียวกันอย่างสุจริต กิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบยังถูกเรียกว่าเป็ นหัวขโมยที่แ ย่ งรายได้
จากรัฐซึ่งเป็ นรายได้ ที่ควรนามาแก้ ไขปั ญ หาและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ แ ก่ โครงสร้ างทางสังคม
อย่างไรก็ตาม Hernando de Soto กลับมองเศรษฐกิจนอกระบบในมุมมองที่แ ตกต่างออกไป เขา
กล่าวว่า
เศรษฐกิจนอกระบบเป็ นปฏิกิ ริย าในเชิ งสร้ างสรรค์ข องประชาชนที่เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติ
เพื่อตอบโต้ กับความไร้ สมรรถภาพของรัฐที่จะตอบสนองความจาเป็ นพื ้นฐานของมวลชนที่
ยากไร้ ดังนั ้น ตลาดมืดที่เป็ นตลาดของเศรษฐกิจนอกระบบจึงเป็ นการตอบโต้ ข องมวลชน
ต่อระบบ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ประชาชนจึงต้ องออกไปตามท้ องถนนเพื่อขายสินค้ าที่สามารถขาย
ได้ เรี ย นรู้ ไปตามกระบวนการที่ไม่มีใครเคยสอนมาก่ อน เปลี่ย นความอับจนเป็ นโอกาส
เปลี่ยนความไม่ร้ ูเป็ นภูมิปัญญาเพื่อการอยู่รอด (เดอ โซโต 2542: 19-26)
มุมมองของ Hernando de Soto คล้ ายคลึงกับ Bajada and Schneider (2005: 2) ที่
เสนอไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการตอบโต้ ข องบุคคลที่
รู้สกึ ว่ารัฐสร้ างปั ญหาให้ กับตนเองจนต้ องหาทางออกด้ วยวิธีการอื่นๆ ที่มิได้ เป็ นตามข้ อกาหนดของ
รัฐ ดังเช่น ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ ้นเนื่องจากรัฐกาหนดให้ มีกฎหมายลิข สิทธิ์ ที่เป็ นตัวแบ่ งสิ่ง
ที่ถูกและผิ ดกฎหมาย กฎหมายดังกล่าวก่ อให้ เกิ ดแนวทางในการปฏิบัติข องผู้ที่ ต้องการขายซีดี
ลิขสิทธิ์ซงึ่ มีความยุ่งยากในการดาเนินการและต้ องใช้ เงินทุนจานวนมาก บุคคลบางกลุ่ม จึง เลี่ย งไป
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ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ลงทุนน้ อยแต่ได้ กาไรมากกว่าการขายซีดีลิข สิทธิ์ แสดงให้ เห็นถึง การเยาะ
เย้ ยกฎหมายของรัฐ
จากสาเหตุทั ้งหมดที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ ว่า เศรษฐกิ จนอกระบบเป็ นสิ่งที่เกิ ดจากการ
กาหนดของรัฐผ่านกฎหมายและการบังคับใช้ เศรษฐกิจนอกระบบจึงมิได้ เกิ ดขึน้ เองตามธรรมชาติ
หากแต่เกิดจากการใช้ อานาจของรัฐในการแบ่งประเภทของกิ จกรรมเศรษฐกิ จ ซึ่งแสดงให้ เห็น ถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิ จอันส่งผลต่อรู ปแบบทางพฤติก รรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นมิติเชิงประวัติศาสตร์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่มี
การเปลี่ย นแปลงตามการก าหนดของกฎหมาย ดังเช่ น การศึก ษาตลาดซีดีละเมิ ดลิข สิทธิ์ ที่เป็ น
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเนื่ องจากการประกาศใช้ พรบ.ลิข สิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตและผู้ข าย
รวมถึงผู้ซื ้อด้ วย
1.4 ปั จจัยที่ทาให้ เศรษฐกิจนอกระบบสามารถดารงอยู่ในสังคม
เมื่อเศรษฐกิ จนอกระบบเกิ ดขึน้ ในสัง คม รั ฐจึงพยายามหาทางจากั ดขอบเขตและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจนอกระบบ เพราะต้ องสูญเสียรายได้ แ ละส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมเป็ น
อย่ า งมาก ไม่ว่ า จะเป็ นการเกิ ด เจ้ า พ่ อขึ น้ มาเพื่อ จั ดการและให้ ความคุ้ม ครองผู้ ประกอบการ
เศรษฐกิจนอกระบบหรืออาจจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐเข้ าไปฉกฉวยผลประโยชน์
อย่ า งไรก็ ตาม ดูเหมื อนว่ า นโยบายต่างๆ ที่ รัฐก าหนดไว้ ไม่ส ามารถ กาจั ดกิ จ กรรมดัง กล่า วให้
ออกไปได้ มิหนาซ ้ากลับยังพบเห็นกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบปรากฏอยู่ในสังคมเป็ นจานวนมาก
ไม่เว้ นแม้ กระทัง่ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายแสดงให้ เห็นว่าย่ อมมีเงื่ อนไขบางอย่ างที่เป็ นปั จจัย เอื ้อต่อ
การดารงอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบ ดังต่อไปนี ้
1. ความไว้ เนื อ้ เชื่อใจต่อกัน (Trust)
ผู้ป ระกอบการในเศรษฐกิ จ นอกระบบมัก มองว่า ข้ อ กาหนดและกฎเกณฑ์ ข องรัฐ เป็ น
อุปสรรคและสิ่งกีดขวางตลาดแบบเสรี (True Market) ในทางตรงกันข้ ามเศรษฐกิ จนอกระบบกลับ
เข้ ามาปลดปล่อยให้ ระบบเศรษฐกิจเป็ นไปตามกลไกของตลาดอย่ างแท้ จริ ง ดังนัน้ หากปราศจาก
การควบคุมจากรัฐ ตลาดและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จจะสามารถดาเนิ นไปได้ ด้วยโดยธรรมชาติ
ดังเช่น ในยุคคอมมิวนิสต์แถบยุโรปตะวันออก พบว่า ตลาดการค้ าเสรีเกิดขึ น้ จากการเกิ ดเศรษฐกิ จ
นอกระบบซึง่ ถือว่าเป็ นเศรษฐกิจที่สองของสังคม (Second Economy) (Gabor 1989: 358-360)
แม้ ว่ าเศรษฐกิ จ นอกระบบไม่ได้ อยู่ภ ายใต้ ข้ อกาหนดและการควบคุม จากรัฐ ที่กาหนด
แนวทางในการปฏิบัติไว้ จนอาจกลายเป็ นโอกาสที่ทาให้ บุคคลที่เกี่ ย วข้ องละเมิดข้ อตกลงในการ
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แลกเปลี่ยน แต่เศรษฐกิจนอกระบบกลับมีกลไกบางอย่ างที่ธารงกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเอาไว้ นั่น
คือ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน (Trust) ที่เป็ นบรรทัดฐานให้ ผ้ ูที่เกี่ ย วข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบั ติ ซึ่งกล่ าวได้ ว่ า ยิ่ งเศรษฐกิ จ นอกระบบก่ อให้ เกิ ด ตลาดเสรี อ ย่ างแท้ จ ริ ง มากเพีย งใด ยิ่ ง
จะต้ องพึง่ พาความผูกพันทางสังคมที่จะเกิ ดขึน้ ในหมู่สมาชิ ก ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิ จคล้ ายคลึง
กัน อัน จะทาให้ เ กิ ด ความรู้ สึก ว่ า เป็ นสมาชิ ก ในกลุ่มเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
แลกเปลี่ยนและกิจกรรมเหล่านั ้นสามารถดารงอยู่ได้ (Portes and Haller 2005: 406-407)
หากบุคคลละเมิดบรรทัดฐานบนพื ้นฐานของความไว้ วางใจซึ่งกันและกันตามที่กาหนดไว้
บุคคลนั ้นย่อมได้ รับการลงโทษจากบุคคลที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันหรือประกอบอาชี พเดีย วกัน
อันจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
Lomnitz (1988: 52) ชี ใ้ ห้ เห็นประโยชน์ จ ากการมีความไว้ วางใจซึ่งกันและกันที่เกิ ดขึน้
ภายในเครื อข่ ายของเศรษฐกิ จนอกระบบ เช่ น หากมี เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐแฝงตัวเข้ ามาในพื ้นที่ที่ มี
กิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบ บุคคลในบริ เวณดังกล่าวจะกระจายข้ อมูลข่ าวสารเพื่อให้ ผ้ ูข ายคน
อื่นๆ เตรี ย มพร้ อมต่อเหตุก ารณ์ ที่จะเกิ ดขึน้ ดัง นัน้ ความไว้ วางใจซึ่งกันและกันที่เกิ ดขึน้ ภายใน
เครื อข่ ายของผู้ป ระกอบการเศรษฐกิ จนอกระบบจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จ าเป็ นเพื่อการดารงอยู่ข อง
เศรษฐกิจนอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่ผ้ ูข ายแต่ละคนต้ องขายแบบหลบๆ
ซ่อนๆ เพื่อไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจับกุมได้ แต่หากมีก ารบุก จับของเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ ผู้ข ายจะรับรู้
ข่าวสารจากผู้ที่อยู่ในบริเวณเหล่านั ้นก่อนที่เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐจะเดินทางมาถึงทาให้ ผ้ ูข ายสามารถ
นาซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากพื ้นที่ดงั กล่าวได้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะไม่พบหลัก ฐานที่สามารถเอาผิ ด
กับผู้ขายได้
2. การควบคุมของรัฐ: ขอบเขตกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ ของรัฐ
จากการที่รัฐ แทรกแซงระบบเศรษฐกิ จ ได้ ก่ อให้ เกิ ด การแบ่ ง ประเภทของเศรษฐกิ จบน
พื ้นฐานของการใช้ อ านาจของรัฐ เศรษฐกิ จในระบบเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่รัฐสามารถใช้
กฎหมาย ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ในการควบคุมกิ จกรรมที่ เ กิ ดขึน้ ส่วนเศรษฐกิ จนอกระบบเป็ น
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของรั ฐซึ่งผู้ที่ อยู่ในเศรษฐกิ จ นอกระบบจะไม่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐและหาหนทางในการละเมิดการควบคุมของรัฐ
รัฐพยายามควบคุมเศรษฐกิ จนอกระบบให้ ก ลับมาเป็ นเศรษฐกิ จ ในระบบโดยผ่ านการ
บังคับใช้ กฎหมาย แต่ยิ่งรัฐพยายามออกกฎเกณฑ์มาควบคุมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็ นการบี บบังคับให้
บุคคลสรรหาทางเลือกอื่นมากขึน้ เท่านัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับที่ Richard Adams (1975: 69 อ้ างใน
Portes and Haller 2005: 409) กล่าวไว้ ว่า ยิ่ งสังคมมีก ารจัดระเบี ย บมากเท่าใด ยิ่ งจะก่ อให้ เกิ ด
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การต่อต้ านมากขึ ้นเท่านั ้น เช่น บุคคลที่มีทนุ ทรัพย์ในการลงทุนไม่มากนัก อาจจะทาให้ เกิ ดปั ญหา
ในการตัง้ ร้ านค้ า ที่ต้ อ งเสี ย ค่ าธรรมเนี ย ม ซึ่ง ต่า งจากการขายของตามตลาดนั ด ที่ไ ม่ ต้ องเสี ย
ค่าธรรมเนี ย มหรื อใบอนุญาตในการประกอบกิ จการ หรื อการขายซี ดีละเมิดลิข สิ ทธิ์ หากผู้ข าย
ต้ องการขายสินค้ าประเภทซีดีจะต้ องขอใบอนุญาตการขายซีดีแ ละใบอนุญาตการประกอบการ
เกี่ ย วกับ สินค้ าที่ มีลิข สิทธิ์ ก่ อนจึง จะถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้ าม ผู้ข ายซี ดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการขออนุญาตประกอบการขาย แต่ต้องมีความเสี่ย งจากขายโดย
ป้ องกันมิให้ ถูกจับกุม
อย่ า งไรก็ ตาม ในบางประเทศกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ของรั ฐก็ ไม่ สามารถก่ อ ให้ เกิ ด
เศรษฐกิ จนอกระบบได้ ดัง เช่ น ในประเทศแถบยุโ รปเหนื อที่มี ก ฎหมายอย่ างเข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิ จนอกระบบ แต่ก ลับ มิ ได้ ท าให้ เศรษฐกิ จ นอกระบบขยายตัว เพิ่ มขึน้ เลย เนื่ อ งมาจาก
ประชากรในประเทศเหล่านั ้นมองว่าเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นเรื่องที่ไม่ถูกต้ อง
ในแต่ละสังคมจะมีข อบเขตและระดับความรุ นแรงของกฎหมายแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อ
การดารงอยู่ของกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบที่แตกต่างกันตามไปด้ วย อย่ างไรก็ ตาม กฎหมายที่มี
อยู่อย่างลอยๆ จะไม่สามารถก่อให้ เกิดผลในการปฏิบัติได้ แต่ต้องขึ ้นอยู่กับความสามารถของรัฐใน
การบังคับใช้ กฎหมายด้ วย กล่าวคือ หากสังคมมีเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐที่สามารถบังคับใช้ ก ฎหมายเพื่อ
จัดการกับ เศรษฐกิ จนอกระบบได้ อย่ า งเข้ มงวด กิ จกรรมในเศรษฐกิ จนอกระบบจะไม่ส ามารถ
ขยายตัวได้ ในทางกลับ กันแม้ ว่ าสังคมจะมี บ ทลงโทษผู้ประกอบการเศรษฐกิ จนอกระบบอย่ า ง
รุนแรง แต่หากไม่มีความสามารถในการบังคับใช้ กฎหมาย เศรษฐกิจนอกระบบยังคงสามารถดารง
อยู่ต่อไปได้ โดยในช่วงเวลาที่การบังคับใช้ กฎหมายอ่อนแอจะเป็ นช่ วงเวลาที่เศรษฐกิ จนอกระบบ
เกิดขึ ้น
กล่าวโดยสรุ ป ได้ ว่ า ยิ่ งรัฐพยายามเข้ ามาควบคุมกิ จ กรรมเศรษฐกิ จมากขึน้ เท่าไหร่ ยิ่ ง
ก่อให้ เกิดการละเมิดและต่อต้ านกฎระเบี ย บจนกลายเป็ นเศรษฐกิ จนอกระบบมากขึน้ เท่านัน้ แต่
ต้ องขึน้ อยู่กับ ความสามารถในการบังคับใช้ ก ฎหมายของรัฐด้ วย หากรัฐมีความสามารถในการ
บังคับ ใช้ ก ฎหมายอย่ างเข้ มงวด กิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบจะถูก จากัดวงมิให้ ข ยายขอบเขต
ออกไป
3. โครงสร้ างสังคมและคุณลักษณะของประชากร
จากการอธิบายเงื่อนไขประการที่ 2 จะพบว่า หากแต่ละสังคมมีขอบเขตของกฎหมายและ
ความสามารถในการบังคับใช้ กฎหมายในระดับเดียวกันอาจก่อให้ เกิดเศรษฐกิจนอกระบบในระดับ
ที่แ ตกต่างกันก็ ได้ ทั ้งนี เ้ นื่ องมาจากคุณลัก ษณะของประชากรในแต่ละสังคมที่มีความยึดมั่นใน
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กฎเกณฑ์ของสังคมที่แ ตกต่างกันซึ่งจะเป็ นหนึ่งในปั จจัย ที่ค ้าจุนการดารงอยู่ข องเศรษฐกิ จนอก
ระบบ ดังเช่ น การศึก ษาของ Roberts (1989 อ้ างใน Portes and Haller 2005: 411) พบว่ า
ประชากรที่ ได้ รับ การขัด เกลาทางสังคมว่ า การทางานที่ไ ด้ รับ ค่า จ้ า งเป็ นรู ปแบบการท างานที่
ถูก ต้ อ งตามกฎหมายประกอบกับ สัง คมมี โ ครงสร้ างสวัส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในยามที่
เศรษฐกิจตกต่าได้ เป็ นอย่างดีย่อมไม่ก่อให้ เกิดเศรษฐกิจนอกระบบ ดังนัน้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ที่มีระบบสวัสดิการที่ดีส่วนใหญ่ มีเศรษฐกิ จนอกระบบน้ อยกว่าประเทศด้ อยพัฒนาและประเทศ
กาลังพัฒนา
นอกจากนัน้ ยั งมี ก ารศึก ษาในประเทศอังกฤษซึ่ง พบว่ า เศรษฐกิ จ นอกระบบไม่ มีก าร
ขยายตัว ทั ้งๆ ที่มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่ไม่แน่นอน แต่ประเทศอังกฤษกลับมีระบบสวัสดิก าร ความ
เป็ นปึ กแผ่นของคนในสังคม และรูปแบบการทางานที่สนับสนุนต่อการควบคุมเศรษฐกิ จนอกระบบ
ทาให้ ประชาชนปฏิเสธการปฏิบัติตนที่เป็ นการละเมิดต่อกฎเกณฑ์ ซึ่งจะไม่ ก่อให้ เกิ ดการขยายตัว
ของเศรษฐกิจนอกระบบ ในทางตรงกันข้ าม หากประชาชนเริ่มตั ้งข้ อสงสัย และคาถามเกี่ ย วกับการ
แทรกแซงกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ ย่ อ มมี แ นวโน้ มที่ เ ศรษฐกิ จนอกระบบจะเกิ ดขึ น้ และ
ประชาชนจะมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็ นสิ่งปกติในการดาเนินชีวิต
ปั จจัยที่ทาให้ ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถดารงอยู่ในสังคมได้ ไม่ได้ เกิ ดจากการบังคับ
ใช้ กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพีย งอย่ างเดีย ว แต่ต้องพิจารณาจากคุณลัก ษณะและโครงสร้ าง
ทางสังคมด้ ว ย กล่าวคือ หากผู้ข ายและผู้ซื ้อได้ รับการขัดเกลาอย่ างเข้ มข้ นเกี่ ย วกั บการดาเนิ น
กิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบว่าเป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเป็ นการเอาเปรี ย บผู้อื่น ย่ อมก่ อให้ เกิ ด
จิ ตสานึก ในการต่อต้ านซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ แต่หากไม่ได้ รับ การขัดเกลา ผู้ข ายและผู้ซื ้ออาจไม่ไ ด้
ตระหนักถึงผลกระทบของการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ และหันเข้ าสู่กระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิด
ลิข สิ ท ธิ์ ดัง นั น้ ในการพิ จารณาเงื่ อ นไขที่ท าให้ เ ศรษฐกิ จ นอกระบบสามารถคงอยู่ ได้ จึ ง ต้ อ ง
พิ จ ารณาทัง้ การควบคุม จากรั ฐ ผ่ า นการบั ง คับ ใช้ กฎหมายร่ ว มกั บ โครงสร้ างทางสัง คมและ
คุณลักษณะของประชากร
ปั จจัย 3 ประการข้ างต้ นเป็ นข้ อค้ นพบจากการศึก ษาของนัก วิชาการต่างประเทศภายใต้
บริบทของประเทศต่างๆ ซึง่ จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม รวมถึงการนามาประยุก ต์ใช้
อธิบายในสังคมไทยต้ องคานึงถึงความแตกต่างของโครงสร้ างทางสังคมด้ วย แต่สาหรับปั จจัย ที่จะ
กล่าวต่อไปนี ้ปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนในงานศึกษาของนักวิชาการไทยที่ศึก ษากิ จกรรมเศรษฐกิ จ
นอกระบบภายใต้ บริบทสังคมไทย
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4. บทบาทของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เศรษฐกิ จ นอกระบบบางอย่ า งซ่อ นเร้ นแอบแฝงอยู่ ในเศรษฐกิ จในระบบ แต่ส าหรั บ
เศรษฐกิจนอกระบบที่ผิดกฎหมายจะเกี่ ย วข้ องโยงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จอันเป็ นกลุ่มคน
หรื อองค์ก รที่ลัก ลอบกระทากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จซึ่งการกระทานัน้ ก่ อ ให้ เกิ ดความเสีย หายต่ อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ขนาดของเศรษฐกิ จ นอกระบบขึ น้ อยู่ กับ ระดับของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม และ
นโยบายที่มีต่อกิจกรรม แม้ ว่าเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการสร้ างงานและรายได้
เหมือนกับ เศรษฐกิ จแบบในระบบ แต่ ในกรณี ข องเศรษฐกิ จนอกระบบที่ผิด กฎหมายกลับสร้ า ง
ผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเศรษฐกิ จนอกระบบที่ผิดกฎหมายมัก มีข นาดใหญ่
และขยายตัวในประเทศก าลังพัฒนามากกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ ว เนื่ องมาจากช่ องว่างทาง
เศรษฐกิจและด้ านการบริหารจัดการที่เกิดขึ ้นในประเทศกาลังพัฒนา
สัง คมสมัย ใหม่ ม องเศรษฐกิ จ นอกระบบที่ ผิ ด กฎหมายว่ า เป็ นอาชญากรรม โดยรั ฐ
พยายามวางนโยบายห้ ามและปราบปราม แต่กลับยังพบว่า นโยบายดังกล่าวล้ มเหลวเนื่ องจากรัฐ
ไม่สามารถขจัดความต้ องการของผู้บริโภคได้ ซงึ่ ก่อให้ เกิ ดผลที่ตามมาซึ่งเกี่ ย วโยงกับ การคอรัปชั่น
ความรุ นแรงในสังคม และการแสวงหาผลประโยชน์ จ ากเจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐที่ เอื อ้ ประโยชน์ กั บ
ผู้ประกอบการในธุรกิจผิดกฎหมาย
เศรษฐกิ จ นอกระบบที่ ผิ ดกฎหมายกั บ ผู้ มี อิท ธิ พ ลมีค วามสัม พัน ธ์ กั นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมตามขนาดของผลประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิ จที่เกิ ดขึน้ หากเป็ นธุรกิ จผิ ดกฎหมายขนาด
ใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ แต่หากเป็ นธุรกิ จผิ ดกฎหมายขนาดกลางหรื อขนาดเล็ก
จะมีความเกี่ยวข้ องกับผู้มีอิทธิพลขนาดเล็กลงมา นอกจากนัน้ แม้ ก ระทั่งเศรษฐกิ จนอกระบบที่ไม่
ผิดกฎหมายก็ยังมีความเกี่ ย วพันกับผู้มีอิทธิ พลด้ วยเช่ นกัน เช่ น เจ้ าหน้ าที่ เทศกิ จที่จะเก็ บ “ส่วย
รายวัน” จากพ่อค้ าแม่ค้าเหล่านี ้ (เฉิดฉิน สุกปลัง่ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ 2547: 64-66)
ผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมายมักสามารถดารงอยู่ได้ และมีความร่ ารวย เพราะได้ รับการ
คุ้มครองจากบุคคลที่มีอานาจสูงและนักการเมือง จากงานศึกษาของ ผาสุก พงษ์ ไพจิ ตร (2543: 8)
พบว่า มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีส่วนพัวพันกับเศรษฐกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆ ทั ้ง
ในฐานะผู้ทาธุรกิจโดยตรงหรือมีส่วนให้ ความคุ้มครองปกป้ องธุรกิจผิดกฎหมายหรื อในฐานะมีส่วน
สนับสนุนด้ านการเงิน นอกจากนั ้นยังมีเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่เข้ ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นกิ จกรรม
เศรษฐกิจนอกระบบด้ วย ในปั จจุบันผู้ประกอบการเศรษฐกิ จนอกระบบทาหน้ าที่อุดหนุนตารวจ
แทนที่รัฐบาล เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจนอกกฎหมายเกือบทุกประเภทมีลัก ษณะเป็ นความผิ ด

28
อาญา ตารวจจึงอยู่ในฐานะก ากับ ควบคุม และตรวจสอบธุรกิ จเหล่านี ไ้ ด้ ตามกฎหมายโดยตรง
ด้ วยเหตุนีป้ ั จจัย ด้ านกฎหมายจึงกลายเป็ นสิ่งเอื ้ออานวยให้ ตารวจเข้ าไปแสวงหาประโยชน์ ซึ่ง
ผาสุก พงษ์ ไพจิ ตร ทาการวิเคราะห์ปั ญหาของกรมตารวจที่เอื ้อให้ ตารวจแสวงหาประโยชน์ จาก
เศรษฐกิจนอกระบบไว้ 5 ประการ ดังนี ้
1. เจ้ าหน้ าที่ตารวจมีรายได้ น้อย โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ระดับล่าง ด้ วยเหตุนีท้ าให้ เจ้ าหน้ าที่
ระดับล่างบางคนเคยชินต่อการรับสินบนเพื่อความอยู่รอด
2. โครงสร้ างขนาดใหญ่ของกรมตารวจมีหลายระดับที่ไม่จาเป็ นต่อการทางาน
3. อานาจภายในกรมตารวจเป็ นแบบรวมศูนย์ ซึ่งส่งเสริ มการทุจริ ต การสนับสนุนเครื อ
ญาติและพรรคพวก และการใช้ อานาจในทางที่ผิด ซึง่ ทาให้ ไม่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
หน่วยงานตารวจท้ องถิ่นและสังคมที่ดแู ล
4. ตารวจไม่ค่อยได้ รับการลงโทษเมื่อกระทาความผิ ด สาหรับตารวจที่เกี่ ย วข้ องกับธุรกิ จ
ผิดกฎหมาย การถูกสัง่ ย้ ายจัดว่าเป็ นการลงโทษที่รุนแรง ส่งผลให้ ขาดรายได้ ที่เคยได้ รับ การถูก สั่ง
ย้ ายจัดว่าเป็ นการลงโทษที่รุนแรงส่งผลให้ ข าดรายได้ ที่เคยได้ รับ แต่สังคมไม่ได้ รับประโยชน์ จาก
การลงโทษดังกล่าวเลย
5. ไม่ มี ก ารควบคุม การท างานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจจากภายนอก ซึ่ง เปิ ดโอกาสให้
เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถเข้ ามาเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในเศรษฐกิจนอกระบบได้
ความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีอยู่หลายมิติ (สังศิต พิริย ะรังสรรค์
นวลน้ อย ตรีรัตน์ และ นพนันท์ วรรณเทพสกุล 2547: 162) กล่าวคือ ตารวจสามารถที่จะมีบทบาท
เป็ นผู้สร้ างหรือมีส่วนร่วมในการสร้ างตลาด (market maker) เศรษฐกิ จนอกระบบขึน้ มาได้ แม้ ว่า
พวกเขาจะไม่ใช่ ผ้ ูป ระกอบการโดยตรงก็ ตาม หรื อในบางธุรกิ จที่ผ้ ูประกอบการธุรกิ จเอกชนเป็ น
ผู้สร้ างเศรษฐกิจนอกกฎหมายขึ ้นมา แต่พวกเขาไม่สามารถจะดาเนิ นธุรกิ จให้ ราบรื่ นได้ หากไม่ได้
รับการยอมรับจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ เพราะฉะนัน้ พวกเขาก็ จะต้ องยิ นยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ ตารวจใน
ฐานะที่เป็ นผู้รักษากฎหมายเข้ ามาแทรกแซงและมีส่วนแบ่งภายในเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายนี ้ แม้ ว่า
เจ้ าหน้ าที่ตารวจอาจจะไม่ใช่ผ้ สู ร้ างหรือผู้ประกอบการ แต่เป็ นผู้ช่วยธารงรัก ษาระบบเศรษฐกิ จผิ ด
กฎหมายเอาไว้
เศรษฐกิจนอกระบบโดยเฉพาะธุรกิจที่ผิดกฎหมายสามารถดารงอยู่ได้ ผ่านเครื อ ข่ ายของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีอานาจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ สามารถประกอบอาชี พต่อไปได้ โดย
แลกกับการจ่ายส่วย นอกจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจแล้ ว นัก การเมืองก็ มีส่วนเกี่ ย วพันกันโดยตรงใน
ฐานะที่ เป็ นผู้ ประกอบธุรกิ จหรื อมี ส่วนร่ วมในการให้ ความคุ้มครองปกป้ องธุรกิ จผิ ดกฎหมายนี ้
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เศรษฐกิจนอกระบบส่วนใหญ่มีการจัดการองค์กรของตัวเองที่ทาให้ มีอานาจซึง่ สร้ างพลังให้ แ ก่ ก ลุ่ม
ของตนเองโดยแฝงเข้ าไปกับ ผู้นาท้ องถิ่ น นัก การเมืองและข้ าราชการท้ องถิ่ นทาให้ ก ฎหมายหรื อ
อานาจของรัฐไม่สามารถจัดการกับเศรษฐกิจนี ้ได้ อย่างเด็ดขาด (ผาสุก พงษ์ ไพจิตร 2543: 8)
ในส่วนของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิ จนอกระบบที่ผิดกฎหมาย พบว่า
เจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐได้ เข้ ามามีส่ว นในการธารงกิ จกรรมดังกล่าวผ่ านการแลกเปลี่ย นผลประโยชน์
บางอย่าง เช่น ผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์บางรายจะต้ องจ่ายเงิ นให้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐเพื่ อให้ ตนเอง
สามารถขายสินค้ าที่ผิดกฎหมายต่อไปได้ ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐจะไม่ทาการจับกุมผู้ข ายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ มิหนาซ ้ายังมีการช่วยเหลือผู้ขายหากถูกจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอื่น
5. บทบาทของเจ้ าพ่อ
ในบริบทของสังคมไทย คาว่า “เจ้ าพ่อ” เป็ นคาที่ก ล่าวถึงผู้มีอิ ทธิ พลซึ่งใช้ อานาจเงิ นและ
อานาจนอกระบบต่างๆ ของตนผ่านทางระบบอุปถัมภ์ การติดสินบน ความรุ นแรงหรื อวิถีทางอื่นๆ
เพื่อทาให้ ตนเองอยู่เหนือกฎหมาย และสร้ างเกราะคุ้มกันให้ กับคนอื่นๆ ด้ วย คนที่เป็ นเจ้ าพ่อมัก
เกี่ยวพันกับกิจกรรมเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และเป็ นบุคคลที่ร่ารวยมาจากกิ จกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการใช้ อิทธิพลนอกระบบเพื่อทาให้ ตนอยู่เหนือกฎหมาย (สังศิต พิริย ะรัง สรรค์ และ ผาสุก
พงษ์ ไพจิตร 2537: 202-204)
ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ (2535) เน้ นความหมายของเจ้ าพ่อว่า เจ้ าพ่อเป็ นบุคคลที่ได้ เลื่อน
ฐานะจากการเป็ นนักเลงหรือผู้มีอิทธิ พลท้ องถิ่ นเป็ นเจ้ าพ่อ เนื่ องจากบุคคลนัน้ สามารถแผ่ ข ยาย
อิทธิพลไปครอบงาเจ้ าหน้ าที่หรือผู้รักษากฎหมายหรื อกลไกแห่งอานาจรัฐในระดับสูงของท้ องถิ่ น
เจ้ าพ่อยังใช้ วิธีการรุนแรงในการแสดงอิทธิ พลหรื ออานาจของตน ดังนัน้ เจ้ าพ่อมัก จะทาธุรกิ จผิ ด
กฎหมายและใช้ วิธีการรุนแรง ในบางครั ้งเจ้ าพ่อสามารถมีอิทธิ พลเหนื อเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐหรื อกลไก
แห่งอานาจรัฐได้ ด้วยโดยวิธีการอาศัยอานาจเงินที่เกื ้อหนุนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับสูงสุด วิธีก ารนี ้
จะช่วยให้ เจ้ าพ่อมีอิทธิพลเหนือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับล่างได้ ด้วย”
เจ้ าพ่อเป็ นบุคคลที่มีบทบาทและฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าและแตกต่างอย่ างเห็นได้
ชัดจากชาวบ้ านธรรมดา และธุรกิจผิดกฎหมายจาเป็ นต้ องได้ รับการค ้าจุนจากอานาจของเจ้ าพ่อ
เพื่อการคุ้มครองตนเองหรื อเพื่อการขยายฐานออกไป ดัง เช่ น เจ้ าพ่อที่มีกิจ การที่ทารายได้ เป็ น
จานวนมากจะเป็ นกิจการที่มีหน้ าฉากเป็ นการกระทาตามกฎหมาย แต่หลังฉากอาจเป็ นการละเมิด
หรื อ นอกเหนื อกฎหมายได้ โ ดยง่ าย เช่ น การลัก ลอบขายสิน ค้ าหนี ภ าษี สิ นค้ าลอกเลี ย นแบบ
รวมถึงสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น นอกจากเจ้ าพ่อจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองแล้ ว เจ้ าพ่อ
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ยังเล่นบทบาทของการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ประชาชนอื่นๆ ด้ วย เพื่ อก่อให้ เกิ ดความเกรงใจและใช้ อานาจ
ที่ตนเองมีอยู่เพื่อปกป้ องและคุ้มครองผู้ที่ยอมอยู่ใต้ อาณัติ
จากการที่กิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบอยู่นอกเหนือการควบคุมและการปกป้ องจากรัฐจึง
เป็ นช่ องทางที่ ทาให้ เกิ ดกลุ่ม ผู้มี อิท ธิ พ ลที่ เข้ ามาท าหน้ า ที่เ ป็ นเสมือ นหน่ ว ยงานของรั ฐในการ
ควบคุมและปกป้ องธุรกิ จนอกระบบ ในขณะเดีย วกันผู้ประกอบการจะต้ องจ่ ายค่าตอบแทนเพื่อ
เป็ นการแลกเปลี่ ย นบริ ก ารที่ จ ะได้ รั บ ในบางครั ง้ เจ้ าพ่ อ ท้ อ งถิ่ น กั บ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ รวมถึ ง
นัก การเมืองอาจมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกัน เอื ้อผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน หรื ออาจจะเป็ นคนๆ
เดียวกันก็ได้ (สมบัติ จันทรวงศ์ 2535: 118-124; ผาสุก พงษ์ ไพจิตร 2543: 8)
ปั จจัยที่กล่าวมาทั ้ง 5 ประการนี ้ล้ วนเป็ นสิ่งที่เอื ้อให้ เศรษฐกิ จนอกระบบสามารถดารงอยู่
ได้ แต่ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยทั ้ง 5 ประการเสมอไป ในบางครั ้งปั จจัย เพีย งอย่ างเดีย วก็ สามารถ
ค ้าจุ น เศรษฐกิ จ นอกระบบให้ ค งอยู่ ไ ด้ ทัง้ นี ต้ ้ อ งขึ น้ อยู่ กั บ ลัก ษณะทางบริ บ ททางสัง คมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
การศึก ษา “มุมมองเชิ งประวัติศาสตร์ แ ละสังคมของตลาดซีดีละเมิ ดลิข สิทธิ์ ” ผู้วิจัย ใช้
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นแนวทางในการศึก ษาและอธิ บ ายภาพของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
เนื่ องจากตลาดซี ดีละเมิด ลิข สิทธิ์ จั ดว่าเป็ นเศรษฐกิ จนอกระบบประเภทหนึ่ง ที่เป็ นกิ จ กรรมผิ ด
กฎหมายเพราะจัดอยู่ในประเภทสินค้ าที่ละเมิดกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การศึกษาในครั ้งนี ้ผู้วิจัยศึกษามุมมองของอาชี พการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ในประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์ กับ ความยากจน การตอบโต้ กับรัฐ และความเบี่ ย งเบนจากกฎระเบี ย บของสังคม
ตลอดจนสาเหตุข องการขายซีดี ล ะเมิ ด ลิข สิ ท ธิ์ ทัง้ ๆ ที่ ทราบว่า สิ นค้ า ดังกล่ าวเป็ นสิ น ค้ า ที่ ผิ ด
กฎหมาย แต่ ก็ ยั ง เลื อ กที่ จ ะเข้ าสู่ อ าชี พ ขายซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ นอกจากนั น้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ศึก ษา
กระบวนการซื ้อขายที่สะท้ อนให้ เห็นโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ ย วข้ องอันเป็ นส่วน
หนึ่งของเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดการดารงอยู่ของกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนค้ นหาลัก ษณะเด่นของการ
ซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่น
2. แนวคิดเรื่ องฮาบิทั ส (Habitus) ฟิ ลด์ (Field) และปฏิ บัติ การ (Practice) ของ Pierre
Bourdieu
Pierre Bourdieu เป็ นนัก คิดที่พยายามท าลายแนวคิดคู่ต รงข้ ามระหว่า งโครงสร้ างกั บ
ปั จเจกบุคคล (agent-structure) หรื อวัตถุวิสัย กับอัตวิสัย (objectivism-subjectivism) เนื่ องจาก
การมองในลักษณะดังกล่าวทาให้ เกิดความสับสนและไม่เข้ าใจปรากฏการณ์ ได้ อย่ างถ่ องแท้ เขา
เชื่ อมโยงแนวคิดระหว่างโครงสร้ างกับปั จเจกบุคคลเข้ าด้ วยไว้ กัน โดยเสนอไว้ ว่า โครงสร้ างกั บ
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ปั จเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิ งวิภาษวิธี (dialectic relationship) นั่นคือ โครงสร้ างทางสังคมจะ
เป็ นตัวกาหนดกรอบของการกระทาและการปฏิสงั สรรค์ของบุคคล ในทางกลับกัน การกระทาของ
บุคคลก็สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางสังคมได้ ด้วย
Bourdieu ให้ ความสนใจแนวคิดเรื่ อง “ปฏิบัติก าร” (Practice) ปฏิบัติก ารไม่ได้ เกิ ดจาก
การกาหนดของสังคมและความมีอิสระในการกระทาของบุคคลอย่ างเสรี แต่ปฏิบัติก ารเป็ นสิ่งที่
ผนวกสังคมเข้ ากับ ปั จเจกบุ คคล โดยสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างสังคมและ
วิถีทางของปั จเจกที่ร่วมกันสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคมขึน้ มา อย่ างไรก็ ตาม ปั จเจกบุคคลอาจ
ได้ รับอิทธิพลจากโครงสร้ างทางสังคมในระดับที่ไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กับความคิดและการตีความของแต่
ละคน (Ritzer 2003: 189)
2.1 ฮาบิทัส (Habitus)
Bourdieu (1990: 53) กล่าวไว้ ว่า ฮาบิทสั เป็ นระบบ (การรับรู้ ความคิดและการกระทา) ที่
มีความมัน่ คง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฮาบิทสั เป็ นโครงสร้ างที่ถูกสร้ างขึน้ ซึ่งก่ อให้ เกิ ด แนวโน้ ม
ในการกระทา ในขณะเดียวกันฮาบิทสั ก็เป็ นโครงสร้ างที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา ฮาบิ ทัส
ก่อให้ เกิดและจัดระเบียบปฏิบัติก ารที่จะเกิ ดขึน้ ซึ่งผลของการกระทาที่แ สดงออกมานัน้ เกิ ดจาก
การกระทาที่ไม่ร้ ูสานึก นอกจากนั ้น ฮาบิทสั ยังเป็ นทั ้งกฎเกณฑ์และผู้วางกฎเกณฑ์ที่ ไม่ได้ เกิ ดจาก
การยอมกระทาตามข้ อบังคับอย่างสิ ้นเชิง แต่สามารถปรับตัวไปตามจุดมุ่งหมายได้ โดยปราศจาก
การสานึกรู้
Ritzer (2003: 190-191) กล่าวไว้ ว่า ฮาบิทสั เป็ นโครงสร้ างทางความคิดหรื อจิ ตใจที่บุคคล
ใช้ จัดการกับโลกทางสังคม โดยบุคคลมีชุดความคิดที่อยู่ภายใน ซึ่งบุคคลใช้ รับรู้ ทาความเข้ าใจ
และปฏิบัติการกับโลกทางสังคม ฮาบิ ทัสเป็ นผลผลิตจากกระบวนการทาให้ โครงสร้ างทางสังคม
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของปั จเจกบุคคลผ่ านการครอบครองสถานภาพต่างๆ ฮาบิ ทัสของบุคคลจึง
ขึ ้นอยู่กับสถานภาพที่ครอบครอง ทาให้ บุคคลแต่ละคนอาจมีฮาบิทสั ที่แตกต่างกัน อย่ างไรก็ ตาม ผู้
ที่ครอบครองสถานภาพเดียวกันมีแนวโน้ มที่จะมีฮาบิทสั ที่คล้ ายคลึงกันเนื่ องจากผ่ านกระบวนการ
ปฏิบัติการที่คล้ ายคลึงกัน
ผู้วิจัยสรุปความหมายของฮาบิทสั ไว้ ว่า ฮาบิทสั เป็ นชุดของระบบโครงสร้ างทางความคิดที่
อยู่ภายในจิตใจของบุคคลซึ่งให้ แ นวทางในการแสดงออกภายนอกทั ้งอากัปกิ ริย าและพฤติก รรม
ฮาบิทสั เกิดจากกระบวนการภายในของบุคคลที่ทาให้ โครงสร้ างทางสังคมกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
ปั จเจกบุคคลผ่านการสัง่ สมและเรียนรู้โลกทางสังคมจากสถานภาพที่ถือครองและประสบการณ์ ที่
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ต้ อ งเผชิ ญ ดัง นั น้ บุ ค คลที่มี ส ถานภาพเดี ย วกั น อาจจะมี ฮ าบิ ทัสที่ แตกต่ า งกั นก็ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ กั บ
ประสบการณ์และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
จากความหมายต่างๆ สามารถสรุปเป็ นลักษณะของฮาบิทสั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ฮาบิ ทัสเป็ นโครงสร้ างภายในที่มั่นคง แต่สามารถเปลี่ย นแปลงได้ ในขณะที่ยังรัก ษา
โครงสร้ างเดิมเอาไว้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า ฮาบิ ทัส
และ
อย่าง
2. ฮาบิทสั มีสถานภาพเป็ นทั ้งผู้กระทาและผู้ถูกกระทา คือ เป็ นผู้สร้ างและผู้ถูกสร้ าง เป็ นผู้
วางกฎเกณฑ์และเป็ นผู้ทาตามกฎเกณฑ์
3. ฮาบิทสั มีความสัมพันธ์ กับความไม่สานึก รู้ หรื อความไม่ร้ ู ตัว (unconscious) กล่าวคือ
สามารถปฏิบัติการหรือทาได้ โดยไม่ต้องคิดและไม่ต้องบอก เป็ นความสามารถ ทัก ษะ รวมถึงไหว
พริบปฏิภาณในการที่จะตอบโต้ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยอัตโนมัติ
4. การกระท าและการรับ รู้ ความจริ งของคนมีโ ครงสร้ างอย่ างหนึ่ง กากับอยู่ โครงสร้ า ง
เหล่านั ้นได้ มาจากฮาบิทสั
5. ฮาบิ ทัส อยู่ ระหว่ างกึ่ง กลางของโครงสร้ า งความสัมพันธ์ ทางสังคมเชิ ง วัต ถุวิ สัย กั บ
พฤติกรรมเชิงอัตวิสยั ของบุคคล ซึง่ แนวคิดของ Bourdieu พยายามชี ้ให้ เห็นว่าโครงสร้ างทางสังคม
สามารถกลายเป็ นประสบการณ์ของบุคคล
6. ฮาบิ ทัส ไม่ไ ด้ มีอ ยู่แ ค่ ในระดับปั จ เจกบุ ค คล แต่ ยัง สัม พันธ์ กั บกลุ่ม หรื อ ชนชั น้ ด้ ว ย
กล่าวคือ คนในกลุ่มเดียวกันจะมีการกระทา ยุทธวิธี อารมณ์ ความรู้สกึ หรือทัศนคติที่คล้ ายคลึงกัน
โดยไม่ไ ด้ ถูก บัง คับ และไม่จาเป็ นต้ องตกลงกั นไว้ ก่อ น ดังเช่ น งานวิจัย ของ วริ น ทรา ไกยูรวงศ์
(2541 อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพ และ สมสุข หิ น วิม าน 2551: 574) ศึก ษาเรื่ อ ง บทบาทของ
นิตยสารที่มีต่อฮาบิทสั ที่เป็ นแบบแผนการบริโภคของคนแต่ละชนชัน้ ผู้วิจัย พบว่า คนแต่ละชนชัน้
ต่างมี “นิตยสารประจาแต่ละชนชั ้น” แม้ จะมีเนื ้อหาหรือประเด็นเดียวกัน แต่นิตยสารเหล่านัน้ ต่างก็
บ่ ม เพาะฮาบิ ทัส ของผู้ อ่ า นในแต่ ล ะชนชั น้ อย่ างแตกต่ า งกั น เช่ น ประเด็ น เรื่ อ งการไปเที่ ย ว
ต่า งประเทศ ส าหรั บ ชนชั น้ สูง จะเป็ นการไปเที่ ย วสถานที่ ซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ กิ นอาหารแบบพิเ ศษ
เฉพาะที่หรูหรา ส่วนชนชั ้นกลางก็ จะเป็ นการไปเที่ย ว ซื ้อสินค้ า กิ นอาหาร และทากิ จกรรมที่เป็ น
แบบระดับกลางทัว่ ไป ส่วนถ้ าเป็ นชนชั ้นล่างก็จะเป็ นข้ อแนะนาให้ ระวังการถูก หลอกลวง การบอก
แหล่งซื ้อสินค้ าราคาถูกหรือการกินอาหารแบบประหยัด เป็ นต้ น
7. ฮาบิทสั
ซึง่ เกิดขึ ้นจากการปฏิสัมพันธ์ ข องบุคคลกับคนอื่น
หรือสิ่งที่อยู่รอบตัว ฮาบิทสั จึงมีจุดกาเนิดมาจากโครงสร้ างทางสังคมซึง่ เป็ นสิ่ งที่อยู่ภายนอกตัวคน
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อย่ า งไรก็ ต าม ฮาบิ ทัส
เนื่ อ งจากคนมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กั บ
โครงสร้ างภายนอกตลอดเวลาจึงมีก ระบวนการเปลี่ย นโครงสร้ างทางสังคมให้ เป็ นโครงสร้ างฮา
บิทสั ของตนเอง จะ
การ ฮาบิทสั จึงเกิ ดจากการผสมผสานระหว่า งสังคมซึ่งอยู่
ภายนอกและธรรมชาติในร่างกายของคน
Bourdieu ให้ ความสาคัญกับร่างกายของคนในฐานะที่มีบทบาทสาคัญในการเรี ย นรู้ ก าร
กระทา และการทาอะไรซ ้าๆ กันต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ (ซึ่งกล่าวได้ ว่าปฏิบัติก ารอันเป็ นตัวกลาง
ระหว่างฮาบิทสั ภายในตัวบุคคลกับโลกทางสังคม) จนทาให้ โครงสร้ างจากการปฏิบัติซึ่งเป็ นสิ่งที่
อยู่ภายนอกเข้ า ไปอยู่ ภายในร่ า งกาย เรี ย กว่า กระบวนการหลอมรวมเข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ร่างกาย (embodiment) อย่างไรก็ตามฮาบิทสั เป็ นเพีย งแนวทางของความคิดและการปฏิบัติข อง
บุคคลเท่านั ้น
ฮาบิทสั เกิดจากการเรียนรู้ทางร่างกายโดยใช้ เ วลาอบรมบ่ มเพาะเป็ นเวลานานกลายเป็ น
โครงสร้ างที่ดารงอยู่อย่างคงทนในร่างกายจนกลายเป็ นความโน้ มเอีย งทางอุปนิ สัย (disposition)
ซึง่ จะอยู่ในรูปของอารมณ์ความรู้สกึ ความเชื่อ ศรัทธา แสดงออกให้ เห็นด้ วยอากัปกิ ริย าต่างๆ ทาง
ร่างกาย หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่แสดงออกมาทางร่ างกายนัน้ เป็ นผลมาจากโครงสร้ าง
ของฮาบิทสั และส่งผลต่อผลิตซ ้าโครงสร้ างของกลุ่มหรือชนชั ้นทางสังคม เรี ย กว่า “การกลายสภาพ
สู่วตั ถุ (objectification)” เป็ นการแสดงออกมาโดยที่ผ้ ูแ สดงรู้ ตัวบ้ างหรื อไม่ร้ ู ตัวบ้ าง ดังนัน้ คนที่มี
ประสบการณ์คล้ ายคลึงกันหรืออยู่ในสภาพแวดล้ อมคล้ ายกันจะก่ อให้ เกิ ดฮาบิ ทัส
ซึง่ ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สกึ ตลอดจนทัศนคติ ค่านิ ย ม ความเชื่ อ การกระทา
รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิต (life style) ที่คล้ ายคลึงกัน (สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต 2548: 50)
กล่าวโดยสรุ ป ฮาบิ ทัสเป็ นโครงสร้ างที่อยู่ ภายในตัวบุคคลที่ มีความมั่นคง แต่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ บุคคลใช้ ฮาบิทสั เป็ นแนวทางกาหนดการแสดงออกภายนอกของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็ นการแสดงสีหน้ า ท่าทาง และพฤติก รรมต่างๆ ฮาบิ ทัสเกิ ดจากการสั่งสมและเรี ย นรู้ โลกทาง
สังคมผ่ านสถานภาพที่ตนถื อ ครองและประสบการณ์ ต่างๆ ในอดีต โดยเหตุก ารณ์ ที่ บุคคลต้ อ ง
เผชิ ญ จะมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงฮาบิ ทัส ได้ ด้ ว ย หากฮาบิ ทัส ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ส ามารถจั ด การกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
2.2 ฟิ ลด์ (Field)
Bourdieu ใช้ คาอุป มาในการอธิ บายฟิ ลด์ว่า เป็ น "สนามของการเล่นเกม" (field as the
playing field) การแข่งขันกันนั ้นไม่เพียงเอาชนะคู่ตรงข้ ามเท่านัน้ แต่เพื่อครองกฎหรื อออกกฎใน
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การควบคุมการแข่ งขัน ควบคุมผู้เ ล่น ครองเกมการแข่ งขันและการขยายพื ้นที่ ข องการแข่ งขั น
ออกไปด้ วย
Bourdieu ให้ ความหมายของฟิ ลด์ ไ ว้ ว่ า ฟิ ลด์
ซึง่
เหล่า
ส
หน่วยที่อยู่ในตาแหน่งนั ้นภายในฟิ ลด์ โดยฟิ ลด์
ที่
ซึ่งเป็ น
การกระจายตัวของทุนประเภทต่างๆ ที่ผูก ติดอยู่กับสถานภาพ หรื อในอีก ความหมาย ฟิ ลด์เป็ น
ปริมณฑลหรืออาณาเขตบริ เวณทางสังคม (social arena) ที่มีก ารต่อสู้กันเกิ ดขึน้ เพื่อแย่ งชิ งหรื อ
ช่วงชิงการเข้ าถึงทรัพยากร เช่น สินค้ าทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ความแตกต่างด้ านความรู้ การจ้ าง
งาน และชนชั น้ ทางสัง คม ฯลฯ โดยทรัพ ยากรที่จ ะแย่ ง ชิ ง กั นนั น้ ไม่จ าเป็ นต้ อ งมี ลัก ษณะเป็ น
รูปธรรมหรือสามารถจับต้ องมองเห็นได้ (กาญจนา แก้ วเทพ และ สมสุข หินวิมาน 2551: 558)
Ritzer (2003: 193) ให้ คาอธิ บายของฟิ ลด์ไว้ ว่าเป็ นเครื อข่ ายของความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตาแหน่งหรือสถานภาพต่างๆ ซึง่ มิได้ ผูกติดกับตัวบุคคล ผู้ที่ครอบครองตาแหน่ งอาจจะเป็ นบุคคล
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ก็ได้ โครงสร้ างของฟิ ลด์ที่มีก ารกระจายตัวของทุนจะเป็ นตัวกาหนด
ปฏิบัติก าร เมื่อเป็ นเช่ น นัน้ ฟิ ลด์จึงกลายเป็ นเวทีข องการต่อสู้ดิ ้นรนระหว่างบุคคลที่ครอบครอง
ตาแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล โดยเหตุผลของการต่อสู้ เป็ นไป
เพื่อปกป้ องตาแหน่งที่ตนเองครอบครองอยู่หรือยกระดับของตนเองให้ สงู ขึ ้น
สาหรับ ผู้วิจัย ให้ ความหมายของฟิ ลด์ไว้ ว่า ฟิ ลด์เป็ นเครื อข่ ายความสัมพันธ์ เชิ งอานาจ
ระหว่างตาแหน่งต่างๆ ที่มีก ารกระจายตัวของทุนในระดับที่ไม่เท่าเทีย มกันจนก่ อให้ เกิ ดการต่อสู้
และแย่งชิงทรัพยากรเพื่อปกป้ องหรื อยกระดับตาแหน่ งของตน ตาแหน่ งต่างๆ เหล่านัน้ เป็ นส่วน
หนึ่งที่ก่อให้ เกิดฮาบิทสั โดยบุคคลใช้ ฮาบิทสั และทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่เป็ นแนวทางในการกระทา
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งต่างๆ ภายในฟิ ลด์พบว่าเป็ นความสัมพันธ์
แบบไม่เท่าเทียมกัน โดยความไม่เท่าเทีย มกันขึน้ อยู่กั บทุน (capital) ที่แ ต่ละตาแหน่ งครอบครอง
อยู่ซงึ่ มีอยู่ 4 ประเภท ได้ แ ก่ ทุนทางเศรษฐกิ จ (economic capital) ทุนทางวัฒนธรรม (cultural
capital) ทุนทางสังคม (social capital) และทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital) ทุนทั ้ง 4 ประเภทนี ้
จะเป็ นตัวก าหนดทรัพยากรที่ ตาแหน่ งต่า งๆ พึงมีอัน เป็ นตัวจากั ดขอบเขตของการกระทาและ
พฤติกรรมของตาแหน่งนั ้นๆ (Wallace and Wolf 1999: 111) ฟิ ลด์จึงเป็ นเวทีของการต่อสู้แ ละการ
ดิ ้นรนของผู้ที่ครอบครองตาแหน่งภายในฟิ ลด์
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จากความไม่ เ ท่ าเที ย มกั น ภายในฟิ ลด์ขึ น้ อยู่กั บ ระดับ ของทุนที่ ผู ก ติด อยู่กั บ ต าแหน่ ง
Bourdieu แบ่ งประเภทของทุนไว้ 4 ประเภท (Bourdieu 2005: 194-195; ประไพ จันทราสกุ ล
2551: 54) ดังต่อไปนี ้
1. ทุนทางเศรษฐกิ จ (economic capital) เป็ นทุนที่สามารถคิดคานวณเป็ นปริ มาณหรื อ
ราคาที่แน่นอนได้ และสามารถระบุรูปแบบได้ อย่างชัดเจน เช่น เงิน ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ทุนประเภท
นี ้มักเป็ นที่สนใจในฟิ ลด์ทาง
มีอิทธิพลในฟิ ลด์
การครอบครองทุน
ทางเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการกระทาของผู้กระทา
2. ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ ได้ แก่
2.1 ทุนที่ถู ก ทาให้ เป็ นรู ปธรรม (objectified capital) ทุนวัฒนธรรมประเภทนี ้
แสดงออกเชิงวัตถุในรูปของสื่อหรือสิ่งของ ซึง่ เป็ นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์ กับทุนทางวัฒนธรรม
ในแบบอื่นๆ อาทิเช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรี ย์ เครื่ องมือ เครื่ องจัก ร ฯลฯ
ความเป็ นทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถส่งผ่ านความเป็ นวัตถุได้ เช่ น ในการสะสมภาพวาด
ทุนจะถูกสะสมและสามารถส่งผ่านได้ เหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่จะสามารถส่งผ่ านได้ คือ
ความเป็ นเจ้ าของภาพ ซึง่ คือ ความเป็ นเจ้ าของในวิถีการบริ โภคภาพเขี ย น สินค้ าในเชิ งวัฒนธรรม
จึงเป็ นได้ ทั ้งสิ่งที่เป็ นวัตถุและสัญลักษณ์
2.2 ทุนที่ถูก ทาให้ เป็ นสถาบัน (institutionalization capital) คือ ทุนที่ถูก ทาให้
เป็ นวัตถุ หรื อ รู ป ธรรมที่ชั ด เจน เป็ นการอ้ างอิง ถึง คุณสมบั ติเ บื อ้ งต้ น ของทุนทางวัฒนธรรมใน
ลักษณะการรับประกัน โดยแสดงออกในรู ปของประกาศนี ย บัตร หนังสือรับรอง และการสอบวัด
คุณสมบัติ ทุนทางวัฒนธรรมจึงสามารถเปลี่ยนรูปได้ ภายใต้ เงื่ อนไขเฉพาะ คือ อาจเปลี่ย นรู ปเป็ น
ทุนทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเดือน หรือเปลี่ยนรูปกลายเป็ นสถาบันในรูปของคุณสมบัติทางการศึกษา
2.3 ทุนที่ฝังติดอยู่กับบุคคล (embodied capital) เป็ นการแสดงออกของร่ างกาย
และจิตใจ เช่น สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของปั จเจกบุคคล ความสามารถหรื อความรอบรู้ ในด้ าน
ต่างๆ การมีบุคลิก ที่สง่ างามและสามารถวางท่ าทางได้ อย่ างเหมาะสม ทุนประเภทนี ต้ ้ องอาศัย
ระยะเวลาในการก่อตัวโดยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอกให้ ก ลายเป็ นทุนที่อยู่ใน
ตัวคนได้ โดยขึ ้นอยู่กับเวลา บริบททางสังคมและชนชั ้นทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมนี ้จะดาเนิ นงานอยู่ในฟิ ลด์ทางวัฒนธรรม ซึ่ง Bourdieu เห็นว่า ในโลก
สมัย ใหม่ ระบบการศึก ษาเป็ นฟิ ลด์ ทางวัฒนธรรมที่สาคัญที่ สุด โดยเขายกตัวอย่ างของระบบ
การศึกษาในฝรั่งเศสว่าสาขาที่สอนนั ้นมีคณ
ุ ลักษณะและมูลค่าไม่เท่ากัน คนที่สามารถเรี ย นวาดรู ป
และแกะสลัก จะถูก มองว่า “มีระดับ ” มากกว่าเรี ย นถ่ ายรู ปหรื อดนตรี แ จ๊ ส Bourdieu จึงสรุ ปว่า
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ระบบการศึก ษาเป็ นตัวผลิตซ ้าเพื่อ สืบทอดโครงสร้ างชนชัน้ ในสังคม เพราะระบบการศึก ษานี ม้ ี
ความเกี่ยวพันกับทุนทางวัฒนธรรมนั่นเอง
ในโลกแห่ง ความเป็ นจริ ง เด็ก จากชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูงจึ งสามารถเข้ าถึง ทุน ทาง
วัฒนธรรมตั ้งแต่แรกเกิด รวมทั ้งยังมีเวลาในการซัก ซ้ อมและฝึ กฝน เมื่อโตขึน้ ก็ จะมีโอกาสที่จะได้
เข้ าทางานที่ดีกว่าด้ วยความสามารถที่มีเหนือกว่า รวมทั ้งเป็ นคนที่มีบุคลิก ที่ดี มีท่วงท่าท่าสง่ างาม
มีความมัน่ ใจในตัวเองมากกว่าชนชั ้นล่าง Bourdieu ยังได้ กล่าวเสริมว่า สังคมพยายามสร้ างมายา
คติว่า เด็กเหล่านี ้มีแววดี มีความเฉลีย วฉลาดมาตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นการปกปิ ดข้ อเท็จจริ งเรื่ อง
ความสามารถในการสัง่ สมทุนทางวัฒนธรรมของคนแต่ละชนชั ้นที่ไม่เท่ากัน
3. ทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital) หมายถึง สถานภาพ ศักดิ์ศรี ชื่ อเสีย ง การได้ รับ การ
ยอมรั บ จากบุคคลอื่นๆ ที่ทาให้ เจ้ าของทุนเกิ ดความได้ เ ปรี ย บและเกิ ดประโยชน์ ต่า งๆ ทุนทาง
สัญลักษณ์อาจมาจากทุนประเภทอื่นๆ และเมื่อมีทนุ ทางสัญลัก ษณ์ ก็สามารถเปลี่ย นเพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ ทุนประเภทอื่นๆ ได้ ด้วย ผู้ที่ครอบครองทุนสัญลัก ษณ์ ในระดับ สูงมัก มีก ารต่อสู้เพื่อรัก ษาทุนซึ่ง
กระบวนการรักษาทุนมักมาจากกระบวนการขัดเกลาภายในครอบครัวและสถาบันการศึกษา
4. ทุนทางสังคม (social capital) ความหมายของทุนสังคมนั ้นมี 2 ความหมาย แต่ทั ้งสอง
ความหมายต่างหมายถึง “เครือข่ายทางสังคม” (network) เพีย งแต่ว่าในความหมายแรกเป็ นการ
มองจากตัวโครงสร้ างที่มองตัวเครือข่ายจริงๆ เช่น โครงสร้ างของกลุ่มเพื่อนร่ วมโรงเรี ย น เพื่อนร่ วม
อาชีพ ฯลฯ ส่วนในความหมายที่สองนั ้น เป็ นมุมมองมาจากปั จเจกบุคคลที่มีเครื อข่ าย และมองว่า
เครือข่ายนั ้นเป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่งของตนเอง เช่น เป็ นคนที่มีเส้ นสายกว้ างขวาง Bourdieu เห็น
ว่า ทุนทางสังคมนี ้ถือเป็ นทรัพยากรอย่ างหนึ่งที่สามารถเอื ้ออานวยประโยชน์ นอกจากเครื อข่ าย
ทางสังคมแล้ ว การรับรู้และการยอมรับยังเป็ นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมด้ วย และสามารถเปลี่ย น
รูปไปเป็ นทุนทางสัญลักษณ์ได้ (symbolic capital)
สาหรับ Bourdieu ทุนทางสังคมถูก สร้ างโดยอานาจทางสังคม และขึน้ อยู่กับการปฏิบัติ
อย่ า งสม่ าเสมอของความไม่เ ท่ าเที ย มกั น และความใกล้ ชิ ด ในสังคม การคงอยู่ข องเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ มิ ได้ เป็ นไปโดยธรรมชาติห รื อได้ ม าจากการสร้ างของสังคม หากเป็ นผลผลิตของ
ความพยายามที่ไม่สิ ้นสุดของสถาบันทางสังคม
การกระจายตัวของทุนประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละสถานภาพส่งผลต่อโครงสร้ างภายใน
ฟิ ลด์ ซึง่ ทุนในแต่ละสถานภาพจะเป็ นตัวกาหนดกรอบของพฤติกรรมร่วมกับฮาบิทัสที่มีอยู่ในแต่ละ
บุคคล ในขณะเดียวกับบุคคลมีฮาบิทสั ผ่านการเรีย นรู้ จากการครอบครองสถานภาพต่างๆ ที่มีทุน
ต่างๆ ผูกติดมาด้ วย
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ฟิ ลด์แ ละ

มีความสัมพัน ธ์ ซึ่งกั นและกั น ล่ าว ฟิ ลด์
ภายในตลาดซี ดีล ะเมิดลิ ข สิ ทธิ์ จะประกอบไปด้ ว ยผู้ ผลิต ผู้ ขาย ผู้ซื อ้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ภายในฟิ ลด์ดงั กล่าวผู้เข้ าร่วมในแต่ละตาแหน่งจะมีฮาบิ ทัสที่มี ลัก ษณะเฉพาะตัว
เช่น ผู้ขายจะมีฮาบิทสั ในการสังเกตสิ่งรอบตัวและคอยระมัดระวังกับการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ ส่วน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องสังเกตและเรี ย นรู้ ว่าผู้ข ายคนใดที่ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ แ ละใช้ เทคนิ คใน
การหลบหนีการจับกุมได้ อย่างไร เป็ นต้ น ในขณะเดียวกัน ฟิ ลด์ก็เ ป็ นผลผลิตของฮาบิ ทัสด้ วย เช่ น
ผู้ขายแต่ละคนสามารถสังเกตได้ ว่าผู้ซื ้อคนใดไม่น่าไว้ วางใจซึ่งอาจจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ปลอมตัวมา
ดังนั ้น ผู้ขายจะรู้วิธีในการที่จะเอาตัวรอดจากกฎหมายแล้ วนาไปให้ เป็ นหลัก ในการปฏิบัติเมื่อพบ
สถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน ฟิ ลด์ของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จึงสามารถดารงอยู่ได้
หากพิจารณาฮาบิ ทัส
เชิ งอัตวิสัย
ใน
ขณะเดียวกันฟิ ลด์
เชิงวัตถุวิสยั ที่ น
หรื อระบบของตาแหน่ งและสถานภาพ
ทางสังคม ฟิ ลด์และฮาบิทสั แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี
มีฮาบิ ทัสอยู่
ภายในตัวเองนับตั ้งแต่เด็กโดยผ่านการเรี ย นรู้ จากครอบครัวและโรงเรี ย น แต่อย่ างไรก็ ตามบุคคล
ยังมีการ
ฮาบิทสั อย่างต่อเนื่อง
ฟิ ลด์ด้วย
ใช้
ฮาบิทสั และทุนที่ผูกติดกับตาแหน่งหรือสถานภาพของบุคคลเป็ นตั วกาหนดแนวทางในการกระทา
ในขณะเดี ย วกั น บุ ค คลยั ง สามารถแก้ ไขและปรั บ เปลี่ ย นฮาบิ ทัส ได้ ต ามความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ที่เผชิญเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและบุคลิก ภาพของตนเอง ดังนัน้ บุคคลที่
ครอบครองสถานภาพแบบเดียวกันภายในฟิ ลด์เดียวกันอาจจะมีก ารเรี ย นรู้ ที่ทาให้ บุคคลมีฮาบิ ทัส
ไม่เหมือนกันก็ได้ เนื่องจากความแตกต่างในปั จจัย หลายด้ าน เช่ น ภูมิหลัง ประสบการณ์ รวมถึง
ชนชั ้นที่แตกต่างกัน
2.3 ปฏิบัติการ (Practice)
ปฏิบัติการเป็ นการกระทาที่เลือกทาหรือสามารถทาได้ โดยได้ รับอิทธิ พล แรงผลัก ดันจาก
ฮาบิทสั หรือโครงสร้ างที่มีอยู่ภายในจิตใจ ดังกรณีที่ Bourdieu ยกตัวอย่างเรื่องการเล่นเกมส์ ผู้เล่น
จะมีทิศทางและความเข้ าใจกฎของเกมอยู่ชุดหนึ่ง รวมกับความสามารถของเขาที่มีอยู่ในการเล่น
เกม ในช่วงระหว่างการเล่น ผู้เล่นจะคาดการณ์หรือตอบสนองโดยอัตโนมัติตามความสามารถของ
ฮาบิทสั ของเขา
Bourdieu มัก จะเปรี ย บเทีย บปฏิบัติก ารทางสัง คมว่าเป็ นเหมือนการเล่นเกมชนิ ดหนึ่ ง
สนามแข่ ง ขัน เป็ นฟิ ลด์ ที่ปั จ เจกแต่ ละคนในสถานภาพต่ า งๆ เข้ ามาแข่ ง ขั น ต่ อ สู้ เพื่ อ แย่ ง ชิ ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ คนที่เข้ าร่ วมการแข่ งขันต่างต้ องรู้ ถึงวิธีเล่น (The feel for the games) เพื่อหลบ
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หลีกหรือครองเกมการแข่งขัน ดังนั ้นปั จเจกแต่ละคนจึงเข้ ามาในสนามการแข่ งขันโดยมีเป้ าหมาย
ของการแข่ งซึ่งถูก ก าหนดจากสังคม ปฏิบัติก ารต่างๆ ของปั จเจกเป็ นทั ้งการแสดงออกอย่ างมี
สานึกผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและการแสดงออกอย่ างไร้ สานึก ซึ่งกระทาออกมา
โดยไม่ร้ ูตวั และเป็ นเหมือนปฏิกิริยาตอบโต้ แบบทันทีทนั ใด
ปฏิบัติการเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างสังคมและวิถีทางของ
ปั จเจกบุคคลที่ร่วมกันสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคม ยกตัวอย่ างปฏิบัติก ารที่เกิ ดขึน้ ภายในระบบ
เศรษฐกิจ กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรก โครงสร้ างเศรษฐกิจจะเป็ นตัวกาหนดและหล่อหลอมลัก ษณะ
ของบุ คคลที่ เรี ย กว่า ฮาบิ ทัส เช่ น คนที่ อยู่ ภายใต้ ระบบทุน นิ ย มมี ความโน้ มเอีย งที่ จะคิด เรื่ อ ง
“ความเป็ นเจ้ า ของ (ownership)” เนื่ องจากแก่ นของระบบทุนนิ ย มเป็ นเรื่ องความเป็ นเจ้ าของ
ลักษณะดังกล่าวจะย้ อนกลับไปธารงรักษาโครงสร้ างดังกล่าวเอาไว้ หรือในทางกลับกันอาจจะเป็ น
สิ่งที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างก็ได้ กระบวนการทั ้ง “การกาหนด” และ “การธารงรัก ษา
และเปลี่ยนแปลง” เป็ นสิ่งที่ Bourdieu
“
”
ปฏิบัติการเป็ นการกระทาหรือกิจกรรมที่ปั จเจกบุคคลกระทาซ ้าๆ จนเป็ นเรื่ องปกติในแต่
ละวัฒนธรรมราวกับว่าเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ทั ้งๆ ที่ในความเป็ นจริ งแล้ วผ่ านการใช้ ความคิด ตรึก
ตรองและประสบการณ์ในอดีตเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ (Bourdieu 1990: 80) ปฏิบัติก ารอาจจะ
ไม่ได้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรืออุดมคติ ขึ ้นอยู่กับการประมวลโครงสร้ า งทางสังคมเข้ ากับ
ประสบการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคล
ลักษณะของปฏิบัติการตามทัศนะของ Bourdieu ซึ่งกาญจนา แก้ วเทพ และ สมสุข หิน
วิมาน (2551: 555-556) สรุปไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบัติการที่เป็ นการดาเนินชีวิตทางสังคมของมนุษย์ มีลัก ษณะยื ดหยุ่น ไม่ตายตัว แม้
จะต้ องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ แต่อาจมีก ารแหวกแนวออกไปอยู่ตลอดเวลา เสมือนการเล่นกี ฬาที่
ต้ องอยู่ ภายใต้ ก ฎกติก า แต่ก็ เ ปิ ดโอกาสให้ มีเทคนิ คหรื อกติ ก าใหม่ๆ เกิ ดขึน้ อยู่เสมอ กล่าวคื อ
ปฏิบั ติก ารจะมีลัก ษณะที่ ถูก ก าหนดจากกฎเกณฑ์ข องโครงสร้ า งสังคม แต่ใ นอี ก ด้ านหนึ่ ง ก็ มี
สามารถสร้ างสรรค์และเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยปั จเจกบุคคล ดังนัน้ ปฏิบัติก ารทางสังคมจึงมิใช่ ก าร
กระทาที่ต้องอยู่ภายใต้ โครงสร้ างสังคมที่ตายตัว
ลักษณะดังกล่าวนี ้คล้ ายคลึงกับแนวคิดเรื่ องการปฏิบัติก ารทางสังคมว่าเป็ นเสมือนการ
เล่น ละคร (Theatre) ของ Erving Goffman ที่ ระบุ ว่า มนุษย์ เ ราด าเนิ นชี วิตทางสังคมไปตาม
บทบาทที่ถูกกาหนดมาให้ เล่น (ด้ านที่เป็ นโครงสร้ างสังคม) แต่ในเวลาเดียวกัน มนุษย์ ก็สามารถจะ
“ตีความบทบาท” ได้ หลายๆ แบบ จนกระทัง่ อาจถึงขั ้น “เล่นนอกบท” ออกไปได้
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2. ปฏิบัติการจะต้ องเกิดขึ ้นในกาละ (time) และเทศะ (space) หนึ่งๆ เสมอ
3. ปฏิบัติการนั ้นอาจจะดาเนินไปอย่างไม่ร้ ูสานึก ตัวเต็มที่เสมอไป เช่ น นัก กี ฬาที่สามารถ
เล่นกีฬาได้ ราวกับ “มันเป็ นไปเอง” โดยไม่ต้องเสียเวลาในการคิด
4. Bourdieu พยายามเน้ นย ้าว่า ปฏิบัติการมิใช่เพียงแค่เรื่องของกิจวัตรประจาวันที่คนเรา
กระทาอยู่เป็ นประจาเท่านั ้น แต่เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับพลังอานาจทางวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้ องในแง่ของการยอมทาตามอานาจหรือการท้ าทายอานาจก็ตาม
5. ปฏิบัติการเป็ นผลผลิตที่เกิ ดมาจากกระบวนการทางสังคมอันเกิ ดจากการเรี ย นรู้ ข อง
มนุษย์ที่ดารงอยู่ในแต่ละโครงสร้ างสังคม ในเวลาเดีย วกัน ปฏิบัติก ารจะกลายมาเป็ นธรรมชาติที่
สอง (second nature) ของมนุษย์ ที่มี ส่ว นประกอบทั ้งด้ านที่เ ป็ นข้ อจ ากั ด (constraint) และ
เสรีภาพ (freedom) ในเวลาเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างฮาบิทสั ฟิ ลด์
ฟิ ลด์
ระทา
นอย่าง เป็ นประจาต่อเนื่ องจน
ฮาบิ ทัสที่อยู่ภายในซึ่งบุคคล
สามารถตอบสนองต่อเหตุก ารณ์ ต่างๆ โดยก่ อนการแสดงพฤติก รรมออกมาบุคคลจะใช้ ทัก ษะ
ความชานาญ ความสามารถและไหวพริ บปฏิภาณในการประมวลประสบการณ์ ในอดี ตและทุนที่
ผูกติดอยู่กับสถานภาพเป็ นแนวทางว่าจะแสดงพฤติกรรมเช่นไร
บุ ค คลมี ก ารเรี ย นรู้ โครงสร้ างทางสัง คมผ่ า น ปฏิ บั ติ ก ารที่ ก ระท าตามสถานภาพที่
ครอบครอง ในขณะเดียวกันบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนฮาบิทสั ที่มีอยู่ภายในตัวเองให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตนเองได้ ด้วยทาให้ ฮาบิ ทัสของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันแม้ ว่าจะครอบครอง
สถานภาพเดียวกันก็ตาม นอกจากนั ้นทุนหรือทรัพยากรที่แ ตกต่างกันภายในบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมยังเป็ นตัวกาหนดฮาบิทสั อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้ มว่า บุคคลที่อยู่ในสถานภาพเดีย วกัน
และผ่ านปฏิ บั ติก ารที่ค ล้ า ยคลึง กั น น่ า จะมี ชุ ด ของฮาบิ ทัส ที่ ค ล้ ายคลึง กัน ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้วิจั ย นาเอาแนวคิด ทั ้งสามมาประยุ ก ต์ใ ช้ ในการอธิ บาย ตลาดซีดี ละเมิด ลิข สิ ทธิ์ ไ ด้ ว่ า
ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นฟิ ลด์ทางเศรษฐกิ จประเภทหนึ่งที่ ป ระกอบด้ วยบุคคลในสถานภาพ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ขาย ผู้ซื ้อ และเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ ในแต่ละสถานภาพจะมีทรัพยากรหรื อทุนใน
ระดับที่แตกต่างกัน เช่น เงิน อานาจ เป็ นต้ น ทรัพยากรเหล่านี ้เป็ นตัวกาหนดแนวทางในการกระทา
ที่แตกต่างกันไป บุคคลเหล่านี ย้ ังมีชุดของโครงสร้ างทางความคิด หรื อฮาบิ ทัส อยู่ภายในตัวเอง ซึ่ง
ฮาบิทสั ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เกิ ดจากการเรี ย นรู้ สถานภาพและบทบาทภายใน
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ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์และการเผชิญประสบการณ์ต่างๆ จากการซื ้อขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จนก่ อ
รูปเป็ นฮาบิทสั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิสงั สรรค์ซงึ่ กันและกัน ฮาบิทสั ยังสามารถเปลี่ย นแปลง
ได้ หากเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งปฏิบัติก ารแบบเดิมไม่สามารถจัดการ
กับเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น เช่น พฤติก รรมของผู้ข ายซีดีก่ อนและหลังมีพระราชบัญญัติลิข สิทธิ์
พ.ศ. 2537 จะมีความแตกต่างกันเพราะก่อนปี พ.ศ. 2537 ไม่ว่าบุคคลใดก็ ตามล้ วนมีสิทธิ์ ในการ
ขายซีดีโดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาต ซึง่ ต่างจากหลังปี พ.ศ. 2537 ที่ผ้ ูข ายจะต้ องขออนุญาตเพื่อ
ประกอบการค้ า และหากขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จะได้ รับการลงโทษตามกฎหมาย ดังนัน้ พฤติก รรม
ของผู้ขายจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั ้งในด้ านลัก ษณะสินค้ าและรู ปแบบการขาย ซึ่งการกระทาที่จะ
แสดงออกมานั ้นล้ วนมีพื ้นฐานจากบทเรียนในอดีต ผ่านการใช้ ความคิด ทัก ษะ และความชานาญ
ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจนเป็ นเหมือนพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัยยังพยายามอธิบายโครงสร้ างความสัมพันธ์ของผู้ขายแต่ละคน เพื่อให้ เห็นถึงรู ปแบบ
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้ างในสถานการณ์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างตามกาลเวลา
และประสบการณ์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแสดงให้ เห็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในตลาดที่เกิ ดขึน้
จากโครงสร้ างความสั ม พัน ธ์ แ ละการใช้ ทรั พ ยากรของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องเข้ าสู่ก ระบวนการ
แลกเปลี่ยนภายในตลาด งานวิจัย นี เ้ ป็ นการมองตลาดในฐานะที่เป็ นโครงข่ ายของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่างๆ มากกว่าที่จะพิจารณาพฤติก รรมทางเศรษฐกิ จของผู้ข ายเพีย งอย่ างเดีย ว ซึ่ง
ถือว่าเป็ นมุมมองที่แตกต่างจากเศรษฐกิจกระแสหลัก
2.4 การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ Bourdieu
งานศึก ษาเรื่ อง The Social Structure of the Economy ของ Pierre Bourdieu (2005)
เป็ นงานศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ่งไม่ได้ วิเคราะห์จากมุมมองเศรษฐศาสตร์ ก ระแส
หลักเพียงอย่างเดียว แต่เพิ่มเติมมุมมองทางประวัติศาสตร์ แ ละสังคมวิทยาเข้ ามาทาความเข้ าใจ
พฤติก รรมทางด้ านเศรษฐกิ จด้ วย กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่เ กิ ดขึ น้ ในช่ วงเวลาหนึ่งๆ นัน้ ล้ วนมี
ประวัติศาสตร์ของการดาเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การศึก ษาแบบภาพตัดขวางทาให้ ไม่สามารถเห็น
ภาพของกระบวนการทางเศรษฐกิ จ Bourdieu นาเอาแนวคิดเรื่ องฮาบิ ทัส ฟิ ลด์ ะปฏิบัติก าร
อศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Bourdieu ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิ จเกี่ ย วกับธุรกิ จการสร้ างที่อยู่อาศัย โดยวิเคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าเป็ นฟิ ลด์
ปฏิสังสรรค์กันระหว่างหน่ วยต่างๆ (บุคคล
หรื อ องค์ ก ร) ที่ ครอบครองสถานภาพแตกต่ างกัน ซึ่งมีท รัพ ยากรแตกต่ างกั นเข้ าสู่ ก ระบวนการ
ร่วมมือและแข่งขันในเชิงกระบวนการซื ้อขายแลกเปลี่ย นสินค้ าและบริ ก าร โดยมีเป้ าหมายในการ
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สร้ างผลกาไรหรือรักษาผลประโยชน์ของตนเองอันเป็ นการรักษาและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ เชิ ง
อานาจที่มีอยู่ในขณะนัน้ การกระทาของหน่ วยต่างๆ เหล่านัน้ ขึน้ อยู่กับตาแหน่ งหรื อสถานภาพ
ภายในโครงสร้ างของฟิ ลด์ที่ มี ก ารกระจายตัวของทรัพ ยากรที่ไม่ เท่า เทีย มกัน ดังนัน้ หน่ วยที่ มี
ทรัพยากรมากย่อมได้ เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่มาเป็ นข้ อได้ เปรี ย บ
ในการแข่งขัน
หน่วยที่อยู่ภายในฟิ ลด์ ประกอบไปด้ วย
กลุ่มคนเหล่านี ม้ ีก าร
ปฏิ สังสรรค์ซึ่ ง กั นและกั น เพื่อ ตัด สิน ใจการดาเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ร่ วมกั น และทาการ
เปลี่ ย นแปลงและจั ด การกั บ โครงสร้ างของฟิ ลด์ ลัก ษณะดัง กล่ า วเป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่แ ต่ละหน่ วยมีต่อกัน หากปราศจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้ ว กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในฟิ ลด์จะ
และดา
ฟิ ลด์
ระหว่างหน่ วยต่างๆ ที่มี
ทรัพยากรที่แตกต่างกันมาปฏิสงั สรรค์ในด้ านความร่ วมมือและแข่ งขันกัน ทั ้งทางตรงหรื อทางอ้ อม
กรอบการกระทาและกลยุทธ์ในการปฏิบัติการของแต่ละหน่ วยถูก จากัดจากทรัพ ยากรที่ตนเองถื อ
ครองตามสถานภาพนั ้นๆ กล่าวได้ ว่า ฟิ ลด์ทางเศรษฐกิ จเป็ นโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ งอานาจที่
หน่ วยต่างๆ เข้ าร่ วมในกระบวนการแลกเปลี่ย นสินค้ าและบริ ก ารในระดับที่แ ตกต่างกัน โดยรั ฐ
พยายามควบคุม ให้ แนวทาง และรักษาการแลกเปลี่ยนให้ ดาเนินต่อไปได้
ในการปฏิ สัง สรรค์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยต่ า งๆ ภายในฟิ ลด์
จ
โดยหน่ วยที่มีทรัพยากรมากกว่าจะนาไปสู่ความได้ เปรี ย บใน
การดาเนิ นกิ จ กรรมเศรษฐกิ จและเป็ นผู้ที่มี บทบาทภายในฟิ ลด์มากที่สุด ซึ่งเรี ย กว่า Dominant
(หน่วยที่มีอานาจเหนือกว่ าหน่ วยอื่นๆ) มัก เป็ นหน่ วยที่มีส่วนแบ่ งทางการตลาดหรื อทุนมากกว่า
หน่ วยอื่นๆ ทาหน้ า ที่เป็ นเสมือนตัวแทนในการกาหนดกฎเกณฑ์แ ละกติก าในกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ สามารถกาหนดทิศทางและโครงสร้ างภายในฟิ ลด์ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ย นแปลงราคา
สินค้ าและบริการ การเสนอแนะผลผลิตใหม่ๆ รวมถึงการกระจายสินค้ าและเสนอโปรโมชั่นแก่ ผ้ ูซื ้อ
Dominant สามารถมีอิท ธิ พลต่อ หน่ วยอื่นๆ ภายในฟิ ลด์ผ่านการใช้ ประโยชน์ จากข้ อจากัดของ
หน่ ว ยอื่ น ๆ ที่ ห น่ ว ยอื่ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมบางอย่ า งได้ Dominant ยั ง สามารถ
มาก ซึ่งเป็ นการกระจายส่วนแบ่ งทางการตลาดให้ กับ
หน่วยอื่นๆ ด้ วย เพื่อการยกระดับ และ
ตาแหน่ งให้ กับตนเองและหน่ วยอื่นที่เป็ นพันธมิตร
หรือคู่แข่ง
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นอกจาก Dominant จะมีอิทธิพลต่อหน่วยอื่นภายในฟิ ลด์ในเชิ งผลประโยชน์ ร่วมกันแล้ ว
Dominant ยังสามารถสร้ างความยุ่งยากต่อคู่แข่งได้ เช่นเดียวกัน โดยการสร้ างอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นการตัดราคาและการสร้ างเครือข่ายของตนเองให้ มีอิทธิพลในการจัดการและควบคุมการค้ า
ภายในฟิ ลด์ อย่างไรก็ตาม Dominant สามารถถูกท้ าทายจากหน่วยที่มีทรัพยากรหรื อบทบาทน้ อย
กว่าก็ได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ กลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็ นการลดต้ นทุนและราคา
สินค้ า รวมถึงการใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ
อย่างไรก็ตาม จากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหน่ วยต่างๆ เป็ นผลให้ เกิ ดความ
พยายามในการแข่งขันกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ที่ตนเองต้ องการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่จะมี
การเฝ้ามองซึ่งกันและกั นภายในตลาดการค้ า Max Weber
ลัก ษณะดังกล่าว peaceful
conflict (ความขัดแย้ งแบบสันติ ) ซึ่งผู้ผลิตแต่ละฝ่ ายมองหาโอกาสและผลประโยชน์ จากผู้ผลิต
รายอื่น โดยพยายามสร้ างพันธมิตรคู่ค้ากับผู้ที่สามารถทางานร่ วมกับตนเองได้ เพื่อรวมกันเป็ น
กลุ่มขนาดใหญ่มาใช้ ต่อสู้และต่อรองกับคู่แข่งฝ่ ายตรงข้ าม ในทางตรงกันข้ าม ผู้ผลิตมัก ลดระดับ
ความสัมพันธ์ กับ ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ าและบริ ก ารชนิ ดเดีย วกัน เช่ น ผู้ผลิตผงซัก ฟอกยี่ ห้อ ก สร้ าง
ความสัมพันธ์ กับ ผู้ผลิตนา้ ยาล้ างจานยี่ ห้อ ข เพื่อใช้ เป็ นโปรโมชั่นสาหรับลูก ค้ า แต่ผ้ ูผลิตจะลด
ความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือกับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ าและบริการชนิดเดียวกัน ยกเว้ นในบางกรณี
ที่ผ้ ูผลิตสินค้ าชนิ ดเดีย วกันจาเป็ นต้ องร่ วมมือกัน เช่ น การกาหนดราคาสิ นค้ าหรื อการลดราคา
สินค้ าที่ต้องมีการต่อรองราคากันเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างผู้ผลิตขนาดใหญ่กับผู้ผลิตขนาดเล็ก เพื่ อ
ป้ องกันมิให้ เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินกิจกรรม เป็ นต้ น ดังนัน้ เมื่อ พิจารณาจากมุมมองของ
ผู้ผลิ ต ตลาดจึ งเป็ นเรื่ อ งการผลิต ซ ้าโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่า งผู้ ผลิต กับ ผู้ผ ลิตรายอื่น ที่
พัฒนาบทบาทจากการสังเกตการณ์พฤติกรรมซึง่ กันและกัน โดยแต่ละฝ่ ายต่างตีความพฤติก รรม
และสัญลักษณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่งจนพัฒนาเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ ต่อกัน ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็น
มุมมองของตลาดที่แตกต่างจากเศรษฐกิจกระแสหลัก แบบแผนความสัมพันธ์ เหล่านัน้ มิได้ กาหนด
บทบาทหน้ าที่อย่างเป็ นทางการแต่กลับเปิ ดโอกาสให้ มีความยืดหยุ่นกันได้
เนื่องจากฟิ ลด์มีลกั ษณะเป็ นระบบเปิ ด ทาให้ อาจมีหน่วยใหม่ๆ เข้ าสู่ฟิลด์ซึ่งส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ภายในฟิ ลด์เช่นเดียวกับการเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี หรื อส่วน
แบ่ งทางการตลาดที่มี บ ทบาทต่ อต าแหน่ ง ต่า งๆ ภายในฟิ ลด์ กล่ าวคื อ หน่ ว ยที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตสินค้ าและบริการจะทาให้ ปริ มาณสินค้ าเพิ่มมากขึน้ จนส่งผลให้ มีโอกาสขาย
สินค้ าได้ มากขึ ้น และทาให้ หน่วยของตนกลายเป็ น Dominant ใหม่ขึ ้นมา ท้ าทายหน่วยเก่าได้
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ฟิ ลด์ทางเศรษฐกิจยังสามารถมีความสัมพันธ์กับฟิ ลด์อื่นๆ ในเชิงความร่ วมมือและขัดแย้ ง
กันได้ อีกด้ วย เช่ น ฟิ ลด์ฟิลด์ทางเศรษฐกิ จมั ก มีก ารแข่ งขันกับอานาจของรัฐที่ปรากฏอยู่ในฟิ ลด์
ทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องอานาจ กฎระเบียบและสิทธิทรัพย์สิน รัฐพยายามออกกฎเกณฑ์ที่ทา
ให้ ฟิลด์ทางเศรษฐกิจต้ องผูกพันกับสังคม แต่บางครั ้งหน่วยต่างๆ ภายในฟิ ลด์ทางด้ านเศรษฐกิ จก็
สามารถแก้ ไขกฎเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตนเองด้ วย โดยเฉพาะหน่ วย Dominant
ที่มัก ใช้ ทุนทางสังคม (เครื อข่ ายทางสังคมระหว่างหน่ วยอื่นๆ ที่เ กี่ ย วข้ อง) เป็ นเครื่ องมือในการ
กดดันอานาจของรัฐ
โครงสร้ างของฟิ ลด์
เป็ นเรื่ อ งของการกระจายทรั พ ยากรในแต่ ล ะ
สถานภาพหรือตาแหน่งของหน่วยต่างๆ ในระดับที่ไม่เท่าเทีย มกัน ซึ่งหน่ วยที่มีทรัพยากรมากจะมี
อานาจในการควบคุมหน่วยที่มีทรัพยากรน้ อยกว่า โดยการออกกฎกติก าให้ หน่ วยอื่นๆ ปฏิบัติตาม
รวมถึงมีอิทธิพลในการแก้ ไขสภาพแวดล้ อมและสร้ างข้ อจากัดให้ หน่ วยอื่นๆ ในขณะเดีย วกันฟิ ลด์
จะมีการผลิตซ ้าโครงสร้ างของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายของทรัพยากร ทุน และโอกาสของ
ความสาเร็จ โดยผ่านกลไกต่างๆ เช่ น การควบคุมราคา การแสวงหาข้ อมูลจากหน่ วยที่เป็ นคู่แ ข่ ง
โดยเฉพาะ Dominant ที่สร้ างพยายามอุปสรรคต่อหน่ วยใหม่ๆ ที่จะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ ใน
ขณะเดียวกันจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้
จากที่ก ล่ าวมาเป็ นการมองฟิ ลด์ทาง
แบบแผน
ระหว่า ง
หน่วยต่างๆ แต่เมื่อเน้ นการพิจารณาเพียงหน่วยอย่างเดียว พบว่า การศึกษาเกี่ ย วกับหน่ วยในฟิ ลด์
ทางด้ า น ษฐ ในอดี ต จะมองพฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ว่ า เกิ ดจากการคิ ด ค านวณและหา
ทางเลือกที่ดีที่สดุ เท่านั ้น แต่ งานศึก ษาของ Bourdieu ได้ นาเอาแนวคิดฮาบิ ทัสมาใช้ ศึก ษาหน่ วย
ต่างๆ ภายในฟิ ลด์ โดยมองว่าหน่วยเหล่านั ้นมีความเป็ นอิสระในตัวเอง ซึง่ หน่วยต่างๆ จะมีฮาบิ ทัส
เป็ นของตัวเองแม้ ว่าจะอยู่ภายในฟิ ลด์เดียวกันก็ตาม ฮาบิทสั เป็ นคุณลักษณะของหน่ วยต่างๆ หรื อ
ปั จ เจกบุค คลที่ มี ความเป็ นสังคมผ่ า นการถ่ า ยทอดและการรั บรู้ จากผลผลิต ของกลุ่ม คนและ
โครงสร้ างของสังคม รวมถึงเอาภูมิหลังและประสบการณ์ในอดีตของตนเองมาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ฮาบิทสั จึงมีลกั ษณะครอบคลุมในเชิงวัตถุวิสัย (อิทธิ พลจากโครงสร้ างสังคม) และอัตวิสัย
(ภูมิหลังและประสบการณ์ส่วนบุคคล รวมถึงการตีความโครงสร้ างสังคมที่แตกต่างกัน)
เมื่อเป็ นเช่นนั ้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิ จของหน่ วยต่างๆ จึงไม่จาเป็ นต้ องเกิ ดจากการใช้
หลักเหตุผลเสมอไป แต่เกิดจากฮาบิทสั ที่เป็ นการกระทาที่ตอบโต้ ต่อเหตุก ารณ์ โดยทันที มีก ารใช้
ความคิดในการเลือกแง่มมุ ที่มีประโยชน์โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับผลที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
ดังนั ้น การกระทาจึงไม่ได้ เกิ ดจากการปฏิบัติตามสถานภาพที่ถือครองและเหตุก ารณ์ เฉพาะหน้ า
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เท่านั ้น แต่ยังได้ รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตด้ วย ดังนัน้ พฤติก รรมทางเศรษฐกิ จ
ในมุมมองทางสังคมวิทยาจึงเกิ ดจากฮาบิ ทัสที่มีอยู่ในแต่ละหน่ วยซึ่งเป็ นผลผลิตจากทั ้งเงื่ อนไข
ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป สาหรับหน่วยที่ถือครองสถานภาพเหมือนกันหรื ออยู่ในชนชัน้
ระดับที่ใกล้ เคียงกันก็มีแนวโน้ มที่จะมีพฤติก รรมเหมือนกัน เนื่ องจากหน่ วยดังกล่าวมีโอกาสที่จะ
เผชิญหน้ าต่อสถานการณ์และการแก้ ปัญหาที่คล้ ายคลึงกันส่งผลให้ มีฮาบิ ทัสที่ใกล้ เคีย งกันทาให้
พฤติกรรมที่แสดงออกมามีความใกล้ เคียงกันด้ วย ดังเช่น พฤติกรรมของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะ
มีความคล้ ายคลึงกันแต่อาจจะแตกต่างไปตามบริ บทของสถานที่แ ละประสบการณ์ ในอดีต เช่ น
การหลบหนีจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มาทาการตรวจสอบพื ้นที่ ผู้ข ายสามารถตอบโต้ ต่อเหตุก ารณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้ อย่างอัตโนมัติโดยรวบรวมประสบการณ์ในอดีต ที่ผ่านมาเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ หรื อ
การไม่ขายสินค้ าให้ แก่บุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปลอมตัวมา พฤติก รรมดังกล่าว
เกิดจากผู้ขายใช้ ฮาบิทสั เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมว่าในสถานการณ์ ดังกล่าวควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไร
ส าหรั บ งานศึก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของ Bourdieu ผู้ วิ จั ย น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
การศึก ษาตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ในประเด็นเกี่ ย วกับ ฮาบิ ทัสที่เป็ นตัวก าหนดปฏิบัติก ารในการ
แสดงออกของกลุ่มผู้ ขาย ซึ่ง ผู้ข ายจะต้ อ งคานึงถึ งทรั พยากรหรื อ ทุนที่ ตนเองมีอยู่ ในการสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ กั บ บุค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะผู้ ขายรายอื่ น และเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ท าให้
ปฏิบัติก ารของผู้ข ายจะมี ความแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับฮาบิ ทัสและทุน ประเด็นเรื่ องโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อฟิ ลด์ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่ง
โครงสร้ างเหล่านั ้นสะท้ อนให้ ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ถื อว่าเป็ นฟิ ลด์ทางเศรษฐกิ จประเภทหนึ่งที่มีก ารปฏิสังสรรค์เชิ ง
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิต ผู้ข าย และผู้ซื ้อ รวมถึงเจ้ าหน้ า ที่ข องรัฐ โดยกลุ่มคนเหล่านี จ้ ะใช้
ทรัพยากรที่แตกต่างกันนาเข้ าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อเป้ าหมายในการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิ จ
ดังกล่าว กลุ่มคนที่มีทรัพยากรมากกว่าจะมีความสามารถในการควบคุมกิ จกรรมและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ภายในตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ดังเช่ น ภายในกลุ่มผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะประกอบไป
ด้ วยผู้ขายขนาดใหญ่และผู้ขายรายย่อย ซึง่ ผู้ขายรายใหญ่ จะมีความสามารถในการกาหนดราคา
ขายในตลาดได้ และผู้ข ายรายย่ อยต้ องปฏิบัติต าม อย่ างไรก็ ต าม ผู้ข ายรายย่ อยสามารถ สร้ า ง
อานาจของตนเองให้ มากขึ ้นได้ โดยการขายซีดีภาพยนตร์ แ ละเพลงใหม่ๆ ที่ผ้ ูข ายรายใหญ่ ยัง ไม่มี
ซึง่ จะเป็ นการยกระดับ สถานภาพของตนเองให้ สูงขึน้ โดยการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากร ดังนัน้
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ความสัมพันธ์ ร ะหว่ างผู้ ขายแต่ละรายจึงมี ทั ้งความร่ วมมื อและขัด แย้ ง กัน เพื่อท าให้ ธุรกิ จของ
ตนเองสามารถอยู่รอดได้
เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการขายของผู้ข ายแต่ละคน พบว่า การตัดสินใจในการกระทา
ต่างๆ เป็ นสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ในตัวเอง ไม่ได้ เกิ ดขึน้ จากเหตุก ารณ์ เฉพาะหน้ าเท่านัน้ โดยผู้ข าย
แต่ละคนผ่านปฏิบัติการในการขายซีดีมาหลายครั ้งและซึมซับเทคนิคการขายจนกลายเป็ นฮาบิ ทัส
ที่มีอยู่ภายในตัวเอง และเมื่อมีเหตุก ารณ์ ต่างๆ เกิ ดขึน้ ผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะใช้ ฮาบิ ทัสเป็ น
วัตถุดิบ พร้ อมกับ ความสามารถ สติปั ญญา และไหวพริ บปฏิภาณในการตอบโต้ ต่อสถานการณ์
เฉพาะหน้ าที่จะเกิดขึ ้น รวมถึงการใช้ ทนุ ที่มีอยู่ในการแสดงออกทางปฏิบัติก ารหรื อพฤติก รรมของ
ผู้ข ายด้ ว ย เช่ น ในช่ ว งแรกผู้ ขายมัก น าเอาซี ดีล ะเมิด ลิ ข สิท ธิ์ ม าวางขายอย่ า งโจ่ ง แจ้ งจนถู ก
เจ้ าหน้ าที่จับ กุม หลังจากถูก จับ กุมแล้ ว ผู้ข ายจะเรี ย นรู้ เทคนิ คในการขายซึ่งเป็ นฮาบิ ทัสที่มีอ ยู่
ภายในตนเองโดยการไม่นาเอาซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มาวางขายภายในร้ าน แต่จะนาปกซีดีมาวางไว้ ที่
ร้ านแทนเพื่อให้ ลูก ค้ า เลื อก เมื่อลูก ค้ าเลือกซีดี ตามที่ต้องการแล้ วผู้ข ายจะเดินไปเอาสินค้ าจาก
สถานที่อื่ น ดังนัน้ หากเจ้ าหน้ าที่ มาท าการตรวจค้ นก็ จะไม่พ บของกลาง ทาให้ ล ดระดับความ
รุนแรงในการลงโทษ เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผู้ข ายมีก ารเปลี่ย นแปลงฮาบิ ทัส ใน
กรณีที่ฮาบิทสั แบบเก่าไม่สามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้
ผู้วิจัยใช้ แนวคิดเรื่องฮาบิทสั ฟิ ลด์และปฏิบัติการของ Bourdieu เป็ นแนวทางในการศึก ษา
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเน้ นไปที่ผ้ ขู ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่มี ภูมิหลังและ
ประสบการณ์ ในการขายสิน ค้ า หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนอุปสรรคและปั ญ หาในการ
ประกอบอาชีพ วิธีการแก้ ปั ญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิ ญจากการประกอบอาชี พที่ผิดกฎหมาย รวมถึง
การศึก ษากระบวนการซื ้อขายเพื่ อค้ นหาโครงสร้ า งความคิ ด ของผู้ ขายที่ มีต่ อตลาดซี ดีล ะเมิ ด
ลิขสิทธิ์ด้วย โดยการสัมภาษณ์และสังเกตทั ้งอากัปกิริยา สีหน้ าและท่าทาง นอกจากนัน้ ผู้วิจัย ยัง
ทาการค้ นหาโครงสร้ างความสัมพัน ธ์ ข องกลุ่มคนที่ เกี่ ย วข้ องกับกระบวนการซื ้อขายซีดี ละเมิ ด
ลิข สิทธิ์ ด้วยว่า ประกอบด้ วยกลุ่มบุคคลใดบ้ า ง มีรู ป แบบความสัม พันธ์ ในเชิ งความร่ วมมือหรื อ
ขัดแย้ งต่อกันอย่างไรบ้ างที่แตกต่างหรือเหมือนกันกับธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็ นปั จจัย หนึ่งที่ทาให้
ธุรกิจเกี่ยวกับซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังสามารถดารงอยู่ในสังคมได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึก ษาของผู้วิจัย ผู้วิจัย พบงานวิจัย ที่เกี่ ย วกับ
สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จาพวกภาพยนตร์และเพลงเป็ นจานวนมาก โดย
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ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจัยเกี่ยวกับการสารวจทัศนคติ ความคิดเห็นและพฤติก รรมของการซื ้อขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ และการสารวจปั ญหาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการจับ กุมผู้ป ระกอบการที่ข ายสินค้ า
ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ ผู้วิจัยรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ได้ แ ก่ งานของ
จันทร์จิรา วีระยุทธวิไล (2544); ฉัตรประชา จินดาวงศ์ (2550) และ ปนัดดา ดัชชานนท์ (2546)
งานวิจัยของจันทร์จิรา วีระยุทธวิไล (2544) ศึก ษาเรื่ อง “ทัศนคติแ ละพฤติก รรมการเลือก
ซื ้อแผ่นคอมแพ็กดิสก์ (Compact Disc) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ด้านเพลงและภาพยนตร์ ข องเยาวชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นงานวิจัย ที่สารวจทัศนคติแ ละพฤติก รรมของผู้ซื ้อสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์
รวมถึงค้ นหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยใช้ วิธีก ารศึก ษาเชิ งปริ มาณ
ผ่านการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่ างเป็ นเยาวชนที่มีอายุ 15-30 ปี ที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นผู้ซื ้อซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะเพศชาย กลุ่มอายุ 21-25 ปี กลุ่มที่มีก ารศึก ษาสูงกว่าปริ ญญาตรี กลุ่ม
คนที่ประกอบอาชีพแล้ ว และกลุ่มคนที่มีรายได้ สูงกว่า 25,000 บาท เป็ นกลุ่มที่มีก ารเลือกซื ้อซีดี
ละเมิด ลิข สิทธิ์ มากกว่ากลุ่ม อื่น ๆ โดยกลุ่มตัว อย่ างเหล่ านี ใ้ ห้ เหตุผลหลัก ที่ท าให้ ซื อ้ ซีดี ละเมิ ด
ลิข สิทธิ์ ทั ้งๆ ที่ เป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมาย ได้ แ ก่ ราคาของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มีราคาถูก กว่าซีดีที่ มี
ลิข สิ ทธิ์ ซี ดีล ะเมิด ลิข สิทธิ์ มีภ าพยนตร์ หรื อเพลงให้ เลื อกตามความต้ องการ และหาซื ้อได้ ง่า ย
รวมถึงการได้ รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นๆ เช่น ญาติ และเพื่อนให้ ไปซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ส่วนทัศ นคติข องกลุ่ม ตัว อย่ างที่ มีต่ อซี ดีล ะเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ หากพิ จารณาทัศ นคติโ ดยรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีทัศนคติที่เ ป็ นกลาง แต่เ มื่อพิจารณาทัศนคติแ ยกเฉพาะด้ าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทศั นคติทางลบต่อการผลิต การซื ้อ และการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ในทางกลับ กันกลุ่ม
ตัวอย่างกลับมีทศั นคติด้านบวกต่อราคาและคุณภาพของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ กล่าวได้ ว่า แม้ ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีความคิดเห็นทางลบต่อการผลิต การซื ้อและการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ แต่ราคาและ
คุณภาพของซีดีละเมิดลิขสิทธิ์กลับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อมากกว่า จึงทาให้ ก ลุ่มตัวอย่ างส่วน
ใหญ่ยังคงเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป
งานวิจัยของฉัตรประชา จินดาวงศ์ (2550) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ปั จจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้ซื ้อสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่ออธิบายปั จจัยที่ทาให้ ป ระชาชนไปซื ้อสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ มากกว่าที่
จะเป็ นสินค้ าที่มีลิขสิทธิ์ สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ประชาชนเลือกซื ้อสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ คือ ราคาของ
สินค้ า เนื่ องจากสิน ค้ าละเมิ ดลิข สิ ทธิ์ มี ราคาถูก กว่าสิ นค้ า ที่มีลิข สิทธิ์ ส่ว นใหญ่ สินค้ าเหล่านั น้
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โดยเฉพาะภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะซื ้อมาดูเพียงครั ้งเดียวเท่านั ้น เมื่อดูเสร็ จแล้ วก็ อาจจะทิ ้งหรื อขาย
ต่อให้ คนอื่น ดังนั ้น การซื ้อภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์จึงมักเป็ นเรื่องที่ตนเองประทับ ใจและต้ องการเก็ บ
ไว้ เป็ นของที่ระลึก ส่วนปั จจัยด้ านช่องทางในการจาหน่ าย พบว่า สินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ วางขายกัน
อย่ า งเกลื่ อนกลาด ไม่ ว่า จะเป็ นสะพานลอย แผงร้ านค้ า ทั่ว ๆ ไป หรื อในห้ างสรรพสิ นค้ า หรื อ
แม้ กระทัง่ ทางการสัง่ ซื ้อทางอินเทอร์เน็ตทาให้ ประชาชนมองว่าเป็ นเรื่องปกติแ ละสามารถซื ้อสินค้ า
ได้ ตามปกติ
งานวิ จั ย เรื่ อง “การเปิ ดรั บ ข่ าวสาร ความรู้ และทั ศ นคติ ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” ของ ปนัดดา ดัชชานนท์ (2546) เป็ นงานที่ศึก ษา
พฤติกรรมของการรับข่าวสารเกี่ยวกับซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงระดับ ความรู้ แ ละทัศนคติข อง
ประชาชนที่ มีต่อ ซีดี เพลงละเมิ ดลิ ข สิท ธิ์ กลุ่ม ตัว อย่ า งรั บ รู้ ว่ าซี ดีละเมิ ดลิข สิท ธิ์ เป็ นสิ นค้ า ที่ผิ ด
กฎหมาย เนื่องจากได้ รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่เสนอข่าวการปราบปรามของเจ้ าหน้ าตารวจที่มีต่อ
ผู้ลัก ลอบขายซี ดีเพลงละเมิด ลิข สิทธิ์ อย่ างเข้ ม งวด ส่ วนทัศนคติ ข องประชาชนที่มี ต่อซี ดีเ พลง
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในด้ านราคา พบว่า ปั จจัย ด้ านราคาส่งผลต่อการซื ้อขายซีดีเพลงละเมิด
ลิขสิทธิ์ เพราะสินค้ ามีราคาถูก กว่าแม้ ว่าคุณภาพของสินค้ าอาจจะไม่ดีเท่าซีดีเพลงที่มีลิข สิทธิ์ ก็
ตาม นอกจากนัน้ กลุ่ม ตัวอย่ างยั งมีความคิ ดเห็นว่าควรลดราคาของซีดีเ พลงที่ถูก กฎหมายเพื่ อ
ป้ องกันมิให้ คนหันไปซื ้อซีดีเพลงละเมิดลิข สิทธิ์ เพราะการซื ้อขายซีดีเพลงละเมิดลิข สิทธิ์ จะทาให้
ผู้สร้ างสรรค์ผลงานขาดกาลังใจที่จะผลิตผลงานออกมา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นต่างๆ ของผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้ วย งานของ
พ.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร (2544) และ สิบตารวจโทเชวงวิทย์ เฉยยั่งยืน (2549)
ส่วนงานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ:
”
ของ พ.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร (2544) เป็ นงานวิจัยที่ศกึ ษากลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้ข ายสินค้ าละเมิด
ลิขสิทธิ์ เฉพาะแผ่นซีดี และ/หรือ แผ่นวีซีดีที่ถูก จับกุม และตกเป็ นผู้ต้องหาถูก ดาเนิ นคดีความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับผู้ก ระทาความผิ ดต่อ
การขายสิ นค้ า ละเมิ ดลิ ข สิท ธิ์ และศึก ษาทัศ นคติข องผู้ ขายที่ มี ต่ อการบั ง คับ ใช้ กฎหมายของ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 120 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
อายุต่ากว่า 31 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีรายได้ จากการขายสินค้ าละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็ นจานวนเงินที่มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป สาหรับปั จจัย ที่เป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ ูข ายสินค้ า
ละเมิด ลิข สิท ธิ์ ยั งคงประกอบธุ รกิ จ ผิ ด กฎหมายอยู่ เนื่ อ งจากการขายสิ นค้ าละเมิด ลิข สิท ธิ์ ใ ห้
ผลตอบแทนจากการขายและมีปริมาณการขายมากกว่าสินค้ าที่มีลิข สิทธิ์ ส่วนการลงทุนต่อสินค้ า
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ละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ เงินลงทุนต่ากว่า และสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ สร้ างความพึงพอใจต่อผู้ซื ้อมากกว่า
เมื่อเปรียบกับสินค้ าที่มีลิขสิทธิ์ นอกจากนั ้นผู้ขายสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ยังมองว่า กิ จกรรมการขาย
สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคม ไม่ทาให้ เกิ ดความเดือดร้ อนกับ คนอื่น และคิด
ว่าเป็ นความผิดที่ไม่ชัดเจน อีกทั ้งผู้ข ายยังรู้ วิธีก ารที่จะหลีก เลี่ย งการจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่รัฐเพื่อ
ป้ องกันการถูกจับกุม และแม้ ว่าจะถูก จับกุมจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ แต่อัตราโทษที่จะได้ รับก็ ไม่รุนแรง
มากนัก ผู้ขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์จึงกล้ าที่จะขายสินค้ าต่อไป
งานวิจัย ของพ.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิ ตร มีความสอดคล้ องกับงานวิจัย ของสิบตารวจโท
เชวงวิทย์ เฉยยั่งยืน (2549) ที่ศกึ ษาเรื่อง “สาเหตุของการกระทาความผิ ดในคดีละเมิดลิข สิทธิ์ งาน
สิ่งบันทึกเสียงประเภท MP3:
” ใช้ วิธีการสารวจจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้ต้องหาของกอง
บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในข้ อหากระทาการละเมิดลิข สิท ธิ์
งานสิ่งบันทึกเสียงประเภท MP3
พบว่า การ
ขายสินค้ าประเภท MP3 ใช้ เงิ นลงทุนไม่มากแต่ก ลับได้ กาไรจานวนมหาศาล และกลุ่มลูก ค้ าที่
ต้ องการซื ้อสินค้ า MP3 มีเป็ นจานวนมากเพราะมีราคาต่ากว่า มีเพลงหลากหลายและสามารถ
เลือกได้ ตามความต้ องการมากกว่าสิน ค้ าที่มีลิ ข สิทธิ์ ส่ วนอัตราโทษส าหรับ ผู้ข ายสินค้ าละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ยังไม่รุนแรงเท่าที่ควร อีกทั ้งผู้เสีย หายกับ ผู้จาหน่ ายสามารถเจรจายอมความได้ หรื อ อาจ
ถูกปรับเพียงอย่างเดียว ผู้ขายจะเรียนรู้ประสบการณ์ที่โดนจับกุมเพี่อเป็ นแนวทางในการหลบเลี่ย ง
กฎหมายต่อไป จากปั จจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ที่ได้ จากการขายสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ที่
มากกว่าสินค้ าที่มีลิขสิทธิ์ และอัตราการลงโทษที่ไม่รุนแรงเท่าที่ควรจึงทาให้ ก ารขายสินค้ าละเมิด
ลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ทวั่ ไปในสังคม
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้ขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า ผู้ขายมัก จาหน่ ายในสถานที่
ที่มีคนพลุก พล่าน สามารถมองเห็นได้ ง่าย แม้ ว่าจะถูก จับกุมแต่ก็ค้ มุ ค่ากับผลประโยชน์ ที่ได้ รับ
ส่วนสินค้ าที่นามาขายนั ้น ผู้ขายไม่ได้ ผลิตเองแต่เป็ นเพียงผู้รับสินค้ ามาจาหน่ ายเท่านัน้ เนื่ องจาก
ไม่ต้องเสียเวลาในการผลิตสินค้ าเอง สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ ในการขาย พบว่า ผู้ข ายจะเก็ บแผ่ น MP3
ในการเอาผิดระดับรุนแรงได้ นับว่าเป็ นวิธีก ารเอาตัวรอดจากการโดนลงโทษสถานหนัก
อย่างหนึ่ง
ในส่วนงานวิจัยของชาญณรงค์ ขนาดนิ ด (2543) ศึก ษา “ปั ญหาในการปราบปรามการ
กระทาผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ศึกษาเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ตารวจในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการสารวจ
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ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ป ราบปรามผู้ข ายสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ซึ่งพบว่า ผู้มีอิทธิ พล
และผลประโยชน์ นอกกฎหมายที่ค้ ุม ครองผู้ข ายสิน ค้ าละเมิดลิ ข สิท ธิ์ เป็ นปั ญหาสาคัญในการ
ปฏิบัติงาน เนื่ องจากในแต่ละปี สิ นค้ าละเมิดลิข สิท ธิ์ มีมูลค่า รวมกัน หลายพัน ล้ านบาท ทาให้ มี
บุคคลผู้มีอิทธิพลทางด้ านการเงิ น เศรษฐกิ จ และการเมือง รวมถึงผู้มีอานาจและตาแหน่ งหน้ าที่
ทางราชการเข้ ามาเกี่ ย วข้ องกั บ ธุรกิ จ ผิ ด กฎหมายนี เ้ ป็ นจานวนมาก เจ้ า หน้ าที่ ที่มีห น้ าที่ในการ
ปราบปรามจึงประสบปั ญหาในการปฏิบัติงานเป็ นอย่ างมาก ลัก ษณะดังกล่าวทาให้ เกิ ดองค์ก ร
อาชญากรรมที่มีเครือข่าย โดยสังเกตได้ จากการจับ กุมแหล่งผลิตสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ซึ่งพบว่ามี
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทนั สมัย สามารถผลิตได้ เป็ นจานวนมาก โดยมีความร่ วมมือและคุ้มครอง
จากบุคคลที่เป็ นทั ้งข้ าราชการระดับสูงและนักการเมืองทั ้งในระดับท้ องถิ่ นและในระดับชาติ ทาให้
ไม่สามารถปราบปรามได้ อย่ า งเด็ดขาด นอกจากปั ญหาจากผู้มีอิทธิ พลและผลประโยชน์ นอก
กฎหมายแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ตารวจยังประสบปั ญหาในด้ านการตรวจค้ น การจับกุม และการสืบสวน
สอบสวนด้ วย ปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากผู้ขายสินค้ ามิได้ นาสินค้ าออกมาวางขายบนแผงโดย
ในร้ าน มี แ ต่ เ พี ย งปกเท่ า นัน้ ซึ่ง ไม่ ส ามารถเอาผิ ด ได้ อี ก ทั ้งผู้ ขายมัก เป็ นบุค คลที่น าสิ นค้ า มา
จาหน่ายต่อ จึงไม่สามารถขยายผลสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ เพราะผู้ข ายส่วนใหญ่ มัก ไม่ร้ ู แ หล่ง
ผลิตหรือไม่บอกข้ อมูลเนื่องจากเกรงกลัวกลุ่มผู้มีอิทธิพล
นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อการซื ้อขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์จากมุมมองของทั ้งผู้ซื ้อและผู้ขายแล้ ว ยังมีงานวิจัยเกี่ ย วกับ กฎหมายและมาตรการ
คุ้มครองสินค้ าหรือผลงานที่มีลิข สิทธิ์ ด้วย ดังเช่ น งานศึก ษาของ ศัก ดิ์พงษ์ ผลาศรี โรจน์ (2543)
ศึก ษา “มาตรการคุ้ม ครองเจ้ า ของลิ ข สิทธิ์ ในงานสิ่ง บันทึก เสีย งจากการละเมิ ดโดยเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ” มีวัต ถุป ระสงค์ คือ มุ่ง ศึก ษาแนวทางการให้ ความคุ้ม ครองเจ้ า ของลิข สิ ทธิ์ จากการ
ละเมิดโดยเทคโนโลยี สมัย ใหม่ เพี่อ ป้ องกันมิ ให้ มีก ารละเมิดลิข สิทธิ์ โดยศึก ษาจากอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ ย วข้ อง เพื่อนาความรู้ ที่ได้ จากการศึก ษามา
วิเคราะห์ พระราชบัญญัติลิข สิทธิ์ พ.ศ. 2537 กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบี ย บที่เกี่ ย วข้ องกับ
ประเทศไทยว่ า ได้ ใ ห้ ค วามคุ้ม ครองเจ้ าของลิ ข สิ ทธิ์ ใ นงานสิ่ง บัน ทึก เสีย งจากการละเมิ ดโดย
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงพอหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติลิข สิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ ให้
ความคุ้มครองเจ้ าของลิขสิทธิ์เพียงพอแล้ ว แต่พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบีย บที่เ กี่ ย วข้ องกับ
มาตรการคุ้ม ครองเจ้ าของลิข สิทธิ์ ในงานสิ่ งบัน ทึก เสีย งยังไม่เพี ย งพอจึง ควรบัญญั ติก ฎหมาย
เฉพาะขึ ้นมาใหม่ให้ ชัดเจนหรื อปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายและระเบี ย บที่เกี่ ย วข้ องซึ่งใช้ บังคับอยู่ใน
ปั จจุบัน เพื่อให้ ความคุ้มครองเจ้ าของลิข สิทธิ์ จ ากการละเมิดลิข สิ ทธิ์ โดยเทคโนโลยี สมัย ใหม่ มี
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ประสิทธิ ภาพ โดยก าหนดถึงมาตรการการควบคุมการผลิต การควบคุมการนาเข้ าวัตถุดิบ การ
ก าหนดหมายเลขโรงงานและการก าหนดอ านาจการตรวจค้ น ในเวลากลางคืน ของพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ในขณะนี ้ควรบัญญัติเป็ นกฎหมายภายในประเทศก่ อน แต่ในอนาคตต้ องผลัก ดันให้
เป็ นการคุ้ม ครองระหว่ างประเทศในรู ปสนธิ สัญญาหรื อความตกลงระหว่ างประเทศ เนื่ อ งจาก
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ภิรมย์ อยู่คง (2540) ศึกษาเรื่ อง “นโยบายการป้ องปราบการละเมิดลิข สิทธิ์ วีดีโอเทปใน
ประเทศไทยและประสิท ธิ ภ าพในการน าไปปฏิบัติ ” จากการศึก ษาพบว่า นโยบายในการป้ อง
ปราบปรามการละเมิดวีดีโอเทปในประเทศไทยเกิดจากผลกระทบระหว่างประเทศ โดยให้ ประเทศ
ไทยร่ วมมือในการกวดขั น ปราบปรามโดยเฉพาะสิทธิ บัตร การบังคับ ใช้ ก ฎหมายลิข สิ ทธิ์ และ
เครื่ องหมายการค้ า ซึ่ง ถ้ า ประเทศไทยไม่ร่วมมือกับสหรัฐอเมริ ก าจะถู ก เพิก ถอนสิทธิ พิเศษทาง
ศุลกากรกับสินค้ าส่งออกของไทยหลายรายการ จึงมีก ารออกพระราชบัญญัติลิข สิทธิ์ พ.ศ. 2537
รองรับซึง่ ก่อนหน้ านี ้มีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 บังคับใช้ แล้ ว แต่เมื่อมีก ารเปลี่ย นรัฐบาล
แต่ละครั ้งจะไม่มีการกาหนดนโยบายหรือแถลงนโยบายต่อสภาผู้แ ทนราษฎรเกี่ ย วกับเรื่ องนี อ้ ย่ าง
ชัดเจนและต่อเนื่องกันมา การนานโยบายไปปฏิบัติมีหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องกับระดับกระทรวง คือ
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงการคลัง ขัน้ ตอนและ
ระเบียบวิธีป ฏิบัติยังขาดความคล่องตัว และขาดการประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ อง
ประกอบกับกฎหมายที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการป้ องปราม พบว่า มีช่องว่างบางประการเป็ นเหตุให้
ผู้ก ระทาผิ ดไม่เข็ ดหลาบและยังมีก ารกระทาผิ ดอย่ างต่อเนื่ อง ดังนัน้ จึงควรกาหนดนโยบายให้
ชัดเจน และสานต่อนโยบายทุกรัฐบาลที่เข้ ามาบริ หารประเทศ จากนัน้ หน่ วยงานที่นานโยบายไป
ปฏิบัติควรให้ ก รมทรั พย์ สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นผู้ จัดทาแผนปฏิบัติงานร่ วมเพีย ง
หน่ ว ยงานเดี ย ว ส่ว นหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ปฏิ บัติต ามอ านาจและหน้ าที่ ตามต าแหน่ ง ที่
กาหนดในแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ การปฏิบัติเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
งานศึก ษาเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ าละเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพี ย งการส ารวจความคิ ด เห็ น
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ซื ้อและขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงงานที่แ สดงให้ เห็นปั ญหาของ
การปฏิบัติงานด้ านการปราบปรามผู้ขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์และความบกพร่ องทางด้ านกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า งานวิ จั ย เหล่ า นี ย้ ั ง ไม่ ส ามารถอธิ บ ายภาพ
ปรากฏการณ์ของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ครอบคลุมและขาดมิติทางด้ านสังคม ผู้วิจัย จึงมีความ
พยายามหางานวิจัย ที่น่าจะให้ ภาพของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกิ จกรรมเศรษฐกิ จ
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นอกระบบ แต่ผ้ วู ิจัยไม่พบงานวิจัยทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับ ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เลย ผู้วิจัย จึง
ศึกษางานวิจัยที่สามารถให้ ภาพของกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบในมิติสงั คมวิทยาไว้ ดังต่อไปนี ้
สิรินาฏ ศิริสนุ ทร (2549: บทคัดย่อ) ศึกษา ”วิถีชีวิตคนขายพวงมาลัย ” เป็ นงานศึก ษาวิถี
ชีวิตของคนขายพวงมาลัย ซึง่ อาชีพขายพวงมาลัย จัดว่าเป็ นอาชี พหนึ่งในกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอก
ระบบ เพราะไม่มีก ารเก็ บ ภาษี คนขายพวงมาลัย เป็ นอาชี พของคนจนที่อ าศัย อยู่ในเมืองที่ข าด
โอกาสทางสังคม เศรษฐกิ จและการเมือง จากความเจริ ญเติบโตของเมืองทาให้ คนจนเมืองต้ อง
อาศัยกลวิธีในการขายพวงมาลัยตามแยกสัญญาณไฟจราจร โดยอาศัย พื ้นฐานความเชื่ อของกลุ่ม
ลูก ค้ า ที่ ใ ช้ รถเป็ นพาหนะที่ต้ อ งการกราบไหว้ สิ่ ง ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ เ พื่ อ เป็ นที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ คนขาย
พวงมาลัยจะเลือกใช้ เทคนิ คการปรับตัวในการขายให้ เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด นอกจากนัน้
แล้ ว อาชีพขายพวงมาลัยยังมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการขายให้ กับสมาชิ ก ในครอบครัว
ซึง่ ทาให้ อาชีพขายพวงมาลัยสามารถขายได้ ทั ้งรุ่นลูกรุ่นหลาน
งานวิจัยของปณิธี สุขสมบูรณ์ (2545) ที่ศกึ ษาเรื่อง “เครือข่ ายทางสังคมและการแสวงหา
ทางเลือกของแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย: กรณี ศึก ษาแม่ค้าหาบเร่ แผงลอยชาวอีสานที่อาศั ย อยู่ใน
ชุมชนนางเลิ ้ง” ซึง่ อาชีพหาบเร่ แผงลอยจัดว่าเป็ นหนึ่งในอาชี พที่อยู่ในภาคเศรษฐกิ จนอกระบบที่
เป็ นการขายสินค้ าที่ถูกกฎหมายแต่ไม่ก ารดาเนิ นการจัดเก็ บภาษี วัตถุประสงค์ในการศึก ษาเพื่อ
ศึกษาวิถี ชีวิตของผู้หญิ งที่ย้ ายถิ่ นจากชนบทเข้ าสู่เมืองที่ประกอบอาชี พค้ าขายหาบเร่ แผงลอย
รวมถึงการปรับตัวเพื่อจัดการกับ บทบาทในครอบครัวและบทบาททางเศรษฐกิ จ ตลอดจนศึก ษา
บทบาทของเครือข่ายของแม่ค้าหาบเร่ แผงลอยที่มีส่วนช่ วยเหลือและให้ ก ารสนับสนุนในการค้ า
ขายและดารงชีวิตของแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ย้ายถิ่นเข้ ามาทางานใน
กรุงเทพได้ รับการช่วยเหลือจากเครื อข่ ายทางซึ่งมีทั ้งเครื อญาติแ ละญาติเสมือน รวมถึงเครื อข่ าย
จากแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย เครือข่ ายเงิ นกู้ แชร์ แ ละการพนัน เครื อข่ ายเหล่านี จ้ ะมีอิทธิ พลต่อการ
เลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนช่วยเหลือ แนะนาทางเลือกและการปรับตัวต่างๆ เมื่อผู้หญิ ง เหล่านัน้
ต้ อ งเผชิ ญกั บ ปั ญหาและอุป สรรคในการท างานและการดารงชี วิ ต นอกจากเครื อ ข่ า ยที่ อยู่ ใ น
กรุงเทพแล้ ว ผู้หญิงยังคงมีการติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ในชนบทด้ วย เมื่อผู้หญิ งได้ เข้ ามาทางาน
แล้ วมีครอบครัว ผู้หญิงจะต้ องมีก ารจัดการความขัดแย้ งระหว่างบทบาทของการเป็ นภรรยาและ
เป็ นแม่ภายในครอบครัวกับบทบาทของการเป็ นผู้หารายได้ ให้ กับครอบครัวเพื่อให้ เกิดความสมดุล
นอกจากงานวิจัยทางด้ านสังคมเกี่ยวกับอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบที่ศึก ษาวิถีชีวิต การ
ปรับตัว ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคที่ผ้ ปู ระกอบอาชีพต้ องเผชิญแล้ ว ยังมีงานวิจัย เกี่ ย วกับการปฏิบัติ
หน้ าที่ ข องเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ที่มี ต่ อการประกอบอาชี พ ในเศรษฐกิ จนอกระบบด้ วย ดัง เช่ น งานของ
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กฤษณศักดิ์ เจริญธรรม (2545) ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่
เทศกิจ สานักงานเขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรณีศกึ ษาการควบคุมจัดระเบี ย บผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอย
บริเวณคลองถม” จากการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่เทศกิจมีปัญหาในการปฏิบัติงานเนื่ องจากตัวบท
กฎหมายที่ไม่เอื ้อให้ เจ้ าหน้ าที่เทศกิ จสามารถปฏิบัติงานได้ ลุล่วง รวมถึงปั ญหายังเกิ ดขึน้ มาจาก
การที่เจ้ าหน้ าที่เทศกิ จไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่แ ละภารกิ จของเจ้ าหน้ าที่เทศกิ จ
และประสบกับปั ญหาจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ ายอื่นที่เกี่ ย วข้ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่ตารวจ นอกเหนือจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่เทศกิ จยังพบปั ญหาจากกลุ่มผู้มี
อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ที่แผ่ ข ยายอิทธิ พลและผลประโยชน์ ครอบคลุมผู้ที่เกี่ ย วข้ อ งทั ้งฝ่ าย
การเมือง ฝ่ ายประจาและกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย
จากงานวิจั ย ที่ ก ล่ าวมาทัง้ หมด ผู้ วิจั ย ยั ง ไม่ พบการศึก ษาในลัก ษณะเดีย วกั บที่ ผ้ ูวิ จั ย
ต้ องการศึกษา นั่นคือ การศึกษามิติทางด้ านประวัติศาสตร์ แ ละสังคมของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
มีเพีย งงานวิจัย ที่เ น้ นเพีย งมุมมองทางด้ านจิ ตวิทยาของผู้ข ายหรื อผู้ซื ้อเท่า นัน้ แต่จากงานวิจั ย
เหล่านั ้นสามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการทาความเข้ าใจตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เพื่อทาการต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางด้ านสังคมวิทยามากขึ ้น ผู้วิจัยใช้ แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิ จนอกระบบและแนวคิด
เรื่องฮาบิทสั (Habitus) ฟิ ลด์ (Field) และปฏิบัติการ (Practice) ของ Pierre Bourdieu เพื่ออธิ บาย
โลกของเศรษฐกิจนอกระบบที่เน้ นเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสินค้ าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งก็ คือ ซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ มากกว่าที่จะศึก ษาเพีย งการสารวจความคิดเห็น ทัศนคติแ ละพฤติก รรมของผู้ซื ้อ
และขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์เพียงเท่านั ้น
ตลาดซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความโดดเด่ น ในการผลิ ต ซ า้ โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าที่ผิดกฎหมาย แม้ ว่าจะเป็ นสิ่งที่ขัดแย้ งกับข้ อบังคับของสังคม
แต่ ต ลาดนี ก้ ็ ยั งสามารถด ารงอยู่ ไ ด้ แสดงให้ เ ห็ นถึ ง ปั จ จัย ที่ ค า้ จุ น ให้ ต ลาดนี ย้ ัง สามารถผลิ ต
โครงสร้ างความสัมพันธ์ต่อไปได้ แม้ ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบ้ างก็ตาม
สรุ ป กรอบแนวคิ ด ที่ ผ้ ู วิ จั ย ใช้ เป็ นแนวทางในการศึก ษาประกอบไปด้ ว ยแนวคิ ด เรื่ อ ง
เศรษฐกิจนอกระบบและแนวคิดเรื่ องฮาบิ ทัส ฟิ ลด์ และปฏิบัติก าร ของ Pierre Bourdieu ร่ วมกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต แม้ ว่าจะไม่ใช่ ประเด็นเดีย วกับการศึก ษาของผู้วิจัย แต่สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาครั ้งนี ้
เนื่องจากตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นกิ จกรรมที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิข สิทธิ์
พ.ศ. 2537 ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้วิจัยจึงใช้ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบใน
การท าความเข้ าใจตลาดซี ดีละเมิดลิ ข สิท ธิ์ โดยศึก ษาถึง สาเหตุข องการขายและซื อ้ ซีดีล ะเมิ ด
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ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้ ขายและผู้ ซื อ้ ทั ง้ ๆ รู้ ว่ า เป็ นกิ จ กรรมที่ ผิ ด กฎหมาย รวมถึ ง ศึ ก ษาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ ย วข้ องกับ ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ข าย ผู้ซื ้อและ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ กลุ่มคนเหล่านี ้มีปฏิสงั สรรค์ซงึ่ กันและกันผ่านกระบวนการซื ้อขายจนกลายเป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากการใช้ แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิ จนอกระบบแล้ ว ผู้ วิจัย ยัง วิเคราะห์ก ารซื อ้ ขายซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และสังคม โดยการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
ที่ผ่านมามักเป็ นการศึกษาจากแง่มมุ ของเศรษฐกิจกระแสหลักที่วิเคราะห์เพียงแค่พฤติก รรมการซื ้อ
ขายในสถานการณ์ หนึ่ งๆ เท่ านัน้ ผู้วิ จัย จึ งใช้ แนวคิด ของ Bourdieu ที่เ สนอมุมมองใหม่ๆ ต่ อ
การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ Bourdieu
ศรษฐกิจกระแสหลัก ว่าเป็ นเพีย งการ
วิเคราะห์ พฤติก รรมที่เ กิ ด จากการค านวณต้ น ทุนและผลกาไรเท่า นัน้ แต่ใ นความเป็ นจริ ง แล้ ว
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ล้ วนมีประวัติศาสตร์ ภายในตัวเอง ก่ อนที่บุคคลจะตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาได้ ต้ องอาศัยประสบการณ์ ในอดีต ทัก ษะและความสามารถในการ
กระทา ดังนั ้น หากวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิ จโดยอาศัย แนวคิดเศรษฐกิ จกระแสหลัก เพีย ง
อย่างเดียวไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ ล่มุ ลึกเท่าที่ควร
ผู้วิจัย จึงนาเอาแนวคิดเรื่ องฮาบิ ทัส ฟิ ลด์ และปฏิ บัติก ารเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้วิจัยมองว่าตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นฟิ ลด์ทางเศรษฐกิ จที่ป ระกอบ
ไปด้ วยผู้ก ระทาในสถานภาพต่างๆ เช่ น ผู้ข าย ผู้ซื ้อ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐที่มีอานาจในการบังคับใช้
กฎหมาย1 ที่เกี่ยวข้ องบุคคลเหล่านี ม้ ีก ารปฏิสัง สรรค์เชิ งการแลกเปลี่ย นซึ่งกันและกัน การปฏิสัง
สรรค์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ อาจเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ เ ท่ าเที ย มกั น เนื่ อ งจากบุ ค คลในแต่ ล ะสถานภาพมี
ทรัพ ยากรที่ แ ตกต่า งกัน และการวิ เคราะห์ก ารปฏิสัง สรรค์นั น้ ไม่ สามารถวิ เคราะห์ จากการคิ ด
คานวณได้ เพียงอย่างเดียว การที่ผ้ ขู ายหรือผู้ซื อ้ เลือกแสดงพฤติก รรมแบบหนึ่งแบบใดออกมานัน้
จะมี ฮาบิ ทัส และกรอบของทรัพ ยากรเป็ นตัวก าหนดแนวทางในการแสดงออก ซึ่ง ฮาบิ ทัส หรื อ
โครงสร้ างทางความคิ ด นี เ้ กิ ด ขึ น้ จากการที่ ผ้ ู ขายและผู้ ซื อ้ ผ่ า นปฏิ บั ติ ก ารจากกระบวนการ
แลกเปลี่ ย นอยู่ บ่ อ ยๆ จนกลายเป็ นเหมื อ นความเคยชิ น ที่ ท าให้ ผ้ ู ขาย และผู้ ซื อ้ รู้ ว่ า หากเกิ ด
สถานการณ์ หนึ่ง ๆ ควรจะปฏิบั ติตัว อย่ างไร อย่ า งไรก็ ต ามหากพฤติ ก รรมแบบเดิม ไม่ สามารถ
จั ด การกั บ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ผู้ ขายและผู้ ซื อ้ จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นฮาบิ ทั ส เพื่ อ ให้ เ ข้ ากั บ

1

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับรัฐจะวิเคราะห์ใน 2 ระดับ คือ ระดับกฎหมาย และระดับ
ของผู้บงั คับใช้ กฎหมาย (เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ)
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สถานการณ์ เฉพาะหน้ า ดัง นั น้ ฮาบิ ทัส ของผู้ซื อ้ และผู้ข ายจึ ง สามารถเปลี่ ยนแปลงและธารง
โครงสร้ างของฟิ ลด์ได้ โดยผ่านปฏิบัติก ารของกระบวนการซื ้อขาย ผู้วิจัย ใช้ แ นวคิดของ Bourdieu
เพื่อสะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการของการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในแต่ละช่วงเวลาว่าพฤติก รรมของผู้
ซื ้อและผู้ข ายมีลัก ษณะอย่ างไร และเปลี่ย นแปลงไปตามบริ บทสังคมและกาลเวลาอย่ างไรบ้ าง
ตลอดจนสะท้ อนโครงสร้ างความสัมพัน ธ์ ข องกลุ่มบุคคลที่เกี่ ย วข้ องกับ กระบวนการซื อ้ ขายซี ดี
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ง บุ ค คลเหล่ า นั น้ มี บ ทบาทที่ แ ตกต่ า งกั น ภายในฟิ ลด์ แ ละมี ก ารก่ อ รู ป และ
เปลี่ยนแปลงฮาบิทสั ผ่านปฏิบัติการในกระบวนซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์

