บทที่ 5
โลกของผู้ซือ้ ซีดีละเมิ ดลิขสิทธิ์
ในบทนี จ้ ะเป็ นการนํ าเสนอผลการศึก ษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ น
ผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ทั ้งหมด 3 คน ในประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิหลังส่วนตัว สินค้ าที่ซื ้อ ปั จจัย ที่ทําให้
ตัวอย่ างซื ้อซีดีละเมิดลิ ข สิทธิ์ สถานที่ซื ้อสินค้ า กระบวนการและประสบการณ์ ในการซื ้อสินค้ า
ทัศนคติด้านต่างๆ ที่มีต่อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายกรณี
กลุ่มตัวอย่ างทั ้ง 3 คนนี ป้ ระกอบไปด้ วย เกตุ น้ องเอก และปาย ซึ่งมี เพีย งเกตุคนเดีย ว
เท่านั ้นที่ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จากผู้ข ายที่เป็ นกรณี ศึก ษาในงานวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย จะนํ าเสนอเป็ น
รายบุคคล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. เกตุ
1.1 ภูมิหลังส่ วนบุคคล
เกตุเป็ นหญิ งสาวอายุ 26 ปี จบการศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัย ของรัฐ
แห่งหนึ่งในสาขาบริ หาร ในปั จ จุบันทํางานเป็ นพนัก งานขายในบริ ษัทเอกชนแห่ งหนึ่ง มีรายได้
ประมาณ 25,000 บาทต่อเดือน เกตุมีภาระค่าใช้ จ่า ยเป็ นค่าผ่ อ นรถเดือนละ 7,900 บาท และ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายภายในบ้ านทั ้งหมด เกตุมีเงิ นเหลือหลังจากหัก ค่าใช้ จ่ายประมาณ 10,000
บาทต่อเดือน
เกิดเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่มีปั ญหากัน เนื่ องจากพ่อของเกตุแ อบมีภรรยาลับๆ
พร้ อมให้ กํ าเนิ ดลูก สาวอีก 1 คน เกตุเห็นพฤติก รรมการทะเลาะเบาะแว้ ง ของพ่อ กับแม่ อยู่เป็ น
ประจําเพราะพ่อมักนําภรรยาเก็บเข้ ามาอยู่ภายในบ้ าน เกตุร้ ู สึก สงสารแม่แ ละรังเกี ย จพฤติก รรม
ของพ่อส่งผลให้ เกตุกลายเป็ นหญิงสาวที่มีความรักและความผูก พันให้ กับผู้หญิ ง มากกว่าที่จะเป็ น
ผู้ชาย
จากปั ญหาความขัดแย้ งภายในครอบครัวส่งผลให้ เกตุมีแ ฟนเป็ นผู้หญิ ง เพราะเกตุร้ ู สึก
รังเกียจพฤติกรรมของผู้ชาย แฟนของเกตุส่วนใหญ่จะเป็ นหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าประมาณ 3-5
ปี ซึง่ ยังเป็ นเพียงนักศึกษาหรือคนในวัยทํางานตอนต้ น เกตุมกั จะทุ่มเทความรัก ให้ กับแฟนของตน
อย่างเต็มที่ เกตุจึงใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กับแฟนมากกว่าสมาชิกในครอบครัว
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ปี พ.ศ. 2551 เกตุมีแฟนชื่อ หนิง ซึง่ เป็ นหญิงสาวที่ใช้ เวลาว่างส่วนใหญ่ ในการดูละครจาก
ประเทศเกาหลี ทําให้ เกตุต้องดูละครเกาหลีด้วย จนกระทัง่ เกตุกลายเป็ นคนติดละครเกาหลีไปโดย
ที่ตนเองไม่ร้ ูตวั ทุกวันหลังเลิกงานเกตุและหนิงจะต้ องมาดูละครเกาหลีด้วยกันทุก วัน ส่วนวันเสาร์
และอาทิตย์ทั ้งสองคนจะใช้ เวลาอยู่หน้ าจอโทรทัศน์ เพื่อชมละครเกาหลีมากกว่าที่จะออกไปเที่ย ว
พักผ่อน
พฤติก รรมการติดละครเกาหลีข องเกตุแ ละหนิ งทําให้ ทั ้งสองคนเกิ ดความห่างเหินจาก
เพื่อ นๆ มากขึ น้ เพราะหากมี เวลาว่ างทั ้งสองคนเลือ กที่ จะดูละครเกาหลี มากกว่าที่ จะออกไป
สังสรรค์กับเพื่อน จนถูกเพื่อนๆ ต่อว่าและไม่พอใจที่ทั ้งสองคนเห็นละครเกาหลีสําคัญกว่า
ในขณะที่พ่อและแม่ของเกตุกลับไม่ตําหนิเกตุเลยแม้ แต่น้อย เนื่องจากทั ้งสองคนรู้ ว่าเกตุมี
นิสยั รักอิสระและมีโลกส่วนตัวสูง เกตุจึงไม่ชอบที่จะให้ คนอื่นมายุ่งเกี่ ย วกับการดําเนิ นชี วิตของ
ตนเอง พ่อและแม่จึงไม่อยากต่อว่าและเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับกิ จกรรมของเกตุมากนัก เพราะอาจจะทํา
ให้ เกตุไม่พอใจและไม่ยอมกลับบ้ านเลย
ในช่วงแรกๆ เกตุซื ้อซีดีละครเกาหลีจากร้ านค้ าในห้ างสรรพสินค้ าซึ่งเป็ นซีดีลิข สิทธิ์ ราคา
เฉลี่ยเรื่องละประมาณ 2,000 บาท ซึง่ เกตุมองว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่สูงเกิ นไป เกตุจึงเริ่ มหา
ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ตามแหล่งตลาดนัด ซึง่ มีราคาเฉลี่ยเรื่อง 400-500 บาทเท่านัน้ เกตุคิดว่าราคา
ดังกล่าวเป็ นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ วเนื่องจากสินค้ านี ้เป็ นสินค้ าซื ้อมาใช้ ประโยชน์ ได้ เพีย งครัง้
เดียว
ปี พ.ศ. 2552 เกตุมีโอกาสได้ พบเพื่อนคนหนึ่ง (นุ๊ก ) ที่ชอบดูละครเกาหลีเหมือนกัน นุ๊ก มี
ซีดีล ะครเกาหลี ป ระมาณ 500 แผ่ น เกตุจึ งถามนุ๊ก ว่า ซื ้อสิน ค้ าจากแหล่ง ใด เพราะซีดี ละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ของนุ๊ก มีลวดลาย (สกรี น) บนซีดีที่สวยกว่าซีดีข องเกตุที่มีลัก ษณะเป็ นแผ่ นเปล่าๆ ไม่มี
ลวดลายอะไรเลย นุ๊กแนะนํ าเว็ บ ไซต์ที่เขาเป็ นลูก ค้ า ประจํ าให้ กับเกตุ ซึ่ง เป็ นเว็บไซต์ที่ข ายซี ดี
ละเมิดลิข สิทธิ์ ในราคาที่ตํ่ากว่าตลาดทั่วไป นุ๊ก แนะนํ าผู้ข ายที่ไว้ วางใจให้ ด้วย ซึ่งก็ คือ ร้ านของ
ชาญ ที่เป็ นกรณีศกึ ษาในงานวิจัยครั ้งนี ้
1.2 สินค้ าที่ซอื ้
สินค้ าที่เกตุเลือกซื ้อจะเป็ นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทละครจากประเทศเกาหลีเท่านัน้ โดย
เกตุให้ เหตุผลของการซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ว่า เป็ นเพราะละครเกาหลีมีความน่ าสนใจของเนื อ้ เรื่ องที่
น่าติดตามและแตกต่างจากละครไทย ดังที่เกตุได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า
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จริงๆ ตอนแรกก็ ไม่ได้ ชอบดูละครหรอกนะ ละครไทยก็ ไม่ดู แต่จําได้ ว่าตอนนัน้ ที่คบกับ
สาวคนหนึ่ง (หนิ ง ) อยู่ เค้ าก็ บ้ าบอกับละครเกาหลีทั ้งวันแหละ แรกๆ เราก็ ไม่ ดูนะ แต่
หลังๆ มันต้ องดูเพื่อเอาใจเค้ า สุดท้ ายก็ เลยติดเองสิ . . . พอดูแ ล้ วก็ สนุก ดีนะ พล๊ อตเรื่ อง
มันแปลกดี ไม่ซํ ้ากับบ้ านเรา บางทียังเดาเรื่องไม่ออกเลย แล้ วมันลุ้นให้ ติดตามตลอด ส่วน
บ้ านเราแค่ดตู อนต้ นกับตอบจบก็ร้ ูแล้ วว่าตอนกลางๆ มันเป็ นยังไง . . . (เกตุ, สัมภาษณ์ ,
15 กุมภาพันธ์ 2553)
1.3 ปั จจัยที่ซอื ้ ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เกตุ ซื อ้ ซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทละครจากประเทศเกาหลี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา กล่าวคือ
ในช่วงแรกเกตุซื ้อสินค้ าเพื่อต้ องการเอาใจหนิงที่ชอบดูละครเกาหลีเป็ นประจํ า ส่วนเวลาที่
ไม่ได้ ดลู ะคร หนิงก็มกั จะหาข้ อมูลเกี่ยวกับละครเกาหลีจากเว็บไซต์ต่างๆ และพูดคุย กับเพื่อนแล้ ว
นํามาบอกเกตุ เพื่อให้ เกตุซื ้อละคร ซึง่ เกตุก็ปฏิบัติตามทุกครั ้ง
เกตุใช้ เวลาอยู่กับ หนิ งเกื อบตลอดทั ้งวันยกเว้ นเพีย งช่ วงเวลาทํางานเท่านัน้ รวมทั ้งเกตุ
ยังให้ ความสําคัญกับหนิงมากที่สดุ รองจากแม่ ดังที่เกตุบอกกับผู้วิจัยว่า
รักเค้ ามาก มากกว่าพ่อซะอีก ไม่นับแม่นะ เพราะแม่เทิดทูนเหนือหัวเลย . . . เราคิดว่าเค้ า
เข้ าใจเราและรู้ ว่าเราต้ องการอะไร ไม่ต้องการอะไร บางครัง้ ยังไม่บอกเลยว่าให้ ทําอะไร
เค้ า ก็ ทํ า ให้ เ ลย เหมือ นกั บเค้ ารู้ ความรู้ สึก ของเรา ชี วิ ต เราก็ ทุ่ม เทให้ เ ค้ า มากๆ (เกตุ,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2553)
หนิงจึงกลายเป็ นบุคคลนัย สําคัญที่มีอิทธิ พลต่อความคิดและพฤติก รรมของเกตุ ดังที่จะ
เห็นได้ จากพฤติกรรมของเกตุที่ย อมหาซื ้อละครมาให้ หนิ งทุก ครัง้ รวมทั ้งหนิ งยังมีบทบาทในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดของเกตุด้วย เกตุเปลี่ยนแปลงความคิดจากความรู้สกึ ไม่ชอบดูละครกลายเป็ น
คนติดละครเกาหลี
เมื่อเกตุเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อการชมละครเกาหลี พฤติกรรมของเกตุก็เปลี่ย นแปลง
ไปด้ วย กล่าวคือ เกตุเริ่มเป็ นฝ่ ายหาซื ้อละครเกาหลีมาให้ เองโดยที่ยังไม่ได้ รับคําแนะนํ าจากหนิ ง
แม้ ว่ า เกตุจ ะไม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ เรื่ อ งละครเกาหลี แต่ เ กตุใ ช้ วิ ธี ถ ามเพื่ อนๆ ที่ ช อบละครเกาหลี
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เหมือนกันว่ามีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้ างและเป็ นเรื่องที่กําลังโด่งดังบ้ าง หลังจากที่เกตุได้ รับข้ อมูลจาก
เพื่อนเขาก็จะสัง่ ซื ้อสินค้ าทันที
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสินค้ าพบว่า เกตุมีการเปลี่ย นแปลงประเภทของสินค้ าที่ซื ้อ จาก
ซีดีลิขสิทธิ์เป็ นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์แทน ในช่วงแรกเกตุซื ้อซีดีลิข สิทธิ์ ที่มีราคาเฉลี่ย ประมาณเรื่ องละ
2,000 บาท ซึ่ง เกตุมองว่ ามี ราคาแพงเกิ นไป เกตุจึ ง เปลี่ย นรู ป แบบมาซื อ้ ซี ดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์ ที่
วางขายตามตลาดนัดและตลาดของเถื่ อนแทนเพราะมีราคาถูก กว่าเฉลี่ย เพีย งเรื่ องละ 400-500
บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเกตุได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มากขึน้ ทําให้ เกตุเลือก
ซื ้อสินค้ าจากแหล่งที่มีราคาถูกที่สดุ ซึง่ ก็คือ จากเว็บไซต์ที่น๊ กุ เป็ นผู้แนะนํา
กล่าวโดยสรุป เกตุเลือกซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ป ระเภทละครเกาหลี เพราะได้ รับ อิทธิ พลจาก
บุคคลนัยสําคัญ (หนิง) เป็ นผู้ที่มีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรม แม้ ว่าในช่วงแรกจะเป็ นการซื ้อ
สินค้ าเพราะถูกขอร้ องจากหนิ ง แต่ต่อมาเกตุมีก ารเปลี่ย นแปลงความคิดหันมาชอบละครเกาหลี
เกตุจึงเป็ นผู้ตดั สินใจซื ้อสินค้ าเอง นอกจากนั ้นเกตุยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้ าจากซีดีลิข สิทธิ์
มาเป็ นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพราะราคาที่สงู เกินไปทําให้ เกตุไม่มีกําลังทรัพย์ เพีย งพอที่จะซื ้อสินค้ าที่มี
ราคาแพงในจํานวนหลายแผ่นได้
1.4 สถานที่ซอื ้ สินค้ า
เกตุเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื ้อสินค้ าทั ้งหมด 3 ครั ้ง ในช่วงแรกเกตุเลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ า
ภายในห้ างสรรพสินค้ าซึง่ เป็ นสินค้ าลิขสิทธิ์ที่มีราคาตั ้งแต่ 1,000-2,500 บาท แต่ข้ อจํ ากัดทางด้ าน
ทุนทรัพย์ทําให้ เกตุเปลี่ย นแปลงรู ปแบบและสถานที่ซื ้อสินค้ ามาเป็ นตลาดนัดและตลาดขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ซงึ่ มีราคาถูกกว่าเพียงแผ่นละ 100 บาทเท่านัน้ เฉลี่ย เรื่ องละ 400-500 บาท ราคา
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากซีดีลิขสิทธิ์ทําให้ เกตุหยุดซื ้อซีดีลิขสิทธิ์อย่างถาวรแล้ วเปลี่ย นไปซื ้อซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์แทน
เมื่อเกตุได้ รับการแนะนํ าจากนุ๊ก ในเรื่ องร้ านที่ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่มีราคาถูก กว่าร้ าน
ทัว่ ไป เฉลี่ยราคาแผ่นละ 40-50 บาทเท่านั ้น ทําให้ เกตุเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการซื ้อสินค้ าอีก ครัง้
โดยเป็ นการสั่งซื ้อจากเว็บ ไซต์ในอินเทอร์ เน็ ต ซึ่งภายในเว็บไซต์นัน้ ประกอบไปด้ วยร้ านขายซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นจํานวนมาก เกตุต้องขอความช่ วยเหลือจากนุ๊ก ให้ คําแนะนํ าถึงร้ านที่จะสั่งซื ้อ
สินค้ า เพราะเกตุยังไม่ไว้ วางใจสําหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากอินเทอร์เน็ตที่ผ้ ซู ื ้อกับผู้ ขายไม่มีโอกาสที่
จะปฏิสมั พันธ์แบบได้ เห็นหน้ ากัน
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สิ่งที่น๊ กุ แนะนําสําหรับการเลือกร้ านขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์จะเน้ นเรื่ องความ
น่าเชื่อถือของร้ านค้ า ซึง่ เกตุเล่าให้ ผ้ วู ิจัยฟังถึงวิธีการสังเกตว่าร้ านที่มีความน่ าเชื่ อถื อและสามารถ
สัง่ ซื ้อสินค้ าไว้ ว่า
ต้ องเป็ นร้ านที่มีคนเข้ าเยอะๆ ดูจากยอดเข้ าชมกับจํ านวนคนสั่งซื ้อ ในนัน้ บอกไว้ ร้ านก็
ควรเป็ นร้ านที่พิน (ปั กหมุด) ไว้ ด้วย เวลาโกงยังจะตามจากเจ้ าของเว็บได้ ส่วนร้ านที่ไม่ได้
พินไว้ มันก็เสี่ยงหน่อยนะ ถ้ าให้ ดีเลือกร้ านที่บอกเลขที่พัสดุข องด้ วยก็ ดี เพราะมันจะตาม
เช็คได้ ว่าของมายัง แค่นี ้ก็พอแล้ วนะ ซื ้อได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเบี ้ยว (เกตุ, สัมภาษณ์ , 15
กุมภาพันธ์ 2553
นุ๊กเป็ นลูกค้ าประจําของร้ านชาญ นุ๊ก จึงแนะนํ าให้ เกตุลองซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จากร้ าน
ของชาญ ทั ้งนุ๊กและเกตุไม่เห็นหน้ าของชาญเลยแม้ แต่ครั ้งเดียว การติดต่อสื่ อสารในเรื่ องการสั่งซื ้อ
และตรวจสอบรายละเอียดจะกระทําผ่านระบบกล่องข้ อความและอีเมล์เท่านัน้ แม้ ว่าจะมีอุปสรรค
ความล่าช้ าที่เกิดจากการตอบโต้ บ ทสนทนาที่ต้องอาศัย ช่ องทางอินเทอร์ เน็ ต แต่น๊ กุ และเกตุก็ยัง
ได้ รับสินค้ าทุกครั ้ง
1.5 กระบวนการและประสบการณ์ ในการซือ้ สินค้ า
การสัง่ ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ผ่านทางเว็บ ไซต์จะมีขัน้ ตอนที่ซับ ซ้ อนกว่าการซื ้อสินค้ าจาก
ร้ านค้ าทัว่ ไป เกตุสรุปขั ้นตอนของการสั่งซื ้อสินค้ าให้ แ ก่ ผ้ ูวิจัย ว่า ประกอบไปด้ วย 4 ขัน้ ตอน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. การเลื อ กสิ น ค้ า ที่ มี ข ายภายในร้ านของชาญ เนื่ อ งจากร้ านของชาญจะมี ค วาม
หลากหลายของภาพยนตร์และละคร และรูปแบบสินค้ า (แผ่ นซีดีที่ไม่มีลวดลายบนแผ่ น และแผ่ น
ซีดีที่มีลวดลายบนแผ่ น ) ทําให้ เ กตุต้องระบุเรื่ องที่จะสั่งซื ้อและรู ปแบบของสินค้ า โดยใช้ วิธีก าร
เลือกรูปแบบของสินค้ าว่าต้ องการแผ่นซีดีแบบใด รวมถึงวิธีในการจัดส่งสินค้ า เกตุใช้ วิธีก ารสั่งซื ้อ
สินค้ าผ่านอีเมล์เพราะมีความปลอดภัยกว่าการสัง่ ผ่านเว็บไซต์ที่เกตุต้องระบุที่อยู่จริ งในการจัดส่ง
ด้ วย
2. เมื่อชาญได้ รับรายละเอียดการสั่งซื ้อ จะมีก ารตอบอีเมล์ที่เป็ นการคํานวณราคาสินค้ า
และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีธนาคารที่เกตุต้องไปชําระค่าสินค้ า ซึ่งบัญชี ธนาคารจะไม่
เปิ ดเผยในเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยต่อการตรวจสอบของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
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3. หลังจากที่เกตุชําระค่าสินค้ าแล้ ว เกตุจะต้ องแจ้ งยอดเงิ นที่โอนด้ วย เช่ น ราคาสินค้ า
900 บาท เกตุจะโอนเงินไป 900.07 บาท เพื่อให้ เลขลงท้ าย .07 เป็ นการแสดงให้ ชาญรับรู้ ว่า เกตุ
ได้ ชําระเงินไปแล้ ว หรือในบางครั ้งเกตุเลือกใช้ วิธีการสแกนใบโอนเงินแล้ วส่งอีเมล์ตอบกลับไปเพื่อ
เป็ นการยืนยันว่าได้ ชําระเงินแล้ ว รวมทั ้งเกตุต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งด้ วย
4. หลังจากชําระเงินแล้ ว สินค้ าจะถูกจัดส่งมาภายใน 3-5 วัน โดยเกตุสามารถตรวจสอบ
วันที่ส่งสินค้ าของชาญจากทางเว็บไซต์
การเริ่ มต้ นสั่งซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ผ่านทางเว็บ ไซต์ครัง้ แรกของเกตุสร้ างความกังวลใจ
ให้ กับ เกตุเป็ นอย่ างมาก เพราะเกตุยังไม่ไว้ วางใจต่อ ชาญซึ่งที่ไม่เ คยพบเจอกันมาก่ อน รวมทัง้
ข้ อกําหนดที่บังคับให้ เกตุต้องโอนเงินก่อน ยิ่ งทําให้ เกตุเกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะไม่ได้ รับสินค้ า
ทั ้งๆ ที่ชําระเงินไปแล้ ว เกตุจึงลองสัง่ สินค้ าเพียง 9 แผ่น (ละคร 3 เรื่ อง) เป็ นจํ านวนเงิ น 270 บาท
หลังจากที่เ กตุชํา ระเงิ นไปแล้ ว เกตุร้ ู สึก กั งวลว่า สิน ค้ า จะถูก จัด ส่ง มาให้ หรื อไม่ ซึ่ง เกตุเ ล่า ถึ ง
ความรู้สกึ ในช่วงที่ต้องรอสินค้ าว่า
ก่ อ นโอนเงิ น ก็ ตัดสิ นใจเกื อบอาทิ ตย์ ว่า จะโอนไปดีมัย้ เพราะมันก็ เสี ย ดายเหมื อนกั น
สุดท้ ายเราก็โอนไปนะ ตอนที่โอนเสร็จก็รอตลอด เข้ าไปดูในเว็บบ่อยมากว่ามีชื่อเราขึน้ ตรง
วันที่ส่งสินค้ ายัง ผ่านไป 3 วันก็ ยังไม่มี เราก็ กังวลแล้ ว แต่พอวันที่ 4 ก็ มีพัสดุมาส่ง เราก็
เลยไปเช็คในเว็บอีกที มันก็มีชื่อเราจริงๆ แต่เห็นเลยว่าลูกค้ าเค้ าเยอะมาก คงต้ องทยอยส่ง
. . . หลังจากนั ้นก็เริ่มไว้ ใจ แล้ วก็ค่อยๆ เพิ่มยอดสัง่ สินค้ ามากขึน้ เรื่ อยๆ ไม่ค่อยกังวลแล้ ว
เพราะเค้ าสร้ างความไว้ ใจให้ เราได้ แล้ ว (เกตุ, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2553)
หลังจากที่เกตุสงั่ ซื ้อสินค้ าในครัง้ แรกแล้ วได้ สินค้ าตามวันเวลาที่กําหนด ทําให้ เกตุก ล้ าที่
จะตัดสินใจสัง่ ซื ้อสินค้ าในครั ้งต่อๆ ไป โดยเพิ่มปริมาณการสัง่ สินค้ ามากขึ ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ ในครัง้
แรกเกตุสงั่ ซื ้อสินค้ าเพียง 9 แผ่นเท่านั ้น ส่วนครั ้งที่ 2 เพิ่มเป็ น 20 แผ่น ครัง้ ที่ 3 เป็ น 40แผ่ น จนใน
ปั จจุบันเกตุมีความไว้ วางใจที่จะกล้ าสัง่ สินค้ าถึงครั ้งละ 90 แผ่น เพราะเกตุได้ รับสินค้ าตรงเวลาทุก
ครั ้งทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าชาญจะไม่โกงอย่างแน่นอน สําหรับปริ มาณเฉลี่ย ในการสั่งซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ต่อครั ้งจะอยู่ที่ 40 แผ่ น ซึ่งถื อว่าเป็ นการบริ โภคในระดับที่สูงมาก โดยภายใน 1 สัปดาห์
เกตุและหนิงจะใช้ เวลาในการดูละครเกาหลีด้วยกันที่บ้านของหนิ งเฉลี่ย สัปดาห์ละ 16-20 ชั่วโมง
สาเหตุที่ทั ้งสองคนเลือกดูละครเกาหลีที่บ้านของหนิง เพราะบ้ านของหนิงไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านจึงไม่
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จํ าเป็ นต้ องแย่ งโทรทัศน์ กับ สมาชิ ก คนอื่น แต่หากมีคนอยู่ในบ้ าน ทั ้งสองคนจะเปลี่ย นไปดูจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แทน
สาเหตุที่เกตุกล้ าสั่งสินค้ ามากขึน้ เรื่ อยๆ เพราะเกตุมีความไว้ วางใจว่าจะไม่ถูก โกง และ
ชาญจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่ซื ้อสินค้ าครั ้งละมากๆ เป็ นสิ่งดึงดูดใจต่อลูก ค้ า เช่ น หากสั่งสินค้ า 10
แผ่นจะได้ แถม 1 แผ่น และหากสัง่ สินค้ า 60แผ่ นจะได้ แ ถม 9 แผ่ น เป็ นต้ น ทําให้ เกตุมัก สั่งสินค้ า
เยอะๆ เพราะเป็ นการประหยัดเงินมากกว่าค่อยๆ สัง่
ราคาสินค้ าภายในร้ านนี ม้ ีหลายอัตราขึน้ อยู่กับรู ปแบบของสินค้ า เช่ น ในกรณี ซื ้อสินค้ า
แบบไม่สกรีนแผ่นจะอยู่ที่ราคาแผ่ นละ 25-30 บาท แผ่ นสกรี นจะอยู่ที่ราคาแผ่ นละ 30-40 แผ่ น
และแผ่นสกรีนที่มีกล่องด้ วยอยู่ที่แผ่นละ 50 บาท
1.6 ทัศนคติด้านต่ างๆ ที่มีต่อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
เกตุมี มุม มองต่ อการซื อ้ ซี ดีล ะเมิด ลิ ข สิ ทธิ์ ว่า เป็ นทางเลือ กหนึ่ง ที่ช่ ว ยให้ ผ้ ู ซื ้อประหยั ด
ค่าใช้ จ่าย เพราะราคาของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อยู่ในระดับ ตํ่ากว่าซีดีลิข สิทธิ์ หลายเท่าตัว หากซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถใช้ ประโยชน์เหมือนกับซีดีลิขสิทธิ์ ผู้ซื ้อก็ควรมีโอกาสในการเลือกซื ้อสินค้ าที่
มีราคาถูก แม้ ว่าจะเป็ นสินค้ าที่ผิดกฎหมายก็ ตาม มุมมองดังกล่าวทําให้ เกตุตัดสิ นใจที่จะซื ้อซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองและเป็ นการประหยัดเงิน
แม้ ว่าเกตุจะมองว่าผู้ผลิตและขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นผู้กระทําผิ ดกฎหมาย แต่หากไม่มี
บุคคลเหล่านี ้ก็จะไม่มีสินค้ าราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ซื ้อ ดังนัน้ การปรากฏอยู่
ของการผลิตและการขายจึงเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นความต้ องการของผู้ซื ้อ ผู้ผลิตและผู้ข ายเป็ น
เพียงผู้เติมเต็มความต้ องการของผู้ซื ้อเท่านัน้ ดังที่เกตุพูดถึงผู้ผลิตและผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ให้
ผู้วิจัย ฟั งว่า “มัน ก็ ผิดกฎหมายนั่นแหละ แต่มัน ถูก กว่าของแท้ เราเลือ กได้ เราก็ เลื อกของถูก สิ
เพราะมันก็ดไู ด้ เหมือนกัน จะไปซื ้อของแพงทําไม คนซื ้อก็ เยอะ คนผลิต คนขายเห็นว่ามันขายได้
พวกเค้ าก็ต้องทําออกมาสิ” (เกตุ, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2553)
1.7 การวิเคราะห์ ข้อมูลรายกรณี: กรณีเกตุ
พฤติกรรมการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ข องเกตุมิได้ เกิ ดจากการตัดสินใจของตนเอง แต่เกตุ
ได้ รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้ อมทางสังคม โดยเฉพาะแฟนและเพื่อนที่เป็ นปั จจัย สําคัญที่ทําให้ เกตุ
เข้ าสู่การเสพและซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
หนิงถือว่าเป็ นบุคคลนัยสําคัญ (significant other) ที่สามารถมีอิทธิ พลทางความคิดและ
พฤติก รรมของเกตุ การใช้ เวลาในการดูละครเกาหลีร่ วมกั นกับหนิ งทํ าให้ เ กตุเ ริ่ มเปลี่ย นแปลง
ความคิ ด และหัน มาสนใจหนั งเกาหลี ม ากขึ น้ แม้ ว่ า ในช่ ว งแรกจะเป็ นการทํา เพื่ อสร้ างความ
ประทับใจต่อหน้ าหนิงเท่านั ้น แต่ในเวลาต่อมาเกตุเริ่มซึมซับและเปลี่ย นแปลงมุมมองที่มีต่อละคร
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เกาหลีจนกลายเป็ นความชื่ นชอบส่วนตัว ซึ่งแสดงออกมาให้ เห็นในพฤติก รรมที่เกตุแ นะนํ าละคร
เกาหลีเรื่องใหม่ๆ และมักเป็ นผู้ซื ้อละครมาให้ หนิงโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้ าเหมือนในช่วงแรกๆ
เกตุและหนิงถูกครอบงําจากลัทธิบริโภคนิยมที่ถูกส่งผ่านมาทางละครเกาหลี ไม่ว่าจะเป็ น
การแต่งตัว การเรียนภาษาเกาหลีซงึ่ ทั ้งสองคนลงทุนไปซื ้อหนังสือสอนภาษาเกาหลีมาศึก ษาด้ วย
ตนเอง รวมทั ้งยังมีความต้ องการเดินทางไปเที่ย วประเทศเกาหลีด้วยเพื่อเที่ย วชมสถานที่ถ่ายทํา
ภายในละคร และเรียนรู้วฒ
ั นธรรมของเกาหลี นับได้ ว่าเป็ นความสําเร็ จของการเผยแพร่ วัฒนธรรม
เกาหลีให้ เป็ นที่ร้ ูจักของคนทัว่ โลก
นุ๊กเป็ นบุคคลอีกคนที่ถือว่าเป็ นบุคคลนัยสําคัญที่เป็ นเครือข่ ายที่มีผลต่อการเลือกสถานที่
ในการซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ นุ๊กเป็ นผู้แนะนําให้ เกตุซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จากชาญ โดยนุ๊ก
ให้ คํายืนยันอย่างหนักแน่นว่า ร้ านของชาญเป็ นร้ านที่มีสินค้ าราคาถูกกว่าตามร้ านทั่วไป แม้ ว่าร้ าน
ของชาญจะเป็ นร้ านที่ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อไม่ได้ เห็นหน้ ากันโดยตรงและมีข้ อกํ าหนดว่าต้ องจ่ ายเงิ นก่ อน
แต่สามารถไว้ วางใจได้ ว่า ผู้ซื ้อจะได้ รับสิ นค้ าอย่ างแน่ นอน เพราะนุ๊กสั่งซื ้อสินค้ า จากร้ านนี เ้ ป็ น
ประจํ า เมื่อเกตุได้ รับ การยื นยั นจากนุ๊ก ที่เป็ นเพื่อนสนิ ท เกตุจึ งตัดสินใจลองเลือกซื ้อซีดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์จากร้ านของชาญ ซึง่ เกตุก็ได้ รับสินค้ าทุกครั ้ง เกตุจึงเปลี่ยนร้ านที่ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อย่ าง
ถาวรจากร้ านค้ าตามตลาดนัดและย่านของเถื่อนมาเป็ นร้ านของชาญภายในอินเทอร์เน็ตแทน
เนื่องจากเกตุต้องจ่ายเงินเพื่อซื ้อละครเกาหลีหลายเรื่ องส่งผลต่อความคิดของเกตุที่มีก าร
ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเกตุมองว่าซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ตนเองจะประหยัดเงิ นใน
การซื อ้ มากกว่ า ที่ จ ะซื อ้ ซี ดีลิ ข สิ ท ธิ์ เ หมื อนในอดี ต แม้ ว่ า ซี ดี ล ะเมิด ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะเป็ นสิ น ค้ า ที่ ผิ ด
กฎหมายก็ตาม แต่กลับสามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ เทียบเท่ากับ ซีดีลิข สิทธิ์ เกตุ
จึงเลือกที่ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีราคาถูกมากกว่าที่จะซื ้อซีดีลิขสิทธิ์ที่มีราคาแพง
2. น้ องเอก
2.1 ภูมิหลังส่ วนบุคคล
น้ องเอกเป็ นชายหนุ่มอายุ 23 ปี จบการศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ ในปั จจุบันทํางานเป็ นอาจารย์อตั ราจ้ างสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ย นประจํ า
จังหวัด แห่ งหนึ่ง ได้ รับ เงิ นเดือ นประมาณ 7,960 บาท รวมกั บค่า วิท ยากรในการบรรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษอีก 2,000 บาทต่อเดือน ในปั จจุบันน้ องเอกยังอาศัย อยู่กับพ่อแม่ทําให้ น้องเอกไม่มี
ค่าใช้ จ่ายใดๆ
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น้ องเอกชอบใช้ เวลาว่างส่วนใหญ่ในการเล่นคอมพิวเตอร์ แ ละพูดคุย กับเพื่อน น้ องเอกมัก
ค้ น หาความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อ ยู่ ต ลอดเวลา น้ องเอกจึ ง มี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการใช้ ประโยชน์สําหรับหารายได้ เสริ มในช่ วงวัย รุ่ น น้ องเอกรับจ้ างพิมพ์เอกสาร
และผลิตซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทเพลงให้ กับเพื่อนๆ ที่สงั่ ซื ้อ
ในปี พ.ศ. 2544-2546 เป็ นช่ วงที่ ตลาดเพลงในจังหวัดที่น้อ งเอกอาศัย อยู่ข ยายตัวเป็ น
อย่างมาก แต่ซีดีลิขสิทธิ์ประเภทเพลงมีราคาแผ่ นละ 150-300 บาทซึ่งเป็ นราคาสูงมากเมื่อเทีย บ
กับ กลุ่ม ลูก ค้ าที่ ยังอยู่ใ นวัย เรี ย น น้ อ งเอกจึ งอาศัย ความรู้ ทางด้ า นคอมพิ วเตอร์ ในการผลิ ตซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทเพลงขายให้ กับเพื่อนๆ และลูกค้ าทัว่ ไปที่ต้องการ ภายในช่ วงเวลา 3 ปี น้ อง
เอกสามารถจําหน่ายซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ได้ กว่า 1,000 แผ่ น ราคาแผ่ นละ 60 บาท น้ องเอกจึง
สามารถหาเงินได้ ประมาณ 60,000 บาท
เมื่อน้ องเอกเข้ าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย น้ องเอกรู้ จัก กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบใช้ เวลา
ว่างในการดูภาพยนตร์ น้ องเอกจึงมัก ถูก เพื่อนชัก ชวนไปดูภาพยนตร์ อยู่บ่อยๆ จนติดนิ สัย ที่น้อง
เอกมักหาเวลาว่างในการดูภาพยนตร์ แต่ในช่วง 1 ปี ก่ อนจบการศึก ษา น้ องเอกไม่มีเวลาเดินทาง
ไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ น้ องเอกจึงใช้ วิธีซื ้อซีดีภาพยนตร์มาดูเองที่บ้านเฉลี่ย สัปดาห์ละ 4-6
ชั่วโมง ราคาซีดีภาพยนตร์ที่เป็ นของลิขสิทธิ์มีราคาเฉลี่ยเรื่องละ 200-400 บาทขึน้ อยู่กับความยาว
ของภาพยนตร์ซงึ่ ถือว่ามีราคาแพงมากแตกต่างจากราคาของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่มีราคาเพีย งเรื่ อง
ละ 50-100 บาทเท่านั ้น
น้ าของน้ องเอกแนะนําให้ น้องเอกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จากตลาดนัดแห่งหนึ่งซึง่ น้ าของน้ อง
เอกเป็ นลูกค้ าประจําของร้ านแห่งนี ้ น้ องเอกจึงมัก เลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านนี เ้ ป็ นประจํ าและอ้ างชื่ อ
ของน้ าเพื่อขอส่วนลดจากเจ้ าของร้ าน น้ องเอกจึงมักได้ สิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกค้ าคนอื่นๆ
2.2 สินค้ าที่ซอื ้
สินค้ าที่น้องเอกมักซื ้อจากร้ านขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประกอบด้ วยสินค้ า 2 อย่ างได้ แ ก่ ซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาพยนตร์
น้ องเอกเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นประจํ าทุก เดือน ครัง้
ละ 2-3 แผ่ น เพื่อใช้ อัพเดตโปรแกรมใหม่ๆ ในการเสริ มสร้ า งสมรรถนะและความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบกับรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต้องใช้ ร่วมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่ น
โปรแกรม ITUNE ที่ใช้ กับเครื่องเล่น IPOD จะต้ องมีการต่อเชื่ อมผ่านคอมพิวเตอร์
นอกจากนั ้น น้ องเอกยังซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์เป็ นประจํ าทุก สัป ดาห์ด้วย
ปริมาณในการสัง่ ซื ้อแต่ละครั ้งจะขึ ้นอยู่กับจํานวนของภาพยนตร์ใหม่ที่นําออกมาวางขาย กล่าวคือ

238
แต่ล ะสัป ดาห์มัก จะมีภ าพยนตร์ ใหม่ๆ ออกวางขาย หากสัปดาห์ใ ดที่มี ภาพยนตร์ ใหม่ ออกมา
วางขายจํานวนมาก น้ องเอกก็จะซื ้อสินค้ าเป็ นจํานวนมากตามไปด้ วย
2.3 ปั จจัยที่ซอื ้ ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
สาเหตุที่ทําให้ น้องเอกเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ คือ กิ จกรรมที่ทําในเวลาว่างและความ
แตกต่างทางด้ านราคาระหว่างซีดีลิขสิทธิ์และซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
น้ องเอกมักใช้ เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ แ ละดูภาพยนตร์ ซึ่งส่งผลให้ ต้องเข้ าไปมี
ความเกี่ยวข้ องกับการเลือกซื ้อสินค้ าที่เข้ ามาเติมเต็มกิจกรรมการใช้ เวลาว่าง กล่าวคือ น้ องเอกมัก
มี ก ารอัพ เดตคอมพิ ว เตอร์ ทํ า ให้ น้ องเอกต้ อ งหาซื อ้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้
คอมพิวเตอร์มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนกิ จกรรมการดูภาพยนตร์ ที่น้องเอกมัก ใช้ เวลาช่ วง
วันเสาร์-อาทิตย์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ย ดและให้ ทันต่อกระแสความบันเทิงในปั จจุบันทําให้
น้ องเอกต้ องหาซื ้อภาพยนตร์มาดูทกุ อาทิตย์ เพราะน้ องเอกมักใช้ เวลาอยู่ภายในบ้ านมากกว่าที่จะ
ออกไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ความแตกต่างของราคาแสดงให้ เห็นอย่ างชัดเจนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากซีดี
ลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีราคาอยู่ที่ 300-1,000 บาทต่อ 1 แผ่ น (ภายใน 1 แผ่ น
จะมีเพีย ง 1 โปรแกรมเท่านัน้ ) แต่หากเป็ นซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะอยู่เพีย งแผ่ นละ 100-200 บาท
รวมทั ้งยังบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1 โปรแกรมด้ วย แสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าที่จะ
เลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าซีดีลิขสิทธิ์
ส่วนราคาของซีดีลิข สิทธิ์ ป ระเภทภาพยนตร์ อยู่ที่เรื่ องละ 200-400 บาท ส่วนซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์จะอยู่เพียงเรื่องละ 50-100 บาท นอกจากนั ้นยังมีดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่บ รรจุภาพยนตร์ ไว้ 4
เรื่องซึง่ จะมีราคาเพียงแผ่นละ 200 บาทเท่านั ้น
ความแตกต่างของราคาซีดีลิขสิทธิ์และซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นสาเหตุสําคัญอันดับ แรกที่ทํา
ให้ น้องเอกต้ องซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ดังที่น้องเอกเล่าว่า
ผมมองว่ าสํ า คัญ ที่ สุด น่ า จะเป็ นเรื่ อ งราคานะ เพราะของแท้ มัน แพงมากจริ ง ๆ ถ้ าซื อ้
โปรแกรม แผ่นแท้ มันมีโปรแกรมเดียวก็ไปปา 400 แล้ ว ผมเคยซื ้อโปรแกรมสแกนไวรัสแค่
โปรแกรมเดียว 450 บาท สู้ผมไปซื ้อแผ่นปลอมแผ่นเดียวแต่มีหลายโปรแกรมไม่ดีก ว่าหรอ
แค่ 150 บาท ลองคิดเล่นๆ ดูนะ โปรแกรมในแผ่ นปลอมเนี่ ย ถ้ าซื ้อแยกเป็ นโปรแกรมของ
แท้ จริ งๆ อาจจะตกร่ ว มหมื่น ได้ เลย ใครๆ ก็ ต้ องเลื อกของที่ ถูก ที่สุดสิ . . . ส่ วนหนั ง ก็
เหมือนกันเลย เรื่องนึงหลายร้ อยอยู่ แต่ข องปลอมร้ อยเดีย ว ของพวกนี ม้ ันใช้ ดูแ ค่ทีเดีย ว
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เอง สุดท้ ายมันก็ต้องทิ ้งไป แล้ วจะซื ้อของแพงทําไมล่ะ ก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แหล (น้ องเอก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2553)
2.4 สถานที่ซอื ้ สินค้ า
สถานที่ซื ้อสินค้ าของน้ องเอกจะแบ่งออกเป็ น 2 ร้ านขึน้ อยู่กับประเภทสินค้ าที่ต้องการซื ้อ
ได้ แ ก่ ร้ านขายซีดีละเมิ ดลิข สิทธิ์ ป ระเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และร้ านขายซีดีละเมิดลิข สิท ธิ์
ประเภทภาพยนตร์
น้ องเอกซื อ้ ซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ ากร้ านค้ าภายใน
ห้ างสรรพสิ นค้ าแห่ งหนึ่งซึ่งมี เพีย งร้ านเดีย วในอํา เภอที่น้ องเอกอาศัย อยู่ ร้ านนี ม้ ีทัง้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็ นของลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์ แต่สินค้ าที่ ข ายดีที่สุดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่เจ้ าของร้ านผลิตเองทั ้งหมด นอกจากนั ้นเจ้ าของร้ านยังเปิ ดโอกาสให้
ลูกค้ าสามารถเลือกโปรแกรมตามความต้ องการแล้ วทําการผลิตได้ อีกด้ วย
น้ องเอกซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ป ระเภทภาพยนตร์ จากร้ านค้ าภายในตลาดนัดแห่งหนึ่งซึ่ง
เป็ นร้ านที่น้าของน้ องเอกเป็ นลูก ค้ าประจํ า ร้ านค้ าแห่งนี ว้ างขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อย่ างเปิ ดเผย
หากน้ องเอกต้ องการภาพยนตร์ที่ไม่มีการวางขาย เจ้ าของร้ านจะเปิ ดโอกาสให้ น้องเอกสามารถสั่ง
จองไว้ ก่อน น้ องเอกเป็ นลูกค้ าประจําของร้ านนี ้มากว่า 5 ปี น้ องเอกจึงมีความคุ้นเคยกับผู้ข ายเป็ น
อย่ างดี ทําให้ น้องเอกได้ รั บ สิทธิ พิเศษเหนื อกว่าลูก ค้ าทั่วๆ ไป คือ น้ อ งเอกเป็ นลูก ค้ าคนเดีย วที่
สามารถนําภาพยนตร์ไปชมก่อนได้ โดยลงบัญชีรายการสินค้ าไว้ เพื่อเก็ บเงิ นครัง้ เดีย วในช่ วงปลาย
เดือน
2.5 กระบวนการและประสบการณ์ ในการซือ้ สินค้ า
ขั ้นตอนการซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จากร้ านทั ้งสองที่น้องเอกใช้ บ ริ ก ารนัน้ มีความแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี ้
การซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากร้ านค้ าภายในห้ างสรรพสินค้ า
แห่งหนึ่ง น้ องเอกจะไม่สามารถเลือกสินค้ าได้ โดยตรง แต่น้องเอกต้ องเลือกสินค้ าผ่ านหน้ าปกซี ดีที่
เจ้ าของร้ านได้ รวบรวมไว้ เ ป็ นเล่ม หลัง จากนัน้ เจ้ าของร้ า นจะให้ น้ องเอกรออยู่ที่ ร้านก่ อน ส่ว น
เจ้ าของร้ านจะให้ ลกู น้ องเดินไปเอาสินค้ าจากอีกสถานที่หนึ่งประมาณ 10 นาที น้ องเอกจะจ่ ายเงิ น
ก็ ต่ อเมื่อ ได้ รับ สิน ค้ าแล้ ว น้ องเอกรู้ สึก สงสัย ถึ งสถานที่ ที่ เจ้ าของร้ า นใช้ เ ก็ บสิ นค้ า น้ อ งเอกจึ ง
ตัดสินใจถามเจ้ าของร้ าน น้ องเอกเล่าให้ ฟังถึงคําตอบที่ได้ รับจากเจ้ าของร้ านว่า
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เค้ าใช้ ลานจอดรถเป็ นที่เก็บของ เพราะถ้ าตํารวจเข้ ามาจับ ก็จะไม่เจอของผิ ดกฎหมาย ใน
ร้ านมันมีแต่ของแท้ ตํารวจก็ทําอะไรไม่ได้ หรอก . . . ช่ วงแรกเค้ าก็ ไม่บอกนะว่าเก็ บที่ไหน
ผมก็ถามหลายครั ้งเหมือนกัน กว่าจะได้ คําตอบ อาจจะเพราะผมเป็ นลูก ค้ าประจํ ามั ้ง เค้ า
เลยยอมน่ะ (น้ องเอก, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2553)
ส่ว นการซื อ้ ซีดี ล ะเมิ ดลิ ข สิท ธิ์ ป ระเภทภาพยนตร์ จ ากร้ านค้ า ในตลาดนั ดนั น้ น้ องเอก
สามารถเลือกได้ เลยว่าต้ องการภาพยนตร์ เรื่ องใด เพราะสิ นค้ าถูก วางขายอย่ างเปิ ดเผย หลังจาก
เลือ กสิน ค้ าได้ แ ล้ ว น้ องเอกก็ จ ะจ่ า ยเงิ นโดยทันที แต่ หากน้ องเอกมีเ งิ นไม่พอสํา หรับ ค่าสิ นค้ า
เจ้ าของร้ านจะอนุญาตให้ น้องเอกนําสินค้ าไปก่อน แล้ วค่อยนําเงินมาจ่ายในภายหลัง
น้ องเอกสามารถซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ อย่ างราบรื่ นทุก ครัง้ เนื่ องจากเจ้ าของร้ านทั ้งสอง
คนล้ วนจ่ายค่าคุ้มครองให้ กับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ ซึง่ น้ องเอกเล่าให้ ฟังว่า
ไม่มีร้านใดเคยโดนจับเลย ตอนที่ผมไปซื ้อซีดีโปรแกรมผมก็เห็นตํารวจไปยืนซื ้ออยู่ด้วย ผม
ก็ ถ ามเค้ าว่า พี่ไม่ก ลัว หรอ เค้ าก็ บอกว่า ไม่ก ลัวหรอกเพราะตํารวจแค่มาเก็ บเงิ นเฉย ๆ
เดี๋ย วก็ ไป . . . ส่วนร้ านที่ต ลาดนัดเค้ าก็ เคยบอกน้ าผมว่า เค้ าต้ องจ่ ายเงิ นให้ ตํารวจทุก
เดือนเหมือนกัน เค้ าถึงวางขายแบบนี ไ้ ด้ ถ้ าไม่จ่ายก็ขายไม่ได้ หรอก (น้ องเอก, สัมภาษณ์ ,
20 กุมภาพันธ์ 2553)
2.6 ทัศนคติด้านต่ างๆ ที่มีต่อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
เนื่องจากน้ องเอกเคยเป็ นผู้ผลิตและขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อน น้ องเอกจึงมองการผลิต
และการขายซีดี ล ะเมิด ลิ ข สิ ทธิ์ ว่ าเป็ นเพีย งการประกอบอาชี พของกลุ่ม คนกลุ่ม หนึ่ ง เท่ านั น้ ที่
สามารถตอบสนองความต้ องการของคนในสังคมได้ แม้ ว่าจะเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ ตาม รวมทั ้งยัง
เป็ นทางเลือกของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีความสามารถมากนัก ในการหารายได้ แ ก่ ตนเอง ซึ่งสะท้ อน
ออกมาทางคําพูดของน้ องเอกว่า
งานนี ้มันก็เป็ นเพียงแค่อาชีพหนึ่งเท่านัน้ แต่ก ฎหมายดันบอกว่ามันผิ ด ทั ้งๆ ที่ก็ไม่ได้ ทํา
ร้ ายใครเลย แถมคนซื ้อยังได้ ประโยชน์อีก ก็ได้ ของถูก ไง ถ้ าไม่มีพวกเค้ าก็ ต้องซื ้อของแพง
กัน . . . เท่าที่เห็นคนที่มาทํางานนี ก้ ็ เป็ นพวกที่ไม่ค่อยมีความรู้ อะไรมาก จบป.4 คนหนึ่ง
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อีกคนก็ม.3 เค้ าคงไม่ร้ ูจะหาเงินทางไหน ก็เลยต้ องมาทํางานนี ้ล่ะมั ้ง (น้ องเอก, สัมภาษณ์ ,
20 กุมภาพันธ์ 2553)
น้ องเอกมีมมุ มองต่อการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ในลัก ษณะที่เป็ นการสร้ างความชอบธรรม
ให้ กับ ผู้ผลิตและผู้ข าย น้ องเอกมองว่าผู้ซื ้อซีดี ละเมิดลิข สิทธิ์ เ ป็ นเพีย งกลุ่มคนที่พยายามเลือ ก
แหล่งสินค้ าที่มีราคาถูกมากกว่าที่จะยอมเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื ้อสินค้ าที่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้
เหมือนกัน ดังนัน้ การซื ้อซีดีละเมิดลิข สิ ทธิ์ จึงเป็ นการตัดสินใจของบุคคลที่เลือกแหล่งสินค้ าที่มี
ราคาถูก ที่สุดเพื่อ ต้ องการประหยั ดค่าใช้ จ่ายของตนเอง ซึ่งน้ องเอกกล่าวไว้ ว่า “ผมว่าคนซื ้อแค่
ต้ องการของถูกเท่านั ้น ขนาดซื ้อเสื ้อผ้ ายังต้ องเดินดูหลายๆ ร้ านเลย มันก็ เหมือนกัน จะซื ้อหนังสัก
เรื่องก็ต้องดูที่มนั ถูกๆ สิ จะเอาของแพงมาทําไมในเมื่อมันยังมีของถูกอยู่” (น้ องเอก, สัมภาษณ์ , 20
กุมภาพันธ์ 2553)
2.7 การวิเคราะห์ ข้อมูลรายกรณี: กรณีน้องเอก
พฤติกรรมการซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของน้ องเอกเกิดจากรูปแบบการใช้ เวลาว่างและอิทธิ พล
จากบุคคลนัยสําคัญ กล่าวคือ น้ องเอกมักใช้ เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจํ าเป็ นต้ อง
อัพเดตโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของคอมพิวเตอร์ อยู่ตลอดเวลา แต่น้องเอกไม่มีทุนทรัพย์
มากพอในการซื ้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มีราคาแพงจึงต้ องซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์แทน
นอกจากการเล่นคอมพิวเตอร์แล้ ว น้ องเอกยังได้ รับอิทธิพลจากบุคคลนัย สําคัญ (เพื่อน) ที่
มีบทบาทในการทําให้ น้องเอกกลายเป็ นคนที่ชื่นชอบในการดูภาพยนตร์ แม้ ว่าในช่ วงแรกน้ องเอก
จํายอมต้ องดูภาพยนตร์ กับ เพื่อนๆ เพื่อให้ สามารถเข้ าสังคมร่ วมกับเพื่อนๆ ได้ เมื่อน้ องเอกเริ่ มดู
ภาพยนตร์ อย่ างต่อเนื่ องทําให้ น้องเอกซึมซับพฤติก รรมการดูภาพยนตร์ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
รู ป แบบการใช้ เวลาว่ างของตนเอง ลัก ษณะเหล่า นี แ้ สดงให้ เ ห็น ว่า กระบวนการกลุ่ม (Group
Process) สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติก รรมของบุคคลได้ อย่ างไรก็ ตาม หากน้ องเอก
ไม่มีเวลาดูภาพยนตร์ร่วมกับเพื่อนๆ น้ องเอกจะใช้ วิธีการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มาดูเองที่บ้ าน ดังนัน้
ในช่วงวันหยุดน้ องเอกจึงใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดูภาพยนตร์
ความคิดเห็นของน้ องเอกที่มีต่อผู้ผลิตและผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นการให้ คําอธิ บ าย
(rationalization) ที่รองรับการกระทําของตนเองที่เคยกระทําในอดีต ช่ วงที่น้องเอกเคยเป็ นผู้ ผลิต
และผู้ขายเกิดขึ ้นในขณะที่น้องเอกเป็ นนักเรียนที่ยังไม่สามารถหารายได้ จากงานประจํ า น้ องเอก
จึงใช้ อาชีพนี ้เป็ นแหล่งรายได้ เสริม แต่กฎหมายกลายเป็ นสิ่งที่กําหนดให้ อาชี พนี เ้ ป็ นการกระทําที่
ผิดกฎหมายทั ้งๆ ที่น้องเอกจะไม่เห็นด้ วยก็ ตาม ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการซื ้อซี ดีละเมิดลิข สิทธิ์
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ของน้ องเอกเป็ นการให้ คําอธิบายที่มีลกั ษณะสร้ างชอบธรรมต่อการผลิตและขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
และให้ ความสําคัญกับสาเหตุที่ทําให้ บุคคลตัดสินซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
3. ปาย
3.1 ภูมิหลังส่ วนบุคคล
ปายเป็ นหญิงสาวอายุ 27 ปี จบการศึก ษาในระดับปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในปั จจุบันปายทํางานเป็ นที่ปรึกษาให้ กับนักการเมืองท่านหนึ่งได้ รับ
เงิ น เดื อ น 20,000 บาท และปายจะได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ครั ง้ ละ 3,000 บาทในกรณี ที่ มี ง านพิ เ ศษ
นอกจากนัน้ ปายยังรับ จ้ างสอนพิเศษแก่ เด็ก ในระดับมัธยมศึก ษาซึ่งได้ รับค่าจ้ า งชั่วโมงละ 400
บาท ปายจึงมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,000-35,000 บาท
ช่วงที่ปายกําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็ นช่วงที่ภาพยนตร์และละครจากประเทศ
เกาหลีกําลังเป็ นที่นิยมของสังคมไทย รวมถึงแม่และเพื่อนของปายที่มัก ชวนปายดูละครเกาหลีอยู่
บ่ อ ยๆ แต่ ป ายมั ก จะปฏิ เ สธทุ ก ครั ง้ เนื่ อ งจากปายมองว่ า วัฒ นธรรมของเกาหลี เ ป็ นการ
ลอกเลีย นแบบจากประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งไม่มีเอกลัก ษณ์ ข องตนเอง ปายจึงรู้ สึก ไม่ชื่นชอบทุก สิ่งทุก
อย่ างที่เกี่ ย วข้ องกับ ประเทศเกาหลี ปายมัก แสดงการต่อต้ านทุก ครัง้ ที่แ ม่แ ละเพื่อนพูดถึงละคร
เกาหลี ดังที่ปายเล่าให้ ผ้ วู ิจัยฟังว่า
ตอนนั ้น แต่ละคนเป็ นอะไรกันนักหนาก็ไม่ร้ ู อะไรๆ ก็เกาหลี คนรอบข้ างก็ ชวนดูซีรีส์เกาหลี
ตลอด มันก็ ลอกญี่ ปุ่นมาทั ้งนัน้ แหละ ไม่เห็นน่ าสนใจเลย ละครไทยยังสนุก กว่าด้ วยซํ ้า
ทําไมจะต้ องไปสนใจอะไรที่มัน เกาหลีๆ ด้ วย . . . บางครั ง้ แม่พูด เรื่ องเกาหลี เราก็ เดิ น
ออกมาเลย บอกเค้ าไปว่า ทําไมต้ องบ้ าเกาหลีขนาดนัน้ แม่เค้ าก็ ไม่ได้ อะไรนะ แต่พอผ่ าน
ไปเค้ าก็ ช วนดูซี รีส์ อี ก เราก็ บ อกว่า ไม่เ อา ไม่อยากดู (ปาย, สัมภาษณ์ , 28 กุมภาพัน ธ์
2553)
นอกจากปายจะได้ รับการชักชวนจากแม่แล้ ว ปายยังถูก เพื่อนบังคับให้ ดูละครเกาหลีด้วย
เพราะในกลุ่ มเพื่อนๆ ที่ มหาวิทยาลัย มัก จะหยิ บ ยกประเด็น เรื่ องละครและนัก ร้ องเกาหลีขึน้ มา
พูดคุยอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ ปายไม่สามารถเข้ ามีส่วนร่ วมในการพูดคุย กับเพื่อนๆ ได้ จนวันหนึ่ง
ปายได้ รับซีดีละครจากเพื่อน ปายจึงจํายอมต้ องปฏิบัติดลู ะครเรื่องนี ้เพื่อให้ ตนเองมีส่วนร่ วมในการ
พูดคุยกับเพื่อน แต่เหตุการณ์ในครั ้งนั ้นไม่สามารถทําให้ ปายมีความรู้ สึก ประทับในละครเกาหลีได้
มิหนําซํ ้าปายยังรู้สกึ ต่อต้ านวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ ้นไปอีก
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ชีวิตในช่วงการเป็ นนักศึกษาของปายเป็ นช่วงที่ปายถูกบังคับให้ เสพวัฒนธรรมเกาหลีจาก
บุคคลที่อ ยู่รอบข้ าง ไม่ว่ าจะเป็ นแม่ แ ละเพื่อ น แต่ป ายพยายามปฏิเ สธและต่ อต้ านวัฒนธรรม
เกาหลีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ทําให้ ปายเปลี่ยนมาสนใจอุตสาหกรรมบันเทิงจาก
ประเทศเกาหลีเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2551 ปายมีโอกาสได้ ดูรายการเกมส์โชว์จากประเทศเกาหลีแ ละ
รู้สกึ ประทับใจนักร้ องเกาหลีคนหนึ่ง ปายจึงพยายามหาข้ อมูลของนัก ร้ องเกาหลีจากอินเทอร์ เน็ ต
ทําให้ ปายมีโอกาสซึมซับความบันเทิงอื่นๆ จากประเทศเกาหลีไปด้ วย โดยเริ่ มต้ นจากเพลง ละคร
และรายการวาไรตีตามลําดับ หลังจากที่ปายเริ่มคลัง่ ไคล้ ความบันเทิงจากเกาหลี ปายใช้ เวลาว่าง
ส่วนใหญ่ในการดูรายการเกาหลีเฉลี่ยสัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง
ปายเริ่ มซื ้อซีดีละครเกาหลีตามร้ า นค้ าภายในห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ ซึ่งปายจะเลือกซื อ้
เฉพาะซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั ้นเนื่องจากมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับซีดีลิขสิทธิ์ ปายมีโอกาสพูดคุย
กับเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยซึง่ แนะนําให้ ปายเดินทางไปซื ้อซีดีละเมิดลิ ข สิทธิ์ ที่ห้างสรรพสินค้ า
แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้ านการวางขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อย่ างเปิ ดเผย สถานที่แ ห่งนัน้ จะมีสินค้ า
วางขายอย่างหลากหลายและมีร้านค้ าให้ เลือกเป็ นจํานวนมาก
3.2 สินค้ าที่ซอื ้
แม้ ว่าปายจะมีความชอบละครและรายการเกาหลีมากขึน้ แต่ปายก็ ยังไม่คิดที่ จะเลือกซื ้อ
ซีดีลิขสิทธิ์เพราะมีราคาแพงเกินไปยกเว้ นละครที่ปายชื่นชอบเป็ นพิเศษ ปายจะยอมซื ้อซีดีลิข สิทธิ์
มาเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก นับตั ้งแต่ที่ปายสนใจละครเกาหลี เขาซื ้อซีดีลิขสิทธิ์ ละครเกาหลีเพีย ง 1 เรื่ อง
เท่านั ้น ซึง่ มีราคา 1,700 บาท ส่วนละครเรื่ องอื่นๆ ปายจะเลื อกซื ้อเฉพาะซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จาก
ห้ างสรรพสินค้ าและตลาดนัดเท่านั ้น ซึง่ ปายสะท้ อนความรู้สกึ เสียดายเงินจากการซื ้อซีดีลิข สิทธิ์ ใน
ครั ้งนั ้นว่า “มันเสียดายเงินมากเลยแหละ คิดดูสิแค่เรื่องเดียว 1,700 แน่ ะ แต่ถ้ าเป็ นซื ้อซีดีเถื่ อนได้
ตั ้ง 10 เรื่องแน่ะ จริงๆ ก็ไม่อยากได้ ของแท้ หรอก แค่อยากเก็ บไว้ เป็ นที่ระลึก เฉยๆ ทุก วันนี ก้ ็ ยังไม่
เคยแกะมาดูเลย” (ปาย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2553)
อย่างไรก็ตาม หากละครเรื่องใดเปิ ดโอกาสให้ มีก ารดาวน์ โหลดตามเว็บไซต์ต่างๆ ปายจะ
เลือกดาวน์โหลดเองมากกว่าที่จะไปซื ้อสินค้ า ซึง่ ในปั จจุบันเริ่ มมีก ลุ่มแฟนคลับละครและรายการ
จากเกาหลีรวมกลุ่มกันทําซับภาษาไทยใส่ลงไปในไฟล์ละครมากขึน้ ทําให้ ปายหันไปดาวน์ โหลด
จากเว็บไซต์มากกว่า หากละครและรายการที่ไม่มีปล่อยให้ ดาวน์ โหลด ปายก็ เลือกที่จะใช้ วิธีก าร
ซื ้อจากห้ างสรรพสินค้ าโดยมักจะซื ้อครั ้งละมากๆ เพื่อได้ ส่วนลดจากการขาย
3.3 ปั จจัยที่ซอื ้ ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
สาเหตุที่ทําให้ ปายซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มีความแตกต่างจากเกตุตรงที่อิทธิ พลจากบุคคล
นัยสําคัญมิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจในช่ วงเริ่ มแรก สังเกตได้ จากพฤติก รรมของแม่แ ละ
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เพื่อนของปายชักชวนให้ ปายดูสนใจความบันเทิงจากเกาหลี แต่ปายมัก จะปฏิเสธและแสดงการ
ต่อ ต้ า นผ่ า นทางคํ า พูด อยู่ ทุก ครั ง้ แต่ ป ายกลับได้ อิ ทธิ พ ลจากสื่ อ มวลชนที่ เ ป็ นกลไกเผยแพร่
วัฒนธรรมของเกาหลีซงึ่ กลายเป็ นกระแสสังคมในปั จจุบันจนส่งผลให้ กลุ่มประชาชนชาวไทยที่เกิ ด
กระแสคลัง่ ไคล้ นักร้ องเกาหลี ละครและรายการของเกาหลี ปายเป็ นหนึ่ งในผู้ที่ได้ รับอิทธิ พลจาก
สื่อ ที่หันมาสนใจความบั นเทิง จากเกาหลีม ากขึน้ ซึ่งส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กซื อ้ ซี ดีล ะเมิ ด
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับรายการของเกาหลี กล่าวคือ เมื่อปายมีโอกาสได้ รับ ชมรายการของเกาหลีทําให้
ปายเริ่มหาข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ต จนได้ รับรู้ ว่ามีก ารผลิต ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ รายการต่างๆ ออกมา
วางขาย ปายเริ่มขยายความสนใจไปยังละครเกาหลีด้วยทําให้ ปายมองหาแหล่งขายละครเกาหลี
จนปายได้ รับข้ อมูลจากเพื่อนในเรื่องสถานที่ที่รวบรวมผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ป ระเภทละครเกาหลี
ปายจึง เริ่ มซื อ้ สิ นค้ าดังกล่า วเพิ่ม มากขึ น้ เรื่ อ ยๆ จนกระทั่ง ในปั จ จุบั นปายมีซี ดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์
ประเภทละครและรายการเกาหลีกว่า 1,000 แผ่น ซึง่ ปายเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ ตนเองเริ่ ม
สนใจวัฒนธรรมเกาหลีเนื่องจากได้ รับ อิทธิ พลจากสื่อจนส่งผลให้ ป ายมีซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ก ว่าพัน
แผ่นว่า
ตอนแรกไม่สนใจจริงๆ นะ ออกแนวต้ านเกาหลีด้วยซํ ้า แต่เราดูทีวีบ่อย เปิ ดไปช่ องไหนก็
เจอแต่รายการเกาหลีทั ้งนั ้น ก็เลยได้ ดบู ้ าง จนมาเจอรายการหนึ่ง เราชอบผู้ชายคนหนึ่งใน
รายการ ก็เลยตามหาเรื่องราวของเขาในอินเทอร์เน็ต แล้ วก็มีผลข้ างเคียงที่ทําให้ เราเริ่ มหัน
มาสนใจละครเกาหลี จากนั ้นเราก็ตามในอินเทอร์เน็ ตตลอด . . . แต่บางเรื่ องมันไม่มีแ ปล
เป็ นภาษาไทยไง เราอยากดู ก็เลยเริ่มหาซื ้อร้ านที่ขายซีดีในห้ างก่อน จนเพื่อนบอกว่าให้ ไป
ห้ าง . . . สิ เพราะที่นั่นมันมีหนัง ละครให้ เลือกเยอะ เราก็ เลยเริ่ มไป พอยิ่ งดูก็ยิ่งชอบ จน
ตอนนี ้มีหลายเรื่องแล้ วล่ะ ซื ้อมาตุนๆ ไว้ ก่อ น แล้ วค่อยหาเวลาดูไปเรื่ อยๆ . . . ถามว่าซื ้อ
เยอะไปมั ้ย เราว่ามันก็อาจเยอะนะ แต่มนั ก็ไม่แพงมากหรอกถ้ าเทีย บกับของแท้ นะ ถ้ าไม่
มีซีดีเถื่อนสิ ยิ่งลําบาก เพราะไม่ร้ ู ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื ้อเลยแหละ (ปาย, สัมภาษณ์ , 28
กุมภาพันธ์ 2553)
อย่ างไรก็ ตาม บุคคลนัย สํา คัญอย่ างแม่แ ละเพื่อนกลับมี บทบาทต่อการตัดสินใจซื ้อซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ในช่วงหลังจากที่ปายสนใจวัฒนธรรมเกาหลีแล้ ว โดยแม่จะเป็ นผู้แนะนําละครที่ฉาย
ทางสถานีโทรทัศน์และละครเก่าๆ ที่เป็ นที่โด่งดัง ส่วนเพื่อนของปายมัก จะแนะนํ ารายการวาไรตี
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จากทางเกาหลีซงึ่ ยังไม่มีการนํามาฉายในประเทศไทย แต่มีก ลุ่มแฟนคลับที่ทําซับภาษาไทยแล้ ว
ผลิตออกมาจําหน่ายทําให้ ปายต้ องหาซื ้อละครและรายการวาไรตีจากร้ านค้ าในห้ างสรรพสินค้ า
นอกจากปั จจัยจากอิทธิของพลของสื่อมวลชนและบุคคลนัย สําคัญแล้ ว ปั จจัย ด้ านราคา
ยังเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญที่ทําให้ ปายตัดสินใจซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าซีดีลิข สิทธิ์ เพราะราคา
ของสินค้ าทั ้งสองอย่างมีความแตกต่างกันมาก โดยปายยกตัวอย่างให้ ผ้ วู ิจัยเห็นความแตกต่างของ
ราคาที่มีสงู เกินไปจนทําให้ ปายตัดสินใจซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียวว่า
ของแท้ ที่เรามีเรื่องหนึ่งราคา 1,700 บาท แล้ วก็ ซื ้อเรื่ องนี ท้ ี่เป็ นของปลอมด้ วย รู้ มั ้ยว่ามัน
แค่ 400 เอง แต่ก็ดไู ด้ เหมือนกัน แค่ของแท้ ชัดกว่า แต่เราดูแค่เอาสนุก เท่านัน้ หลังจากนัน้
แล้ วจะเลี่ยงไม่ซื ้อของแท้ เลย เพราะมันแพงเกิ นไปจริ งๆ ของปลอมมันก็ ดูได้ เหมือนกัน ก็
เลยไม่ร้ ูว่าจะเอาของแท้ ทําไม ยกเว้ นเรื่องที่เราชอบจริ งๆ ไม่งัน้ เสีย ดายเงิ นแย่ เลย (ปาย,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2553)
คําพูดของปายสะท้ อนให้ เห็นว่า ความแตกต่างของราคาระหว่างซีดีลิข สิทธิ์ กับ ซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็ นปั จจัยหนึ่งทําให้ ปายเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
กล่าวโดยสรุป ปั จจัยที่ทําให้ ปายตัดสินใจเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ป ระกอบด้ วยอิทธิ พล
จากสื่อที่ทําให้ ป ายคลั่งไคล้ วัฒนธรรมเกาหลี อิทธิ พลจากบุคคลนัย สําคัญ (แม่แ ละเพื่อน) และ
ปั จจัยด้ านความแตกต่างของราคาระหว่างซีดีลิขสิทธิ์กับซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
3.4 สถานที่ซอื ้ สินค้ า
สถานที่ปายเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จะเป็ นร้ านค้ าที่เปิ ดภายในห้ างสรรพสินค้ าทั่วไปโดย
ไม่เจาะจงว่าจะต้ องเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ใด แต่ส่วนใหญ่ปายจะเลือกซื ้อจากห้ างสรรพสินค้ าที่อยู่
ใกล้ บ้านมากที่สดุ
บ้ านของปายอยู่ต่างจังหวัดทําให้ ราคาของซีดีละเมิดลิขสิทธิ์สงู กว่าห้ างสรรพสินค้ าภายใน
กรุงเทพ ราคาของซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่วางขายภายในจังหวัดของปายจะมีราคาแผ่ นละ 150 บาท
แต่ราคาของซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ภายในกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณแผ่นละ 70-120 บาท สาเหตุที่ราคา
สินค้ าในต่างจังหวัดมีราคาสูงกว่าเพราะต้ องคิดราคาค่าขนส่ง
เมื่อปายเริ่มซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากขึน้ ปายพยายามถามเพื่อนสมัย เรี ย นมหาวิทยาลัย
เกี่ ย วกั บ ร้ านที่ ข ายซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นราคาถู ก เพื่ อ นของปายแนะนํ า ว่ า ให้ เ ดิ น ทางมายั ง
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ห้ างสรรพสินค้ าแห่งหนึ่งที่ตั ้งอยู่ในกรุงเทพ ซึง่ เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ได้ มีชื่อเสีย งในด้ านการขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นจํานวนมาก
ภายในห้ างแห่งนี ้จะมีร้านขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เกือบ 100 ร้ าน ในแต่ละร้ านมัก มีสินค้ า
ที่คล้ ายคลึงกันและราคาใกล้ เคีย งกัน แต่จะมีรู ปแบบของโปรโมชั่นที่แ ตกต่างกันเพื่อใช้ เป็ นสิ่ ง
ดึงดูดใจของลูกค้ า
ปายใช้ เวลา 1 วันในการสํารวจร้ านค้ าทั ้งหมด จนปายได้ พบร้ านของพี่โดมซึ่งขายเฉพาะ
ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ป ระเภทละครและรายการจากเกาหลีเท่านัน้ โดยจะขายในราคาแผ่ นละ 100
บาท หากสัง่ ซื ้อมากก็จะได้ รับ ส่วนลดมากขึน้ ตามไปด้ วย เมื่อเปรี ย บเทีย บร้ านของพี่โดมกับร้ าน
อื่นๆ ที่อยู่ภายในห้ างสรรพสินค้ าจะพบว่าร้ านของพี่โดมมีสินค้ าที่หลากหลายกว่าและมีรูปแบบ
โปรโมชั่นที่ดงึ ดูดใจลูกค้ ามากกว่า รวมทั ้งมีบริการจัดส่งด้ วยในกรณีที่สั่งสินค้ า 30 แผ่ นขึน้ ไป ต่าง
จากร้ านอื่นที่ไม่มีบริการการจัดส่ง ปายจึงให้ ความสนใจร้ านของพี่โดมมากกว่าร้ านอื่นๆ เนื่ องจาก
ปายไม่สามารถเดินทางมายังห้ างสรรพสินค้ าแห่งนี ้ได้ บ่อยๆ
ภายในร้ านของพี่โดมจะมีเพีย งหน้ าปกของละครที่รวบรวมไว้ เป็ นเล่มเพื่อให้ ลูก ค้ าเลือก
สินค้ า นอกจากนั ้นยังมีลกู น้ องที่ถื อหน้ าปกซีดีละครเรื่ องใหม่แ ละเรื่ องที่กําลังเป็ นที่นิย มคอยยื่ น
เสนอให้ ลูก ค้ า ที่เดินผ่ านไปมาด้ วย ส่วนตัวสินค้ าจะไม่ ได้ อยู่ภายในร้ านเพราะต้ อ งซ่อนไว้ อย่ า ง
มิดชิดเพื่อไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจสามารถค้ นพบ
3.5 กระบวนการและประสบการณ์ ในการซือ้ สินค้ า
ปายมัก ใช้ บ ริ ก ารร้ านของพี่โดมในการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ปายหาเวลาว่างเดินทางไป
เลือกสินค้ า ด้ วยตนเองประมาณเดือนละ 1 ครัง้ แต่ห ากช่ วงใดที่ปายไม่มีเ วลาว่าง ปายก็ จะใช้
วิธีการสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์แล้ วโอนเงินทางธนาคารให้ กับพี่โดม ซึง่ ปายเคยสั่งซื ้อสินค้ าทางโทรศัพท์
มาแล้ ว 2 ครั ้ง ปายก็ได้ รับสินค้ าทุกครั ้งโดยสินค้ าไม่มีปัญหาเลยแม้ แต่น้อย
ในกรณีที่ปายเดินทางมาซื ้อสินค้ าด้ วยตนเอง ปายจะต้ องไปเลือกสินค้ าภายในร้ านของพี่
โดม ปายจะเห็นเพียงปกละครและรายการเท่านัน้ หากปายต้ องการเรื่ องใดจะต้ องแจ้ งต่อพี่โดม
หลังจากนั ้นพี่โดมจะโทรศัพท์หาบุคคลปลายสายเพื่อถามว่ายังมีสินค้ าอยู่หรื อไม่ หากยังมีสินค้ า
ภายในสต๊ อก พี่โดมจะใช้ เวลาเดินทางไปนําสินค้ ามาประมาณ 15 นาที แต่หากไม่มีสินค้ าจะต้ อง
รอประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ซึง่ พี่โดมจะเรี ย กเก็ บเงิ นจากปายก่ อนทุก ครัง้ หลังจากนัน้ จะให้
บัตรคิวเป็ นหลักฐานในการมารับสินค้ า พี่โดมยังขอเบอร์ โทรศัพท์ข องปายเพื่อใช้ ติดต่อให้ ปายมา
รับสินค้ าในกรณีที่สินค้ ามาก่อนเวลา พี่โดมมักจะบอกให้ ปายไปเดินเล่นภายในห้ างก่ อน เพราะพี่
โดมจะต้ อ งเดิน ทางไปรั บ สิ นค้ า ดัง นัน้ ภายในร้ านของพี่ โดมจึ งมี ลูก น้ อ งอยู่ป ระมาณ 6 คนที่
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สลับกันเดินออกจากร้ านเพื่อไปรับ สินค้ า เมื่อถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ ปายก็ จะเดินทางมารับสินค้ า
พร้ อมคืนบัตรคิวให้ กับพี่โดม
ในแต่ละเดือนเดือนปายจะเดินทางไปซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จากร้ านพี่โดมประมาณ 50
แผ่น ซึง่ ราคาปกติจะอยู่ที่ 5,000 บาท แต่ในกรณีที่ลกู ค้ าซื ้อเกิน 30 แผ่ น พี่โดมจะลดราคาของซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์จะอยู่ที่แผ่นละ 90 บาทเท่านั ้น แต่ปายยังใช้ วิธีการเจรจาต่อรองให้ พี่โดมลดราคาลง
อีกด้ วย โดยอ้ างว่าตนเองต้ องเดินทางมาไกลและยังไม่สามารถหารายได้ ด้ วยตนเอง พี่โดมจึงลด
ราคาลงอีกแผ่นละ 10 บาท ทําให้ ปายสามารถซื ้อสินค้ าได้ แ ผ่ นละ 80 บาทเท่านัน้ ปายจึงเสีย เงิ น
ค่าสินค้ าเฉลี่ยครั ้งละ 4,000 บาท ซึง่ หากปายซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าในห้ างสรรพสินค้ าที่อยู่แ ถวบ้ าน
ของตนเอง ปายจะต้ องจ่ายเงินเป็ นค่าสินค้ าครัง้ ละ 7,500 บาท ดังนัน้ ปายจึงยอมที่จะเสีย เวลา
และค่าเดินทางเพื่อไปซื ้อสินค้ าจากร้ านพี่โดมที่มีราคาถูกกว่าเกือบเท่าตัว
ปายเคยเผชิ ญกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี เ จ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจบุ ก เข้ าจั บ กุ ม ร้ านค้ าภายใน
ห้ างสรรพสินค้ าแห่งนี ้ด้ วย เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นช่วงกลางปี พ.ศ. 2552 ซึ่งปายเล่าให้ ผ้ ูวิจัย ฟั ง
ว่า
วันนั ้นก็ไปซื ้อที่ร้านพี่เค้ านั่นแหละ ตอนที่เดินเล่นรอสินค้ าอยู่ เราก็ เห็นตํารวจบุก เข้ ามา
เต็มเลย ประมาณสัก 50 คนได้ มั ้ง สัก พัก พี่เค้ าก็ โทรมาหา บอกว่าให้ รอก่ อน พอดีตํารวจ
มาต้ องเก็บร้ านสักพัก เราก็เลยนั่งกินข้ าวรอ รอได้ 2 ชั่วโมง ก็ เลยโทรกลับไปเบอร์ ที่พี่เค้ า
โทรมา เค้ าก็ไม่รับแล้ ว เราก็เลยไม่ร้ ูจะทํายังไง นั่งเล่นอยู่สกั ครึ่งชั่วโมง พี่เค้ าก็ โทรมา บอก
ว่าเอามาของได้ แล้ ว แต่ไม่ใช่ที่ร้านนะ พี่เค้ าบอกว่าให้ อีก ฟากถนนหนึ่ง เค้ าจะยื นคอยอยู่
พอเราเดินไปถึงเห็นเค้ าถื อของเยอะแยะเต็มไปหมดเลย น่ าจะมีลูก ค้ าที่สั่งไว้ เยอะ เราก็
เข้ าไปเอาของ เค้ าก็ขอโทษเรา บอกว่าตํารวจมาเลยยังกลับเข้ าไปในร้ านไม่ได้ แล้ ววันนี ก้ ็
คงขายไม่ได้ อีกแล้ ว เลยต้ องให้ เราออกไปเอาข้ างนอกห้ างแทน เราก็ ตื่นเต้ นดีนะ ดีที่คนซื ้อ
ยังไม่ผิด จับเฉพาะคนขาย ถ้ าเมื่อไหร่เปลี่ยนมาจับคนซื ้อด้ วยล่ะ แย่เลย (ปาย, สัมภาษณ์
, 28 กุมภาพันธ์ 2553)
แม้ ว่ าปายจะเคยเผชิ ญ กับ เหตุก ารณ์ ที่ มีเ จ้ าหน้ า ที่ตํ ารวจบุก จับกุ มผู้ ขายแต่ป ายก็ ยั ง
กลับไปซื ้อสินค้ าอีก เนื่องจากปายมองว่าการซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ เป็ นการกระทําผิ ดกฎหมาย
จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกเจ้ าหน้ าที่ตํารวจจับกุม แต่ผ้ ขู ายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จะเป็ นต้ องผู้จัดการกับ
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ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ ปายเห็นว่าพี่โดมสามารถเอาตัวรอดจากการถูก เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจับกุม
ได้ ปายจึงกล้ าที่จะเดินทางไปซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์อยู่บ่อยๆ
3.6 ทัศนคติด้านต่ างๆ ที่มีต่อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปายมีมุม มองต่อ การซื ้อซีดีละเมิ ดลิข สิท ธิ์ ว่าเป็ นพฤติก รรมที่ไม่ ผิดกฎหมาย เนื่ องจาก
กฎหมายไม่ สามารถเอาผิ ดกับ ผู้ซื อ้ ได้ แต่หากมี ก ฎหมายที่ร ะบุ ว่าพฤติ ก รรมการซื อ้ ซี ดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์เป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ปายจะหยุดซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ทันที ดังที่ในช่ วงที่ผ่านมารัฐบาล
เสนอกฎหมายที่เอาผิดกับผู้ซื ้อสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลต่อความคิด ซึ่งปายสะท้ อนความคิดที่มี
ต่อกฎหมายที่จะเอาผิดกับผู้ซื ้อไว้ ว่า
ถ้ ากฎหมายบอกว่าผิด เราก็จะยอมรับว่าผิด เราก็ต้องยอมทําตาม แม้ ว่าเราจะไม่เห็นด้ วย
ก็ตามนะ มันแก้ ไขไม่ถูกจุดหรอก จริงๆ แล้ วปรับแค่ 1,000 เดีย วมันอาจจะส่งผลกับคนที่
ซื ้อไม่เยอะ แต่คนที่ซื ้อเยอะๆ เขาอาจจะมองว่ามันคุ้มค่าที่จะถูกยอมปรับก็ ได้ . . . สําหรับ
เรา เราคงเลิกซื ้อไปเพราะไม่อยากให้ ตวั เองมีอะไรที่เสี่ย งกับการผิ ดกฎหมาย ไม่งัน้ มันจะ
ส่งผลกับงานที่เราทําอยู่ อะไรเลี่ยงได้ ก็เลี่ยงไปเลย ถ้ ามีกฎหมายบังคับจริงๆ ก็ คงต้ องหาดู
ตามเน็ตหรือไม่ก็เอาจากเพื่อนแทน (ปาย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2553)
ปายมีมมุ มองต่อผู้ผลิตและผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ว่าเป็ นบุคคลที่ทําผิ ดกฎหมาย แต่เป็ น
ความผิ ด ที่ไม่ร้า ยแรง รวมทั ้งปายยังเสนอความคิดเห็ นต่อการบังคับใช้ ก ฎหมายด้ วยว่ า หากผู้
บังคับใช้ กฎหมายไม่มีความสามารถในการจัดการกับ ผู้ผลิตและผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ รัฐบาลก็
ควรเรียกเก็บผลประโยชน์ จากกลุ่มคนเหล่านี ้ และเสนอให้ มีก ารเรี ย กเก็ บภาษี จากกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทนี ด้ ้ วย เพราะปายสังเกตเห็นว่ามีก ลุ่มลูก ค้ าที่ซื ้อซีดีละเมิด ลิข สิทธิ์ เป็ นจํ านวน
มาก เงิ นจํ านวนมากหลั่งไหลเข้ าสู่เศรษฐกิ จใต้ ดินซึ่งรัฐต้ องสูญเสีย รายได้ จากการจัดเก็ บภาษี
ดังนั ้น หากรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับผู้ผลิตและผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ รัฐบาลก็ ควรเรี ย กเก็ บ
ภาษี จากผู้ประกอบการ โดยจัดเก็บภาษี ในอัตราที่สงู กว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ
3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูลรายกรณี: กรณีปาย
การซื ้อซีดีล ะเมิดลิ ข สิ ทธิ์ ข องปายเกิ ดขึ น้ เมื่อปายได้ รั บ อิ ทธิ พ ลจากสื่อในการเผยแพร่
วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครและรายการต่างๆ ปายเริ่ มกลายเป็ นคนที่คลั่งไคล้ วัฒนธรรมเกาหลี
และมักจะติดตามความบันเทิงของเกาหลีที่ถูกนําเข้ ามาในประเทศไทย ปายเป็ นเพีย งตัวอย่ างหนึ่ง
ของคนที่ติดอยู่ในวังวนของวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูก สื่อยัดเยี ย ดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะสังเกตเห็นได้
จากสถานีโทรทัศน์ เกือบทุก ช่ องมัก นํ ารายการบันเทิงจากเกาหลีมาฉายเพื่อเรี ย กความนิ ย มจาก
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กลุ่ม ผู้ ชม เมื่ อ บุ ค คลเริ่ ม เสพติ ด กั บ วัฒ นธรรมเกาหลี แ ล้ ว เขาจะพยายามหาวิ ธี ก ารในการ
ตอบสนองความอยากของตนเอง โดยเฉพาะการหาซื อ้ สินค้ าที่มีค วามเกี่ ย วข้ องกั บวัฒนธรรม
เกาหลี โดยเฉพาะซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่กลายมาเป็ นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์
จากผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงจากประเทศเกาหลี
ปายเป็ นบุคคลหนึ่ งที่ต กอยู่ ภายใต้ อิ ทธิ พ ลของสื่อ ผ่ านการยัดเยี ย ดรายการที่เกี่ ย วกั บ
ประเทศเกาหลีซึ่งเป็ นกลยุทธ์ หนึ่ง ของลัทธิ บริ โภคนิ ย มที่ถ่ ายทอดสินค้ าทางวัฒนธรรมผ่ านสื่ อ
ต่างๆ จนทําให้ ป ายต้ องสรรหาความบันเทิงของเกาหลีเพื่อตอบสนองต่อความอยากในการเสพ
วัฒนธรรม ซึง่ เป็ นจุดเริ่มที่ทําให้ ปายต้ องเสียเงินไปกับ ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่บ รรจุละครและรายการ
เกาหลีเป็ นจํานวนมาก ทั ้งๆ ที่ป ายเคยมีความคิดที่จะต่อต้ านและปฏิเสธวัฒนธรรมเกาหลีอย่ าง
ตลอดเวลา
หลังจากได้ รับอิทธิพลจากสื่อแล้ ว ความคิดและพฤติก รรมที่มีต่อความบันเทิงจากเกาหลี
เปลี่ยนแปลงไป ปายได้ รับการตอกยํ า้ ความคิดเหล่านัน้ ผ่ านบุคคลนัย สําคัญ 2 กลุ่ม คือ แม่แ ละ
เพื่ อน ที่ มัก จะนํ า เสนอละครและรายการต่ างๆ ให้ ป ายติด ตาม ซึ่ง ปายมัก จะหาซื อ้ ละครและ
รายการที่ได้ รับการแนะนําอยู่เสมอๆ
เมื่อพิจารณาการเริ่มต้ นซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของปาย พบว่า อิทธิ พลจากสื่อส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของปายได้ มากกว่าอิทธิพลจากบุคคลนัย สําคัญ แม้ ว่าบุคคล
นัยสําคัญจะพยายามเข้ ามีบทบาทในการโน้ มน้ าวความคิดของปายในช่ วงแรกๆ ก็ ตาม อย่ างไรก็
ตาม อิทธิพลจากบุคคลนัยสําคัญกลายมาเป็ นสิ่งตอกยํ ้าเมื่อปายเริ่ มมีพฤติก รรมการซื ้อซีดี ละเมิด
ลิขสิทธิ์แล้ ว นอกจากนัน้ เพื่อนของปายยังมีบ ทบาทในการแนะนํ าสถานที่ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ด้ วย
พฤติกรรมการซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของปายเป็ นสิ่งที่ผูกพันกับกฎหมาย กล่าวคือ หากการ
ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่ เรื่ องผิ ดกฎหมายปายก็ ยังคงดําเนิ นกิ จกรรมนี ต้ ่อไป แต่หากการซื ้อซีดี
ละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ ถู ก ระบุ ว่ า เป็ นกิ จกรรมที่ผิ ด กฎหมาย ปายก็ จ ะหยุด กิ จ กรรมนี ท้ ัน ที เ พื่อ ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานของตนเองแม้ ว่าปายจะไม่เห็นด้ วยต่อกฎหมายก็ตาม
เมื่อพิจารณาความคิดที่มีต่อการผลิตและการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ พบว่า ปายพยายาม
หาทางออกให้ กั บ รั ฐ บาลในการแก้ ปั ญหาที่ไ ม่ สามารถจัด การได้ โดยปายเสนอให้ รัฐ บาลใช้
ประโยชน์จากธุรกิจนี ้โดยการเรียกเก็ บภาษี จากการดําเนิ นงาน เช่ นเดีย วกับแนวคิดที่รัฐบาลเคย
พยายามจัดการกับปั ญหาหวยใต้ ดินให้ เป็ นหวยบนดิน โดยการนําเอาธุรกิจผลิตและขายซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจในระบบที่ทําให้ รัฐสามารถจัดเก็บภาษี ได้
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จากข้ อมูลของผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ทั ้งหมด สรุ ป ได้ ว่า กลุ่มตัวอย่ างจบการศึก ษาอย่ าง
น้ อยในระดับปริญญาตรีแ ละมีรายได้ ประจํ าจากการทํางาน รวมทั ้งกลุ่มบุคคลที่ใช้ เวลาว่างเป็ น
จํานวนชั่วโมงที่สงู มากในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ ปายใช้ เวลาในการดูรายการเกาหลีเฉลี่ย สัปดาห์ละ 24
ชั่วโมง ซึง่ ใกล้ เคียงกับเกตุที่ใช้ เวลาในการดูละครเฉลี่ยสัปดาห์ละ 16-20 ชั่วโมง ส่วนน้ องเอกเป็ นผู้
ที่ใช้ เวลาในการดูภาพยนตร์ สัป ดาห์ล ะ 4-6 ชั่วโมง รู ปแบบการใช้ เวลาว่างที่ไ ด้ รับอิท ธิ พลจาก
บุคคลนัย สําคัญและสื่อที่ชัก ชวนและโน้ มน้ าวให้ ก ลุ่มตัวอย่ างสนใจความบันเทิงจึงมีส่วนทําให้
กลุ่มตัวอย่ างมีพฤติก รรมเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่มีคาถูก กว่าซีดีลิข สิทธิ์ เพราะต้ องสั่งซื ้อใน
ปริมาณมาก ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่าความต้ องการในการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อยู่ในปริ มาณ
สูงซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถดํารงอยู่ได้
ประเภทของซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่ก ลุ่มตัวอย่ างมัก ซื ้อเป็ นประจํ า ได้ แ ก่ ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ประเภทละครและรายการเกาหลี ภาพยนตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินค้ าที่ซื อ้ จะมีความ
แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับความสนใจและรูปแบบการใช้ ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในครั ้งนี ้ส่วนใหญ่จะเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทละครและรายการจาก
เกาหลี เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ วัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางความบันเทิงในรู ปแบบ
ต่างๆ รวมทั ้งยังซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยซึง่ เป็ นสิ่งที่รองรับพฤติก รรมที่ทําใน
ยามที่มีเวลาว่าง
สาเหตุสํ า คัญที่ ทํ า ให้ ก ลุ่มตัว อย่ า งตัดสิ น ใจเลื อ กซื อ้ ซี ดีล ะเมิด ลิ ข สิท ธิ์ เ กิ ด จากความ
แตกต่างของราคาระหว่างซีดีลิข สิทธิ์ แ ละซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ รวมทั ้งการได้ รับอิทธิ พลจากบุคคล
นัยสําคัญและสื่อที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้ ก ลุ่มตัวอย่ างสนใจละครและรายการเกาหลี รวมทั ้ง
ภาพยนตร์จนนําไปสู่การซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
กลุ่มตัวอย่างมักเลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านที่ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นร้ านที่
มีที่ตั ้งเชิงกายภาพหรือร้ านค้ าในโลกอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันยังใช้ บริ ก ารจากร้ านที่ข ายทั ้งซีดี
ลิข สิ ทธิ์ ค วบคู่ไปกั บ ซีดี ละเมิดลิ ข สิท ธิ์ ด้ว ย แต่ก ลุ่มตัว อย่ า งจะเลือ กซื ้อเพีย งซีดี ละเมิดลิ ข สิท ธิ์
เท่านั ้น
ขั ้นตอนการซื ้อสินค้ าจากร้ านที่มีที่ตั ้งเชิงกายภาพจะมีความคล้ ายคลึงกัน โดยผู้ซื ้อสินค้ า
มักไม่สามารถเลือกสินค้ าได้ เองโดยตรง ลูก ค้ าจะต้ องเลือกสินค้ าผ่ านหน้ าปกซีดีที่รวบรวมไว้ เป็ น
เล่ม หลังจากนั ้นเจ้ าของร้ านจะไปนํ าสินค้ ามาให้ ซึ่งลูก ค้ าจะต้ องรอสินค้ าประมาณ 10-30 นาที
แต่มีบางร้ านที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกสินค้ าได้ เอง เนื่องจากสินค้ าจะถูกวางขายอย่างเปิ ดเผย
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ส่วนการซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าภายในอินเทอร์เน็ ตจะมีขัน้ ตอนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ซื ้อต้ อง
กล้ าที่จะจ่ายเงินก่อนที่ผ้ ขู ายจัดส่งสินค้ า รวมทั ้งระยะเวลาในการได้ รับสินค้ าจะต้ องใช้ เวลาร่ วม
สัปดาห์ซงึ่ นานกว่าการซื ้อจากร้ านที่มีที่ตั ้งเชิงกายภาพ แต่สินค้ าจากร้ านค้ าภายในอินเทอร์ เน็ ตจะ
มีราคาถูกกว่าซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดให้ ตวั อย่างหันไปเลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านนี ้
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อการผลิตและขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ว่าเป็ นอาชี พหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของคนในสังคมได้ แม้ ว่าจะเป็ นอาชีพที่ผิดกฎหมายที่รัฐไม่สามารถจัดการ
ได้ ก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจึงเสนอแนะให้ รัฐเรียกเก็บภาษี จากการดําเนิ นธุรกิ จนี เ้ พื่อป้ องกันไม่ให้ เงิ น
หลัง่ ไหลออกสู่เศรษฐกิ จนอกระบบ ส่วนมุมมองที่ก ลุ่มตัวอย่ างมีต่อการซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มัก
มองไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็ นทางเลือกของบุคคลที่ต้องการแสวงหาสินค้ าที่มีราคาถูก ที่สุดและ
เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายด้ วย กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกที่จะดําเนินกิจกรรมนี ้ต่อไป

