บทที่ 7
บทสรุ ป
การศึกษาเรื่อง “มุมมองเชิงประวัติศาสตร์และสังคมของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ” เป็ นงาน
ที่อยู่บนแนวความคิดของ Pierre Bourdieu ที่ว่าการศึกษากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ จะต้ องพิจารณา
มิติประวัติศาสตร์และสังคมประกอบไปด้ วยกันจึงจะเข้ าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิ จนัน้ ๆ อย่ างลุ่มลึก
และที่ยิ่งไปกว่านั ้น Bourdieu ยังเสนอให้ ก ารศึก ษามิติทางประวัติศาสตร์ แ ละสังคมของกิ จกรรม
ทางเศรษฐกิจนั ้นๆ กระทาผ่านความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธีระหว่างปั จเจกกับโครงสร้ างความสัมพันธ์
กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้จะเป็ นการอภิปรายผลของการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิดที่ได้ กาหนดไว้ เบื อ้ งต้ น
ก่อนทาการวิจัย โดยมีประเด็นการอภิปรายดังต่อไปนี ้
ความหมายของเศรษฐกิจนอกระบบ
เศรษฐกิจนอกระบบได้ รับการนิยามว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้
ถูกจัดเก็บภาษี จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมัก เป็ นกิ จกรรมที่ใช้ ทัก ษะการผลิ ตในระดับต่า และเป็ น
อาชีพของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิ จ แต่จากผลการศึก ษาในครัง้ นี ก้ ลับพบว่าการขายซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่ถือว่าเป็ นเศรษฐกิจนอกระบบประเภทหนึ่งไม่ได้ มีลัก ษณะตามที่ก ล่าวมาทั ้งหมด ดังจะ
กล่าวต่อไปนี ้
ตลาดซี ดีล ะเมิ ด ลิข สิ ทธิ์ ถื อว่ าเป็ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ นอกระบบประเภทหนึ่ งเมื่ อ
พิจารณาในมิติข องกฎหมาย นั่นคือ ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ถูก ผลิตและจาหน่ ายอย่ างไม่ถูก ต้ องตาม
กฎหมาย1
เมื่อพิจารณาในมิติการเสียภาษี พบว่า ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังจัดว่าเป็ นเศรษฐกิ จนอก
ระบบในมิติดงั กล่าวด้ วย ซึง่ ผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ คนไม่ได้ จ่ายเงินภาษี ให้ กับหน่ วยงานของรัฐ
เลย แม้ ว่าผลการศึก ษาในครัง้ นี จ้ ะสะท้ อนความคิ ดของผู้ข ายซี ดีละเมิดลิข สิทธิ์ ว่า การเสีย ค่ า
คุ้มครองให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเปรียบเสมือนการเสีย ภาษี ให้ กับตัวแทนเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ เพื่อเป็ น
เครื่องรับประกันความปลอดภัยในการดาเนิ นธุรกิจ เพียงแต่เป็ นการเสียภาษี ในหน่ วยย่ อยมากกว่า
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จะเป็ นไปในระดับ สัง คม แต่อย่ างไรก็ ตาม การกระท าดังกล่ าวไม่ใ ช่ ก ารเสีย ภาษี ที่ถูก ต้ องตาม
กฎหมาย แต่เป็ นเพียงการหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทาของตนเองเท่านั ้น
ข้ อแตกต่างจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจนอกระบบที่ผ่านมากับผลการศึก ษาใน
ครั ้งนี ้สะท้ อนให้ เห็นในมิติของความยากจน กล่าวคือ เศรษฐกิ จนอกระบบมัก ถูก จัดว่าเป็ นอาชี พ
ของคนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม แต่จากผลการศึก ษาพบว่า ผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและมีงานอื่นๆ ที่ทาควบคู่ไ ปด้ วย รวมถึงรายได้ ที่
ได้ รับจากการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่สงู มากเมื่อเทีย บกับ งานประจาของตนเอง ดังนัน้
อาชี พ ขายซีดีละเมิด ลิข สิ ทธิ์ จึง ไม่ไ ด้ เป็ นอาชี พของผู้ที่มี ความยากจนเพีย งอย่ า งเดีย ว แต่ก ลับ
กลายเป็ นช่ องทางในการหารายได้ ที่เ พิ่มมากขึน้ และสามารถตอบ สนองความต้ องการของผู้ ที่
ต้ องการเข้ าสู่อาชีพขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เป็ นอย่างดี
เมื่อพิจ ารณามิ ติด้านทัก ษะและความสามารถในการผลิต พบว่า เศรษฐกิ จนอกระบบ
มักจะถูกให้ คาจากัดความว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีในการผลิตไม่ทันสมัย และใช้
แรงงานคนเป็ นสิ่งสาคัญ1 แต่จากผลการศึกษาในครั ้งนี ้แสดงให้ เห็นว่าซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่ถูก ผลิต
ออกมาล้ วนใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีก ารใช้ เครื่ องจัก รขนาดใหญ่ ในการผลิตสินค้ าให้ ได้
ครั ง้ ละมากๆ และมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ขั น้ สูง ในการออกแบบลวดลายบนแผ่ น ซี ดี ในขณะที่
แรงงานคนเป็ นเพียงผู้ควบคุมเครื่องจักรเท่านั ้น
ผลการศึกษาในครั ้งนี ้สอดคล้ องกับความหมายของเศรษฐกิ จนอกระบบที่มีผ้ ูให้ ไว้ แ ล้ วใน
แง่มมุ ของกฎหมาย และการเสีย ภาษี เท่านัน้ ในขณะที่แ ง่ มุมของความยากจนและทัก ษะในการ
ผลิตไม่ตรงกับข้ อค้ นพบในการศึกษาครั ้งนี ้
ความแตกต่างวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจนอกระบบที่ผ่านมากับผลการศึก ษาใน
ครั ้งนี ้ อาจเกิดขึ ้นมาจากพัฒนาการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มความซับซ้ อนมากขึน้ จนส่งผล
ให้ คานิ ย ามและการอธิ บ ายแบบเก่ า ๆ ไม่ส ามารถนามาใช้ กั บสถานการณ์ ใ นปั จจุ บั นที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาความซับซ้ อนในด้ านเทคโนโลยี นอกจากนั ้น การศึก ษากิ จกรรมเศรษฐกิ จ
นอกระบบในยุ คเริ่ มแรกนัน้ เป็ นการศึก ษาภายในประเทศโลกที่ 3 เท่ านั น้ ซึ่ง มี รูป แบบทาง
เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งจากประเทศอื่ นๆ (ในประเทศพัฒ นาแล้ ว และก าลัง พัฒ นา) การน าเอา
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แนวความคิ ดเรื่ องเศรษฐกิ จ นอกระบบมาใช้ จึง ควรคานึง ถึงความแตกต่ างของโครงสร้ างและ
พัฒนาการของสังคมนั ้นๆ ด้ วย
ลักษณะเด่ นของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จะมีความแตกต่างจากความหมายของเศรษฐกิ จนอก
ระบบตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ตลาดซีดี ล ะเมิ ด ลิข สิ ทธิ์ ยั งมี ค วามโดดเด่ นที่ แ ตกต่ า งจากตลาด
เศรษฐกิจนอกระบบประเภทอื่นๆ ด้ วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลักษณะเด่นของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ค้นพบในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ความหลากหลาย
ของระดับการศึกษาของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ซึ่งพบว่า ระดับ การศึก ษาไม่มีความสัมพันธ์ กับ
การเข้ าสู่อาชีพดังกล่าว โดยผู้ขายบางคนจบการศึก ษาเพีย งระดับชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 2 เท่านัน้
แต่บางคนกลับจบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และระดับการศึก ษาที่ต่างกันไม่แ สดงให้ เห็น ถึง
ความสามารถที่แตกต่างกันในการประกอบอาชีพนี ้
ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นตลาดที่แ สดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี ก ารผลิตที่
เปลี่ย นแปลงจากรู ป แบบเทปมาเป็ นซีดี 1 ซึ่ง เริ่ มมีม าตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แต่เ พิ่งมีก ารบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เมื่อ พ.ศ.2548 เนื่องจากปั ญหาการละเมิดลิข สิทธิ์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซีดีได้ ทวีความรุนแรงจนกระทัง่ กลไกของรัฐที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมหรื อ
ปราบปรามการละเมิดดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพย์ สินทางปั ญญา, 2553) อย่ างไร
ก็ ต าม หากเทคโนโลยี มี ความก้ าวหน้ ามากยิ่ งขึ น้ ปรากฏการณ์ ข องซี ดีล ะเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ น่ า จะ
สลายตัวไป เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆได้ เข้ ามามีบทบาทแทน เช่น การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
ลักษณะเด่นของอีกประการของตลาดซีดีละเมิ ดลิข สิทธิ์ คือ เรื่ องการสร้ างเครื อข่ ายทาง
สังคมระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นความแข็ งแกร่ งของตลาดที่เกิ ดจากการถัก
ทอเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐจนกลายเป็ นปั จจัย หนึ่งที่ส่งเสริ มต่อ
การดารงอยู่ของตลาด ลักษณะเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นจากผลการศึก ษาตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ทั ้ง 4
ตลาด ซึง่ ผู้ขายล้ วนได้ รับผลประโยชน์จากบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐในการดูแ ลความปลอดภัย
1

ผลิตภัณฑ์ซีดีเป็ นสื่อสาหรับบันทึกข้ อมูลซึ่งในระยะเริ่ มแรกมีราคาแพงประกอบกับเครื่ องเล่นแผ่น ซีดี
ก็มีราคาแพงเช่นเดียวกันจึงไม่เป็ นที่นิยมของประชาชนมากนัก ต่อมาผู้ผลิตได้ พฒ
ั นาแผ่นซีดีให้ มรี าคา
ถูกลง แต่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น และให้ เครื่ องเล่นแผ่นซีดีมีร าคาถูก ลง ประชาชนจึ งนิย มน ามาใช้ บรรจุสื่อ
หลากหลายชนิด และมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถเข้ า มาทดแทนการใช้ เทปและ
วีดีโอเทปได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากสามารถบัน ทึก ข้ อมูล , ภาพ และเสีย งได้ เป็ นจานวนมาก รวมทั ้งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่า
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โดยผู้ ขายต้ อ งยอมจ่ า ยเงิ นค่ า คุ้ม ครองให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ , นัก การเมื อ ง หรื อ แม้ ก ระทั่ง
เจ้ าหน้ าที่ทหาร แต่ในส่วนของตลาดอินเทอร์เน็ตซึง่ ไม่มีที่ตั ้งในเชิ งกายภาพจึง มีความเสี่ย งต่อการ
ถูกจับกุมน้ อยกว่าจึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องจ่ายเงินให้ กับเจ้ าหน้ าที่ตารวจเหมือนตลาดที่มีที่ตั ้ง
ในเชิงกายภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายภายในตลาดอินเทอร์ เน็ ตยังต้ องจ่ ายเงิ นให้ กับเจ้ าหน้ าที่ข อง
รัฐที่มีส่วนโดยตรงต่อการจับกุมผู้กระทาผิดในโลกของอินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ข ายกับเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐกลายเป็ น
ปั จจัยที่เอื ้อให้ ผ้ ขู ายสามารถวางขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ได้ อย่ างเปิ ดเผย โดยไม่เกรงกลัวต่อการถูก
เจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุม เนื่องจากผู้ขายใช้ เงินในการดึงให้ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐกลายเป็ นฝ่ ายเดีย วกับ
ตนเองเพราะกลุ่มบุคคลนี ้เป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อการอยู่รอดของอาชี พ ดังที่จะสังเกตเห็นว่า ผู้ข าย
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็ นตัวอย่างสาหรับการศึกษาในครั ้งนี ้ยังสามารถวางขายได้ อย่ างเปิ ดเผย และ
มีที่ตั ้งทาเลที่เป็ นหลักแหล่ง แม้ กระทัง่ บุคคลทัว่ ไปก็ยังสามารถเดินทางไปซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ได้
อย่ า งง่ ายดาย แต่ เจ้ าหน้ า ที่ต ารวจกลับไม่ส ามารถปราบปรามได้ เ ด็ด ขาด สาเหตุที่ เป็ นเช่ น นี ้
เนื่องมาจากหลังจากที่ผ้ ูข ายถูก เจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุม เขาก็ มัก ได้ รับการช่ วยเหลือจากกลุ่มผู้ มี
อิทธิพล ไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ทหาร, นักการเมืองหรือแม้ กระทัง่ เจ้ าหน้ าที่ตารวจด้ วยกันเอง
นอกจากลักษณะโดดเด่นในด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ข ายกับเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ
แล้ ว ความสัมพันธ์ในเชิงพึง่ พาอาศัยกันและกันระหว่างกลุ่มผู้ข ายด้ วยกันก็ มีความสาคัญสาหรับ
การดารงอยู่ของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ดังที่ปรากฏในผลการศึก ษาว่า ภายในกลุ่มผู้ข ายมัก
ร่วมมือกันเพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เผชิญร่วมกัน รวมทั ้งยังมีก ารให้ ความช่ วยเหลือเรื่ องการหยิ บยื ม
สินค้ าในยามที่ขาดแคลนสินค้ าด้ วย
ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการทางสังคมที่มีต่อ
การดารงอยู่ของตลาด ซึ่งก็ คือ กระบวนการสร้ างความไว้ วางใจ (Trust) 1 ระหว่างบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายด้ วยกัน ดังที่พบเห็นจากการศึก ษาว่า ผู้ข ายสามารถนาซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ไปฝากไว้ ที่ร้านของผู้ขายคนอื่นหรื อการนาเอาซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ จากร้ านของผู้ข ายคนอื่น
1

สอดคล้ องกับที่ Portes and Haller (2005 : 406-407) และ Lomnitz (1988 : 52) เสนอไว้ ว่า ธุร กิ จ
การขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ้ ขู ายสร้ างชุดของกฎเกณฑ์บางอย่างร่ วมกันบนพื ้นฐานของความไว้ วางใจ
โดยเฉพาะในยามที่เกิดปั ญหาหรื อวิกฤติการณ์เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากการถูกจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ ดังเช่น การส่งข้ อมูลข่าวสารในยามที่มีเจ้ าหน้ าที่ตารวจเดินทางมายังตลาดผ่านผู้ประสานงาน
หรื อผู้มีอิทธิพลร่ วมกัน โดยทั ้งสองฝ่ ายจะต้ องมีความไว้ ว างใจซึ่งกัน และกัน และต้ องไม่สร้ างความ
ขัดแย้ งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในตลาด
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มาขายก่ อนโดยไม่ จาเป็ นต้ อ งจ่ ายเป็ นเงิ นสดแต่ ใช้ วิ ธีก ารลงบั ญชี ล่วงหน้ า อย่ า งไรก็ ต าม ใน
บางครั ้งผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ บ างคนอาจมีความขัดแย้ งกันบ้ าง แต่หากเกิ ดปั ญหาที่ส่งผลต่อ
ความมัน่ คงของอาชีพ ผู้ขายจะยุติความขัดแย้ งลงทันทีแ ล้ วหันหน้ าเข้ าหากันเพื่อแก้ ปั ญหาจึงทา
ให้ ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มีเสถียรภาพและความมัน่ คง
นอกจากการสร้ างความไว้ วางใจระหว่างกลุ่มผู้ขายด้ วยกันเองแล้ ว ความไว้ วางใจระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื ้อยังเป็ นสิ่งสาคัญต่อตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ด้วย ดังที่พบเห็นในตลาดอินเทอร์ เน็ ตที่
ก่อรูปขึ ้นมาจากความไว้ วางใจในกระบวนการซื ้อขาย เนื่องจากผู้ซื ้อและผู้ขายต้ องมีความไว้ วางใจ
และยินยอมตกลงที่จะเข้ าสู่กระบวนการแลกเปลี่ย นที่ทั ้งสองฝ่ ายไม่สามารถพบหน้ ากันได้ โดยผู้
ซื ้อต้ องกล้ าที่จะโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู ายก่อน หลังจากนั ้นผู้ขายจะจัดส่ง สินค้ าไปให้ ซึง่ การสั่งสินค้ าครัง้
แรกจะกลายเป็ นบันไดขั ้นแรกที่นาไปสู่การสร้ างความไว้ วางใจร่วมกัน
จากผลการศึกษายังแสดงให้ เห็นว่าตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นพื ้นที่ที่แสดงให้ เห็นอิทธิ พล
จากกระแสโลกาภิวัต น์ ในประเด็ นแรก พบว่ า สัด ส่ว นของภาพยนตร์ , ละคร และเพลงของ
สังคมไทยอยู่ในระดับที่น้อยกว่าความบันเทิงจากต่างประเทศ แสดงให้ เห็นว่าพรมแดนของความ
บันเทิงมิได้ จากัดวงตามขอบเขตของพื ้นที่เท่านั ้น แต่ได้ แ พร่ ก ระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก การ
เสพความบันเทิงจากวัฒนธรรมต่างประเทศกลายเป็ นปั จจัยที่เอื ้อต่อการประกอบอาชี พของผู้ข าย
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ประเด็นต่อมา คือ ผู้ขายบางคนยังนาเข้ าซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตจากประเทศใกล้ เคีย งมา
วางขายภายในร้ านด้ วย หากซื ้อสินค้ าเหล่านั ้นในปริ มาณมากๆ จะมีราคาถูก กว่า ซึ่งร้ านค้ าต่างๆ
สามารถนาซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตจากประเทศอื่นมาวางขายให้ กับ คนภายในท้ องถิ่ นของตนเอง
โดยผู้ซื ้อไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไปซื ้อสินค้ าเหล่านั ้นจากสถานที่ผลิตโดยตรง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์กับรั ฐ
ผลการศึกษาในงานนี ้แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ กับ รัฐ
ซึง่ เมื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย พบว่า รัฐเป็ นปั จจัย ที่ขัดขวางต่อการดาเนิ นกิ จกรรม แต่อย่ างไรก็
ตาม ผู้ขายแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์กับรัฐให้ กลายเป็ นสิ่งที่เอื ้อต่อการดารงอยู่ข องตลาดซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ สาหรับความสัมพันธ์ของรัฐแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ กฎหมายและผู้บังคับใช้ กฎหมาย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์กับตัวกฎหมาย
รัฐพยายามให้ คาอธิบายต่อสังคมว่าการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่
ผิดกฎหมายและประชาชนทัว่ ไปไม่ควรเข้ ามาเกี่ ย วข้ อง โดยรัฐพยายามดาเนิ นการกิ จกรรมต่างๆ
เพื่อสร้ างคาอธิบายต่อคนในสังคมว่าการกระทาใดๆ ที่เกี่ ย วข้ องกั บ สินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ว่าเป็ น
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การกระทาที่ผิดกฎหมาย1 และเป็ นความพยายามในการป้ องปรามไม่ให้ บุคคลมีความคิดที่จะเข้ า
ไปยุ่งเกี่ยวกับสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ อย่ างไรก็ ตาม คาอธิ บ ายของรัฐไม่สามารถส่งผลต่อความคิด
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ทั ้งหมดโดยเฉพาะผู้ขายและผู้ซื ้อที่ ยังคงมีพฤติก รรมการซื ้อขายซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่
เมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ พบว่า มีการบังคับใช้ ก ฎหมายลิข สิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาก่ อน
แล้ ว แต่ก ฎหมายฉบั บ นี ย้ ั งไม่ไ ด้ ครอบคลุมงานประเภทเพล ง ภาพยนตร์ แ ละละคร ทาให้ ก าร
ลัก ลอบผลิตและจาหน่ ายงานดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นความผิ ดทางกฎหมาย แต่เป็ นความผิ ดทาง
จริยธรรมที่ลกั ลอบเอาผลงานของผู้อื่นมาหาประโยชน์ให้ แ ก่ ตนเอง แต่เมื่อมีก ารประกาศบังคับใช้
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยังผลงานประเภทเพลง, ภาพยนตร์ แ ละ
ละครด้ วย ส่งผลให้ การลักลอบผลิตและจาหน่ ายงานโดยยังไม่ได้ รับ อนุญาตจากเจ้ าของลิข สิทธิ์
เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายโดยทันที

1

ดังที่จะเห็นได้ จากการก่อตั ้งหน่วยงานที่รั บผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เช่น
กรมทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาที่ก่ อตั ้งเมื่อพ.ศ. 2535 เนื่องจากงานเกี่ ย วกับทรั พย์สิน ทางปั ญ ญาเริ่ มมี
บทบาทต่อการค้ าระหว่า งประเทศมากขึ ้น รวมถึ งยังมีก ารแถลงข่า วการจับกุมผู้ข ายสิน ค้ า ละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกมาเป็ นระยะๆ หรื อการรณรงค์นาแผ่นป้ายที่เป็ นการตักเตือนและโน้ มน้ าวบุคคลไม่ให้ เลือก
ซื ้อสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์มาตั ้งไว้ ภายในตลาดที่มีการขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
รัฐพยายามผลักดันนโยบายการปราบปรามสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ไปยังหน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อง
เนื่องจากรัฐบาลถูกประเทศสหรัฐอเมริ กาบีบบังคับให้ ต้องดาเนิน การปราบปรามการละเมิดลิข สิท ธิ์
อย่างเข้ มงวดมากขึ ้น โดยในปี พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริ กาประกาศให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ถกู จับตา
มองอย่างใกล้ ชิด (Priority Watch List) และประกาศตัดสิทธิพิเศษทางด้ านศุลกากรสินค้ าของประเทศ
ไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าได้ เพิ่มความ
เข้ มงวดกับไทยเพิ่มมากขึ ้น โดยสานักงานผู้แ ทนพิเศษทางการค้ า (The US Trade Representative:
USTR) ทาการไต่สวนตามข้ อร้ องเรี ยนของสมาคมผู้ส่งออกภาพยนตร์ และสมาคมสื่อบัน ทึก เสีย งของ
สหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. 2534 ทาง USTR ได้ ตดั สินให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่จะต้ องจับตามองเป็ น
อันดับแรก (Priority Foreign Country : PFC) ซึ่งอาจถูกสหรัฐอเมริ กาตอบโต้ ด้วยมาตรการทางการค้ า
อย่า งรุ น แรงและกดดัน ประเทศไทยในทางอ้ อ มด้ ว ย ท าให้ รั ฐบาลต้ องเพิ่ม ความเข้ มงวดในการ
ปราบปรามสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ ้น (สุรพงษ์ ถนอมจิตร 2544: 3-4) นอกจากนั ้นการลงนามใน
อนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น อนุสญ
ั ญาเบอร์ นก็มีผลทาให้ ประเทศไทยต้ องอยู่ภายใต้
มาตรฐานเดียวกันในด้ านการใช้ นโยบายที่จดั การกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
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รัฐเป็ นกลไกที่ สนั บ สนุนนายทุน รายใหญ่ ซึ่งเป็ นเจ้ า ของลิข สิท ธิ์ โดยรับ ระบบคิ ดเรื่ อ ง
ลิขสิทธิ์มาจากสังคมตะวันตก (เช่ น การที่รัฐต้ องลงนามในสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็ นอนุสญ
ั ญาเบอร์น (1971) และร่างข้ อตกลง TRIPs จนนามาสู่ก ารออกกฎหมาย พรบ. ลิข สิทธิ์
ในปี พ.ศ. 2537) มาพร้ อ มกั บ การแผ่ ข ยายตัว ของเศรษฐกิ จ โลก ในขณะที่ นายทุน รายเล็ ก
จาเป็ นต้ องปฏิบัติตวั ตามกฎหมายที่เอื ้อผลประโยชน์ ให้ กับนายทุนรายใหญ่ ซึ่งกลายเป็ นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพของนายทุนรายเล็ก ดังนัน้ นายทุนรายเล็ก จึงพยายามหาวิธีก ารในการเอา
ตัวรอดจากแรงกดดันทางกฎหมาย ซึง่ นายทุนรายเล็ก บางคนได้ ตัดสินใจที่จะเข้ าสู่ก ารขายสินค้ า
ละเมิดลิขสิทธิ์แทน
กฎหมายเป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้ ในการหยุดยัง้ การกระทาที่ผิดกฎหมาย แต่จากผลการศึก ษา
พบว่ า สถานภาพที่ผิ ดกฎหมายกลายเป็ นจุด กาเนิ ดของการปรั บตัวของผู้ ขาย รวมทั ้งนาไปสู่
รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างตัวผู้ขายด้ วยกันเองกับบุคลากรของรัฐที่มาเกี่ยวข้ อง
ผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์นาเอาช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องการลงโทษ มาใช้ เกิ ดประโยชน์
ต่อตนเอง โดยเฉพาะบทลงโทษและระยะเวลาในการดาเนินคดีกลายเป็ นสิ่ งที่ผ้ ขู ายนามาใช้ ต่อรอง
กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เมื่อพิจารณาจากบทลงโทษแล้ วผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ส่วนใหญ่ มองว่าบทลงโทษ 1 ไม่มี
ความรุนแรงมากนัก ทาให้ ต้นทุนของความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ากว่าผลกาไรที่จะได้ รับ รวมถึงผู้ข าย
ยังสร้ างเครื อข่ ายกับ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐไว้ ทุ ก ฝ่ ายแล้ วจึงเป็ นการลดความเสี่ย งที่จะถูก จับกุมจาก
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ผู้ขายจึงกล้ าตัดสินใจที่จะเข้ าสู่อาชีพขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
อานาจทางกฎหมายยั งถูก นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการต่อรองระหว่างผู้ข ายซีดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์กับเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐด้ วย ดังที่จะเห็นได้ จากการใช้ อานาจของเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐในการบี บ
บังคับให้ ผ้ ขู ายยอมจ่ายเงินค่าคุ้มครอง ผู้ข ายจายอมต้ องจ่ ายเงิ นเป็ นค่าคุ้มครองให้ กับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ ซึง่ ผู้ขายพยายามสร้ างคาอธิ บายต่อการกระทาดังกล่าวว่าเป็ นเหมือนการเสีย ภาษี ให้ กับ
เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ เพื่อให้ ผ้ ู ขายได้ รั บความดูแ ลและคุ้ม ครองสวัสดิภ าพในการขาย ผู้ข ายจึ งยั ง
สามารถขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปได้ แม้ ว่าจะเป็ นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายก็ตาม2
1

บทลงโทษสาหรับการทาซ ้า ดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้ รั บอนุญ าตจากเจ้ า ของ
ลิขสิทธิ์มีโทษปรับตั ้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท ส่วนบุคคลที่กระทาไปเพื่อการค้ าจะมีโทษปรั บ
จาคุกตั ้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรื อปรับตั ้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาท
2
แม้ ว่ารัฐจะมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวดเพื่อปราบปรามการขายสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ แต่หาก
ผู้ขายไม่มีจิตสานึกกับการปฏิบตั ิตวั ตามกฎหมาย รัฐย่อมไม่สามารถปราบปรามธุรกิจนี ้ให้ ห มดไปได้
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ลักษณะของการนาเอากฎหมายมาประยุก ต์เพื่อใช้ สร้ างเป็ นกฎระเบี ย บภายในกลุ่มของ
ผู้ข ายซีดี ละเมิดลิ ข สิทธิ์ ด้ว ยกันยังปรากฏอย่ างเด่นชั ดภายในตลาดอิน เทอร์ เน็ ตโดยเฉพาะการ
แสดงความเป็ นเจ้ าของซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ในอินเทอร์ เน็ ตบางคน
จะเป็ นผู้เสริมแต่งภาพยนตร์และละครที่ยังไม่มีการวางจาหน่ายในประเทศไทยด้ วย ซึ่งจะมีก ารทา
คาแปลภาษาไทยเข้ าไปในตัว ภาพยนตร์ แ ละละคร โดยใส่ ชื่ อ ของคนแปลแล ะที ม งานไปใน
ภาพยนตร์ แ ละละครเหล่านัน้ เพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของผลงาน ผู้ข ายรายอื่นไม่สามารถนาไป
เผยแพร่ ห รื อจ าหน่ า ยได้ หากไม่ ไ ด้ รั บ การอนุญ าตจากเจ้ าของผลงาน หากผู้ข ายรายใดนาไป
จาหน่ายโดยไม่ได้ รับ อนุญาตจะทาให้ ถูก ลงโทษจากกลุ่มผู้ข าย โดยระดับของการลงโทษเริ่ มต้ น
จากการถูกปิ ดร้ านชั่วคราวจนถึงการไม่ได้ รับ อนุญาตให้ วางขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ภายในเว็บ ไซต์
นั ้นๆ อีกต่อไป
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ที่นาเอากฎหมายของสังคมมาใช้ อ้างเป็ นกฎระเบียบและข้ อบังคับภายในกลุ่มที่ประกอบธุรกิ จผิ ด
กฎหมาย รวมทั ้งยังมีการควบคุมทางสังคมภายในกลุ่มผู้ประกอบการ (social control) เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติให้ เกิดความเป็ นระเบียบภายในการดาเนินธุรกิจประเภทดังกล่าว
ประเด็นเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์ ต่อความมั่นคงของตลาดซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วย โดยในช่วงที่รัฐบาลมีความมัน่ คงทางการเมืองจะสามารถบังคับใช้ ก ฎหมายได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและดาเนินการจับ กุมผู้ผลิตและผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ได้ อย่ างมีป ระสิทธิ ภาพ ซึ่ง
แตกต่างจากช่วงที่เกิดภาวะสูญญากาศทางการเมืองหรื อในช่ วงที่รัฐบาลเกิ ดความสั่นคลอนทาง
การเมืองจะกลายเป็ นช่วงที่ผ้ ูข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ สามารถขายสินค้ าได้ เป็ นจานวนมาก เพราะ
เป็ นช่ วงเวลาที่รั ฐบาลไม่ สามารถบั งคับใช้ ก ฎหมายได้ อ ย่ า งเข้ มงวด เนื่ อ งจากรัฐ บาลต้ องให้
ความสาคัญกับการแก้ ปัญหาทางการเมืองก่อนเป็ นอันดับแรก

อย่างแน่นอน ดังที่ปรากฏในปั จจุบนั ว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีก ารละเมิดลิข สิท ธิ์ มากที่ส ุดเป็ น
อันดับ 3 ของโลกซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความล้ มเหลวของรัฐในการปราบปรามสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์อย่าง
ไร้ ประสิทธิภาพ สินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์แพร่ หลายเข้ า ไปยังพื ้นที่ต่า งๆ ภายในสังคมไทยเป็ นอย่า งมาก
โดยเฉพาะซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการวางขายอย่า งเปิ ดเผยไม่ว่า จะเป็ นห้ า งสรรพสิน ค้ า หรื อตลาดนัด
ลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็นถึงความมัน่ คงของตลาดขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยงั สามารถดารงอยู่ได้ แม้วา่
จะมีการบังคับใช้ กฎหมายจากรัฐ
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์กับผู้บังคับใช้ กฎหมาย
ผู้บังคับใช้ กฎหมายหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีอานาจหน้ าที่ในการดาเนิ นการจับกุมผู้ที่ก ระทา
ผิดกฎหมาย แต่สาหรับผลการศึกษาที่ได้ จากตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ พบว่า เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐมุ่งที่
จะใช้ อานาจในการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวผ่ านส่วนแบ่ งผลกาไรจากผู้ข ายมากกว่าที่จะมุ่ง
ปกป้ องรักษาผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐส่วนใหญ่ เปลี่ย นแปลงจุดยื นมาอยู่
ฝ่ ายเดียวกับผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์โดยผ่านการใช้ ทุนทางเศรษฐกิ จของผู้ข ายในการโน้ มน้ าวให้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐยอมละเว้ นการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนมายึดถือกฎเกณฑ์ข องกลุ่มผู้ข ายแทนที่จะ
เป็ นกฎหมายจากรัฐ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจซึง่ เป็ นบุคคลที่มีอานาจในการจับ กุมผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ได้ ทันทีหาก
พบเห็นการกระทาความผิด แม้ ว่าเจ้ าหน้ าที่ตารวจบางคนจะมีการปฏิบัติตามหน้ าที่อย่ างเคร่ งครัด
แต่จากการศึก ษาตลาดซีดีละเมิดลิ ข สิทธิ์ ทั ้ง 4 ตลาด พบว่า เจ้ าหน้ าที่ตารวจไม่ได้ ปฏิบัติตาม
หน้ าที่ของตนเอง แต่ถูกผู้ขายใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือเงิ นเป็ นเครื่ องมือในการเปลี่ย นแปลง
ความคิดให้ มาอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้ขาย ซึง่ เรียกว่าวิธีการ Co-opted
เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะมีหน้ าที่ในการแจ้ งข้ อมูลเกี่ ย วกับการบุก ตรวจค้ นของเจ้ าหน้ าที่จาก
กรมทรัพย์สินทางปั ญญาล่วงหน้ า และเอื ้อประโยชน์ในด้ านการดาเนิ นคดีต่อผู้ข าย อย่ างไรก็ ตาม
เจ้ าหน้ าที่ตารวจบางส่วนยังกระทาตนเป็ นผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เองด้ วย
นอกจากผู้ขายได้ รับ ประโยชน์ จากเจ้ าหน้ าที่ตารวจแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ตารวจยังอาศัย ความ
ร่วมมือจากผู้ขายให้ จัดฉากว่าถูกจับกุม เพื่อเป็ นการสร้ างผลงานให้ กับสถานี ตารวจของตนเอง แต่
ไม่มีการทาประวัติของผู้ถูกจับกุมและของกลางจะถูกจัดเก็บไปให้ ผ้ ขู ายเหมือนเดิม
นักการเมืองท้ องถิ่นเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ ทนุ ทางสัญลัก ษณ์ ที่ผู ก ติดมากับ
ตาแหน่ ง และสถานภาพทางการเมื อง รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลในการให้ ค วามคุ้มครองกั บ ผู้ ขายเป็ น
เครื่องมือในการสร้ างประโยชน์ให้ กับตนเอง โดยที่ก ฎหมายไม่สามารถดาเนิ นการกับนัก การเมือง
เหล่านี ้ได้ เลย
นัก การเมื อ งพยายามสถาปนาตนเองเข้ ามาเป็ นทั ้งผู้ ผลิ ต และเรี ย กเก็ บ ค่ า คุ้ม ครอง
ตลอดจนการใช้ อานาจทางการเมืองในการต่อรองกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจให้ อยู่ฝ่ายเดีย วกับตนเองที่มี
ส่วนต่อการสร้ างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เอื ้อต่อการดารงอยู่ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 1
1

สอดคล้ องกับการศึก ษาของผาสุก พงษ์ ไพจิตร (2543: 8) ที่พบว่า ผู้ประกอบธุร กิ จผิดกฎหมาย
สามารถดารงอยู่ได้ เพราะได้ รั บการคุ้มครองจากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐและนัก การเมือง โดยอาจเข้ า มา
เกี่ยวข้ องต่อธุรกิจโดยตรงหรื อให้ ความคุ้มครองปกป้องธุรกิจผิดกฎหมาย
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับใช้ กฎหมายกับผู้ข ายมัก เป็ นไปในลัก ษณะของการให้ ความ
ช่วยเหลือและเกื ้อกูลผลประโยชน์ ซึ่งกันและกันผ่ านกระบวนการแลกเปลี่ย นทรัพยากรต่างๆ ซึ่ง
ผู้ขายใช้ เงินเป็ นทุนในการโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูบังคับใช้ ก ฎหมายเปลี่ย นแปลงจุดยื นมาอยู่ฝ่ายเดีย วกับ
ผู้ขาย ในขณะที่ผ้ บู ังคับใช้ ก ฎหมายใช้ ทุนทางสังคมและสัญลัก ษณ์ เพื่อแสดงศัก ยภาพในการให้
ความคุ้มครอง ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลทั ้งสองฝ่ ายจึงแสดงให้ เห็นถึงหลัก การต่างตอบแทน
ผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ซึง่ มีส่วนในการค ้าจุนตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ตลาดซี ดี ละเมิด ลิ ข สิ ท ธิ์ ยั ง มีค วามสัมพัน ธ์ กั บ อานาจนอกระบบจากกลุ่ม คนที่ เข้ ามา
แสวงหาประโยชน์ด้วย ดังเช่น นักเลงและเจ้ าพ่อท้ องถิ่น
ทหารกระทาตนเป็ นเหมือนนักเลงที่ใช้ กาลังเป็ นเครื่ องมือในการบังคับและข่ มขู่ให้ ผ้ ูข าย
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรื อข้ อเรี ย กร้ อง โดยมัก อ้ างเหตุผลว่า หากเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจสามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า คุ้ม ครองได้ ทหารก็ ค วรมี อ านาจในการเรี ย กเก็ บ ค่ า คุ้ม ครองได้
เหมือนกัน ทหารใช้ เงื่อนไขสถานภาพของผู้ขายที่เป็ นผู้กระทาผิดทางกฎหมายและไม่ต้องเสีย ภาษี
ให้ แ ก่ รัฐ มาเรี ย กเก็ บ ค่า คุ้ม ครอง โดยมัก จะใช้ กาลัง ในการข่ ม ขู่ หากผู้ข ายไม่ ย อมจ่ า ยเงิ น ค่ า
คุ้มครองให้ กับทหารก็จะถูกทาร้ ายร่างกายและทาลายข้ าวของในร้ าน อย่ างไรก็ ตาม จะสังเกตเห็น
ว่า เจ้ าหน้ าที่ตารวจและกลุ่มทหารมัก จะหลีก เลี่ย งการเผชิ ญหน้ าระหว่างกัน เพราะไม่ต้องการ
สร้ างความขัดแย้ งให้ เกิดขึ ้นกับหน่วยงานของตนเองด้ วย
นอกจากกลุ่มทหารแล้ ว ตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังเป็ นพื ้นที่ของการกอบโกยผลประโยชน์
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือที่เรียกว่า “เจ้ าพ่อท้ องถิ่น“ ซึง่ เข้ ามามีบทบาทในการให้ ความคุ้มครองดูแ ล
กลุ่มผู้ขายด้ วย โดยมีหน้ าที่ในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบุก ตรวจค้ นของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
ล่วงหน้ า เจ้ าพ่อท้ องถิ่นจึงมักเป็ นบุคคลที่มีเครื อข่ ายทางสังคมกับบุคคลที่มีอานาจและมีทุนทาง
เศรษฐกิจเพื่อใช้ สร้ างฐานอานาจในการให้ ความคุ้มครองต่อผู้ข ายและกอบโกยผลประโยชน์ จาก
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
การอธิบายภายใต้ กรอบทฤษฎีของ Pierre Bourdieu
การศึก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของ Bourdieu ให้ ความส าคั ญ กั บ มิ ติ ท างด้ าน
ประวัติศาสตร์และสังคมมากกว่าที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในระดับปั จเจกเท่านัน้ ผลจาก
การศึกษาครั ้งนี ้จึงสะท้ อนให้ เห็นมุมมองที่แตกต่างจากนัก เศรษฐศาสตร์ ที่วิเคราะห์พฤติก รรมของ
บุค คลว่ า อยู่ บ นพื น้ ฐานของหลัก การคิ ด ค านวณต้ น ทุน และผลก าไรหรื อ หลัก ความมี เ หตุ ผ ล
(Rational) เพียงอย่ างเดีย วจนละเลยมิติทางด้ านสังคมที่มีบทบาทในการกาหนดพฤติก รรมของ
บุคคล ดังที่จะเห็นได้ จากการตัดสินใจเข้ าสู่อาชีพของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ไม่ได้ เกิ ดจากการคิด
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คานวณเพีย งอย่ างเดีย ว แต่ยังได้ รับอิทธิ พลจากบุคคลต่างๆ ในการชัก ชวนและแนะนาให้ เข้ าสู่
อาชีพดังกล่าวด้ วย ซึง่ มักเป็ นบุคคลที่เคยขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อน และผู้ข ายใช้ เครื อข่ ายจาก
บุคคลเหล่านี ้ (social network) ในการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือจากปั ญหาต่างๆ จึงก่ อให้ เกิ ด
ความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพมากขึ ้น
การศึก ษาในครัง้ นี ไ้ ด้ เปิ ดเผยให้ เห็นถึงพั ฒนาการทางประวัติศาสตร์ ข องฮาบิ ทัสในการ
ขายซีดี ละเมิ ดลิข สิ ทธิ์ ข องผู้ข ายแต่ล ะคน โดยมี ก ารสะสมความรู้ ความเข้ า ใจ ตลอดจนความ
ช่าชองในการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของปฏิบัติการในการขายของผู้ขายแต่ละคน
ปฏิบัติการของผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่พบจากการศึก ษาในครัง้ นี ส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงการ
เอาตัวรอดและการสร้ างความปลอดภัยจากการขายเป็ นอันดับแรก ดังเช่ น การวางขายสินค้ าแบบ
หลบๆ ซ่อนๆ, การเป็ นคนช่างสังเกต และการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความพยายามในการ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจหรื อผู้มีอิทธิ พล ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
แก่ เจ้ าหน้ า ที่ตารวจโดยไม่คิดเงิ น และการโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ า ที่ตารวจเข้ ามาเป็ นฝ่ ายเดีย วกั บ
ผู้ขาย
ปฏิบัติการในการขายเกิดจากการใช้ ชีวิตประจาวันของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่เผชิ ญกับ
ประสบการณ์ ต่างๆ ทั ้งที่ คาดเดาได้ หรื อเป็ นเหตุก ารณ์ เ ฉพาะหน้ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในยามที่
เผชิญกับการถูก จับ กุมจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ เมื่อผู้ข ายตอบสนองต่อเหตุก ารณ์ ต่างๆ แล้ วนามา
สร้ างเป็ นความเข้ าใจที่มีต่อโครงสร้ างของธุรกิ จการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ นี่ คือพัฒนาการของฮา
บิ ทัสของอาชี พการขายซีดีละเมิดลิข สิ ทธิ์ ในผู้ข ายแต่ ละคน ฮาบิ ทัสที่มีอยู่ภ ายในตัวของบุคคล
ดังนั ้น ผู้ขายแต่ละคนจึงมีฟิลด์และฮาบิทสั แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เผชิญ
ปฏิบัติการที่ก ระทาอย่ างต่อเนื่ องตลอดช่ วงเวลาของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ หล่อหลอม
กลายเป็ นชุดของความเข้ าใจที่มีต่อโลกการขายซีดีละเมิดลิ ขสิทธิ์ ดังที่จะเห็นได้ จากผลการศึก ษา
ของผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่สร้ างความเข้ าใจต่อตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ว่า ความพยายามในการ
สร้ างความปลอดภัย ควรใช้ วิธีก ารที่เรี ย กว่า Co-Opted ซึ่งสะท้ อนออกให้ เห็นในปฏิบัติก ารของ
ผู้ขายที่พยายามใช้ วิธีการต่างๆ โน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกลายมาเป็ นพวกเดียวกับตนเอง
ปฏิบัติการของผู้ขายจึงเป็ นเรื่องของความพยายามในการสร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ กับ
เจ้ า หน้ าที่ข องรัฐและกลุ่ม ผู้มี อิทธิ พลเพื่อ ให้ มีจุด ยื น ที่เป็ นไปในทางที่ส นับ สนุน ต่อ การขายซี ดี
ละเมิด ลิ ข สิท ธิ์ ลัก ษณะเช่ น นี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ งอิ ท ธิ พลของปฏิ บัติ ก ารที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างของฟิ ลด์ให้ เป็ นไปตามฮาบิทสั ของผู้ขาย
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เมื่อพิ จารณาประวัติศ าสตร์ ในส่ว นของโครงสร้ า งความสัม พันธ์ ภ ายในตลาด พบว่า มี
ความซับ ซ้ อนผ่ า นกาลเวลาและประสบการณ์ โดยมีบุ คคลที่เ ข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ งกับ ตลาดซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ ้นและร่วมกันสร้ างกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ดังเช่ น ก่ อน
มี พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กลุ่มคนที่เข้ ามามีบทบาทภายในตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ มีเพีย งผู้ผลิต
ผู้ขาย และผู้ซื ้อเท่านั ้น แต่เมื่อมีการบัญญัติให้ การขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นพฤติกรรมผิ ดกฎหมาย
ทาให้ มีกลุ่มเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและผู้มีอานาจเข้ ามาแสวงหาประโยชน์
ผลจากการศึก ษาให้ เห็นแง่ มุมของตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่มิได้ ดารงอยู่ได้ เพราะกลไก
ของอุปสงค์แ ละอุป ทานเพีย งอย่ างเดีย ว แม้ ว่ารู ปแบบการใช้ ชีวิตของบุคคลบางกลุ่มในสังคมที่
ชอบดูภาพยนตร์และละครจากต่างประเทศจะสนับสนุนต่อตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ก็ ตาม แต่แ ง่ มุม
ทางด้ านสังคมก็เป็ นตัวค ้าจุนโครงสร้ างของตลาดผ่านการสร้ างเครือข่ายของความสัมพันธ์ ระหว่าง
กลุ่มบุ คคลต่า งๆ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ซึ่งอยู่บ นพื ้นฐานของความไว้ วางใจซึ่ง กั นและกั น
โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐกับ กลุ่มผู้ข ายที่เ ข้ าสู่ก ระบวนการแลกเปลี่ย นทรั พยากรต่า งๆ จน
กลายเป็ นแบบแผนพฤติกรรมระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกับผู้ขาย จนกลายเป็ นองค์ก รอาชญากรรม
ที่มีเครือข่ายเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ข องผู้ข ายพบว่าไม่ได้ เป็ นไปตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่
ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้ าแบบเดียวกันจะต้ องมีการแข่ งขันกันเสมอไป ซึ่งจากผลการศึก ษาแสดงให้
เห็นแล้ วว่า ผู้ขายแต่ละคนล้ วนมีก ารช่ วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่เกิ ดปั ญหามากกว่าที่จะมุ่ง
แข่งขันกันขายสินค้ าเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้ข ายแต่ละคนอาจมีความขัดแย้ งกันบ้ าง แต่
เป็ นความขั ดแย้ งแบบเงี ย บๆ ที่ ไม่ไ ด้ ถูก กระตุ้นจนก่ อให้ เ กิ ดปั ญหาต่ อโครงสร้ างของตลาดจน
นาไปสู่การล่มสลายของตลาด
การศึกษาตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งซึ่ง เรี ย กว่ าฟิ ลด์ (Field) ประเภทหนึ่ ง ภายในตลาดยั งคงมี ฟิลด์ ข องผู้ข ายแต่ละคนที่
แตกต่างกันไป ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ภายในฟิ ลด์เหล่านี แ้ สดงให้ เห็นการไหลเวีย นของทุนประเภท
ต่างๆ ที่ผ้ ขู ายและบุคคลอื่นๆ นามาใช้ ซงึ่ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างความสัมพันธ์ภายในตลาด
ทุนที่เด่นชัดที่สดุ ภายในตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ทั ้ง 4 แห่ง คือ ทุนทางเศรษฐกิ จหรื อเงิ นซึ่ง
ถู ก ผู้ ขายซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ น าเข้ าสู่ ก ระบวนการต่ อ รองเพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อกลุ่มผู้มีอิทธิ พลให้ เข้ ามามีบทบาทในการให้ ความคุ้มครอง
และดูแลความปลอดภัย ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้ ทนุ ทางสังคมและทุนทาง
สัญลักษณ์ที่ได้ มาจากสถานภาพเพื่อให้ ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ขาย ลักษณะดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็น
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ว่า ทุน ทางเศรษฐกิ จ (economic capital) ของผู้ ขายถู ก แปรเปลี่ ย นเป็ นทุน ทางสังคม (social
capital) ให้ เข้ ามามีส่วนในการสร้ างความปลอดภัยต่อธุรกิจ
โครงสร้ างของฟิ ลด์ไ ม่ได้ มีอิทธิ พลต่อผู้ข ายเพีย งอย่ างเดีย ว แต่ ผ้ ูข ายซีดีละเมิดลิข สิท ธิ์
สามารถมี อิสระภายใต้ โครงสร้ างของตลาดเพื่อปรับเปลี่ย นโครงสร้ างให้ มีความสอดคล้ องกั บ
ปฏิบัติการของผู้ข าย ดังที่จะสังเกตได้ จากความเปลี่ย นแปลงภายในโครงสร้ างของผู้ข าย ซึ่ง ใน
ช่วงแรกของการเกิดตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์พบว่าเจ้ าหน้ าที่ตารวจมัก เป็ นผู้ขัดขวางหรื อก่ อให้ เกิ ด
อุป สรรคต่อผู้ ขาย แต่ ในภายหลังเจ้ าหน้ าที่ ตารวจกลายเป็ นกลไกของการขั บเคลื่อนตลาดซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ สามารถผลิตซ ้าโครงสร้ างความสัมพันธ์ต่อไปได้
ปฏิบัติก ารในการขายก่ อ ให้ เกิ ดกฎเกณฑ์แ ละแนวทางในการปฏิบัติสาหรั บการดาเนิ น
ธุรกิจขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ให้ มีความปลอดภัย ผู้ขายที่อยู่ภายในตลาดเดีย วกันต่างตกลงรู ป แบบ
วิธีการขายและเอาตัวรอดเพื่อให้ เกิดเอกภาพทางการขาย ผู้ข ายทุก คนถูก คาดหวังต้ องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ข องตลาด หากผู้ข ายคนใดฝ่ าฝื นหรื อละเมิดข้ อบังคับที่ตกลงร่ วมกันจะก่ อให้ เกิ ดการ
ลงโทษจากผู้ขายคนอื่น เช่น การถูกตักเตือนหรือไม่ให้ ความช่วยเหลือในยามที่เผชิ ญกับปั ญหา ซึ่ง
กฎเกณฑ์ที่สร้ างขึ ้นมาใช้ ภายในกลุ่มผู้ขายมักได้ รับการตอบสนองเป็ นอย่ างดี ส่วนกฎหมายที่เป็ น
ข้ อตกลงร่วมกันของสังคมกลับไม่ได้ รับการยอมรับภายในกลุ่มผู้ขาย ดังนัน้ กลุ่มผู้ข ายจึงพยายาม
ทาตัวตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มแม้ ว่าจะขัดกับหลักกฎหมายที่ห้ามขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผ้ ขู ายกาหนดขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ให้ มี
ความปลอดภัย ผู้วิจัยเรี ย กกฎเกณฑ์แ บบนี ว้ ่า illegal rule เป็ นกฎเกณฑ์เกี่ ย วกับแนวทางในการ
ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ้ ขู ายควรปฏิบัติตาม ตัวอย่ างเช่ น กฎเกณฑ์ระหว่างกลุ่มผู้ข ายกับ ผู้ซื ้อที่
ต้ องวางอยู่บนพื ้นฐานของความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน กฎเกณฑ์ระหว่างผู้ข ายที่กาหนดว่าจะไม่
ตัดราคากันแม้ ว่าจะมี ก ารแข่ งขันในปริ มาณยอดขาย หรื อการร่ วมมือกันสร้ างเครื อข่ ายบุคคลที่
ช่วยสร้ างความปลอดภัย หรื อกฎเกณฑ์ระหว่างผู้ข ายกับเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐที่ยึดหลัก การต่างตอบ
แทนมาเป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ย น ยกตัวอย่ างเช่ น การวางขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ภายใน
ตลาดบางแห่ง ไม่ อนุญาตให้ น าซี ดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์ อ อกมาวางไว้ ภ ายในร้ า นอย่ า งเปิ ดเผย เพื่ อ
ป้ องกันมิให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ดแู ลพื ้นที่ดงั กล่าวถูก สอบสวนทางวินัย ที่ปล่อยให้ มีก ารกระทาสิ่งที่
ผิดกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ที่ป รากฏในตลาดซี ดีล ะเมิด ลิข สิท ธิ์ ไ ม่ไ ด้ มี เพี ย งกฎเกณฑ์แ บบ illegal rule
เท่านั ้น แต่กฎเกณฑ์จากรัฐที่เป็ นกฎหมาย ซึง่ เป็ น legal rule เป็ นข้ อกาหนดที่ให้ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ
ต้ องจับกุมผู้ขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ กฎเกณฑ์ทั ้ง 2 แบบต่างดารงอยู่ภายในตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
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พร้ อมๆ กัน แต่อาจจะแสดงบทบาทในระดับที่แ ตกต่างกันขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ดังเช่ น ในช่ วง
แรกเจ้ าหน้ าที่ตารวจเลือกที่จะยึดมั่นใน legal rule ที่จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปราบปราม
ผู้กระทาผิ ด ในสถานการณ์ เช่ นนัน้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะมีอานาจมากกว่าผู้ข าย แต่ในปั จจุบันจะ
สังเกตเห็นว่า illegal rule เข้ ามาแทนที่ legal rule ทาให้ ผ้ ูข ายสามารถต่อรองกับเจ้ า หน้ าที่ตารวจ
เพื่อให้ ตนเองสามารถขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปได้ โดยอาศัยทุนทางเศรษฐกิ จหรื อเงิ นมาใช้ สร้ าง
อานาจให้ กับตนเอง
จุดเริ่มต้ นของโครงสร้ างของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มกั เกิดจากความขัดแย้ งระหว่างผู้ข าย
กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีจุดยืนตรงข้ ามกัน ความขัดแย้ งเหล่านี ก้ ลับกลายเป็ นสิ่งสาคัญที่สามารถ
โยงใยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ เป็ นไปในทิศทางของความร่ วมมือมากขึน้
เมื่อผู้ขายเริ่มตระหนักถึงอุปสรรคที่เกิดจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่มีต่อธุรกิ จการขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ผู้ขายจึงพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ให้ เป็ นไปในลักษณะของความร่ วมมือเพื่อทาให้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกลายมาเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนธุรกิจนี ้
ความแตกต่ างจากงานวิจัยที่ผ่านมา
จากผลการศึกษาทั ้งหมดเป็ นสิ่งที่ทาให้ งานวิจัยในครั ้งนี ้มีความแตกต่างจากงานวิจัย อื่นๆ
ซึง่ การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิ จนอกระบบในอดีตที่ใช้ วิธีก ารศึก ษาเชิ งปริ มาณในการอธิ บาย
ความคิด เห็น , สาเหตุแ ละผลกระทบต่อ สัง คมในด้ า นต่ างๆ รวมถึ ง การวิ เคราะห์จุ ด อ่อ นของ
กฎหมายลิขสิทธิ์เพีย งเท่านัน้ แต่สาหรับ การศึก ษานี ใ้ ช้ วิธีก ารศึก ษาเชิ งคุณภาพที่ทาให้ มองเห็น
ภาพของกิ จกรรมเศรษฐกิ จนอกระบบในเชิ งลึก ที่ ถัก ทอเป็ นเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ข องบุคคลที่
เกี่ยวข้ องจนกลายเป็ นตลาด ผู้วิจัยเข้ าไปคลุกคลีกับผู้ข ายในสถานการณ์ จริ งทาให้ มองเห็นความ
เป็ นธรรมชาติและกระบวนการต่างๆ ของผู้ขายที่เลื่อนไหลไปตามบริบทของสังคม
งานวิจัยนี ้ยังนาเสนอประวัติศาสตร์ของบุคคลตั ้งแต่ก ารเข้ าสู่ อาชี พขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที่เผชิญระหว่างการขาย ซึ่งทาให้ เห็นการเปลี่ย นแปลงทางความคิด
และพฤติกรรมของผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่ค่อยๆ ก่ อตัวกลายเป็ นโครงสร้ างทางความคิดที่มีอยู่
ภายในตัวของบุคคล แล้ วแสดงออกผ่านพฤติกรรมระหว่างการขายสิ นค้ า
นอกจากนั ้นงานวิจัยฉบับนี ้เปิ ดเผยให้ เห็นแง่มมุ ต่างๆ ของผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ที่ไม่ได้
ถูกครอบงาจากโครงสร้ างทางสังคมเสมอไป แต่ผ้ ขู ายสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างให้ เอื ้อต่อการ
ประกอบอาชีพด้ วย ลักษณะเช่นนี ้เป็ นการมองผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ว่าเป็ นผู้ก ระทาทางสังคมที่
ถูกกาหนดกรอบในการกระทา ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ย นโครงสร้ างตามความต้ องการ
ของตนเอง

