วารสารรามคาแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564

นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
ในประเทศไทย
The government policy in the prevention of brand piracy
in Thailand
สุพิชฌาย์ ตันติธนากร1
Supitcha tantithanakorn
i-brandname@hotmail.com
Received: 17/04/64 Revised: 3/07/64 Accepted: 3/07/64

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและนโยบายของภาครัฐในการการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สาเหตุของปัญหาการละเมิดลิข สิทธิ์ สิ นค้าแบรนด์เนม ทั้ งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทยและวิเคราะห์
นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบันตลอดจนศึกษา
แนวนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการดาเนินการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ จานวน 32 คน แบบเจาะจง ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบและผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมของประเทศ
ไทยทาให้จานวนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีจานวนมากจนควบคุมไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการ
พัฒนาระบบการผลิตของธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการการป้องกันและปราบปรามใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งมาตรการระดับนโยบาย ด้านกฎหมายและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภค ดังนั้น ควรมีการศึกษานโยบายภาครัฐรวมถึงมาตรการในการป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมของต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: นโยบายภาครัฐ; การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม;
นโยบายสาธารณะ

Abstract
This research aimed to study about the causes and government
policy for solving the problems of luxury brand piracy in Thailand. The
objective of this study were 1) to study the cause of brand piracy within
and outside the Thailand. 2) to analyze the solution problem policy of
brand piracy. This research was the qualitative research by using the
documentary research technique and collecting data by in-depth interview
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32 key informants: people, government officers, affected entrepreneurs
and experts. The instruments used were semi-structured interviews.
The results revealed that the problems of brands piracy in
Thailand were the quantity of pirated products is out of control, because
of the development of the production system of pirated businesses.
Prevention and suppression measures in Thailand were not yet
controllable, both policy level measures Law and practice of relevant
government officials, as well as consumer product demand problems.
Therefore, there should be a study of government policies, including
measures to prevent piracy for brand products of foreign countries, to
guide the development of effective prevention of brand piracy in Thailand.

Keyword: government policy; prevention of brand piracy; public policy
บทนา
ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมี
การขยายตัวระดับสูงในหลายปีที่ผ่านมาและเป็นปัญหาไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชีย สาหรับตราสินค้าที่ได้รับความนิยมในการลอกเลียนแบบมักจะเป็นตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียงระดับสูงหรือที่เรียกว่า ลักชัวรี่ แบรนด์(Luxury Brand) ที่มีการจาหน่ายไปทั่วโลก
ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของตราสินค้า
ที่เป็นของแท้และถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับนานาชาติ เนื่องจากตราสินค้าที่เป็นของแท้นั้น
3
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มักจะมีแหล่งผลิตมาจากหลายประเทศ ทาให้ประเทศที่มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เลียนแบบได้รับแรงกดดันจากประเทศเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวและหน่วยงานสากล
โดยเฉพาะแหล่งผลิตสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่อย่างเช่นประเทศจีน
เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทยด้วย (สุมาลี เล็กประยูร.2553)
มูลค่ารวมของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลกในปี 2560 สูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ และมีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นถึง 1.82 ล้านล้านในปี 2563 (AP News,
2018: online). ความต้องการของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับสินค้า
แบรนด์เนมที่ละเมิดลิขสิทธิ์เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1970 ทั้งที่ผู้บริโภคทราบว่าสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ผู้บริโภคยังคงมีแรงจูงใจและมีแนวโน้มที่จะยังซื้อ
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป ถึงแม้ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมยังคงรักษาคุณค่าในแบรนด์ตัวเอง
ได้ แต่ผู้ประกอบการสินค้าแบรนด์เนมก็มีการสูญเสียผลประโยชน์จากการเกิดขึ้นของ
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นี้ไปเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังคงมีสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์
มากเป็นลาดับที่ 8 ของโลก (โพสต์ทูเดย์,2562 : ออนไลน์) ซึ่งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
สิน ค้ าในประเทศไทยมี มาอย่างยาวนานและสร้า งผลกระทบในด้ านภาพลั กษณ์ และ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมากรวมถึงปัญหาของการปลอมแปลงและการละเมิดสิทธิบัตรยังคง
เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ดังสถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากรระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 (ณ
เดือนมกราคม)
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ปี2563

ปี 2564

หน่วยงาน

(ณ เดือนมกราคม)
คดี
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ของกลาง(ชิ้น)

เปรียบเทียบกับยอดเฉลีย่
ของปี 2563 (ณ มกราคม)

คดี ของกลาง(ชิ้น)

คดี

ของกลาง(ชิ้น)

สานักงานตารวจแห่งชาติ
พรบ.เครื่อ งหมาย 1,270
การค้า

323,032

125

496,797

18.11%

1745.50%

พรบ.ลิขสิทธิ์

527

35469

60

756

36.62%

(74.55%)

พรบ.สิทธิบัตร

0

0

0

0

0%

0%

1,685

330,607

185

497,553

23.54%

1,564.61

รวม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

2
4

512,621

2

2,872,747

500%

6,624.84%

พรบ.ลิขสิทธิ์

0

0

0

0

0%

0%

พรบ.สิทธิบัตร

0

0

0

0

0%

0%

รวม

4

512,621

2

2,872,747

500%

6,624.84%

กรมศุลกากร

1,541

52,517,596

48

48,816

(62.62%)

(98.88%)

รวม

3,342

23,388,718

235

3,419,116

(15.62%)

(23.15%)

พรบ.เครื ่ อ งหมาย
การค้า

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2564.
เข้าถึงได้จากhttps://www.ipthailand.go.th/th/protect-005.html

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยในอดีตมีปัญหารุนแรงอย่างมาก แต่
กระนั้นก็ตาม รัฐบาลไทยก็มีการสร้างโครงสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง และตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้กาหนดโทษทางอาญาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ รัฐบาล
ไทยในฐานะผู้กาหนดนโยบายการป้องกันปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยได้เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว แต่กระนั้นก็ยังพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีความทุเลา หรือ
เบาบางลงไปเลย การที่ในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มลักชัวรี่ จ านวนเพิ่มมากขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องหามาตรการ
ต่างๆ ในป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม อย่างจริงจัง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา นโยบายภาครัฐใน
การป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักชัวรี่ในประเทศไทย รวมถึงศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อลด
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสาเหตุของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนม ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย
2. วิเคราะห์นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบัน
ตลอดจนศึกษา แนวนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านทฤษฎี
การศึกษานโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการศึกษาสถาบันนิยมแบบเก่า (Old Institutionalism)
ของ R.A.W Rhodes (2006) และแนวคิดสถาบันนิยมแบบใหม่(New Institutionalism)
ของ Vivien Lowndes (2002) โดยอธิบายได้ว่าการศึกษาสถาบันนิยมแบบเก่า (Old
Institutionalism) เน้นศึกษาสถาบันที่เป็นทางการของรัฐ (Formal Institution) เพราะ
เชื่อว่าสถาบันทางการเมืองที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐนั้นจะสามารถสะท้อนความเป็นจริง
ของรัฐได้ โดยสถาบันที่เป็นทางการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ (Constitution) กฎหมายมหาชน
(Public Law) รัฐสภา (Parliament) ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) ฝ่ายบริหาร
(Administrative)ทั้งนี้สถาบันที่เป็นทางการ คือ สิ่งที่สะท้อนความเป็นรัฐๆ หนึ่งออกมา
ได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาสถาบันนิยมแบบเก่าได้มีการปรับตัวทาให้เกิดการศึกษา
สถาบันนิยมแบบใหม่ (New Institutionalism) โดยเน้นการศึกษาสถาบันนิยมแนวทาง
ต่างๆ เช่น สถาบันนิยมแบบปทัสถาน (Normative Institutionalism) ที่เป็นแนวการ
วิเคราะห์ที่เน้นการศึกษา บรรทัดฐานและคุณค่าที่ดารงอยู่ในสถาบันทางการเมือง สถาบัน
นิยมแบบการตัดสินใจเลือกอย่างสมเหตุสมผล (Rational Choice Institutionalism)
การตัดสินใจของตัวแสดงต่างๆนั้นถูกกาหนดโดยบริบทของสถาบันดังกล่าวเป็นทั้งโอกาส
และข้อจากัด รวมถึงกฎระเบียบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในตนเอง และสถาบัน
นิยมเชิงสังคมวิทยา (Sociological Institutionalism) ซึ่งแนวการวิเคราะห์ของสถาบัน
7
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นิ ย มใหม่ ล ั ก ษณะนี ้ จ ะมี ค วามคล้ า ยกั บ สถาบั น นิ ย มแบบปทั ส ถาน ( Normative
Institutionalism) โดยจุดที่เหมือนกันก็คือ ทั้งสองแนวการวิเคราะห์จะเน้นในเรื่องของ
ปทัสถานของโครงสร้างทางการเมืองที่เกิ ดขึ้น หรือ ความคิดความเชื่อของแต่ละสังคมที่
ประกอบสร้างกันขึ้นมาเป็นสถาบันหรือเป็นรากฐานทางความคิดของสถาบันทางการเมือง
ส าหรับสถาบันนิยมเชิงสังคมวิทยาจะไม่สนใจแต่เพียงสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานที่ซ่อนอยู่
เท่านั้น แต่ยังพิจารณาในมุมกว้างกว่าคือ พิจารณาไปถึงวัฒนธรรม ธรรมเนียม หรือแนว
ปฏิบัติต่างๆที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงกติกาทางสังคมที่ไม่ใช่ในแง่ของกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ใน
สถาบันทางการเมือง และเป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคมนั้นๆ ตลอดจนพิจารณาว่า สิ่งที่
ไม่เป็นทางการเหล่านี้มีกลไกกาหนดพฤติกรรมของคนได้อย่างไร
ทั้งนี้ งานวิจัยงานวิจัยเรื่อง นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า
แบรนด์เนมในประเทศไทย ได้นาเอากรอบแนวคิดสถาบันนนิยมแบบเก่าและสถาบันนิยม
แบบใหม่มาเป็นกรอบแนวคิดสาคัญในการทาความเข้าใจแนวทางการจัดการของรัฐใน
เรื่องการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ นโยบายภาครัฐ และ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม การละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนม กลุ่มลักชัวรี่ ระหว่างปี
2558-ปัจจุบัน (2563)
3. ขอบเขตด้านข้อมูล ได้แก่ ผู้มีส่ว นได้เสียทางตรงและทางอ้อม กับ สินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยกาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
ในประเทศไทย ใช้กรอบแนวคิดการศึกษาสถาบันนิยมแบบเก่า (Old Institutionalism)
ของ R.A.W Rhodes (2006) และสถาบันนิยมแบบใหม่ (New Institutionalism) ของ
Vivien Lowndes (2002) ดังนี้
Old Institutionalism
สถาบันนิยมแบบเก่า
เน้นแต่กฎหมาย
เป็นทางการ
กลุ่มผลประโยชน์
โครงสร้าง

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์
เนมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
และนอกประเทศ

แนวนโยบายในการป้องกัน การละเมิด
ลิขสิทธิ์สินค้า
แบรนด์เนมในประเทศไทย
- การจั ดการของรัฐ ในการแก้ไขการให้
การคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบ
รนด์เนมในประเทศไทย

New Institutionalism
สถาบันนิยมแบบใหม่
1. กฎหมาย
2. ไม่เป็นทางการ
3.บริบทปริวรรตนิยม
4.อาชญาวิทยา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยงานวิจัยเรื่อง นโยบายภาครัฐในการป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า
แบรนด์เนมในประเทศไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยศึกษา
โดย (1) การวิจัยเชิงเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทฤษฎีเกี่ยวกับการลักลอบจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีการก าหนดโทษทางอาญา
รวมถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย นโยบายภาครัฐและ
หน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์
เนม และ(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview)
กลุ่มผู้ให้สาคัญที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียใน
(Stakeholders) กับการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม ได้แก่
1. ตัวแทนภาคประชาชน จานวน 8 ท่าน
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 ท่าน
3. ตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 8
ท่าน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

10

วารสารรามคาแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ และน าแบบสั ม ภาษณ์ ด ั ง กล่ า วมาให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงข้อคาถามของแบบสัมภาษณ์ให้มีความสอดคล้อ งกับการ
วิจัยก่อนที่จะนาไปใช้ในการดาเนินกระบวนการสัมภาษณ์จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ อันมีผลต่อการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ ดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ที่พบใน
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (Major Themes) มา
พิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories)
และน าเสนอข้อมูล โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ ตลอดจนแสวงหาหรือให้
ได้มาซึ่งข้อค้นพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเป็นแนวทางประการสาคัญที่
สามารถน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการก าหนดสาระส าคัญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายต่อไป

สรุปผลการวิจัย
1.สาเหตุของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้า แบรนด์เนม ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย
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สาเหตุการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมเป็นผลมาจากการ ละเมิดกฎหมาย
สิทธิบัตรและแพร่หลายในประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาใน
เอเชีย ด้วยความนิยมของผลิตภัณฑ์ตะวันตกและงบประมาณที่จากัด ผู้บริโภคในประเทศ
เหล่านี้รวมถึงประเทศไทยพิจารณาเลือกซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นทางเลือกแทนการ
เป็นเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักชัวรื่ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คุณภาพหรือรูปแบบที่
อาจจะน้อยกว่า รวมถึงการรับ รู้ว่าการเลือกใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นที่ยอมรับได้ไม่ใช่
ปัญหา เนื่องจากผู้บริโภคทราบและยินดีจ่ายสาหรับรายการผู้บริโภคเหล่านี้พิจารณาใช้
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมปลอมเป็นวิธีในการปรับปรุงรูปลักษณ์ส่วนบุคคลและสร้างความ
ประทับใจให้ผู้อื่น
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้หรือบริโภคสินค้าเป็นแรงผลักสาคัญของผู้บริโภค
ที ่ ต้ อ งการซื ้ อ มาครอบครอง ท าให้ ส ิน ค้า ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ย ังเป็น ที่ ต ้ องการของตลาด
โดยเฉพาะความหรูหราในการใช้งานที่ใกล้เคียงกับของจริง และการแสดงออกที่ใกล้เคียง
กับสินค้าแบรนด์ของจริง นาเสนอผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมเป็นสัญลักษณ์สถานะ เพื่อ
จาแนกตัวเองออกเป็นกลุ่มสังคมที่มีชื่อเสียงที่พวกเขาต้องการเป็นสมาชิก โดยการสวมใส่
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์เนม ผู้บริโภคสามารถอ้างว่าอยู่ในระดับสังคมเคียวกันกับที่
ผู้ใช้แบรนด์หรูดั้งเติมอยู่ตราบใดที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าผู้บริโภคสวมผลิตภัณฑ์ปลอม
ราคาสาหรับสินค้าลอกเลียนแบบของแบรนด์หรูเป็นเพียงเศษเสี้ยวของราคาสินค้าของแท้
และผู้คนมักจะซื้อสินค้าปลอมเพื่อลดค้นทุนในการซื้อสินค้าของแท้ด้วยเงินจานวนมาก
สินค้าลอกเลียนแบบส่งมอบความคุ้มค่าสมราคาแม้ว่าจะมีราคาถูกก็ตาม
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สาหรับการขยายตัวของสินค้ าเลียนแบบเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เมื่อตราสินค้า
Levi’s ค้น พบว่ามีการเลียนแบบยีนส์ของ Levi’s จานวนมากวางจาหน่ายในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายอยู่ทั่วไปในแถบยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นการลอกเลียนทั่ง
สินค้าลวดลายรูปแบบคุณลักษณะ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าและฉลาก นอกจากนี้
ยังพบว่าสินค้าเลียนแบบได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างมากแบบทวีคูณในช่วงปี ค.ศ.
1998-2008 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเลียนแบบตราสินค้าหรูที่เป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า
กระเป้าถือ กระเป้าเงิน นาฬิกา และปากกา สาหรับประเทศไทย สินค้าเลียนแบบและ
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นสินค้าผิดกฎหมาย และที่มาของสินค้าแบรนด์เนม และสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนมากลักลอบนาเข้ามาจากประเทศต่างประเทศ ยอดการจับคุมสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลักลอบนาเข้าสินค้าก๊อบปี้
แบรนด์เนมผ่านด่านชายแดน ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ ต่างจากเดิมที่มีการ
ลักลอบผลิตในประเทศแล้วจาหน่าย ส่วน ใหญ่เป็นสินค้าก๊อปปี้ประเภท แว่นตา น้าหอม
ชุดกีฬา เสื้อผ้า กระเป้า รองเท้า นาฬิกา บุหรี่ไฟฟ้า ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก เป็นต้น
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลั กชัวรื่ของประเทศไทย มี
ดังนี้
1. ความเจริญด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้การละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์และตรา
สินค้าพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซและการเพิ่มขึ้น
ของอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตสาหรับธุรกิจทั่งขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสสาหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการขาย
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สินค้าละเมิดตราสินค้าให้กับผู้บริโภค การค้าบนอินเทอร์เน็ตช่วยอานวยความสะดวกใน
การขายละเมิดตราสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตและตัวกลางในการจัดจาหน่ายไปยังผู้บริโภค
รวมทั้งระหว่างองค์กรและบุคคล ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นที่เหมาะสาหรับผู้ปลอมแปลงในการ
ขายสินค้าละเมิดตราสินค้า เนื่องจากสามารถโฆษณาและขายสินค้าผิดกฎหมายได้ราวกับ
ว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสินค้าละเมิดตราสินค้ายัง
เข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคก็สามารถหาสินค้า
ที่หาซื้อได้สะดวกในราคาประหยัด ช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าละเมิดตราสินค้าสามารถ
เข้าถึงตลาดใหม่และผู้บริโ ภครายใหม่ได้ รวมถึงการเกิ ดขึ้นของสังคมออนไลน์ เช่ น
Facebook, Instagram ยังให้ช่องว่างที่ผู้ประกอบการดาเนินแผนการที่ผิดกฎหมายเป็น
ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ความสาคัญที่เพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตสาหรับการขายของ
ปลอม อินเทอร์เน็ตมีพัฒนาเป็นช่องทางการขายที่สาคัญสาหรับสินค้าลอกเลียนแบบใน
ประเทศไทย อินเทอร์เน็ตได้มอบโอกาสสาหรับสินค้าละเมิดตราสินค้า ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้า
ลอกเลียนแบบเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้เกือบไม่จ ากัดทั่วโลกด้วยข้อเสนอของผู้ผลิตสินค้า
สินค้าลอกเลียนแบบ มีการซื้อขายทางออนไลน์เป็นประจาทุกปีแทบทุกประเภท
2. ระบบการผลิตของธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้าพัฒนาไปอย่างมาก การ
พัฒนาของเทคโนโลยีทาให้ธุรกิจที่ต้องการดาเนินธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้าทาได้
ง่ายมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจการผลิตในประเทศจีนทาให้ประเทศจีนเป็น
ประเทศที่เป็นฐานการผลิตหลัก วัตถุดิบและการผลิตสินค้าละเมิดตราสินค้าส่วนมากใน
ปัจจุบันน าเข้ามาจากประเทศจีน เจ้าของธุรกิจผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายมักจะมุ่งผลิต
สินค้าละเมิดตราสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย ในขณะที่หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีความ
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ซับซ้อนในการผลิต การดาเนินการผลิตสินค้าละเมิดตราสินค้าถูกพัฒนามาอย่างมาก จน
เกิดเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ ธุรกิจมีตั้งแต่โครงสร้างองค์กรขนาดเล็กที่เรียบง่ายในการผลิตไป
จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าละเมิด
ตราสินค้าแบ่งเป็นหลายประเภท และกาหนดคุณภาพในการลอกเลียนแบบตราสินค้าไว้
อย่างชัดเจนและสินค้าแบรนด์เนมจานวนมาก แม้ว่าผลิตด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้ นสูงแต่
เทคโนโลยีชั้นสูงที่กล่าวถึงนี้ก็สามารถเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปได้ง่าย ราคาที่สมเหตุสมผล
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการสร้างแบบจาลองการพิมพ์และการสแกนทาให้ง่ายต่อ
การเลียนแบบ ในปัจจุบันผู้ประกอบการสินค้าลอกเลียนแบบได้รับประโยชน์อย่างมาก
จากการเข้าถึงโรงงานผลิตที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น จากจานวนคนงานที่มีทักษะจานวนมาก
และจากการเติบโตของความต้องการภายใน ตลาดภายในและภายนอกประเทศไทย
3. จานวนการไหลเข้าของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้ามากจนควบคุมได้
จากัดมาก การพัฒนาของระบบการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง พอจะแบ่งได้เป็น สามส่วนคือ
ส่วนแรก คือ มีการสร้างเครือข่ายขนส่งสินค้าระดับมืออาชีพสาหรับสินค้านาเข้าจานวน
มากๆ และส่วนที่สอง คือ การเกิดขึ้นของบริษัทขนส่งขนาดกลางและ ส่วนที่สาม คือ การ
ใช้บริการไปรษณีย์สาหรับการขนส่ง ขนาดเล็ก ในส่วนที่หนึ่งและสอง การนาเข้าสินค้า
จากประเทศจีนในปัจจุบันทาได้ง่ายมาก และด้วยจานวนสินค้าที่มากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐจะตรวจสอบโดยละเอียดได้ทั้งหมด ทาให้เกิดการไหลเข้าของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
และตราสินค้าจานวนมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าโลก การเกิดขึ้นของการค้า
เสรีและการลดอุปสรรคทางการค้าท าให้ ธุรกิจสินค้าละเมิดตราสินค้าเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากการค้าเติบโตขึ้นอย่างมากปริมาณการนาเข้าที่แท้จริงในหลายประเทศ
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ทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือทีมงานกรมศุลกากรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขัดขวาง
การไหลเข้าและ ออกของสินค้าละเมิดตราสินค้าจากภายในและภายนอก ในส่วนการ
จัดส่งขนาดเล็ก ในกรณีนี้ ไปรษณีย์บริการดูเหมือนจะกลายเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายที่
ได้รับความนิยม เนื่องจากปริมาณที่แท้จริงการขนส่งทางไปรษณีย์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่อง
ยากมากที่จะระบุ ดังนั้นอัตราการจับกุมอยู่ในระดับต่า
4. มาตรการการป้องกันธุรกิจสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้าที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วควบคู่กับการค้าเสรีทั่วโลกเป็นไปได้ยากมาก ธุรกิจสินค้าละเมิดตราสินค้าที่เติบโต
อย่างรวดเร็วรวมถึงเขตการค้าเสรีและท่าเรือเสรีเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการสินค้า
ละเมิดตราสินค้า กระบวนการเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้ (1) วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของ
สินค้าละเมิดตราสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว มีการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่การค้าเสรีแล้วส่งออก
อี ก ครั ้ งไปยั งประเทศเป้ า หมาย เป็ น หนึ ่ งในวิ ธ ี ก ารปลอมแปลงที ่ ม าของสิ น ค้ า ซึ ่ ง
แหล่งกาเนิดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกบดบังหรือลบโดยการย้ายไปยังพอร์ตต่างๆ
และบางครั้งก็แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับการจัดส่งและ (2) วิธีการปลอมแปลงที่
สองผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จอาจจะจัดส่งไปยังพื้นที่การค้าเสรีเหล่านี้เพื่อดาเนินการเพิ่มเติม
รวมถึงการเพิ่มสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าหรือฉลากหรือการบรรจุใ หม่ใน
ที่สุดก็มีการใช้พื้นที่การค้าเสรีผลิตสินค้าละเมิดตราสินค้า วิธีการสองวิธีดังกล่าวพบมากใน
การที่ธุรกิจละเมิดตราสินค้าที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยใช้ในการส่งสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ
5. มีปัจจัยมากมายที่สนับสนุนธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้าภายในประเทศ
ไทย การละเมิดตราสินค้ามีสัดส่วนกาไรสูงเหมือนกับการจาหน่ายยาเสพติด แต่บทลงโทษ
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เบากว่า ความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้ประกอบการสินค้าที่ลอกละเมิดตราสินค้าสามารถผลิต
สินค้าเข้าสู่ท้องตลาดโดยสามารถประหยัดต้นทุนการวิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
สามารถได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็ว การลอกเลียนแบบสามารถทากาไรได้มากมายซึ่ง
การเริ่มต้นด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าละเมิดตราสินค้าในประเทศไทยนี้
ต้องการเงินลงทุนจานวนไม่มากนักในกรณีที่ลักลอบนาเข้าจากโรงงานผลิตในประเทศจีน
และเมื ่ อ พิ จ ารณาผลก าไรที ่ ไ ด้ ร ั บ กั บ บทลงโทษที ่ อ าจได้ ร ั บ เป็ น ครั ้ ง คราว ท าให้
ผู้ประกอบการยังมีความสนใจที่จะดาเนินการธุรกิจอยู่ ผลกาไรยังถือว่ายัง น่าดึงดูดให้
ลงทุน แม้ว่าพวกเขาจะต้องเสี่ยงก็ตาม
ในประเทศไทยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนทาให้
ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่าไม่ใช่เรื่องเลียหายแต่อย่างใด ตัวชี้วัดสาคัญที่ใช้ว่า
ผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่เมื่อซื้อสินค้าละเมิดตราสินค้า คือ ในขณะที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้านั้น ผู้บริโภครับรู้หรือไม่ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าปลอมแปลง หรือ ละเมิดตรา
สินค้า (ในกลุ่มของสินค้าแบรนด์เนม กลุ่มลักซูรื่จะมี ความแตกต่างชัดเจนในเรื่องระดับ
ราคาสินค้า) ล้าผู้บริโภคทราบและ ตัดสินใจซื้อ ก็ถือว่าผู้บริโภครับได้กับการปลอมแปลง
หรือการละเมิดที่เกิดขึ้น ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคมีน้อยมาก เมื่อพิจารณาในการ
ละเมิดตราสินค้าของสินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักซูรื่ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องประดับ
สินค้าละเมิดตราสินค้า สร้างกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้ของละเมิดตรา
สินค้าและพอใจกับคุณภาพและวัตถุดิบที่อาจด้อยกว่าสินค้าของแท้ แบรนด์ระดับโลก
กลายเป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ในกลุ ่ ม สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมลั ก ซู ร ี ่ แ บรนด์ ท ี ่ เ ป็ น ที ่ น ิ ย มใ น
ต่างประเทศก็มักจะได้รับการพัฒนาวิธีการลอกเลียนแบบตราสินค้า เครื่องหมายการค้าที่
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เป็นที่รู้จัก ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าละเมิดเครื่องหมายทางการค้า
อย่างมาก
6. ปัญหาด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ปี พ.ศ. 2534
เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายลงโทษผู้บริโภคที่ครอบครองสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มี 3 ประเด็น
คือ ประเด็นแรก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 กาหนด ให้
สิ ท ธิ แ ก่ เ จ้ า ของเครื ่ อ งหมาย การค้ า ซึ ่ งได้ ร ั บ การจดทะเบี ย นแล้ ว โดยให้ เ จ้ า ของ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น
ส าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ประเด็นที่สอง จากการศึกษานโยบายป้ องกันสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2559 พบว่า ไม่ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาอย่างไรเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และ
ประเด็นที่สาม บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้
ครอบคลุมถึง เครื่องหมายลวดลาย (Pattern Marks) เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากลายเส้น
รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ หรือ สิ่งอื่นที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ และมีการทาซ้ากันอย่าง
สม่าเสมอในปริมาณที่มากพอ บนผิวของสินค้าผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ วอลล์เปเปอร์
เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องยาง เป็นต้น เครื่องหมาย ลวดลายจึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถ
บอกปริมาณของลวดลายที่จะปรากฏเป็นสินค้าที่แน่นอนได้
7. ปัญหาด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่
1 กล่าวว่า ด้านผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าเลียนแบบเป็นตลาดที่มีการเติบโต
ระดับสูง มี จานวนเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 2 กล่าวว่า การ
18

วารสารรามคาแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564

หลีกเลี่ยงภาษีทาให้ต้นทุนการจาหน่ายลดลงอย่างมาก รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
คิดค้น ทาให้สามารถจาหน่ายในราคาที่ต่า กว่าสินค้าของแท้หลายเท่าตัว สามารถสร้าง
รายได้อย่างมหาศาลและก าไรอย่างรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันการน า
ความคิดหรือสินค้าของผู้อื่นมาลอกเลียนแบบก็เป็นสิ่งที่ง่ายในการทาธุรกิจ และถึงแม้ว่า
สินค้าเลียนแบบจะมีแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ แต่แหล่งผลิตขนาดใหญ่จะอยู่ใน
ประเทศจีนซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจการจับคุมของไทย ส่วนผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่ 5 และ
คนที่ 6 กล่าวว่า ยังมีผู้จัดจาหน่ายรายย่อยจานวนมากที่กระจายตัวในแหล่งท่องเที่ยวและ
ศูนย์การค้าทั่วประเทศไทย เช่น มาบุญครอง พัฒน์พงศ์ คลองถม สะพานเหล็ก สนามเสือ
ป่ า รวมถึ ง เชี ย งใหม่ ภู เ ก็ ต สุ ร าษฎร์ ธ านี ชลบุ ร ี สงขลา กระบี ่ และตลาดนั ด หน้ า
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไ ขปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่จริงจังกับการปราบปราม เหตุผลที่ทาให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับต้นๆ เป็น
ประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะในสังคมไทยยังมีการรับเงินใต้โต๊ะ และกฎหมายยังมี
ช่องว่างอย่างมาก โดยเฉพาะกฎหมายที่เอาผิดเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายสินค้ า แต่ไม่
เอาผิดกับผู้ซื้อ ทาให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัญหาหลัก
ที่ทาให้ตลาดนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่ 7 และคนที่
8 กล่าวว่า ความนิยมหรือ ความต้อ งการซื้อ จากผู้บ ริโภคในประเทศไทยเป็ นหนึ ่งใน
ประเทศที่นิยมซื้อและขายสินค้าเลียนแบบเป็นอย่างมาก เพราะมีราคาถูกมากที่สูดและหา
ซื้อได้ง่าย
8. ปัญหาการละเมิดสินค้าแบรนด์เนมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การละเมิด
สินค้าแบรนด์เนมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
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ประเด็นแรก การเสนอโฆษณาที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้การสนับสนุน เกิดจาก
ข้อเสนอแนะที่ไม่เหมาะสมของการให้การสนับสนุนเป็นกรณีการโฆษณาแฝง สภาพของ
ปัญหาใน สังคมโลกยุคการติดต่อสื ่อสารไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารที่ทรงพลัง มาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็วและสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง จึงทาให้มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างแพร่หลาย การจะเข้าถึงผู้บริโภค จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น จึงทาให้มีผู้นาสินค้าและบริการบางประเภทมาลงโฆษณาแฝงไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ
บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ เ กิ ด การหาสมาชิ ก แบบเครือ ข่ า ยธุ รกิ จ ละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ ์ ส ิ น ค้ า
แบรนด์ เ นมเป็ น ปัญ หาการโฆษณาแฝงบนอิน เทอร์ เน็ ต และได้ ถู ก น ามาใช้ก ั น อย่ า ง
กว้างขวาง ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบตลอดจนยังไม่มีกฎหมายเข้ามาบังคับใช้ในเรื่องนี้
ถ้าหากภาครัฐมีระบบการจัดการและมีมาตรการเข้ามาควบคุมระดับความเหมาะสมของ
การโฆษณา แฝงและจะต้องไม่ขัดต่อหลักการต่างๆ ที่สังคมโลกยอมรับได้
ประเด็นที่สอง เป็นการโฆษณาเปรียบเทียบบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการ
โฆษณาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของผู้ท าการโฆษณาว่าแตกต่างหรือมี
คุณภาพดีกว่า สินค้าหรือบริการของผู้อื่น (คู่ แข่งทางการค้า) ด้วยเหตุนี้ การโฆษณา
เปรียบเทียบบางกรณีก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงการพาดพิงหรือ อ้างอิงถึงสินค้าแบรนด์เนม
ของคู่แข่งขันหรือผู้อื่นที่ติดอยู่บนตัวสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งเครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายและที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่ง
อาจจะน ามาสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าได้ แต่ไม่อาจปฏิเสธ ได้ว่าสินค้า
แบรนด์เนมมีขึ้นก็เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการด้วยกันแล้ว ยังให้
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ความคุ้มครองผู้บริโภค จากการใช้สินค้าแบรนด์เนมในการโฆษณาด้วย เพราะถ้าหากว่าไม่
ปรากฏสินค้าแบรนด์เนมบนตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้ว อาจจะทาให้ผู้บริโภคเองเกิด
ความสับสน หลงผิดต่อการเลือกซื้อเลือกหาสินค้าหรือบริการนั้นได้ เนื่องจากไม่อาจทราบ
ได้ว่าสินค้าหรือบริการที่อยู่ในประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันนั้นมีความแตกต่างอย่างไร ทั้ง
ด้านคุณภาพและชื่อเสียงของเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้น แต่ถ้าหากว่ามีการใช้
เครื่องหมายการค้าติดตราไว้บนตัวสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้บริโภคเองสามารถเลือกซื้อ
เลือกหาสินค้าหรือบริการตามที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง เพราะสินค้าแบรนด์เนมมีไว้
เพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติ (Distinctive Character) สินค้าหรือบริการ
นั้นๆ
ประเด็นที่สาม สินค้าปลอม (Counterfeit Products) ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า
แบรนด์เนม ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าหลายรายได้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันออกมา
วางขายในท้องตลาด โดยสินค้าของผู้ประกอบการค้าแต่ละรายมีคุณภาพแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสิ่งที่ทาให้ผู้ซื้อสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าเหล่านั้นได้คือ สินค้า
แบรนด์เนม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เจ้าของแต่ละรายได้คิดขึ้นมาใช้กบั สินค้าของ
ตน และมีไม่น้อยที่เจ้าของสามารถทาให้สินค้าที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมของตนมีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่เจ้าของสินค้าแบรนด์เนมมักจะประสบกับปัญหากรณีมีผู้อื่น
ทาการปลอมสินค้าแบรนด์เนมของตนหรือ นาสินค้าที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมปลอมดังกล่าว
มาขายทาให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้รับความเสียหาย จากสภาพของปัญหาของ
สินค้าแบรนด์เ นม ที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายหลายประเด็นด้วยกัน สืบเนื่องมาจาก
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ใน
ประเทศไทยมีหลายฉบับด้วยกัน และมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมาย
จึงก่ อให้ เกิด ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการน า มาตรการทางอาญามาใช้ บังคับกั บ
ความผิดเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนม
9. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ (1)
กรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้า แม้ความผิดสาหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะ
เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินคดีแก่ผู้กระทาผิดได้ด้วยตนเอง
แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่พบว่า การตรวจสอบและแยกแยะสินค้าระหว่างสินค้าจริงกับ
สินค้าปลอมหรือเลียนแบบทาได้ยากมาก เนื่องจากบางชิ้นเป็นสินค้ าจริงเพียงแต่เป็น
สินค้ามือสองซึ่งมีความชารุดหรือบกพร่อง ก็อาจทาให้เจ้าหน้าที่สับสนได้ว่าเป็นสินค้า
ปลอม หรือในทางกลับกัน สินค้าบางชิ้นเป็นสินค้าปลอมที่ผลิตออกมาเหมือนหรือคล้าย
กับสินค้าจริงและมีราคาที่ใกล้เคียงกับสินค้าจริง ย่อมทาให้เจ้าหน้าที่สบสนว่าเป็นสิ นค้า
จริงได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้เสียหายเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
ตัวแทนผู้รับมอบอานาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อประกันความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย (2) กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาหลักที่เจ้าหน้าที่พบในการปฏิบั ติงาน
คือ เรื่องหนังสือมอบอานาจ เนื่องมาจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว
ดังนั้น อานาจในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องเริ่มจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
ตั ว แทนผู ้ ร ั บ มอบอ านาจ ซึ ่ งอาจเป็ น ช่ อ งว่ า งให้ บ ุ ค คลผู ้ ไ ม่ ส ุ จ ริ ต ใช้ ใ นการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การปลอมหนังสือมอบอานาจหรือขายหนังสือมอบอานาจ
การอ้างสิทธิจับกุมโดยที่ในหนังสือมอบอานาจไม่ได้ให้สิทธิไว้การล่อให้กระทาผิด เป็นต้น
22

วารสารรามคาแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564

และ (3) กรณีการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตในบางกรณีแม้มีการระงับ/ปิดกั้น เว็บไซต์หรือมี
การจับกุม ผู้กระทาละเมิดกลับมาจาหน่ายสินค้าละเมิดต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่คุมได้ยากและ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้
2. นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักชัวรี่ใน
ปัจจุบัน และ นโยบายป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักชัวรี่
ผลจากศึกษาพบว่า นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
กลุ่มลักชัวรื่ในปัจจุบัน และนโยบายป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมกลุ่มลักชัวรี่
มีดังนี้
1. นโยบายของรัฐในการป้องกันการละเมิดสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมให้ความสาคัญ
ต่อ สิท ธิข องผู้ม ีส ่วนได้ เสี ย ได้ แก่ ผู ้ผลิ ต ผู ้จ าหน่ายสิน ค้ า คู่ค ้า คู่ แข่งขัน ผู้ บริ โภค
หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดจรรยาบรรณให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียดังกล่าว เพื่อ เป็นกรอบความประพฤติด้ านจริยธรรมในการด าเนิ นธุรกิจ โดย
คานึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิ มนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้กาหนดปรับปรุงนโยบายการ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาของบริษัทเอกชน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมาย และการ
นากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้ งต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์การจะเล็งเห็นได้จากการที่ได้ก าหนดนโยบาย
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คุณภาพที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการ การควบคุมและ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมผ่านระบบออนไลน์ให้ตรงตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค นโยบายคุณภาพ
ดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติ ให้แก่ผู้จาหน่ายและผู้บริโภค
หรือผู้ซื้อ ให้เคารพในกฎหมาย มีนโยบายในการก ากับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า ซึ่ งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่
รวบรวมและควบคุมทะเบี ยนบัญชีรายซื่ อกฎหมายของทั่ งผู้ผลิตและผู ้จ าหน่ายเป็ น
ปัจจุบัน
3.นโยบายมุ่ งเน้น ให้ ยึ ด ถือ การเคารพทรั พ ย์ส ิ น ทางปั ญญาโดยปฏิ บ ัต ิ ต าม
นโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ
ขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มแรก ผู้มีส่วนได้เสียหลักเป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย
กลุ่มที่สอง ผู้มีส่วนได้เสียรอง เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศ
และหน่วยงานราชการจากความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดให้มีเครื่องมือ
และช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่ม อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผู้มีสว่ นได้เสียต้องการนาไปพัฒนา ประกอบด้วย
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การ ส ารวจความคิดเห็นของผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค การแสดงความเห็นผ่านกล่องความ
คิดเห็น
4. มาตรการในการป้องกันการละเมิดลิขสิท ธิ์สินค้าแบรนด์เนมตามสิทธิการใช้
เครื ่อ งหมายการค้ า มีด ังนี ้ (1) สิ ทธิใ นการใช้เ ครื่ อ งหมายการค้า นั้ น ผู้ เป็น เจ้ าของ
เครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเองเสมอ เว้นแต่จะ
มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
นั้นให้แก่บุคคลอื่น (2) สิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาโดยสุจริต (3) สิทธิ คัดค้าน
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิร้อง
คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (4) สิทธิขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (5) สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
เจ้าของเครื ่องหมายการค้าที่ ไม่ได้จดทะเบียนสามารถยกเอาเหตุจ ากการที่ตนได้ใช้
เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ถูก ฟ้องว่ากระทาการเลียน
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
5. การจัดการกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ความสาคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้มาตรการ
และการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการจัดอันดับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่ 1, 2 และคนที่ 4 กล่าวว่า
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ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ สหรัฐฯ ได้จัดไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตา
มองเป็นพิเศษ (PWL) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดรายงานความคืบหน้าสถานะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และส่งให้สานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)
แล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ
มาตรา 301 พิเศษ ส่วนผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่ 2, 3 และคนที่ 5 กล่าวว่า การพัฒนาระบบ
การคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปี 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งชาติ (ปี 2560-2563) และแผนเร่งรั ดการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(ปี 2561- 2564) เช่น มีการระดมก าลังปราบปรามสินค้า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
วางจาหน่ายเป็นจานวนมากอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนที่ 2, 5, 7 และคนที่ 8 กล่าวว่า การพัฒนาระบบ
การจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพิ่มและ
ส่งเสริมความร่วมมือกับสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การ
รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ผู้ให้ข้ อมูลสาคัญคนที่
1, 2, 4, 6 และคนที่ 7 กล่าวว่า การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่อง
คุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และปลูกฝังค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องการเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา จะเห็นได้ว่า ไทยมีความคืบหน้าในการพัฒนาด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยได้โดยลาดับ
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6. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบ
รนด์เนมในประเทศไทย และกระบวนการในการป้องกันการซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สินค้าแบรนด์เนมทางออนไลน์ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ควรมีมาตรการในการยืนยัน
(Verified) จากผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงค่อนมีการเผยแพร่เครื่องหมาย
การค้า นอกจากนั้นยังควรมีมาตรการในการกาจัดการเผยแพร่เครื่องหมายการค้าที่ผิด
กฎหมายที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น ให้ยุติลงโดยเร็ว นอกจากนั้นภาครัฐควรให้ความคุ้มครอง
เครื ่ อ งหมายการค้ า อย่ า งเหมาะสมต่ อ ความ เปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ครอบคลุมถึงการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบค่อนการ
ดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาในการทาธุรกรรม นั้นเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง รวมทั้งเมื่อพบการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ
การกระทาที่เป็นความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ควรแจ้งต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ร้องเรียนไปยังเว็บไซด์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น
7. แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพย์สินทางปัญญา มี
ดังนี้ (1) เพิ่มคุณภาพของระบบตรวจสอบสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าโดยจัดตั้งตรวจทาน
การคุณภาพ (2) เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
พร้ อ มกั บ เร่ ง รั ด ระยะเวลาด าเนิ น การโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องหมายการค้า (3) เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและเน้น
การสร้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ (4) ความคล่องตัว การเข้าถึงข้อมูลเครื่องหมาย
การค้าทางระบบคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
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การละเมิดลิขสิทธิ์ และ (5) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพที่สามารถทางานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพของรูปแบบธุรกิจใหม่ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ และระบบตรวจทานคุณภาพของการตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
นอกจากนี้ ในปัจจุบันจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบ กับมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และเพื่ อไม่ให้
เป็นการขัดต่อ ข้อกาหนดตามกฎหมายฉบับนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรเพิ่มความระมัดระวัง
มากขึ้นในการนาภาพหรือ ข้อมูลต่างๆ มาใช้ เช่น เมื่อผู้ใช้โซเซียลมีเดียนาภาพหรือข้อมูล
ต่างๆ มาแชร์หรือโพสต์ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นอย่าง
ชัดเจน เช่นนี้ก็จะถือว่าไม่มีความผิด ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce เมื่อมีการนา
ภาพหรือข้อมูลต่างๆ ของผู้อื่นมาใช้ จะต้องมีการอ้างอิง แหล่งที่มาและขออนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเสียก่อน มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายกระทาความผิดเนื่องจากมีการนาไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะทราบแล้วว่าจะทาอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ แต่จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพึงเคารพสิทธิ์ในเจ้าของผลงาน
ไม่ทาการลบแก้ไขหรือดัดแปลงผลงาน รวมทั้งนาภาพหรือข้อมูลต่างๆ ไปแชร์หรือ โพสต์
ด้วยจิตสานึกที่ดี

สรุปองค์ความรู้และข้อค้นพบ
จากการศึกษา นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์
เนมในประเทศไทย ผู้วิจัย ได้ข้อค้นพบว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม
กลุ่มลักชัวรี่ของประเทศไทยทาให้จ านวนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีจานวนมากจนควบคุม
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ไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการพัฒนาระบบการผลิตของธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการการ
ป้องกันและปราบปรามในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งมาตรการระดับนโยบาย
ด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาความ
ต้องการสินค้าของผู้บริโภค จากข้อค้นพบข้างต้น จึงควรมีการศึกษาต่อยอดโดยการศึกษา
นโยบายภาครัฐรวมถึงมาตรการในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมของ
ต่างประเทศเพื่อน ามาเปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ในส่วนหน่วยงานต ารวจที่
เกี่ยวข้อง คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีแนวทางแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น คือ การ
ปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมาย โดยทาหน้าที่ตร วจสอบ
และปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย (2) แนวคิดตารวจชุมชนสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็นเพื่อน
ของชุมชน ช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างตารวจกับประชาชน
(3) การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ท าหน้าที่เป็นนักวางแผนป้องกัน (4)
ทฤษฎีหน้าต่างแตก ทาหน้าที่เ ป็นผู้ตรวจตราความเรียบร้อย เมื่อพบปัญหาให้รี บแก้ไข
ทันที ก่อนที่ปัญหาเล็กๆ จะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่
นอกจากนี้ ในส่วนแนวทางแก้ปัญหาของกรมศุลกากร มีการปรับปรุงองค์กร
และ ระบบงานขององค์กรซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกากับองค์กรและระบบงานที่เหมาะสม การ
ปรับปรุงระบบงานมีความสาคัญสาหรับองค์กร ระบบงานที่ชัดเจน ทันสมัยจะสามารถให้
การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ กรมศุลกากรควรปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับ
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บทบาทการคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา โดยน าระบบแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) มาใช้ในงานคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทั้งนี้โดยที่กรมศุลกากรได้นาระบบ EDI มาใช้ในการบริหารงานศุลกากรแล้วหาก
ได้สร้างระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นตามคาแนะนาของ
องค์กรศุลกากรโลกจะทาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยสามารถให้ความคุ้มครองเป็นการทั่วไป
ต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในทรัพย์สินทางปัญญาได้ และแก้ไขปรับปรุงระเบียบของ
กรมศุลกากรให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ
ปรั บ ปรุ งองค์ ก รองค์ ก รที ่ เ หมาะสมมี ส ่ ว นท าให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ขององค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กรมศุลกากรสมควรปรับปรุงองค์กรโดยจัดทั้งหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยตรงขึ้นในกรมศุลกากร และ
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ณ จุดน าเข้าส่งออกประจ ากรมศุลกากรขึ้น คณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้
,บริห ารกรมศุ ลกากรและผู ้แ ทนของส่ วนราชการอื ่น ๆ ซึ ่ งเกี ่ ยวข้ องกับ การคุ ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่แนะนา ตลอดจนศึกษาด้นคว้าหาจุดบกพร่อง และวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และให้มีอานาจพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สั่งให้ผู้วาง
หลักทรัพย์หรือหลักประกันชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้นาเข้าหรือส่งออกกรณีความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการระงับการปล่อยสินค้าของผู้ร้องขอระงับการปล่อยสินค้าด้วย
ในส่วนการพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้
มีมาตรฐานการพิสูจน์ที่ง่ายขึ้น โดยรัฐควรที่จะกาหนดมาตรฐานการพิสูจน์ให้เป็นเพียง
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การพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ตามหลักการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้ฟ้อง
คดีกับผู้ถูกฟ้องคดีว่าใครสามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อถือได้มากกว่า กัน ซึ่งจะทาให้การฟ้อง
คดีดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างจากการฟ้องคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อโดยปราศจาก
ข้อสงสัยตามสมควรว่าจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษานโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมใน
ประเทศ ไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านนโยบายภาครัฐ
1.1รัฐบาลต้องผลักดันให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระแห่งชาติ
1.2 รัฐบาลต้องมีส่วนสาคัญในการช่วยผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดและจริงจัง
ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
1.3 รั ฐ บาลต้ อ งส่ งเสริ ม พั น ธมิ ต รระหว่ า งกระทรวงต่ า งๆ ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเช่ น
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์ ให้เดินไปในแนวทางเดียวกันหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
2. ด้านกฎหมาย
รัฐบาลต้องผลักดันให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดทุกราย รวมถึงสนับสนุนให้มีการแก้
กฎหมายเพื่อเอาผิดแก่เจ้าของสถานที่ที่ปล่อยให้มีการละเมิดในพื้นที่ของตนเองและเอา
ผิดกับผู้ซื้อ เช่นเดียวกับกฎหมายการรับซื้อของโจรในคดีอาญา

31

วารสารรามคาแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564

3. ด้านประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 เจ้าของลิขสิทธิ์และหน่วยงานของรัฐบาลต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและต่อต้านการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องให้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
3.2 เจ้าของลิขสิทธิ์และหน่วยงานเอกชน รวมถึงนักวิชาการต่างๆควรมีการ
รณรงค์ส่งเสริม หรือจัดอบรมให้คนในชาติมีจิตสานึกในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ และ
แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ควรสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และปลูกฝัง
ค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาโดยการสร้างค่านิยม
การไม่ซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งการไม่ซอื้ ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม
ทางออนไลน์
4. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการตรวจสอบการละเมิด
ลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
เครื่องหมายการค้า
4.2 ควรเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการละเมิด
ลิขสิทธิ์
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4.3 กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ กองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง ควรปฏิ บ ัต ิ งานในด้ านการบังคับ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติงานโดยใช้แนวคิดตารวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารข้อมูลหรือเบาะแสระหว่างตารวจกับชุมชนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 กรมศุลกากรแม้ว่าจะมีการปรับปรุงองค์กรและระบบงานที่เหมาะสมและ
ทันสมัยโดยนาระบบ EDI มาใช้ในการบริหารงานศุลกากรแล้ว แต่หากได้สร้างระบบ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นจะทาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถ
ตรวจสอบและให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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