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ปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าเลียนแบบ เป็นปัญหาที่มีการขยายตัวอย่าง
มากในหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  รวมถึงประเทศไทยที่สามารถพบเห็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาวางจ�ำหน่าย
อยู่ทั่วไป การเติบโตของตลาดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน และก�ำไรอย่างมหาศาลที่ผู้ผลิตและผู้จัด
จ�ำหน่ายจะได้รับ ช่องว่างทางกฎหมาย และปัจจัยส�ำคัญที่สุดคือ กระแสความนิยมจากผู้บริโภค ส�ำหรับเหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเลียน
แบบนั้นเนื่องจากความต้องการคุณค่าของตราสินค้าที่เป็นของแท้ ศักดิ์ศรี ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ และการบริโภคเพื่อสถานภาพ
ทางสังคม ซึ่งเป็นความต้องการด้านคุณค่าทางจิตใจมากกว่าลักษณะทางกายภาพของสินค้า แต่เนื่องจากผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงิน
ในราคาสูงจึงมีความคิดว่า ด้วยราคาทีต่ �่ำกว่าของสินค้าเลียนแบบท�ำให้คมุ้ ค่าทีจ่ ะซือ้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการตราสินค้าทีเ่ ป็นของแท้จะต้อง
พยายามสร้างคุณค่าตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้คุณภาพที่เหนือกว่า หรือมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของตราสินค้าที่เป็นของแท้
ขณะเดียวกันการสร้างคุณค่าตราสินค้าในจิตใจของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
และมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นของแท้มากขึ้น
Abstract

Intellectual property infringement, concerning either pirated goods or counterfeit goods, is one of the most serious
issues that have been increasing in the past decades, especially in Asian countries. Thailand is a major market trading all
kinds of counterfeit goods in the mass scale. There are, in fact, many factors encouraging the growth in illegal trade; from
alluring profits for the manufacturers and distributors that exploit the loop holes in the laws and regulations to the consumer
popularity, which is really the most important factor. Consumers embrace counterfeit goods as a result from their desire for
value of the authentic brand, prestige and image benefits that can offer them the certain social status they look for. This
depicts the fact that these consumers indulge in emotional benefits rather than physical benefits, but may be unwilling to
pay a high price for the brand. Therefore, they consider the lower price offered by counterfeits has more value for money.
Therefore, what the owner companies of authentic brands need to focus on is the development of Brand Equity. In building
this brand equity, it brings along the perception of higher quality product, as well as the pride of owning the authentic
goods, to its consumers. Eventually, it will become one major driving factor of Brand Loyalty that helps encourage the
consumers to gear their purchase on authentic brands instead.
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” หรือ “สินค้าเลียนแบบ” เป็นปัญหาที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนและมีการขยายตัวระดับสูงในหลายปีที่ผ่านมาและเป็นปัญหาไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย (Lai & Zaichkowsky,
1999,  223-235) ส�ำหรับตราสินค้า (Brand) ที่ได้รับความนิยมในการลอกเลียนแบบมักจะเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับสูง หรือที่เรียก
ว่า Luxury Brand ที่มีการจ�ำหน่ายไปทั่วโลก (International Brand) อาทิ Bally, Caivin Klein, Cartier, Chanel, Dior, DKNY, Gianni
Versace, Gucci, Hermes, Lacoste, Louis Vuitton, Patek Philippe, Prada, Rolex หรือ TAG Heuer  ซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของตราสินค้าที่เป็นของแท้ (Authentic Brand) และถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับนานาชาติ
206 Executive Journal
aw ������.indd 206

16/12/2010 14:32

เนือ่ งจากตราสินค้าทีเ่ ป็นของแท้นนั้ มักจะมีแหล่งผลิตมาจากหลาย
ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา ท�ำให้ประเทศที่มีการ
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเลียนแบบได้รับแรงกดดันจากประเทศ
เจ้าของตราสินค้าดังกล่าว และหน่วยงานสากล โดยเฉพาะแหล่ง
ผลิตสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาขนาดใหญ่อย่างเช่นประเทศ
จีน เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มี
การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอันดับ 3 ของโลก (“เผยไทยละเมิดลิขสิทธิ์
ติดอันดับ 3”, 2552, 16)
การขยายตัวของสินค้าเลียนแบบนั้นเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1970
เมื่อตราสินค้า  Levi’s ค้นพบว่ามีการเลียนแบบยีนส์ของ Levi’s
จ�ำนวนมากวางจ�ำหน่ายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
กระจายอยู่ทั่วไปในแถบยุโรปตะวันตก ซึ่งเป็นการลอกเลียนทั้ง
สินค้า ลวดลาย รูปแบบ คุณลักษณะ บรรจุภณั ฑ์ เครือ่ งหมายการค้า
และฉลาก นอกจากนีย้ งั พบว่าสินค้าเลียนแบบได้รบั ความนิยมและ
เติบโตขึ้นอย่างมากแบบทวีคูณในช่วงปี ค.ศ. 1998-2008 ที่ผ่าน
มาโดยเฉพาะการเลียนแบบตราสินค้าหรูที่เป็นสินค้าแฟชั่น เช่น
เสื้อผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน นาฬิกา และปากกา (Phau,
Sequeira & Dix, 2009, 262-281)
ความแตกต่างระหว่าง “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” และ “สินค้าเลียน
แบบ”

สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น แบ่งออกเป็น 2 ประ
เภทใหญ่ๆ คือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ผู้บริโภคทั่วไปเรียกว่า
“สินค้าเถื่อน” ซึ่งตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Pirated Goods”

และสินค้าเลียนแบบ หรือที่เรียกกันว่า “สินค้าก๊อบปี้” ซึ่งตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Counterfeit Goods”  
สินค้าละเมิดลิขสิทธิจ์ ะหมายถึง สินค้าทีม่ กี ารท�ำซ�ำ ้ ผลิต
ซ�้ำ คัดลอก ท�ำส�ำเนา ท�ำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ
บันทึกภาพและเสียงจากต้นฉบับโดยไม่ได้รบั อนุญาตทางกฎหมาย
และมักจะหมายถึงสินค้าประเภทเทคโนโลยีหรือการท�ำซ�้ำเนื้อหา
ของสือ่ ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ แผ่นซีดี ฟิลม์ ดีวดี ี รวมถึงการบันทึก
เพลงและภาพยนตร์ ส่วนสินค้าเลียนแบบจะเป็นสินค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาซึง่ แตกต่างออกไปในรูปแบบอืน่ อาทิ การลอก
เลียนแบบกระเป๋า เสื้อผ้าหรือนาฬิกาจากตราสินค้าชื่อดัง สินค้า
เลียนแบบจึงหมายถึง สินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อพยายามลอกเลียนแบบ
หรือจงใจปลอมแปลงอย่างผิดกฎหมายให้มีคุณลักษณะใกล้เคียง
หรือเหมือนกับสินค้าของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมักจะ
เป็ น การลอกเลี ย นรู ป แบบของสิ น ค้ า ลวดลาย บรรจุ ภั ณ ฑ์
เครื่องหมายการค้าและฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจหรือดูเหมือน
สินค้าของแท้ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั่วไปสินค้า
เลียนแบบมักจะเป็นการลอกเลียนแบบสินค้าประเภทแฟชั่นจาก
ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือที่เรียกว่า “สินค้าแบรนด์เนม” อาทิ
กระเป๋าเลียนแบบตราหลุยส์ วิตตอง นาฬิกาเลียนแบบตรากุชชี่
น�้ำหอมเลียนแบบตราดีเคเอ็นวาย หรือเสื้อผ้าเลียนแบบตราจิออร์
จิโอ อาร์มานี่ และพบว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมในการเลียนแบบ
มักจะเป็นสินค้าประเภทกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า น�้ำหอม แว่นตา
ปากกา เครื่องส�ำอาง และเครื่องประดับ เป็นต้น

ภาพที่ 1. แสดงตัวอย่างสินค้าที่เป็นของแท้ และสินค้าเลียนแบบ
สินค้าของแท้

สินค้าเลียนแบบ

ที่มา: ภาพสินค้าของแท้ จาก www.louisvuitton.com และภาพสินค้าเลียนแบบจาก http://www.google.co.th/imglanding
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ส�ำหรับประเทศไทย สินค้าเลียนแบบและสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ถือเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้
เป็นเจ้าของ หรือเรียกว่าเป็น “ผูส้ ร้างสรรค์” สินค้าเลียนแบบเหล่า
นี้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยมีมาตรการลงโทษผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าเลียนแบบ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสีป่ ี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2553)
นอกจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะก่อให้เกิด
ปัญหาการกระท�ำผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้คิดค้นหรือผู้
ประดิษฐ์ที่อาจจะรู้สึกท้อแท้ หรือไม่คุ้มค่ากับการวิจัยหรือการ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมและ
เจ้าของตราสินค้าของแท้ เช่น เสื้อผ้าเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ โปโล คลับ
(BHPC) เปิดเผยว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าเลียนแบบมา
นาน ท�ำให้สญู เสียโอกาสในการจ�ำหน่ายหรือเสียส่วนแบ่งของสินค้า
ถึงร้อยละ 50 (“ยาแรงล้างบางสินค้าก๊อบปี้”, 2552, 21-22) ดังนั้น
สินค้าเลียนแบบจึงไม่ได้สง่ ผลกระทบเฉพาะสินค้าและชือ่ เสียงของ
ตราสินค้าเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลถึงรายได้ ก�ำไร ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั
หรือการพัฒนาคิดค้น และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายของบริษัท
ผู้ประกอบการตราสินค้าที่เป็นของแท้ด้วย
สินค้าทีล่ ะเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญายังส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสินค้าที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
อย่างถูกกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีให้รัฐมากถึงร้อยละ 47
(“ผู้น�ำเข้าสินค้าก๊อบแบรนด์เนมเย้ยต�ำรวจ”, 2552, 5) แต่สินค้า
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่วนมากเป็นการน�ำเข้าโดยผิดกฎหมาย
หรือหลบเลี่ยงภาษี และยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคนไทย
ทีป่ ระกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย เพราะสินค้าเลียนแบบส่วนมาก
มีแหล่งการผลิตขนาดใหญ่และน�ำเข้ามาจากประเทศจีน จึงเข้ามา
แย่งพื้นที่การขายสินค้าของคนไทย และกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรัง
มานาน ในแต่ละปีรัฐบาลไทยต้องท�ำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาทีไ่ ด้จากการจับกุมเป็นจ�ำนวนมาก สร้างความเสียหาย
นับร้อยล้านบาท และจากข้อมูลของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2552 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 พบว่า มีการจับกุม
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 3,584 กรณี ยึดของกลางได้ 3,001,212
ราย สูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2551 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนความผิด
ด้านการละเมิดเครื่องหมายการค้า จับได้จ�ำนวน 3,681 กรณี ยึด
ของกลางได้ 2,100,619 ราย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ.
2551 ขณะที่ในปี พ.ศ. 2553 ช่วง 6 เดือนแรกของปี คือตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จับกุมได้แล้ว 2,654 คดี (“ใจดี

จัง! แจ้งจับเทปผีซีดีเถื่อนเก็บของ”, 2553, 25) แม้ข้อมูลข้างต้นจะ
แสดงถึงการปราบปรามอย่างต่อเนือ่ งจากหน่วยงานของรัฐ ก็ยงั ไม่
สามารถท�ำให้ปัญหาการผลิต น�ำเข้า และจ�ำหน่ายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศไทยหมดไป โดยยังสามารถพบเห็น
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าเลียนแบบจ�ำหน่ายได้โดยทั่วไป
การลักลอบผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญายังส่งผลกระทบเชิงลบอย่างยิ่งต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทัง้ ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตตราสินค้า เพราะ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมท�ำสนธิสัญญาที่เรียกว่า “สนธิสัญญากรุง
เบิร์น” ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ ท�ำให้ประเทศไทยได้รับการกดดันจากประเทศผู้ผลิต
สินค้าทีถ่ กู เลียนแบบและหน่วยงานสากลต่างประเทศอย่างมาก ซึง่
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปหรืออียู ทั้ง 3 กลุ่ม
ระบุตรงกันว่า ประเทศไทยยังคงมีการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เช่น
ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ เพลง รวมไปถึงเสื้อผ้า เครื่องหนัง น�้ำหอม
เครื่องส�ำอางจ�ำนวนมาก (“ตราหน้าไทยแหล่งก๊อบปี้”, 2552, 9)  
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้ประกาศผลการจัดอันดับ
ประเทศไทย ตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษประจ�ำปี 2552
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังต้องจับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (Priority Watch List: PWL) ซึ่งให้เหตุผลว่า
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังคงสร้างความห่วง
กังวลให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา (“นวัตกรรมการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา”, 2552, 11)
ปัจจัยที่ท�ำให้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความนิยม
ระดับสูง

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าเลียนแบบ
เป็นตลาดที่มีการเติบโตระดับสูง มีจ�ำนวนเงินหมุนเวียนอย่าง
มหาศาล อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่รายได้สูง สินค้าส่วน
ใหญ่มีลักษณะคงทน เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ท�ำให้เก็บรักษาได้นาน  
รวมถึงพัฒนาการของการลอกเลียนแบบที่ท�ำให้สินค้าเหล่านี้มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าของแท้ แม้จะใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน
ต�่ำกว่า แต่ก็มีรูปแบบและลวดลายใกล้เคียงกับสินค้าของแท้อย่าง
มาก ขณะเดียวกันการหลีกเลี่ยงภาษีท�ำให้ต้นทุนการจ�ำหน่ายลด
ต�่ำลงอย่างมาก รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคิดค้น ท�ำให้
สามารถจ�ำหน่ายในราคาที่ต�่ำกว่าสินค้าของแท้หลายเท่าตัว
สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและก�ำไรอย่างรวดเร็วให้กับผู้
1. ด้านผู้ผลิต
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ประกอบการ ขณะเดียวกันการน�ำความคิดหรือสินค้าของผู้อื่นมา
ลอกเลียนแบบก็เป็นสิ่งที่ง่ายในการท�ำธุรกิจ และถึงแม้ว่าสินค้า
เลียนแบบจะมีแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ แต่แหล่งผลิต
ขนาดใหญ่จะอยู่ในประเทศจีนซึ่งอยู่นอกเหนืออ�ำนาจการจับกุม
ของไทย
2. ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย พบว่ามีตวั แทนจ�ำหน่ายทัง้ รายใหญ่และ
รายย่อยจากประเทศไทยลักลอบน�ำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากประเทศจีน ซึง่ ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่จะมีการน�ำเข้า
สินค้าจากประเทศจีนไม่ต�่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันล้านบาท (“สินค้า
เถื่อนจีนทะลักสินค้าไทยกระอัก!”, 2552, 16) ขณะเดียวกันยังมีผู้
จัดจ�ำหน่ายรายย่อยจ�ำนวนมากทีก่ ระจายตัวในแหล่งท่องเทีย่ วและ
ศูนย์การค้าทั่วประเทศไทย อาทิ มาบุญครอง พัฒนพงษ์ คลอง
ถม สะพานเหล็ก สนามเสือป่า รวมถึงเชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี สงขลา กระบี่ และตลาดนัดหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ
3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ ไขปัญหาการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาไม่จริงจังกับการปราบปราม โดยนาย

อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
เหตุผลทีท่ ำ� ให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศทีม่ กี ารละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็นอันดับ 3 ของโลก เพราะในสังคมไทยยังมีการรับเงิน
ใต้โต๊ะและกฎหมายยังมีชอ่ งว่างอย่างมาก (“เผยไทยละเมิดลิขสิทธิ์
ติดอันดับ 3”, 2552, 16) โดยเฉพาะกฎหมายที่เอาผิดเฉพาะผู้ผลิต
และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า แต่ไม่เอาผิดกับผู้ซื้อ ท�ำให้ความต้องการ
ซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ท�ำให้
ตลาดนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
4. ความนิยมหรือความต้องการซื้อจากผู้บริโภค พบว่า
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีน่ ยิ มซือ้ และขายสินค้าเลียนแบบ
เป็นอย่างมาก ซึง่ จะเห็นได้จากศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด
เผยถึงผลส�ำรวจเกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเครือ่ งหมายการค้า
ในสายตาคนกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 79.9 ยอมรับว่าเคย
ซื้อหรือเช่าสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นซีดี ดีวีดี
เพลงและภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมาเป็นกระเป๋า รองเท้า
แว่นตา นาฬิกา ส่วนเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ เพราะมีราคา
ถูกมากที่สุดและหาซื้อได้ง่าย โดยผู้บริโภคส่วนมากร้อยละ 52.0
ตอบว่าไม่รู้สึกผิดที่ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (“คนกรุงเทพยังปลื้ม
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”, 2552, 9)
ส�ำหรับการวิจัยในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับสินค้าเลียนแบบ
และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงความต้องการ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซื้อในแง่มุม
ของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกลไกของตลาดย่อมมองที่
อุปทาน (Supply) ตามความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ (Demand)

ของผู้บริโภค โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาในประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่ง
พบว่า ผู้บริโภคคนจีนเต็มใจที่ซื้อสินค้าเลียนแบบ แม้ผู้บริโภคทุก
คนตอบว่าการผลิตสินค้าเลียนแบบผิดจรรยาบรรณ แต่กย็ งั ให้การ
ยอมรับต่อสินค้าเลียนแบบ (Lai & Zaichkowsky, 1999, 223-235)
ขณะที่  Wang, Zhang, & Zang (2005, 340-351) พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคล 4 ด้านคือ การพิจารณาถึงความคุ้มค่า (Valueconscious) การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Normatively Susceptible)
การค้นหาความแปลกใหม่ (Novelty Seeking) และความต้องการ
รวมกลุ่ม (Collectivism) รวมถึงปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิใ์ นประเทศจีน
และยังระบุว่า ผู้บริโภคคนจีนมีความคิดเห็นว่าซอฟต์แวร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์มีความน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ทางสังคม มีการใช้งานที่ดี
ขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงการซื้อซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้าน
กฎหมาย ขณะที่ Phau & Teah (2009, 15-27) พบว่า การบริโภค
เพื่อสถานภาพ (Status Consumption) และคุณธรรมหลัก
(Integrity) มีอิทธิพลอย่างสูงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเลียนแบบใน
ประเทศจีน นอกจากนี้ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Normative
Susceptibility)  ความพึงพอใจส่วนบุคคล (Personal Gratification)
และการค้นหาความแปลกใหม่ (Novelty Seeking) มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าเลียนแบบ และพบว่าทัศนคติต่อสินค้าเลียน
แบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ ขณะที่ Ang, Cheng, Lim &
Tambyah (2001, 219-235) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิใ์ นประเทศสิงคโปร์ สรุปได้วา่ ผูซ้ อื้ สินค้าละเมิดลิขสิทธิจ์ ะ
รับรู้ความเสี่ยงน้อยกว่า และให้ความเชื่อถือร้านค้าที่ขายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิใ์ นระดับทีม่ ากกว่าผูไ้ ม่ซอื้ และไม่คดิ ว่าการซือ้ สินค้า
เลียนแบบเป็นการเอาเปรียบกับนักร้องและธุรกิจเพลง นอกจากนี้
ผู้บริโภคยังไม่เห็นด้วยที่กล่าวว่าผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นคน
ไม่มจี ริยธรรม ทัง้ นีผ้ ซู้ อื้ และผูท้ ไี่ ม่ซอื้ สินค้าละเมิดลิขสิทธิม์ มี มุ มอง
ต่อสินค้าละเมิดลิขสิทธิแ์ ตกต่างกัน นอกจากนีย้ งั พบว่า ปัจจัยทาง
สังคมและปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอทิ ธิพลต่อทัศนคตติของผูบ้ ริโภค
ต่อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้าน
การพิจารณาถึงความคุม้ ค่า (Value-conscious) ในระดับทีส่ งู กว่า
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (Normatively Susceptible) และปัจจัย
ด้านคุณธรรมหลัก (Integrity)
จากผลการวิจัยในประเทศไทย จีน และสิงคโปร์ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้บริโภคจะรับรู้ว่าสินค้าเลียนแบบและสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิเ์ ป็นสินค้าผิดกฎหมาย แต่ยงั ให้การยอมรับในระดับ
สูง ผู้บริโภคไม่รู้สึกผิดและไม่คิดว่าผู้ซื้อสินค้าเลียนแบบไม่มี
จริยธรรม ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าเลียนแบบผิด
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กฎหมาย แต่การซือ้ สินค้าเลียนแบบเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้ ทัง้ นีพ้ บว่า
ตัวแปรส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อทัศนคติตอ่ สินค้าเลียนแบบ คือ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงและการบริโภคเพื่อสถานภาพ ซึ่งหมายถึงปัจจัย
ทางสังคมหรือการให้การยอมรับจากสังคมมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคจะให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาถึง
ความคุม้ ค่า ซึง่ หมายถึงการพิจารณาสิง่ ทีจ่ ะได้รบั กับตัวเงินทีต่ อ้ ง
จ่ายออกไป รวมถึงความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง
การซื้อ ตัวแปรด้านการค้นหาความแปลกใหม่ ซึ่งหมายถึงการ
ค้นหาความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความรู้สึกประสบ
ความส�ำเร็จในชีวติ รวมถึงตัวแปรด้านคุณธรรมหลักประจ�ำตัวของ
ผูบ้ ริโภคคือ การให้คณุ ค่าด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริต การแสดงความ
รับผิดชอบ และความสามารถในการควบคุมตัวเองของผู้บริโภค
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อสินค้าเลียนแบบในระดับสูง
ขณะเดียวกันทัศนคติต่อสินค้าเลียนแบบเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่ง
ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา
ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาจึงควรมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้ด้านความ
เสี่ยงของสินค้าเลียนแบบ ความไม่คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า
หรือการส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ นอกจากนีย้ งั ต้องมุง่ เน้น
การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเลียนแบบเป็น
ส�ำคัญ เพราะทัศนคติจะส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ โดยเฉพาะ
การปลูกฝังให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณธรรม และการให้ความ
ส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งมีนักวิชาการในประเทศไทย
อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า ปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย คือการขาดการส่งเสริมให้คนมีจิตส�ำนึก
และเคารพต่องานสร้างสรรค์ของบุคคลอืน่ ซึง่ หน่วยงานของรัฐจะ
ต้องเร่งด�ำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (“คนกรุงเทพยัง
ปลื้มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”, 2552, 9)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของชมัยทิพย์ บารมีอนันต์ (2551)
ในประเทศไทยพบว่า สาเหตุทผี่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่ซอื้ สินค้าเลียนแบบ
คือรูปแบบถูกใจ (ซึ่งเป็นรูปแบบที่ลอกเลียนแบบมาจากตราสินค้า
ที่เป็นของแท้) ความสวยงาม ปราณีต และเป็นสินค้าเกรด A
(เหมือนของแท้มากที่สุด) ขณะที่ Wixcox, Kim & Sen (2009,
247-259) ศึกษาเรือ่ ง “ท�ำไมผูบ้ ริโภคจึงซือ้ สินค้าเลียนแบบ?” เพือ่
ศึกษาถึงแรงจูงใจในการซื้อสินค้าเลียนแบบตราสินค้าที่มีชื่อเสียง
ระดับสูง (Counterfeit Luxury Brands) พบว่า ความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าเลียนแบบมาจากแรงจูงใจเพื่อการปรับตัวทาง
สังคม (Social-adjustive Fanction) และเป็นการรองรับความ
ต้องการจากตราสินค้าที่เป็นของแท้

ความนิยมสินค้าเลียนแบบของผู้บริโภคจึงเป็นผลมาจาก
ความต้องการบริโภคตราสินค้าทีเ่ ป็นของแท้ ทีส่ ง่ ผลต่อความรูส้ กึ
ด้านการแสดงสถานภาพเพื่อการยอมรับทางสังคม ซึ่งล้วนแต่เป็น
ความต้องการทางด้านอารมณ์ หรือการแสวงหาคุณค่าทางจิตใจ
มากกว่าประโยชน์ทางกายภาพจากสินค้า แต่เนื่องจากผู้บริโภค
อาจมีข้อจ�ำกัดด้านอื่น เช่น รายได้ ท�ำให้ต้องหันมาบริโภคสินค้า
เลียนแบบแทน ดังผลการวิจัยของ Ang et. al. (2001,  219-235)
พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยจะมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ ขณะที่  Hoe, Hogg & Hart (2003 cited in Wilcox et
al., 2009,  247-259) พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าเลียนแบบของ
ผูบ้ ริโภคได้รบั ผลกระทบจากความต้องการตราสินค้าทีเ่ ป็นของแท้
เพราะตราสินค้าเป็นสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณค่าของบุคคล
ซึ่งสอดคล้องกับที่ Bloch, Bush & Campbell (1993, 27-36) พบ
ว่าการซือ้ สินค้าเลียนแบบส่วนใหญ่มาจากความต้องการคุณค่าของ
ตราสินค้าของแท้ ศักดิ์ศรี การบริโภคเพื่อสถานภาพ คุณธรรม
หลักและผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ แต่ผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะ
จ่ายเงินในราคาสูง และถึงแม้ผู้บริโภคจะรับรู้ว่าสินค้าเลียนแบบมี
คุณภาพด้อยกว่าและให้คุณค่าด้านจิตใจน้อยกว่าสินค้าที่เป็นของ
แท้ แต่ดว้ ยปัจจัยด้านราคาทีต่ ำ�่ กว่า ผูบ้ ริโภคจึงมีความคิดว่าสินค้า
เลียนแบบคุ้มค่าเงินและการใช้สินค้าเลียนแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ดังนั้นถ้าผู้ผลิตสามารถสร้างตราสินค้า (Branding) ให้ผู้
บริโภคมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าของสินค้าทีเ่ ป็นของ
แท้กับสินค้าเลียนแบบได้อย่างชัดเจน จนท�ำให้ผู้บริโภคมีความ
ภักดีต่อตราสินค้าที่เป็นของแท้ได้ ปัญหาการซื้อสินค้าเลียนแบบ
ของผู้บริโภคก็อาจจะลดลง เนื่องจากการสร้างตราสินค้าเป็นการ
สร้างความหมายในใจของผู้บริโภค การตั้งราคาระดับสูงของ
ตราสินค้าจะท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีคุณภาพสูงด้วย
ดังนัน้ ตราสินค้าจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะสนับสนุนให้ผบู้ ริโภคตัดสิน
ใจซื้อสินค้าได้
ตราสินค้า (Brand) และคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)

คุณค่าของตราสินค้าที่เป็นของแท้ที่อยู่เหนือสินค้าเลียน
แบบนัน้ สามารถสะท้อนผ่านค�ำกล่าวของ Stephen King แห่ง WPP
Group (1970, cited in Aaker, 1991, 1)  ซึ่งแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ตราสินค้าไว้ว่า “ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นในโรงงาน แต่ตราสิน
ค้าเป็นสิง่ ทีผ่ ลิตขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์สามารถถูกลอกเลียน
แบบได้ แต่ตราสินค้ามีความแตกต่างอย่างโดดเด่น สินค้าอาจจะ
ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว แต่ตราสินค้าที่ประสบความส�ำเร็จจะอยู่
อย่างยั่งยืนตลอดไป”
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David Ogilvy (1955, อ้างถึงในวิทวัส ชัยปาณี, 2548, 31)
ได้ให้ความหมายของตราสินค้าไว้ว่า ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ที่มี
ความสลับซับซ้อน เป็นผลรวมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งผู้บริโภคได้เห็น
รูปร่างหน้าตาภายนอกของผลิตภัณฑ์ การได้ยนิ ชือ่ ได้สมั ผัสบรรจุ
ภัณฑ์และราคา เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ความเป็นมา ชื่อเสียงและ
โฆษณาของตราสินค้าในทิศทางทีก่ �ำหนดไว้ ตราสินค้าจึงเป็นสิง่ ที่
ถูกก�ำหนดขึ้นจากความรู้สึกโดยรวมของผู้บริโภค และเกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้ประสบกับตราสินค้านั้น
จากความหมายดังกล่าวตราสินค้า (Brand) จึงแตกต่าง
จากเครื่องหมายการค้า (Trademark) เพราะเครื่องหมายการค้า
เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารความหมาย และเพื่อแสดง
ความเป็นเจ้าของสิทธิทางกฎหมายเท่านัน้ (ซึง่ เครือ่ งหมายการค้า
เป็นองค์ประกอบหนึง่ ของตราสินค้าทีม่ กั จะถูกลอกเลียนแบบมาก
ที่สุด) แต่ “ตราสินค้าหรือแบรนด์จะหมายถึง ชื่อเสียงจากทุกสิ่ง
ทุกอย่างทีเ่ ป็นประสบการณ์รวมทีเ่ กีย่ วกับสินค้าหรือบริษทั ” แสดง
ให้เห็นว่าตราสินค้ามีองค์ประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ
เครื่องหมายการค้า สินค้า รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ
คุณค่าหรือความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ความมั่นใจใน
คุณภาพ นอกจากนี้ตราสินค้ายังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงหรือสร้างความ
ผูกพันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชือ่ มัน่ และภักดีในตราสินค้า (ศิรกิ ลุ เลากัยกุล, 2546, 15-25)
ตราสินค้าที่ประสบความส�ำเร็จจึงมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้
บริโภค หรือทีเ่ รียกว่า คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) อาทิ ความ
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริโภคมักจะยอมจ่ายเงินที่มาก
ขึ้นเพื่อให้ได้ตราสินค้าที่ต้องการ คุณค่าตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้
บริโภค จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์หรือหน้าทีเ่ ชิงสัญลักษณ์ทางสังคม
ของผูบ้ ริโภค ซึง่ สัญลักษณ์ทแี่ สดงออกผ่านทางตราสินค้านีจ้ ะเป็น
เหมือนพาหนะในการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่นในสังคม
และแสดงออกถึงแนวคิดด้านตัวตน (Self-concept) ของบุคคล
รวมทัง้ เป็นการแสดงออกเพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับทางสังคม ดังนัน้
ตราสินค้าจึงกลายเป็นช่องทางทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคสามารถสะท้อนตัว
ตน รสนิยม และเอกลักษณ์ในการบริโภคสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะใช้
ตราสินค้าแสดงถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือคุณค่าที่ต้องการ
แสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวถึงคุณค่าตราสินค้าที่
สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด คือ 1) บริษัท
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงได้เพราะการตระหนักรู้
ต่อตราสินค้า (Brand  Awareness) และความภักดีต่อตราสินค้า
(Brand  Loyalty) 2) บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการค้าในการต่อ
รองกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและผูค้ า้ ปลีก เพราะคนกลางจะจัดหาตราสิน

ค้าไว้ขาย  3) บริษทั สามารถหลีกเลีย่ งการแข่งขันด้านราคาได้ หรือ
สามารถตัง้ ราคาได้สงู กว่าคูแ่ ข่งขัน เพราะตราสินค้ามีคณุ ภาพการ
รับรู้ที่สูงกว่าคู่แข่งขัน และ 4) บริษัทสามารถขยายตราสินค้าได้
มากขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าผู้บริโภคมีการรับรู้ในคุณค่าของตราสิน
ค้าสูง จะมีการยอมรับในตราสินค้า ความรู้สึกชอบมากกว่า และ
มีความตั้งใจที่จะซื้อตราสินค้านั้นๆ ในระดับสูงด้วย
ดังนั้น ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ
รัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือครอบครัว
ให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในการปราบปราม และมุ่งปรับเปลี่ยน
การรับรู้ และทัศนคติต่อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถึงผล
เสียและผลกระทบเชิงลบของสินค้าเหล่านี้ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิด
ด้านจริยธรรม การเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างถูกต้อง ประกอบกับ
ถ้าผู้ประกอบการสามารถสร้างคุณค่าตราสินค้าในระดับสูง จน
ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าที่เป็นของแท้ได้ ปัญหา
การซื้อและการจ�ำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็น่าจะ
มีแนวโน้มลดลง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับนักการตลาด และผู้ประกอบการตราสินค้าที่
เป็นของแท้

1. พยายามสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง มีภาพลักษณ์เชิง
บวก และสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพือ่
สร้างความแตกต่างทางด้านจิตใจ หรือแสดงถึงความพิเศษเฉพาะ
ตัวของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของแท้ อันจะน�ำมาซึ่งความภักดีต่อ
ตราสินค้านั้น
2. พยายามสร้างคุณภาพ การใช้งาน และความน่าเชือ่ ถือ
ให้สินค้าของแท้ จนผู้บริโภคสามารถมองเห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากสินค้าเลียนแบบ
3. พยายามสร้างคุณสมบัตขิ องสินค้าของแท้ ให้มลี กั ษณะ
พิเศษเฉพาะจนยากต่อการเลียนแบบ หรือท�ำให้ผู้บริโภคสามารถ
แยกแยะสินค้าของแท้กับสินค้าเลียนแบบออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน
4. ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคเกีย่ วกับผลกระทบเชิง
ลบของสินค้าเลียนแบบ เช่น ปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
หรือความเสี่ยงจากการใช้งาน และชี้ให้เห็นถึงความไม่คุ้มค่าต่อ
การใช้งานในระยะยาวของสินค้าเลียนแบบ
5. สื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงผลกระทบเชิงลบของสินค้า
เลียนแบบในแง่เศรษฐกิจ เช่น การไม่เสียภาษีของผูจ้ �ำหน่ายสินค้า
เลียนแบบ เป็นธุรกิจทีเ่ อาเปรียบทัง้ ผูบ้ ริโภค เจ้าของสินค้าของแท้
ผู้คิดค้น และเศรษฐกิจของประเทศ
6. เนื่องจากผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าเลียนแบบ เพราะ
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รู้สึกว่าเป็นการประหยัดเงิน และซื้อได้บ่อยครั้งกว่า รวมทั้งปัจจัย
ด้านรายได้ก็มีผลต่อการซื้อสินค้าในผู้บริโภคกลุ่มนี้ นักการตลาด
จึงต้องชี้ให้เห็นถึงข้อมูลด้านตัวเลข เช่น สินค้าเลียนแบบไม่
สามารถขายต่อได้เหมือนสินค้าของแท้ หรือถ้าน�ำจ�ำนวนเงินจาก
การซือ้ สินค้าเลียนแบบหลายๆ ครัง้ มารวมกัน ก็อาจจะเป็นจ�ำนวน
เงินทีส่ งู มากจนสามารถซือ้ สินค้าของแท้ได้ ขณะเดียวกันก็สง่ เสริม
ให้ผบู้ ริโภคทีม่ รี ายได้ไม่มากซือ้ สินค้าของแท้ทมี่ รี าคาไม่สงู จนเกิน
ไป
7. ส�ำหรับตราสินค้าที่เป็นของแท้ ควรแสดงให้ผู้บริโภค
เห็นถึงมาตรฐานการบริการที่สินค้าเลียนแบบให้ไม่ได้ อาทิ การ
รับประกันอายุการใช้งาน หรือการบริการดูแลหลังการซื้อให้นาน
ขึ้น เพื่อแสดงถึงมูลค่าของตราสินค้าของแท้
8. นักการตลาดควรเน้นเรือ่ งศักดิศ์ รี และความภาคภูมใิ จ
ที่ได้เป็นเจ้าของสินค้าของแท้ และย�้ำเตือนให้ผู้บริโภคเห็นถึงการ
สูญเสียสถานภาพทางสังคมถ้าใช้สินค้าเลียนแบบ หรือรณรงค์ให้
ผู้บริโภคเห็นว่า การใช้สินค้าเลียนแบบเป็นเรื่องน่าอับอาย
9. ส่งข้อความหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่ แสดงถึงการพบเห็น รวม
ทั้งตักเตือนถึงการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไม่มีจริยธรรม และเป็นการ
กระท�ำที่ผิดกฎหมาย
10. ตราสินค้าของแท้ตอ้ งแสดงถึงคุณธรรมในการท�ำธุรกิจ
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ เป็นการลบค�ำกล่าวหาหรือ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในด้านทีม่ องว่า ตราสินค้าของแท้ตงั้ ราคาสูง
เกินกว่าสิ่งที่ควรเป็น

11. ส�ำหรับสินค้าที่เป็นตราสินค้าใหม่ในตลาดควรจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอาจจะมีการจดทะเบียนแบบที่มี
ลักษณะเฉพาะของตราสินค้าเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ข้ อ เสนอแนะส�ำ หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาล และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญกับการ
สอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังจิตส�ำนึกในการ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ ง โดยอาจจะก�ำหนดบทลงโทษทีร่ นุ แรงมากขึน้ ทัง้ ผูผ้ ลิต
และผู้จ�ำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. หน่วยงานของรัฐอาจจะต้องมีมาตรการจับกุมหรือ
เอาผิดกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
ลดความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ผิดกฎหมายลง
4. หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเสริม และให้ความรู้ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์กับผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อให้มีความ
สามารถคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และหันมาสร้างตราสินค้าของตัว
เอง
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