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อัตราการละเมิดลิขสิทธิซ
์ อฟตแวรเครือ
่ งคอมพิว
เตอรพซ
ี ใ
ี นไทยป 2551 ลดลง 2 เปอรเซ็นต
มูลคาความสูญเสียจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสงู กวา 609
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
กรุงเทพฯ (วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) –
วันนี้กลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร (บีเอสเอ)
ไดเผยผลการศึกษาของไอดีซ-ี
บีเอสเอเรือ
่ งการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในประเทศตางๆ ทัว
่ โลก
ครั้งที่ 6 ที่ทําการศึกษาโดยไอดีซี
บริษัทศึกษาวิจัยตลาดดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําระดับโลก
พบวา
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรพีซใ
ี

นประเทศไทยลดลง 2 เปอรเซ็นตเปนปที่สองติดตอกันโดยอยูท
 ี่ 76
เปอรเซ็นตในป 2551
อยางไรก็ตาม
มูลคาความสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในประเ
ทศไทยยังคงอยูใ
 นอัตราทีส
่ ูงขึ้นคิดเปนมูลคา 609
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550
ที่มีมูลคา 468 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
แมวาการศึกษาอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรป 2551 ใน
110 ประเทศทั่วโลก พบวาใน 57 ประเทศ
มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงเล็กนอย ใน 36
ประเทศคงอัตราเดิมและ16
ประเทศทีม
่ ีอัตราการละเมิดซอฟตแวรสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในเครื่องคอมพิวเตอรพีซท
ี ั่วโล
กยังคงมีอัตราสูงขึ้นเปนปที่สองจาก 38 เปอรเซ็นตเปน 41
เปอรเซ็นต
เนื่องจากการนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรทางเรือมีอัตราเติบโตขึน
้ อ
ยางรวดเร็วในประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สงู อยางเชน
ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย
“ผลการศึกษาครั้งนี้เปนสัญญาณทีด
่ ส
ี ําหรับผูป
 ระดิษฐคิดคนนวัตก
รรม อุตสาหกรรมซอฟตแวร และภาคธุรกิจโดยรวมของไทย”
นางสาวศิริภท
ั ร ภัทรางกูร
โฆษกคณะกรรมการกลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวรประจําประเทศ
ไทยกลาว
“ความพยายามของกรมทรัพยสินทางปญญาในการใหความรูแกภ
าคธุรกิจ ประกอบกับการปองปรามอยางจริงจังของตํารวจ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดีเชนนีข
้ น
ึ้
อยางไรก็ตามเรายังจําเปนตองดําเนินการกับผูท
 ี่ละเมิดพระราชบั

ญญัติลิขสิทธิ์ไทยตอไป อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรที่ 76
เปอรเซ็นตนั้นสูงเกินกวาทีข
่ ับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปขาง
หนาได”
มูลคาความสูญเสียที่เกิดแกอุตสาหกรรมซอฟตแวรโลกจากการละ
เมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรบนพีซีทะลุ 50,000
ลานเหรียญสหรัฐเปนครั้งแรก มูลคาความสูญเสียทัว
่ โลกเพิ่มขึ้น
11 เปอรเซ็นตคด
ิ เปน 53 พันลานเหรียญสหรัฐ
แตกวาครึ่งเปนผลมาจากการออนคาของเงินสกุลดอลลาร
หากไมคด
ิ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
มูลคาความสูญเสียเพิม
่ สูงขึ้น 5 เปอรเซ็นต เปน 50.2
พันลานเหรียญสหรัฐ
“เราคืบหนาไปมากในการตอสูกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรบน
พีซี
ซึ่งไมเพียงสงผลดีตออุตสาหกรรมซอฟตแวรเทานั้นแตยังสงผลดี
ตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวางดวย” มร. โรเบิรต ฮอลลี่แมน
ประธานเจาหนาทีบ
่ ริหาร กลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวรกลาว
“ขาวรายคือการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรยังคงเกิดขึ้นทัว
่ โลก
สงผลเสียตอบริษท
ั ผูใหบริการดานไอที
สรางความไดเปรียบทางธุรกิจที่ไมเปนธรรมใหแกผูทใ
ี่ ชซอฟตแว
รละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย”
มร. เจฟฟรีย ฮารดีย
รองประธานและผูอํานวยการประจําภูมิภาคเอเชียของบีเอสเอ
กลาวถึงผลการศึกษาครั้งนี้วา “ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรบนพีซีลดลงใน

8 ประเทศ

คงทีใ
่ น 7 ประเทศ และเพิ่มขึน
้ ใน 3 ประเทศ
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์เฉลีย
่ ของภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟกเพิ่มขึ้นเป

น 61 เปอรเซ็นต จาก 59 เปอรเซ็นตเมื่อปที่แลว
โดยมีมล
ู คาความสูญเสียกวา 15 พันลานเหรียญสหรัฐ
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์เฉลีย
่ ของภูมภ
ิ าคเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบ
โตของตลาดพีซีในประเทศที่มีอต
ั ราการละเมิดลิขสิทธิ์สูง
แมวาอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศที่มีอต
ั ราการละเมิดลิขสิท
ธิ์สูงเหลานี้จะลดลง
การเติบโตของตลาดพีซย
ี ังอาจทําใหอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์เฉลี่ย
ของทัง้ ภูมิภาคเพิม
่ ขึ้นอยูด”ี
“เรายินดีที่ประเทศอยางเชน จีน
กําลังเดินไปในทิศทางทีถ
่ ูกตองในการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรบนพีซี เชนเดียวกับการทีร่ ัฐบาลของประเทศตางๆ
ในภูมิภาคนี้ใหการสนับสนุนโดยจัดทําโครงการรณรงคสรางควา
มรับรู
ชักชวนภาคธุรกิจใหปรับเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ
ง ดําเนินคดีกับผูทล
ี่ ะเมิด
ตลอดจนวางกรอบทางกฎหมายใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดีปญหายังคงมีอยู กลุมหนึง่ ที่มีปญหามาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเกิดใหม
คือผูบริโภคและธุรกิจขนาดเล็กทีซ
่ อ
ื้ คอมพิวเตอรประกอบเองไมมี
ยี่หอซึง่ มักติดตั้งซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์มาพรอมกับเครื่อง” มร.
ฮารดียกลาว
“การเขาถึงซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอรเน็ต
ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามการใชงานอินเตอรเน็ต
บรอดแบนดความเร็วสูงในภูมิภาคนีเ้ ปนอีกปญหาหนึ่ง” มร.
ฮารดียเสริม “นอกจากนี้ เราพบบอยวาบริษท
ั ตางๆ
ขาดนโยบายในการบริหารจัดการสินทรัพยประเภทซอฟตแวร
ทั้งๆ
ที่ควรมีแนวทางดังกลาวเพือ
่ ปองกันไมใหเกิดการใชซอฟตแวรละเ

มิดลิขสิทธิ์ในทีท
่ ํางาน
ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานซอฟตแวรและประสิท
ธิผลในการทํางาน”

ผลเสียนัน
้ กวางกวาแคอต
ุ สาหกรรมซอฟตแวร
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสงผลกระทบอยางกวางขวาง
ตัวอยางเชน ทุกๆ 1
ดอลลารที่จายไปเพื่อซื้อซอฟตแวรทม
ี่ ีลิขสิทธิถ
์ ูกตอง อีก 3-4
ดอลลารจะถูกจายไปกับบริการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดย
ผูใหบริการในประเทศ การศึกษาของไอดีซใ
ี นป 2551
นี้ทํานายวาหากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรลดลง 10
จุดภายใน 4 ป จะเกิดการจางงานใหม 600,000 ตําแหนงทัว
่ โลก
การทํานายนั้นไดรับการยืนยันโดยประสบการณจริงในจีนและรัสเ
ซีย ผลการศึกษาครั้งใหมบอกไวเชนนั้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรยังทําใหการจัดเก็บภาษีรายไดลดลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่รัฐบาลตองเผชิญกับความกดดัน
ดานเศรษฐกิจ การศึกษาป 2551
ระบุวาหากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรลดลง 10 จุด
รายไดของรัฐจะเพิ่มขึ้น 24,000 ลานเหรียญ โดยไมตองขึน
้ ภาษี
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรยังเพิ่มปญหาดานอาชญากรรมคอมพิ
วเตอรและความปลอดภัย ตัวอยางเชน
การระบาดของไวรัสคอนฟคเกอร (Conficker) ไปทัว
่ โลกเมื่อเร็วๆ
นี้
สาเหตุสว
 นหนึ่งมาจากการใชซอฟตแวรเถื่อนทีป
่ ราศจากการอัพเ
ดตดานความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ จากการศึกษาเมื่อป 2549
ไอดีซีพบวา เว็บไซต 29 เปอรเซ็นตและเพียร ทู เพียร ไซต 61

เปอรเซ็นตทน
ี่ ําเสนอซอฟตแวรเถื่อน
พยายามโจมตีคอมพิวเตอรที่ใชทดสอบดวยโทรจัน (Trojan)
สปายแวร (Spyware) คียล็อกเกอร (Keylogger)
และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อขโมยขอมูลสวนบุคคล

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ ยังสรุปไมได
การศึกษาระบุวาภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ ทั่วโลกสงผลกระทบตอการล
ะเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในหลายทาง มร. วิคเตอร ลิม
รองประธานดานกิจการใหคําปรึกษา
ประจําภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟกของไอดีซีกลาววา
ผูบริโภคซึ่งมีกําลังซื้อลดลงอาจเก็บคอมพิวเตอรไวใชงานนานขึ้น
ซึ่งมีแนวโนมทําใหการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นตาม
เนื่องจากคอมพิวเตอรเครื่องเกามักมีซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์บรร
จุอยูมากกวา อยางไรก็ดีกระแสความนิยมและยอดขายของ
“เน็ตบุค”
ที่มีราคาไมแพงมักจะมาพรอมกับซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ซึ่งอาจจะกระตุนใหองคกรและธุรกิจตางๆมีการบริหารจัดการสินท
รัพยซอฟตแวรทด
ี่ ข
ี ึ้น เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันยังทําใหคา ใชจายทางดานไอทีลดลงดวย
กําลังซื้อที่ลดลงเปนเพียงหนึ่งในหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร” มร. ลิมกลาว
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํายอมสงผลกระทบ ทัง้ ในแงบวก และแงลบ
แตเปนเพียงปจจัยหนึ่งในหลายๆ
อยางและคงยังบอกไมไดชด
ั เจนจนกวาตัวเลขของป 2552
จะออกมา”
ผลการศึกษาสําคัญอื่นๆ มีดังตอไปนี้

• อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในจีนลดลง 10 จุดในชวง 5 ปทผ
ี่ านมา
เปนผลมาจากการปราบปรามและใหความรู
ตลอดจนโปรแกรมใหผข
ู ายจําหนายซอฟตแวรที่มีลข
ิ สิทธิ์ถูกต
องและการทําขอตกลงกับโรงงานรับจางผลิต (OEMs)
และผูจัดจําหนาย
รัฐบาลจีนไดออกมาตรการใหโรงงานผลิตพีซใ
ี นประเทศขายแ
ตพซ
ี ีทม
ี่ ีระบบปฏิบต
ั ิการที่มล
ี ิขสิทธิ์ถก
ู ตองตามกฎหมายเทานัน
้
• อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในอินเดียลดลง 6 จุดในชวง 5
ปที่ผานมา ทั้งๆ ทีต
่ ลาดพีซเี ติบโตอยางรวดเร็ว โดยผูซอ
ื้ 65
เปอรเซ็นตคือผูบริโภคทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
ปที่แลวยอดขายในกลุมผูบริโภคทัว
่ ไปเติบโตกวา 10
เปอรเซ็นต ในขณะที่ยอดขายในกลุม
 อื่นๆ ตกลง 7 เปอรเซ็นต
• อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรบนพีซใ
ี นฮองกงลดลง 3
จุดในป 2551 ซึ่งลดลงมากที่สุดในภูมิภาคนี้
ในขณะทีอ
่ ัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในออสเตรเลียและญี่ปน
ุ
สองประเทศที่ตลาดเติบโตเต็มทีใ
่ นภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
 ลดลง
2 เปอรเซ็นต
• เศรษฐกิจตลาดเกิดใหมครองสวนแบงกวา 45
เปอรเซ็นตในตลาดฮารดแวรพีซโี ลก แตไมถงึ 20
เปอรเซ็นตในตลาดซอฟตแวรสําหรับพีซี
หากสวนแบงในตลาดซอฟตแวรสําหรับพีซีของประเทศเศรษฐ
กิจเกิดใหมเหลานี้อยูในระดับเดียวกับตลาดฮารดแวร
ตลาดซอฟตแวรจะเติบโตถึง 40 พันลานเหรียญสหรัฐตอป
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ทว
ั่ โลกแมจะลดลงเพียงหนึง่ เปอรเซ็นต
ตอป แตมม
ี ูลคาเพิ่มขึ้นถึง 20
พันลานหรียญในการกระตุนอุตสาหกรรมไอที
• การลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลงเพียงแคหนึ่งจุดตอปจะสรางร
ายไดกระตุนอุตสาหกรรมไอที20,000 ลานเหรียญสหรัฐ

• การแพรขยายของอินเตอรเน็ตจะเพิม
่ ปริมาณซอฟตแวรละเมิด
ลิขสิทธิ์ ภายใน 5 ปขางหนา ประชาชน 460
ลานคนจากประเทศตลาดเกิดใหมจะเขาสูสังคมออนไลน
การเติบโตจะสูงทีส
่ ุดในกลุม
 ผูบริโภคทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
ซึ่งมีแนวโนมการละเมิดลิขสิทธิ์สูงกวาองคกรธุรกิจหรือหนวยง
านของรัฐ
• ประเทศทีม
่ ีอัตราการละเมิดลิขสิทธิต
์ า่ํ ที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน นิวซีแลนด และ
ลักเซ็มเบิรก ประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์สูงที่สด
ุ คือ
อารเมเนีย บังคลาเทศ จอรเจีย และซิมบับเว
โดยทั้งหมดมีอัตราการละเมิดสูงกวา 90 เปอรเซ็นต
“ยังดีที่ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาเราสามารถลดอัตราก
ารละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรลงไดโดยใชหลายวิธีประกอบกัน
ไดแก การใหความรูแกผูบริโภค
การมีนโยบายดานทรัพยสน
ิ ทางปญญาทีเ่ ขมแข็ง
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
และโปรแกรมจูงใจใหปรับเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย
สําหรับธุรกิจและหนวยงานภาครัฐ
ความคืบหนาในหลายประเทศในภูมภ
ิ าคนี้คือขอพิสูจนวาวาวิธีกา
รเหลานี้ไดผล และรัฐบาล ธุรกิจ
ตลอดจนผูบริโภคลวนแตไดรับประโยชนดวยกันทัง้ สิ้น” มร.
ฮารดียกลาว
การศึกษาของบีเอสเอ-ไอดีซีครั้งนี้
ครอบคลุมการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําเร็จรูปทั้งหมดทีใ
่ ชงานบ
นเครื่องพีซี
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ
แล็บท็อป
หรือคอมพิวเตอรพกพา
การศึกษาครั้งนี้ไมครอบคลุมซอฟตแวรประเภทอื่นๆ
เชน
ซอฟตแวรทใ
ี่ ชงานบนเซิรฟ
 เวอร หรือเมนเฟรม

ผลการศึกษาฉบับเต็ม
สามารถหาอานไดจาก http://www.bsa.org/globalstudy
###
กลุม
 พันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร (www.bsa.org)
เปนผูนําแถวหนาที่ทุมเทใหกับการสงเสริมโลกดิจิตอลที่ปลอดภัย และถูกกฎหมาย
บีเอสเอเปนกระบอกเสียงของอุตสาหกรรมซอฟตแวรเชิงพาณิชย
และคูคาฮารดแวรทั่วโลกตอหนารัฐบาล ของประเทศตางๆ
และในตลาดการคาระหวางประเทศ สมาชิกบีเอสเอ
ประกอบดวยผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรซึ่งเปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วที่สุดในโลก
บีเอสเอสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี
ผานโครงการเพื่อการศึกษาและนโยบายที่สงเสริมการปกปองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
การรักษา ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร การคา และอีคอมเมิรส
สมาชิกบีเอสเอ รวมถึง อโดบี, อาจิเลนท เทคโนโลยี, อัลเทียม, แอปเปล, ออโตเดสค,
เบนลี่ ซิสเต็มส, ซีเอ, คารเดนซ ดีไซน

ซิสเต็มส, ซิสโค ซิสเต็มส,

คอเรล,ไซเบอรลิงค, แดสเซิลท ซิสเต็มส โซลิดเวิรค
 ส คอรปอเรชั่นเ เดล,
เอ็มบารคาเดโร, ฟรอนทไลน พีซีบี โซลูชั่นส (ในเครือออรโบเท็ค วาเลอร คัมปานี),
เอชพี, ไอบีเอ็ม, อินเทล, อินทูท, แมคอาฟ, ไมโครซอฟท, มายดเจ็ท, มินิแทบ,
เน็ดกราฟฟคส, พีทีซี, เคิรค, เควสท ซอฟตแวร, โรเซ็ตตา สโตน, เอสเอพี, สเกลเอเบิล
ซอฟตแวร, ซีเมนส, เอสพีเอสเอส, ไซเบส, ไซแมนเทค, ไซนอปซิส, เทคลา และ เดอะ
แมธเวิรกส สมาชิกบีเอสเอในประเทศไทยคือไทยซอฟตแวร เอ็นเตอรไพรส
ไอดีซีเปนผูใหบริการขอมูลตลาดระดับคุณภาพชั้นนําของโลก รวมทั้งบริการที่ปรึกษา
และการจัดงานตางๆสําหรับภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม
และตลาดเทคโนโลยีผูบริโภค
ไอดีซีชวยใหมืออาชีพดานไอที
ผูบริหารธุรกิจ
และแวดวงการลงทุนมีขอเท็จจริงประกอบการตัดสินใจซื้อเทคโนโลยี
และกลยุทธทางธุรกิจ นักวิเคราะหของไอดีซีกวา 900 คน
ใหบริการความเชี่ยวชาญในระดับโลก
ระดับภูมิภาค

ใน

90 ประเทศ
และระดับทองถิ่น

ทางดานเทคโนโลยี โอกาส และแนวโนมทางธุรกิจ ไอดีซีมีประสบการณกวา 43
ปในการใหขอมูลเชิงกลยุทธแบบเจาะลึก
เพื่อชวยใหลก
ู คาบรรลุเปาหมายหลักทางธุรกิจ
ไอดีซีเปนบริษัทในเครือไอดีจี
ผูนําระดับโลกในทางดานสื่อเทคโนโลยี
การวิจัย
และการจัดงานตางๆ
คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.idc.com

