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การตระหนักรู้ของดิจิทัลเนทีฟไทยต่อการละเมิดลขิสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการตระหนักรู้ของดิจิทัลเนทีฟไทยและการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่น
ออนไลน์มีจุดประสงค์ในการศึกษาการตระหนักรู้ของดิจิทัลเนทีฟไทยต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและ
แอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ การบริโภคสื่อของดิจิทัลเนทีฟไทยที่น าไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชัน
ญี่ปุ่นออนไลน์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่มีการต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะ
ผู้บริโภค โดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือการถอดบทเรียน เก็บข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่มีแหล่งเผยแพร่การ์ตูนและ   
อนิเมชั่นญี่ปุ่น และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์ดิจิทัลเนทีฟจ านวน 10 
คน และ ผลการวิจัยปรากฏว่า มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน 3 ขั้นตอนคือ 1.การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยเป็นการคัดลอกโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดาวน์โหลดจากแหล่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 2.การแก้ไขหรือ
ดัดแปลงข้อมูล 3.การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกปรากฏว่าจากดิจิทัลเนทีฟทั้ง 10 
มีความตระหนักรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมด มีกระท าการละเมิดกฎหมายแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับที่เพียงน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระดับที่ดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยดิจิทัลเนทีฟสร้างพ้ื นที่
ต่อรองที่เรียกว่า “พ้ืนที่สีเทา” ขึ้นเพ่ือให้การละเมิดดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ 
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Abstract 

The research “Thai Digital Native Awareness of Copyright Issues Related to Online 
Manga Anime” aims to study copyright awareness of Thai’s digital native and abuse of 
Japanese manga and anime, media consumption of Thai’s digital native which led to abuse 
of Japanese manga and anime and negotiation of Thai digital natives who have abused 
Japanese manga and anime on the internet. The research conducted 2 methodologies, the 
first one is non-participant direct observation method for explain abusing which is collected 
from the internet, the second one is in-depth interviewing, interviewed 10 of Thai digital 
natives as the key informants. The result shows that Thai digital natives have done 3 
processes of abuse. The first one is to copy or download information into computer system. 
The second one is to adapt or to edit the data. The last one is to publish those data on the 
internet. The result from in-depth-interviews shows that the key informants as Thai digital 
natives have copyright awareness, but they involved in 2 stages of abuse. The first one is to 
consume information which break copyright law and the second one is to redistribute 
adapted or edited information. They have a negotiated explanation for abusing which was 
considered as “the gray zone” to make it acceptable.  
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เกิดสื่อใหม่และอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือความ
สะดวกสบาย ทุ่นแรง ร่นทั้งเวลาและระยะทาง เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต 
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเชื่อมต่อให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
สมาร์ตโฟน เป็นต้น บุคคลที่เกิดและเติบโตในช่วงนี้เรียกว่า ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Native) หรือชาว
ดิจิทัลโดยก าเนิด ซึ่งปัจจุบันมีอายุประมาณไม่เกิน 24 ปี คนกลุ่มนี้นับวันจะทวีความส าคัญและ
จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ดิจิทัลได้
อย่างช านาญ มีความรู้สึกคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าคนยุคอ่ืน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ปกติในชีวิตประจ าวัน  

ในขณะเดียวกันการพัฒนาของอินเตอร์เน็ตก็เป็นปัจจัยบริบทที่ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
การเผยแพร่ ดิจิทัลเนทีฟ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เช่น “สแกนเลชั่น” (การท าซ้ าภาพ
การ์ตูนมาเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต) เมื่อการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นที่นิยมและได้รับความต้องการทั่วโลกแต่
ตลาดไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทั่วถึงในการแปลภาษาอ่ืนๆ จึงเกิดการเผยแพร่ในระดับ “แฟนสู่
แฟน” เพ่ือก้าวผ่านข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และภาษาอย่างผิดกฎหมายดังกล่าว จึงมีข้อสังเกตว่าดิจิทัลเน
ทีฟไม่ได้ให้ความส าคัญกับการใช้งานที่ถูกต้อง ได้กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ (Hye-Kyung Lee, 2009 : 
1011)  

 ในกลุ่มดิจิทัลเนทีฟในไทยก็ปรากฏการใช้งานโดยละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนและการ์ตูน
แอนิเมชัน (Manga and Anime) จากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับนิยมมาอย่างยาวนานและ
เคยอยู่ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันล้วนเปลี่ยนแพลตฟอร์มเข้ามาอยู่ในสื่อใหม่หรือ
อินเทอร์เน็ตและยังคงมีเนื้อหาและท าหน้าที่เหมือนเดิมทุกประการ กล่าวคือ สื่อเหล่านี้ได้ย้ายเข้ามา
อยู่ในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อดิจิทัล แต่ยังคงให้ความบันเทิงแก่ผู้บริโภคไม่ต่างไปจากรูปแบบสื่ออะ
นาล็อก มีการท าซ้ าและดัดแปลงผลงานลิขสิทธิ์ และน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่และส่งต่อ
อย่างเปิดเผยในอินเทอร์เน็ต 

จากกรณีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการจะศึกษาการบริโภคสื่อของดิจิทัลเนทีฟไทยที่น าไปสู่การ
ละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ การตระหนักรู้ของดิจิทัลเนทีฟไทยต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่มีการ
ต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคด้วย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตระหนักรู้ของดิจิทัลเนทีฟไทยต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและแอนิเมชัน
ญี่ปุ่นออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาการบริโภคสื่อของดิจิทัลเนทีฟไทยที่น าไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและ
แอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่มีการต่อรองกับเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภค 

 

นิยามศัพท์ 

ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Native) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลและคุ้นเคย
กับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นอย่างดีในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การใช้งาน
ได้ด้วยตัวเอง บางครั้งอาจเรียกว่า ดิจิทัลโดยก าเนิด มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่ม Digitally Born คือกลุ่มผู้ที่เกิดมาพร้อมกับยุคอินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18 - 21 ปี 
และกลุ่ม Evolving Digital คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 22 - 28 ปี ดิจิทัลเนทีฟ
ไทย ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึงบุคคลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป ที่มี
ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลในการอ่านหรือดูการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ตั้งแต่ 5 
ปีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

การ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่น หมายถึง การ์ตูนและแอนิเมชันที่ถูกสร้างขึ้นและมีลิขสิทธิ์ใน
ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการ์ตูนรูปแบบเล่มที่มีการดัดแปลงและน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กลายเป็น
รูปแบบดิจิทัล และการ์ตูนรูปแบบอีบุ๊ก (E-book; Electronic Book) ทั้งที่มี LC ในไทยหรือไม่มีก็
ตาม ซึ่งมีการอัปโหลดและส่งต่อกันเป็นจ านวนมากในอินเทอร์เน็ต โดยคนในแวดวงจะเรียกหนังสือ
การ์ตูนว่า มังงะ (Manga) และเรียกการ์ตูนแอนิเมชันว่า อนิเมะ (Anime) ซึ่งเป็นค าเรียกที่มาจาก
ภาษาญี่ปุ่น 

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การน าผลงานลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ มีลักษณะของการละเมิด ดังนี้ 1) การท าซ้ า 2) การดัดแปลง และ 3) เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน การละเมิดลิขสิทธิ์ ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึงการรับสื่อที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การน าผลงาน
ลิขสิทธิ์มาดัดแปลง อัปโหลด เผยแพร่ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงการการละเมิดด้วยการใช้ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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การตระหนักรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงการรับรู้ของบุคคล หรือการที่บุ คคลแสดง
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายเหมือนกับความส านึก ในงานวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์การตระหนักรู้เก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของดิจิทัลเนทีฟ 

อุปกรณ์ดิจิทัล หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอิน เทอร์เน็ต
เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร หรือเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

แนวคิดและทฤษฎีมี่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวคิดเก่ียวกับดิจิทัลเนทีฟ (Digital native)  

Marc Prensky (2001) กล่าวว่า ดิจิทัลเนทีฟเป็นตัวอย่างของคนรุ่นแรกที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
เทคโนโลยีใหม่ มีความคุ้นเคยกับของเล่นหรืออุปกรณ์ดิจิทัลเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กิจกรรมที่
เกี่ยวกับดิจิทัลต่าง ๆ เปรียบเสมือนภาษาแม่ เป็นคนรุ่นที่เร่งการเติบโตของเทคโนโลยีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท าให้กระบวนการคิดและการประมวลผลข้อมูลแตกต่างจากคนรุ่นอ่ืน เปรียบเสมือน 
“เจ้าของภาษาดิจิทัลโดยก าเนิด” (native speakers of the digital language) ดิจิทัลเนทีฟเข้าใจ
คุณค่าของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ความสามารถและสมรรถภาพของ
ดิจิทัลเนทีฟไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักประดิษฐ์ ผู้ออกแบบ หรือผู้บุกเบิก หากแต่
เป็นผู้ใช้งานดิจิทัล (Digital User) เป็นผู้ที่เกิดในยุคดิจิทัล ที่สามารถประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ดิจิทัล 
ทั้งการอ่าน การเขียน และการคัดลอกด้วยความรู้ เป็นต้น ในแง่ของเทคโนโลยี พวกเขามีการเรียนรู้
การใช้งานอย่างง่ายของข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ 
พวกเขาไม่จ าเป็นต้องอ่านคู่มือหรือถามถึงวิธีการใช้งาน หัวใจส าคัญของคนรุ่นนี้คือความรวดเร็วและ
ความคล่องตัว จากการกระตือรือร้นต่อกิจกรรมดิจิทัล (digital hyper-activity) เป็นอย่างมาก การ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ แบบพหุภารกิจ (Multi-Tasking) หรือท ากิจกรรมใด ๆ มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลา
เดียว ท าให้พวกเขายากที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้นาน (UNESCO Institute for 
Information Technologies in Education, 2011) 

เธียรทศ ประพฤติชอบ (2557) กล่าวว่า ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Native) เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก และที่น่าจับตามอง คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นอยู่ในระดับสูงมาก คนยุค Digital มีวัยของการเรียนรู้อยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีดิจิทัล
ก าลังเติบโต กลุ่มนี้โตขึ้นมาโดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และใช้งาน Google 
ตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การใช้ Social 
Media ในระดับสูง รู้จักการเข้าเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล มีวิธีคิดที่ถูกปรับให้เข้ากับรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
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อย่างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มีทักษะการใช้ Smartphone หรือ Tablet และการซื้อขายหรือท า
ธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น  

2. แนวคิดเก่ียวกับการตระหนักรู้ (Awareness)  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลฉุกคิดได้ หรือการ
เกิดข้ึนในความรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งหรือสถานการณ์ ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรือการได้ฉุกคิดสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตใจ แต่ไม่ได้แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถจ าได้ หรือระลึกได้
ถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งนั้น 

ไพลิน ศศิธนากรแก้ว (2537) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง ความส านึก ซึ่งเป็นสภาวะ
ทางจิตที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ เกิดจากการรับรู้และความส านึก เป็น
สภาวะที่บุคคลได้รับรู้มาก่อน  

Carter V. Good (1973) ได้ให้ความหมายของความตระหนักว่า ความรู้สึกที่แสดงถึงการ
รับรู้ของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมาย
เหมือนกับความส านึก 

3. แนวคิดเก่ียวกับลิขสิทธิ์ (Copyright) 

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่งเพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท าการใด ๆ 
เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันถึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใด
ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอย่างใด นอกจากนั้นกฎหมายสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง และการสร้างสรรค์
ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือ
ระบบ หรือวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม งาน
นาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง งาน
แพร่เสียงแพร่ภาพ และงานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

 สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจด
ทะเบียน ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวม
หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือความเป็นเจ้าของ 

4. แนวคิดเรื่องการต่อรองความหมาย (Negotiated Position) 
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Sturt Hall (1995, อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2549) ให้ความสนใจกับขั้นตอนขั้นการใช้/
การบริโภคสารในกระบวนการสื่อสารอย่างมาก เนื่องจากเขามีแนวคิดว่าข่าวสารนั้นมิได้ส าคัญเพียง
แค่ว่า ได้ผลิตขึ้นมาอย่างไรเท่านั้น (How it is produced) แต่ยังส าคัญต่อไปอีกว่า “ข่าวสารนั้นถูก
รับรู้อย่างไร” (How it is received) 

Hall ได้เสนอทัศนะใหม่ที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการรับสาร หรือการบริโภคข่าวสารว่า ใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเช่นกันที่ความหมายจะถูกผลิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับ
สารกระท าไม่เพียงแต่จะ “อ่านความหมาย” ที่อยู่ในสารของผู้ส่งเท่านั้น หากแต่ผู้รับสารจะน าเอา 
“ตัวเอง” (ผู้รับสาร) เข้าไปสร้างความหมายในสารด้วย กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ Hall มีความเห็นว่า 
ความหมายในข่าวสารเมื่ออยู่ในช่วงเวลาผลิต ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับสา ร
เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาแห่งการถอดรหัส (Decoding) ก็เป็นช่วงเวลาที่มีอิสระในตัวเอง 
และไม่จ าเป็นต้องไปขึ้นต่อช่วงเวลาแห่งการเข้ารหัส (Encoding) เสมอไป 

Hall ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการในช่วงเวลาของการถอดรหัสว่า ในการอ่าน
ความหมายของสารนั้น ผู้รับสารสามารถจะมีจุดยืนได้ 3 แบบ (หรือใช้รหัสได้ 3 รหัส) อันจะท าให้
อ่านความหมายได้ 3 แบบตามมาเช่นกัน คือ 

1. จุดยืนที่ผู้ส่งสารต้องการ (Dominant – Hegemonic Position) จุดยืนแบบนี้ผู้รับสารจะ
ยืนอยู่ที่เดียวกับผู้ส่งสาร และจะใช้รหัสของผู้ส่งสารเช่นกัน ดังนั้นความหมายที่ผู้รับสารอ่านได้จึงเป็น
อย่างที่ผู้ส่งสารต้องการเท่านั้น เรียกว่า Preferred Reading 

2. จุดยืนที่ผู้รับสารจะต่อรองความหมายเสียใหม่ (Negotiated Position) จุดยืนแบบนี้ 
แม้ว่าผู้รับสารจะอ่านความหมายหลัก ๆ ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ทว่าภายในขอบเขตความหมาย
ดังกล่าว ผู้รับสารจะยังคงต่อรองรายละเอียดปลีกย่อย ตัวอย่างเช่น “การยอมรับว่าเห็นด้วยกับผู้ส่ง
สารกล่าวมา แต่ก็มีเงื่อนไขว่า จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ” หรือ “อาจจะมีข้อยกเว้นเหมือนกัน...” หรือ “ที่
พูดอย่างนั้นอาจจะจริงในที่อ่ืน ๆ แต่ในที่นี้ อาจจะไม่เป็นจริง” การตีความหมายแบบต่อรองนี้เป็น
การพบกันครึ่งทาง หรือเป็นสูตรผสมระหว่าง Preferred Reading กับ Opposition Reading 

3. จุดยืนที่ผู้รับสารจะตีความคัดค้านต่อต้านความหมายที่ผู้ส่งสารใส่รหัสมา (Opposition 
Position) ตัวอย่างเช่น การน าเอาบรรดาผู้ร้ายกลับใจมาออกรายการโทรทัศน์นั้น บรรดากลุ่มผู้รับ
สารที่ท างานอยู่กับผู้กระท าผิดหรืออาชญากรในสังคม เช่น ผู้คุมนักโทษ ต ารวจ ฯลฯ อาจจะเห็นว่า 
“สันดานผู้ร้ายเป็นการกลับใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น” (เราจะพบเห็นความเชื่อดังกล่าวได้มากใน
กรณีการอธิบายการกลับเนื้อกลับตัวของหญิงโสเภณี เป็นต้น) 

Hall กล่าวว่าในการส่งข่าวสารแต่ละครั้ง จะเกิดจุดยืนการตีความทั้ง 3 แบบอยู่ตลอดเวลา 
เพียงแต่ว่าสัดส่วนของแต่ละอันจะมีมากน้อยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใส่รหัสของผู้ส่ง
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สาร แต่ถึงอย่างไรในทุกเวทีของข่าวสารก็จะมีสงครามวาทกรรม (Struggle of Discourse) เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการถอด
บทเรียน เพ่ือให้สามารถจ าแนกกลุ่มตัวอย่างที่มีออกเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ต้องการทราบว่าดิจิทัลเนทีฟไทยมีกระบวนการในการผลิตและบริโภคสื่ออย่างไร มีรูปแบบพฤติกรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่น าไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างไร และมีการต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ 
อย่างไร  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ในการคัดเลือกผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เป็นดิจิทัลเนทีฟที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เน้นเฉพาะผู้ที่อ่านการ์ตูนหรือดูแอนิเมชันญี่ปุ่นออนไลน์ หรือเป็นผู้ผลิตผลงานแฟน
ซับหรือแปลการ์ตูนลงบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คือ Digital Native อายุระหว่าง 18 – 28 ปี โดยแบ่ง
ออกเป็น Digitally Born อายุระหว่าง 18 – 21 ปี และ Evolving Digital อายุระหว่าง 22 – 28 ปี 
รวมกันทั้งสิ้น 10 คน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแนวค าถามก่อนการสัมภาษณ์  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและอนิเมชันญี่ปุ่นของดิจิทัลเนทีฟไทย 

ลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนและอนิเมชันญี่ปุ่นของดิจิทัลเนทีฟไทยมีรูปแบบตาม
ลักษณะการละเมิด คือ 1. ท าซ้ า 2. ดัดแปลง และ 3. เผยแพร่ต่อสาธารชน ดังต่อไปนี้ 

1.1 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

  1.1.1 คัดลอกโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การถ่ายรูป ใช้สแกนเนอร์ การ
บันทึกภาพหน้าจอ ไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการแปลโดยทั่วไปจะเรียกว่า Raw เป็นวัตถุดิบหลักในการ
แปลการ์ตูน ซึ่งจะได้มาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของผู้แปล ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการ์ตูนแบบเล่มมา
ถ่ายรูป หรือช าแหละออกเป็นแผ่น ๆ ก่อนจะคัดลอกโดยใช้สแกนเนอร์ หรือซื้อการ์ตูนแบบ e-book 
แล้วบันทึกภาพหน้าจอ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการแคป (capture) หน้าจอ หรืออาจจะเซฟจากเว็บไซต์ที่
อัปโหลดให้อ่านออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ให้บริการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book; E-
book) เช่น เว็บไซต์ Ebookjapan, Renta, Honto, Cmoa และอ่ืน ๆ เป็นเว็บไซต์ที่ขาย e-book 
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ภาษาญี่ปุ่นถูกลิขสิทธิ์ ส่วนเว็บไซต์ e-book ของไทยที่ขายการ์ตูนฉบับภาษาไทยถูกลิขสิทธิ์ เช่น 
Ookbee และ Meb รวมทั้งเว็บไซต์ที่ให้บริการ webmanga ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์และสามารถซื้อเป็น
ตอนเพ่ิมเพ่ืออ่านต่อได้ เช่น Webtoon และ Comico ซึ่งมักจะมีแอปพลิเคชันไว้ใช้กับโทรศัพท์
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตด้วย 

  1.1.2 ดาวน์โหลดจากแหล่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Bit Torrent 
ต่าง ๆ เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งยอดนิยมในการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ืออ่านหรือดู
หรือน ามาแปลต่อมักจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบ Bit Torrent รวมถึงการใช้เว็บไซต์รับฝาก
ไฟล์ โดยเว็บฝากไฟล์เหล่านี้จะมีหน้าในการคัดลอกข้อมูลและสร้างลิงก์ที่อยู่ (URL หรือ Web 
Address) เพ่ือใช้ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูลครั้งต่อไปได้อีกหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งลิงก์จากเว็บไซต์ฝากไฟล์ 
(Host Link) จะพบมากในเว็บบอร์ด เป็นแหล่งรวมลิงก์ส าหรับดาวน์โหลดที่มีผู้คนใช้งานจ านวนมาก 
หรือพบได้ทั่วไปตามเว็บบล็อกและนอกจาก Host Link แล้วก็ยังมี Direct Link หรือลิงก์ที่ใช้ดาวน์
โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง 

1.2 การแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูล 

  1.2.1 การแปลมังงะ การแปลมังงะเป็นการน าไฟล์ Raw มาแก้ไขโดยใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพแล้วแปลเป็นภาษาไทย ต้นฉบับหรือ Raw นั้นหากได้มาจากการถ่ายรูปหรือสแกนก็
จะต้องน ามาท าความสะอาด (clean) เสียก่อนจึงจะน าไปแปลได้ ส่วนไฟล์ที่ได้จากการแคปหน้าจอ
สามารถน าไปแปล (translate) ได้เลย โดยการลบอักษรภาษาญี่ปุ่นออกแล้วใส่อักษร (typeset) 
ภาษาไทยเข้าไปแทน ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบความถูกต้อง (quality check) ของงานแปลทั้ง
รูปภาพและค าแปล เมื่อเสร็จแล้วจึงอัปโหลดบนอินเทอร์เน็ต ต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ก็จะแบ่งได้ดังนี้ 
คือ Translator, Cleaner, Typesetter และ QCer นอกจากนี้อาจจะมี Provider หรือผู้จัดหา
ต้นฉบับ และ Uploader คือผู้ที่อัปโหลดบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีท้ังแบบท าคนเดียวและท าเป็นกลุ่ม การ
แปลลักษณะนี้เรียกว่า Scanlation มาจาก Scan + Translation    

  1.2.2 การแปลอนิเมะ การแปลอนิเมะหรือแฟนซับมีบางขั้นตอนที่คล้ายกับการ
แปลมังงะ โดยจะน าไฟล์ Raw หรือไฟล์วีดีโอที่เป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นและไม่มีซับไตเติลมาใส่ซับไตเติล
ภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม นอกจากซับไตเติลแล้วก็ยังใส่เนื้อร้องในรูปแบบคาราโอเกะให้กับเพลง 
opening และ ending และใส่เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพ่ือให้ซับไตเติลดูน่าสนใจมากขึ้น แต่การท าแฟนซับ
จะไม่มีส่วนของการ clean เหมือนกับการแปลมังงะเพราะไฟล์ Raw มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว โดยจะ
เน้นที่คุณภาพความคมชัดของไฟล์ 

มังงะแปลไทยและอนิเมะซับไทยมักจะแปลมาจากภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นอีก
ต่อหนึ่ง มีไม่มากที่จะแปลจากภาษาญี่ปุ่นโดยตรงด้วยหลายสาเหตุ เช่น ผู้แปลมีความรู้เฉพาะ
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ภาษาอังกฤษแต่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรืองานแปลภาษาอังกฤษที่จะน ามาแปลต่อหาได้ง่ายกว่า
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น เพราะงานแปลภาษาอังกฤษในอินเทอร์เน็ตมีนับไม่ถ้วนเนื่องจากเป็นภาษาที่คน
ส่วนใหญ่ทั่วทั้งโลกสามารถเข้าใจได้ หากไม่มีมังงะแปลไทยหรืออนิเมะซับไทย ผู้อ่านออนไลน์บางคน
ก็เลือกที่จะบริโภคงานแปลภาษาอังกฤษแทน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานแปลภาษาใดมักถูกเรียกรวม ๆ ว่า 
“แปลเถื่อน” เพราะเป็นการน าเอาการ์ตูนต้นฉบับมาแก้ไขดัดแปลงเอง ไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ 

1.3 การเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

การเผยแพร่งานแปลนั้น ผู้เผยแพร่จะเป็นคนเดียวกับผู้แปลหรือไม่ก็ได้ กล่าวคือ นอกจากผู้
แปลจะอัปโหลดงานแปลด้วยตนเองแล้ว ผู้อื่นยังสามารถดาวน์โหลดและน าไปเผยแพร่ต่อได้อีกด้วย 

  1.3.1 อัปโหลดบนบล็อกหรือเว็บเพจส่วนตัว ผู้แปลส่วนใหญ่มักอัปโหลดงานแปลบ
นบล็อกหรือ page ใน facebook เพราะใช้งานง่ายและสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เสมือน
เป็นชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมผู้คนมากมายที่มีความชอบหรือความสนใจคล้าย ๆ กันมาอยู่รวมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน นอกจาก page แล้ว facebook ยัง
มีฟังก์ชันที่สามารถสร้าง group ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะสามารถจ ากัดการ
เข้าชมของผู้ใช้ได้ เช่น ถ้าหากตั้งค่าเป็นกลุ่มปิดหรือล็อกกลุ่มไว้ก็จะต้องกดขอเข้าร่วมและรอจนกว่า
ค าขอเข้าร่วมจะอนุมัติจึงจะสามารถเห็นเนื้อหาภายในกลุ่มได้ สาเหตุของการล็อกกลุ่มอาจเป็นเพราะ
ไม่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรืองานแปลภายในกลุ่มออกสู่ภายนอก ทรัพยากรทุกอย่างภายใน
กลุ่มถูกสรรหามาเพ่ือสมาชิกกลุ่มเท่านั้น เป็นต้น 

  1.3.2 อัปโหลดบนเว็บไซต์ที่ให้บริการการ์ตูนออนไลน์แบบสาธารณะ การอัปโหลด
งานแปลในรูปแบบของเว็บไซต์จะมีความสาธารณะมากกว่าบล็อกหรือหรือเพจ และงานแปลอาจมีทั้ง
เรื่องที่เจ้าของเว็บแปลเองและเรื่องที่ผู้แปลภายนอกส่งไปให้อัปโหลด ต่างจากบล็อกหรือเว็บเพจที่
งานแปลส่วนใหญ่มักจะแปลโดยเจ้าของบล็อกหรือเว็บเพจเพียงผู้เดียว ซึ่งงานแปลที่ผู้แปลภายนอก
ส่งไปเพ่ือขอลงในเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากเจ้าของเว็บ
หรือผู้ดูแลก่อน และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเว็บไซต์จึงจะสามารถอัปโหลดได้ 

2. ความตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์การ์ตูนและอนิเมชันญี่ปุ่นของดิจิทัลเนทีฟไทย 

  2.1 ความตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์ จากผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกดิจิทัลเน
ทีฟทั้ง 10 คน พบว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึง
ความตระหนักในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างดีแต่พฤติกรรมของดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้ยังท าการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เช่น การ์ตูนเรื่องนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยสามารถแปลได้ แปลการ์ตูนด้วยใจไม่
หวังผลก าไรตอบแทน หรือเพราะเป็นพ้ืนที่สีเทา เป็นต้น ซึ่งข้ออ้างเหล่านี้อาจเกิดจาก ความเห็นแก่
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ตัว การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนไทยส่วนใหญ่มักเคยชินกับการผ่อนปรน ไม่เข้มงวด กฎหมายลิขสิทธิ์ที่
บังคับใช้ก็เช่นกัน จึงท าให้เกิดความคิดที่ว่า ท าไมจะท าไม่ได้ในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็ท ากัน หรือ คิดเอา
เองว่าเป็นเรื่องที่หรืออนุโลมได้ สามารถท าได้ไม่เป็นไร ปัจจุบันจึงยังเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูน
ญี่ปุ่นออนไลน์อยู่ตลอดและกระท าอย่างเปิดเผยเพราะคิดว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง หรือเป็นการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว บางครั้งอ้างว่าท าเพื่อการฝึกภาษา หรือท าเพ่ือต้องการที่จะแบ่งปัน ไม่ได้ท าเพ่ือ
แสวงหาผลก าไร ตราบใดที่ยังมีคนที่รอสนับสนุนการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้อยู่ก็จะยังคงมีผู้ผลิตอยู่คู่
กันต่อไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้แปลบางคนลบการ์ตูนแปลออกจากอินเทอร์เน็ตเมื่อการ์ตูนมี
ลิขสิทธิ์ในไทยก็อาจถือได้ว่ามีความตระหนักรู้อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะจงใจละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่แรก เพราะ
ยังอยากให้ผู้บริโภคสนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์ 

  2.2 ลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่มีการต่อรองกับเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภค จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของดิจิทัลเนทีฟที่มีการ
ต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภค
สร้างข้ึนมาเองก็คือสิ่งที่เรียกว่า สัญญาใจ และ พ้ืนที่สีเทา ซึ่งมีค าอธิบายจากดิจิทัลเนทีฟดังต่อไปนี้  

    2.2.1 สัญญาใจ สัญญาใจระหว่างผู้แปลกับผู้แปลด้วยกัน คือ 1) หาก
การ์ตูนเรื่องใดมีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วต้องลบออกจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้บริโภคได้สนับสนุนผลงาน
ลิขสิทธิ์ต่อไป และ 2) ไม่แปลเพ่ือการค้าหรือแสวงหาผลก าไรจากการแปล เพราะถือว่าไม่ควรหา
รายได้จากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ จากสัญญาใจดังกล่าว ผู้แปลจึงคิดว่าตนเองได้มีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์อย่างหนึ่ง ถ้ายึดหลักนี้แล้วจะสามารถแปลการ์ตูนอย่างไรก็ได้ เพราะถึง
อย่างไรก็ไม่ได้แปลเพื่อหวังผลก าไรและสุดท้ายหากมีลิขสิทธิ์ก็ต้องลบออกอยู่ดี ผู้อ่านส่วนใหญ่ยอมรับ
ตามนี้ แต่ผู้อ่านที่ไม่ยอมรับและไม่พอใจที่การ์ตูนถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตก็มีเช่นกัน ซึ่งผู้คนเหล่านี้
ก็มีวิธีการต่อรองอีกรูปแบบหนึ่งแต่มักถูกมองว่าเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
เรียกร้องไม่ให้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเพราะการ์ตูนเรื่องที่ชอบจะถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตและจะไม่ได้ดู
ฟรีอีกแล้ว เป็นต้น 

   2.2.2 พ้ืนที่สีเทา ความหมายของค านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ะคน 
ขึ้นอยู่กับว่าเข้าใจว่าอย่างไรหรือรับรู้มาว่าอย่างไร ในที่นี้หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างกฎหมายกับการ
กระท าผิดกฎหมาย โดยที่ผู้บริโภคสร้างพ้ืนที่นี้ขึ้นมาให้เป็นโอกาสที่จะสามารถกระท าผิดกฎหมายได้
บ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังที่มีหลายคนกล่าวว่า การแปลการ์ตูนอยู่ในพ้ืนที่สีเทา กล่าวคือ ถึงแม้ว่า
การแปลการ์ตูนแล้วอัปโหลดบนอินเทอร์เน็ตจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย แต่ก็สามารถ
อ้างได้ว่าท าได้เพราะยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทย จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่เอ้ือให้ผู้บริโภคกระท าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สีขาวเพราะผิดกฎหมายและไม่ใช่สีด าเพราะไม่เชิงละเมิดลิขสิทธิ์
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เสียทีเดียว แต่เป็นสีเทา ๆ ที่อยู่ตรงกลาง ผู้บริโภคจึงใช้โอกาสนี้สร้างการ์ตูนแปลละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมา
และเผยแพร่จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

การต่อรองข้างต้นเป็นการตีความการต่อรองที่ผู้บริโภคอยู่ในฐานะผู้รับสารมีจุดยืนที่จะ
ต่อรองความหมายเสียใหม่ (Negotiated Position) ตามทฤษฎีการเข้ารหัสและการถอดรหัสของ 
Stuart Hall ที่กล่าวว่าเป็นจุดยืนที่ผู้รับสารอ่านความหมายหลัก ๆ ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ทว่า
ภายในขอบเขตความหมายดังกล่าว ผู้รับสารจะยังคงต่อรองรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไข
หรือข้อยกเว้น เช่น การที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งสารมาว่า การ์ตูนแปลในอินเทอร์เน็ตเป็นการ์ตูนที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ผู้รับสารซึ่งก็คือผู้บริโภคการ์ตูนออนไลน์ก็ได้ยอมรับตามนั้น แต่ก็มีการต่อรองในส่วนของ
รายละเอียด เช่น การ์ตูนแปลในอินเทอร์เน็ตละเมิดลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ถ้ายังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยหรือผู้แปล
ลบการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ออกจากอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถแปลต่อไปได้ หรือ การแปลการ์ตูนเป็นสิ่งผิด
กฎหมายแต่ถ้าไม่ได้ท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรก็ยังสามารถท าได้ 

 

อภิปรายผล 

1. ดิจิทัลเนทีฟกับการตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์ที่มากน้อยแตกต่างกันไป โดย
มีเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้าที่ปัจจัยที่ท าให้เกิดความตระหนัก เป็นการกระท าที่เกิดจากความ
ส านึก รับรู้ หรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือวัตถุสิ่งของนั้น ๆ เช่น ทุกคน
ทราบว่าการแปลการ์ตูนลงบนอินเทอร์เน็ตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อาจจะไม่ทราบว่าผู้แปลไม่มีสิทธิ์
ใด ๆ ในงานที่แปลเลย ซึ่งสอดคล้องกับที่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521) ได้ให้ความหมาย
ของความตระหนักว่าเป็นความรู้ตัวอยู่แล้ว คือการที่รู้อยู่ว่าสิ่งนี้มีอยู่หรือเป็นอยู่ แต่ไม่รู้ละเอียดอย่าง
ถ่องแท้ เช่นเดียวกับความเข้าใจต่อเรื่องลิขสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่อาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดของกฎหมาย 

การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งได้จากการประกอบอาชีพและฐานะ โดยที่ฐานะก็จะ
ขึ้นอยู่การประกอบอาชีพ จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่
ก าลังศึกษาอยู่กับผู้ที่ท างานแล้ว สังเกตได้ว่าผู้ที่ท างานแล้วจะมีรายได้มากกว่า จึงมีโอกาสที่จะเข้าถึง
และบริโภคสินค้าถูกลิขสิทธิ์ได้มากกว่า เช่น กลุ่มตัวอย่างบางคนเป็นนักศึกษาและยังไม่มีบัตรเครดิต 
จึงไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เช่นการซื้อ e-book หรือ streaming ได้ เป็นต้น ซึ่งอาจ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเลือกเสพการ์ตูนออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตแทนการ
สนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์เพราะขีดจ ากัดในการเข้าถึง 
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 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักท าความรู้จักกับผู้อ่ืนบนอินเทอร์เน็ตที่มีความชอบคล้ายๆ 
กัน สังเกตได้จากการที่กลุ่มตัวอย่างเล่นมักโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Twitter ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่น ในขณะเดียวก็กันก็ได้ใช้พูดคุยกับผู้อ่ืนที่มีความสนใจ
การ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกัน รวมทั้งการใช้งานเว็บบอร์ดและเพจต่าง ๆ มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ซึ่งตรงกับที่สุภารักษ์ จูตระกูล (2559) กล่าวถึงลักษณะของดิจิทัลเนทีฟว่ามีทักษะในการเข้าสังคม
แบบออนไลน์ มีเพ่ือนอยู่ในโลกเสมือนจริง (virtual life) มากกว่าเพื่อนในชีวิตจริง (reality life)   

2. การต่อรองกับการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์โดยการสร้างความหมายใหม่ 

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาท้ัง 10 คนพบว่าทุกคนละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ โดย
สามารถแบ่งลักษณะการละเมิดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) อ่านหรือดูการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ 2) 
ดาวน์โหลดการ์ตูนญี่ปุ่นจากแหล่งละเมิดลิขสิทธิ์ และ 3) แปลการ์ตูนญี่ปุ่นลงบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสรุป
ได้ว่าทุกคนละเมิดโดยการอ่านหรือดูออนไลน์ในฐานะผู้บริโภค บางคนละเมิดโดยการดาวน์โหลดร่วม
ด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ผลิตก็จะมีการละเมิดโดยการแปลร่วมด้วย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ผลิตหรือที่เรียกว่าผู้แปลจะน าการ์ตูนต้นฉบับซึ่งขึ้นอยู่กับผู้แปลว่าจะหา
ได้จากไหน อย่างไร เช่น ดาวน์โหลดจากแหล่งหรือเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือแจกจ่ายไฟล์การ์ตูน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วน ามาแก้ไขดัดแปลงด้วยการแปลและวิธีการอ่ืน ๆ จากนั้นจะเผยแพร่งาน
แปลโดยอัปโหลดบนอินเทอร์เน็ตหรือส่งต่อให้กับเพ่ือนหรือคนรู้จัก แต่ไม่ว่าจะเผยแพร่งานแปล
หรือไม่ก็ตาม การมีสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว 

ถึงแม้ว่าการ์ตูนแปลออนไลน์จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่ม
จึงท าให้เกิดการต่อรองกับเจ้าของลิขสิทธิ์ มีการเสนอข้ออ้างต่าง ๆ ที่จะท าให้การ์ตูนแปลบน
อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่ต่อไป เช่น อ้างว่าแปลการ์ตูนเพ่ือแบ่งปันและไม่ได้แสวงหาผลก าไร อ้างว่าไม่
สามารถหาเสพการ์ตูนได้เพราะยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทย อ้างว่าแปลการ์ตูนเพื่อเป็นการฝึกภาษา หรืออ้าง
กระทั่งว่าหากการ์ตูนมีลิขสิทธิ์ในไทยเมื่อไรก็จะลบงานแปลละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้สนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดการต่อรองและการผลิตซ้ าความหมายใหม่ของการ
แปลการ์ตูนซึ่งเป็นรูปแบบของการต่อรองของกลุ่มคนเหล่านี้ ต่อมาจึงมีค าว่า “พ้ืนที่สีเทา” เกิดขึ้น 
เป็นการตีความการต่อรองที่ผู้บริโภคอยู่ในฐานะผู้รับสารมีจุดยืนที่จะต่อรองความหมายเสียใหม่ 
(Negotiated Position) ตามทฤษฎีการเข้ารหัสและการถอดรหัสของ Stuart Hall ที่กล่าวว่าเป็น
จุดยืนที่ผู้รับสารอ่านความหมายหลัก ๆ ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ทว่าภายในขอบเขตความหมาย
ดังกล่าว ผู้รับสารจะยังคงต่อรองรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น เช่น การที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งสารมาว่า การ์ตูนแปลในอินเทอร์เน็ตเป็นการ์ตูนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้รับสารซึ่งก็คือ
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ผู้บริโภคการ์ตูนออนไลน์ก็ได้ยอมรับตามนั้น แต่ก็มีการต่อรองในส่วนของรายละเอียด เช่น การ์ตูน
แปลในอินเทอร์เน็ตละเมิดลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ถ้ายังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยหรือผู้แปลลบการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์
ออกจากอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถแปลต่อไปได้ หรือ การแปลการ์ตูนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าไม่ได้
ท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรก็ยังสามารถท าได้ นอกจากนี้ยังมีการต่อรองในลักษณะที่สาธิตให้เห็นว่าการ
กระท าของผู้เผยแพร่เหล่านั้นเป็นการ “ช่วยโปรโมท” สินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์อีกทางด้วย ซึ่งเป็นการ
ต่อรองที่แฟนมังงะชาวญี่ปุ่นก็เคยกล่าวอ้างไว้เช่นกัน (Deppey, D. 2005 : ออนไลน์) 

3. ความเป็นชุมชนออนไลน์กับการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ 

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะใช้งานโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ 
Twitter ในการติดตามข้อมูลข่าวสารการ์ตูนญี่ปุ่น การเข้าถึงการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์สามารถหาได้จาก
บล็อกส่วนตัว เว็บบอร์ด หรือเพจแปลการ์ตูนใน Facebook มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความสนใจ
เหมือนกัน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชนเสมือนหรือชุมชนออนไลน์ คือ เป็นการรวมกลุ่มกันตามลักษณะความสนใจ โดยปราศจาก
ข้อจ ากัดทั้งทางด้านเวลา (Time) และสถานที่ (Space) นอกจากนี้ชุมชนเสมือนยังมีพ้ืนที่สาธารณะ 
(Public Sphere) ซึ่งท าหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางความคิด เป็นสถานที่ในการพบปะ พูดคุย 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน (มธุกร กิตติวัชรพงศ์, 2548) 

สังคมผู้บริโภคการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ก็มีกฎกติกาเช่นกัน จะมีสิ่งที่เรียกว่า “สัญญาใจ” 
ระหว่างกันโดยเฉพาะผู้ผลิตหรือผู้แปล เพ่ือใช้ก ากับดูแลให้คนในสังของตนมีแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ถือได้ว่าเป็นข้อตกลงพ้ืนฐานที่คนในสังคมการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์ส่วนใหญ่รับทราบและยึดเป็น
หลักปฏิบัติ หากแต่ข้อตกลงนี้ก็ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง แต่จะเป็นการขอความร่วมมือเสียมากกว่า 
จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามขึ้นอยู่กับว่าตระหนักของแต่ละบุคคล หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่กระท าตาม 
บทลงโทษอาจมีเพียงแค่ไม่เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม เช่น หากมีผู้แปลคนใดหรือกลุ่มใดหารายได้
จากการแปลการ์ตูนหรือการผลิตสินค้าการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะถูกประณาม เป็นต้น. 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้จัดจ าหน่ายสามารถน าข้อจ ากัดหรือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ดิจิทัลเนทีฟไปพัฒนาวิธีการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายอย่างถูกกฎหมายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมี
ราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคท่ีถูกกฎหมายต่อไป 

2. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ควรมีการด าเนินการเชิงรุกในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนมังงะและอนิเมชัน มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
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การตอกย้ าเส้นแบ่งที่ชัดเจนและขจัด “พ้ืนที่สีเทา” ที่ดิจิทัลเนทีฟได้สร้างขึ้น เพ่ือให้ทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมการ์ตูนอย่างเต็มท่ี  

 3. ในด้านวิชาการ ควรมีการศึกษาการสร้าง “พ้ืนที่สีเทา” ในการท าการละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อ
หรือสินค้าประเภทอ่ืนๆ เปรียบเทียบกลยุทธ์ในการต่อรองของผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เ พ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทั้งฝ่ายผู้จัดจ าหน่ายและผู้ด าเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป 
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