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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

บีเอสเอเผยผลส ารวจอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อยู่ ท่ีร้อยละ 66 

แมอ้ตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ลดลง แต่องค์กรธุรกิจในไทยยงัคงมีความเปราะบางต่อการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์  

กรุงเทพฯ – 6 มิถนุายน 2561 – ผลส ารวจการใช้ซอฟต์แวร์ทัว่โลก ประจ าปี 2560 ของบีเอสเอ I พนัธมิตรซอฟต์แวร์ 
พบอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิ (ไลเซน่ส์) ในประเทศ
ไทย อยูท่ี่ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็นมลูคา่ความเสียหาย 714 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงจากร้อยละ 69 ใน
ปี 2558 ในขณะที่อตัราเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยูท่ี่ร้อยละ 57 

การลดลงของอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เป็นผลมาจากการหดตวัของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วน
บคุคล (Personal Computer - PC) ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวดของกองบงัคบัการปราบปรามการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ และการรณรงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนกัรู้ เร่ืองภยัจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่ไลเซน่ส์อยา่งตอ่เนื่องของหนว่ยงานอื่นๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี ้เหตกุารณ์มลัแวร์เรียกคา่ไถร่ะดบัโลกอยา่ง Wannacry ที่เกิดขึน้เม่ือปีกอ่น ท าให้องค์กรธุรกิจเห็นถงึ
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์แท้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระบบปฏิบติัการ  และซอฟต์แวร์ที่ชว่ยเสริมความมัน่คง
ปลอดภยัให้แกร่ะบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากนี ้นกัวิเคราะห์จากไอดีซี (IDC) ให้ความเห็นวา่การรณรงค์
ให้ประชาชนทัว่ไปแจ้งเบาะแสการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ท าให้เกิดความต่ืนตวัในการใช้ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิมากขึน้ โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจหนัมาให้ความส าคญักบัการตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ใช้ซอฟต์แวร์อยา่ง
ถกูต้องตามกฎหมายมากขึน้ 
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มร. ดรุณ ซอว์เนย์ ผู้อ านวยการอาวโุส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I พนัธมิตรซอฟต์แวร์ เผยวา่ บีเอสเอร่วมกบั
บริษัทวิจยัชัน้น าระดบัโลกอยา่งไอดีซี (IDC) ท าการส ารวจการใช้ซอฟต์แวร์ทัว่โลก โดยครัง้ล่าสุดได้ท าการส ารวจใน 
110 ประเทศทัว่โลก พบวา่ อตัราการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่สญัญาอนญุาตให้ใช้
สิทธิ อยูท่ี่ร้อยละ 37 ในปี 2560 คิดเป็นมลูคา่ความเสียหาย 46,302 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงจากร้อยละ 39 
ในปี 2558 หากพิจารณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิฯ อยูท่ี่ร้อยละ 57 ในปี 2560 คิดเป็น
มลูคา่ความเสียหาย 16,439 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงจากร้อยละ 61 ในปี 2558  

ส าหรับในประเทศไทย อตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ อยูท่ี่ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็นมลูคา่ความเสียหาย 
714 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2558 ตวัเลขในประเทศไทยแสดงให้เห็นวา่ ในจ านวน
คอมพิวเตอร์ 100 เคร่ือง มีการติดตัง้ซอฟต์แวร์เถ่ือน 66 เคร่ือง ทัง้นี ้อตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ทัว่โลก 
รวมทัง้ในประเทศไทยลดลง โดยในภาพรวมเป็นผลจากการหดตวัของตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (พีซี) 
ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิอยา่งเข้มงวด  และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ถงึภยัจากการใช้
ซอฟต์แวร์โดยไมมี่ไลเซน่ส์อยา่งตอ่เนื่อง 

“อตัราการใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่ไลเซน่ส์ในประเทศไทย ลดลงร้อยละ 3 ถือเป็นสญัญาณท่ีดี แตย่งัสูงกวา่อตัราเฉล่ีย
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 57 แสดงให้เห็นถงึความจ าเป็นที่ทกุภาคส่วนยงัต้องชว่ยกนัแก้ไขปัญหา นี ้
อยา่งจริงจงัตอ่ไป และการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ยงัชว่ยลดความเส่ียงภยัไซเบอร์ เพราะซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ
มกัจะมีจดุออ่นด้านความปลอดภยั ท าให้ง่ายตอ่การติดมลัแวร์" นางสาววารุณี รัชตพฒันากลุ ผู้จดัการประจ า
ประเทศไทย บีเอสเอ I พนัธมิตรซอฟต์แวร์ กล่าว 

การส ารวจการใช้ซอฟต์แวร์ทัว่โลกประจ าปี 2560 ของบีเอสเอ ใช้วิธีค านวณจ านวนและมลูคา่ของซอฟต์แวร์ละเมิด
ลิขสิทธ์ิที่ติดตัง้อยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ในกวา่ 110 ประเทศทัว่โลก และมีการเก็บข้อมลูความคิดเห็น
ของผู้บริโภคที่ใช้ซอฟต์แวร์ พนกังานบริษัท และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดบัสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
จ านวนเกือบ 23,000 คน จากผลการส ารวจและบทวิเคราะห์ พบวา่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง โดย
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ หากองค์กรธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่ไลเซน่ส์ถกูต้อง มีโอกาสสูงที่จะต้องเผชิญกบัความ
เส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายขององค์กรมีโอกาสถกูจูโ่จมจากผู้ประสงค์
ร้าย น ามาซึง่ความเสียหายอื่นๆ เชน่ สูญเสียข้อมลูส าคญัขององค์กร  

"ประเทศไทยก าลงัพฒันาไปสู่ยคุระบบเศรษฐกิจดิจิทลัเชน่เดียวกบัประเทศอื่นๆ ท าให้มีความต้องการใช้งาน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะซอฟต์แวร์มากย่ิงขึน้ องค์กรตา่งๆ จงึจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการการใช้งานซอฟต์แวร์
เชน่เดียวกบัสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ขององค์กร เพราะการบริการจดัการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ( Software Asset 
Management – SAM) ตลอดจนการอั ปเดตซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภยัให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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เป็นหนทางหนึง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัระบบความมัน่คงปลอดภยัองค์กร นอกจากนี ้การจดัการที่ดีด้านการ
ใช้งานซอฟต์แวร์ ยงัชว่ยให้องค์กรลดต้นทนุด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มผลก าไรในการประกอบการได้อีกด้วย" มร. ดรุณ 
ซอว์เนย์ กล่าว 

สรุปผลส ารวจที่ส าคัญ 

 การใช้ซอฟต์แวร์โดยไมมี่สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิยงัมีอยูม่ากในวงกว้าง โดยร้อยละ 37 ของซอฟต์แวร์ที่
ติดตัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่โลกไมมี่สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิ ตวัเลขดงักล่าวลดลงมาเพียง 2% จากปี
2558
สร้างความเสียหายให้กบัเจ้าของลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ คิดเป็นมลูคา่ความเสียหาย 46,302 ล้านเหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐ  ไมน่บัรวมความเสียหายอื่นที่เก่ียวข้อง

 เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดบัสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นวา่ซอฟต์แวร์ที่ไมมี่สญัญาอนญุาตให้ใช้
สิทธิมีความเส่ียงสูงขึน้เร่ือยๆ และท าให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก โดยไอดีซี (IDC) ประเมินวา่องค์กร
ตา่งๆ ทัว่โลกต้องเสียคา่ใช้จา่ยเกือบ 359,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐตอ่ปี เพื่อแก้ไขปัญหามลัแวร์ที่มา
พร้อมกบัการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ

 เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดบัสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นวา่การตรวจสอบให้แนใ่จวา่องค์กรใช้
ซอฟต์แวร์ที่มีสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิอยา่งถกูต้องครบถ้วน เป็นส่ิงจ าเป็นที่ต้องท าเพื่อลดความเส่ียง
จากมลัแวร์ ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้ข้อมลูขององค์กรถกูเข้าถงึโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ตลอดจนความเส่ียง
ด้านความมัน่คงปลอดภยัอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 การบริหารจดัการการใช้ซอฟต์แวร์อยา่งถกูต้องเหมาะสมคือตวัชว่ยลดต้นทนุการท าธุรกิจ โดยนอกจากจะ
ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัระบบความมัน่คงปลอดภยัขององค์กรแล้ว โดยไอดีซี (IDC) ประเมินวา่บริษัทที่
มีขัน้ตอนการปฎิบติัที่ชดัเจนเพื่อบริหารจดัการซอฟต์แวร์ จะสามารถเพิ่มผลก าไรได้มากถงึ 11%

 จากผลการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ องค์กรสามารถประหยดังบประมาณด้านซอฟต์แวร์ในแตล่ะปี ได้มากถงึ
30% หากมีวิธีการบริหารจดัการซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี

ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม รวมถงึสถิติของแตล่ะประเทศ ได้ที่ www.bsa.org/globalstudy. 
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เกี่ยวกับบีเอสเอ 

บีเอสเอ │พนัธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) คือ องค์กรชัน้น าที่สนบัสนนุการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
ทัว่โลก โดยท างานร่วมกบัรัฐบาลในประเทศตา่งๆ และมีบทบาทในเวทีสากล   สมาชิกของบีเอสเอคือบริษัทชัน้น า
ระดบัโลก ที่สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่จดุประกายการเติบโตของเศรษฐกิจ และพฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่นยคุ
ปัจจบุนั   บีเอสเอมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่กรุงวอชิงตนั ดี .ซี. และมี หนว่ยปฏิบติัการในกวา่ 60 ประเทศทัว่โลก        
บีเอสเอเป็นผู้น าในการรณรงค์ให้องค์กรตา่งๆ ใช้ซอฟต์แวร์อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และสนบัสนนุนโยบาย
สาธารณะที่ส่งเสริมการเติบโตของเทคโนโลยี และขบัเคล่ือนการขยายตวัของเศรษฐกิจดิจิทลั  
ติดตามบีเอสเอได้ที่ at @BSAnews 
 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คณุชติุมา โทร. +66197 4374 
อีเมล support@agileworks.co.th 

http://www.bsa.org/
https://twitter.com/BSAnews

