ข่ าวประชาสัมพันธ์
บีเอสเอเผยผลสารวจอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์ แวร์ในประเทศไทย อยู่ท่ รี ้ อยละ 66
แม้อตั ราการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ลดลง แต่องค์กรธุรกิ จในไทยยังคงมีความเปราะบางต่อการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์
กรุ งเทพฯ – 6 มิถนุ ายน 2561 – ผลสารวจการใช้ ซอฟต์แวร์ ทวั่ โลก ประจาปี 2560 ของบีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์
พบอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ หรื อการใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (ไลเซ่นส์) ในประเทศ
ไทย อยูท่ ี่ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย 714 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ลดลงจากร้ อยละ 69 ใน
ปี 2558 ในขณะที่อตั ราเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยูท่ ี่ร้อยละ 57
การลดลงของอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย เป็ นผลมาจากการหดตัวของตลาดคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล (Personal Computer - PC) ตลอดจนการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวดของกองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) สานักงานตารวจแห่งชาติ และการรณรงค์เพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้ เรื่ องภัยจากการใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีไลเซ่นส์อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอื่นๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
นอกจากนี ้ เหตุการณ์มลั แวร์ เรี ยกค่าไถ่ระดับโลกอย่าง Wannacry ที่เกิดขึ ้นเมื่อปี ก่อน ทาให้ องค์กรธุรกิจเห็นถึง
ความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบตั ิการ และซอฟต์แวร์ ที่ชว่ ยเสริ มความมัน่ คง
ปลอดภัยให้ แก่ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย นอกจากนี ้ นักวิเคราะห์จากไอดีซี (IDC) ให้ ความเห็นว่าการรณรงค์
ให้ ประชาชนทัว่ ไปแจ้ งเบาะแสการใช้ ซอฟต์แวร์ ผิดกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ทาให้ เกิดความตื่นตัวในการใช้ ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ มากขึ ้น โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจหันมาให้ ความสาคัญกับการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ใช้ ซอฟต์แวร์ อย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมายมากขึ ้น
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มร. ดรุ ณ ซอว์เนย์ ผู้อานวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ เผยว่า บีเอสเอร่วมกับ
บริ ษัทวิจยั ชันน
้ าระดับโลกอย่างไอดีซี (IDC) ทาการสารวจการใช้ ซอฟต์แวร์ ทวั่ โลก โดยครัง้ ล่าสุดได้ ทาการสารวจใน
110 ประเทศทัว่ โลก พบว่า อัตราการละเมิดลิขสิทธิ ซอฟต์แวร์ หรื อการใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้
สิทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 37 ในปี 2560 คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย 46,302 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ลดลงจากร้ อยละ 39
ในปี 2558 หากพิจารณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ ฯ อยูท่ ี่ร้อยละ 57 ในปี 2560 คิดเป็ น
มูลค่าความเสียหาย 16,439 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ลดลงจากร้ อยละ 61 ในปี 2558
สาหรับในประเทศไทย อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อยูท่ ี่ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย
714 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ลดลงจากร้ อยละ 69 ในปี 2558 ตัวเลขในประเทศไทยแสดงให้ เห็นว่า ในจานวน
คอมพิวเตอร์ 100 เครื่ อง มีการติดตังซอฟต์
้
แวร์ เถื่อน 66 เครื่ อง ทังนี
้ ้ อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ทวั่ โลก
รวมทังในประเทศไทยลดลง
้
โดยในภาพรวมเป็ นผลจากการหดตัวของตลาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (พีซี)
ตลอดจนการบังคับใช้ กฎหมายลิขสิทธิ์ อย่างเข้ มงวด และการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนักรู้ถงึ ภัยจากการใช้
ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีไลเซ่นส์อย่างต่อเนื่อง
“อัตราการใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีไลเซ่นส์ในประเทศไทย ลดลงร้ อยละ 3 ถือเป็ นสัญญาณที่ดี แต่ยงั สูงกว่าอัตราเฉลี่ย
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 57 แสดงให้ เห็นถึงความจาเป็ นที่ทกุ ภาคส่วนยังต้ องช่วยกันแก้ ไขปั ญหา นี ้
อย่างจริ งจังต่อไป และการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ยังช่วยลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ เพราะซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์
มักจะมีจดุ อ่อนด้ านความปลอดภัย ทาให้ ง่ายต่อการติดมัลแวร์ " นางสาววารุ ณี รัชตพัฒนากุล ผู้จดั การประจา
ประเทศไทย บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ กล่าว
การสารวจการใช้ ซอฟต์แวร์ ทวั่ โลกประจาปี 2560 ของบีเอสเอ ใช้ วิธีคานวณจานวนและมูลค่าของซอฟต์แวร์ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ที่ติดตังอยู
้ บ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ในกว่า 110 ประเทศทัว่ โลก และมีการเก็บข้ อมูลความคิดเห็น
ของผู้บริ โภคที่ใช้ ซอฟต์แวร์ พนักงานบริ ษัท และเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
จานวนเกือบ 23,000 คน จากผลการสารวจและบทวิเคราะห์ พบว่าผู้บริ หารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดย
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หากองค์กรธุรกิจใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีไลเซ่นส์ถกู ต้ อง มีโอกาสสูงที่จะต้ องเผชิญกับความ
เสี่ยงด้ านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายขององค์กรมีโอกาสถูกจูโ่ จมจากผู้ประสงค์
ร้ าย นามาซึง่ ความเสียหายอื่นๆ เช่น สูญเสียข้ อมูลสาคัญขององค์กร
"ประเทศไทยกาลังพัฒนาไปสู่ยคุ ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทาให้ มีความต้ องการใช้ งาน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ มากยิ่งขึ ้น องค์กรต่างๆ จึงจาเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการการใช้ งานซอฟต์แวร์
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ขององค์กร เพราะการบริ การจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (
Software Asset
Management – SAM) ตลอดจนการอั ปเดตซอฟต์แวร์ และระบบรักษาความปลอดภัยให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
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เป็ นหนทางหนึง่ ของการเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ กบั ระบบความมัน่ คงปลอดภัยองค์กร นอกจากนี ้ การจัดการที่ดีด้านการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ ยังช่วยให้ องค์กรลดต้ นทุนด้ านซอฟต์แวร์ และเพิ่มผลกาไรในการประกอบการได้ อีกด้ วย" มร. ดรุ ณ
ซอว์เนย์ กล่าว
สรุ ปผลสารวจที่สาคัญ










การใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ยงั มีอยูม่ ากในวงกว้ าง โดยร้ อยละ 37 ของซอฟต์แวร์ ที่
ติดตังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ โลกไม่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ตัวเลขดังกล่าวลดลงมาเพียง 2% จากปี
2558
สร้ างความเสียหายให้ กบั เจ้ าของลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย 46,302 ล้ านเหรี ยญดอล
ล่าร์ สหรัฐ ไม่นบั รวมความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นว่าซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้
สิทธิ มีความเสี่ยงสูงขึ ้นเรื่ อยๆ และทาให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก โดยไอดีซี (IDC) ประเมินว่าองค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลกต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเกือบ 359,000 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี เพื่อแก้ ไขปั ญหามัลแวร์ ที่มา
พร้ อมกับการใช้ งานซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์
เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นว่าการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าองค์กรใช้
ซอฟต์แวร์ ที่มีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องทาเพื่อลดความเสี่ยง
จากมัลแวร์ ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ข้อมูลขององค์กรถูกเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตลอดจนความเสี่ยง
ด้ านความมัน่ คงปลอดภัยอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
การบริ หารจัดการการใช้ ซอฟต์แวร์ อย่างถูกต้ องเหมาะสมคือตัวช่วยลดต้ นทุนการทาธุรกิจ โดยนอกจากจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ กบั ระบบความมัน่ คงปลอดภัยขององค์กรแล้ ว โดยไอดีซี (IDC) ประเมินว่าบริ ษัทที่
มีขนตอนการปฎิ
ั้
บตั ิที่ชดั เจนเพื่อบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ จะสามารถเพิ่มผลกาไรได้ มากถึง 11%
จากผลการสารวจแสดงให้ เห็นว่า องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณด้ านซอฟต์แวร์ ในแต่ละปี ได้ มากถึง
30% หากมีวิธีการบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ และการเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ดี

ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสถิติของแต่ละประเทศ ได้ ที่ www.bsa.org/globalstudy.
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เกี่ยวกับบีเอสเอ
บีเอสเอ │พันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) คือ องค์กรชันน
้ าที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ทัว่ โลก โดยทางานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ และมีบทบาทในเวทีสากล สมาชิกของบีเอสเอคือบริ ษัทชันน
้ า
ระดับโลก ที่สร้ างสรรค์ซอฟต์แวร์ ที่จดุ ประกายการเติบโตของเศรษฐกิจ และพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูใ่ นยุค
ปั จจุบนั บีเอสเอมีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่กรุ งวอชิงตัน ดี .ซี . และมี หน่วยปฏิบตั ิการในกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก
บีเอสเอเป็ นผู้นาในการรณรงค์ให้ องค์กรต่างๆ ใช้ ซอฟต์แวร์ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะที่ส่งเสริ มการเติบโตของเทคโนโลยี และขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทลั
ติดตามบีเอสเอได้ ที่ at @BSAnews
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
คุณชุติมา โทร. +66197 4374
อีเมล support@agileworks.co.th
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