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ใน
ปี 2014 ขนาดตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นของธุรกิจ E-com-

merce (EC) มปีระมาณ 12.8 ล้านล้านเยน แต่จากการเตบิโต

ทีร่วดเรว็นี ้ต้องประสบปัญหาทีส่าหสั ไม่ว่ายกัษ์ใหญ่อย่าง Rakuten 

คือ สินค้าเลียนแบบ ที่ทุกผู้ประกอบการต้องพยายามป้องกัน เพื่อ

ปกป้องลูกค้า และธุรกิจของตนเอง

Rakuten ได้พบว่า ผู้ลอกเลียนแบบน้ัน แต่เดิมเข้ามาอยู ่

ในเครือข่าย (ผู้มีร้านในพื้นที่ขายใน EC mall) ของ Rakuten ที่ถูก 

ขับออกไปนั่นเอง หลักการของ Rakuten ในการตรวจสอบเครือข่าย

กค็อื เมือ่พบว่า ผูท้ีม่แีนวโน้มไม่ซือ่สตัย์ กจ็ะซือ้สนิค้านัน้เข้ามา แล้ว

ส่งให้เจ้าของแบรนด์ท�าการพสิจูน์ หากพบว่าเป็นของเลยีนแบบ ก็จะ

ขับออกจากเครือข่าย   ระบบนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2011 และมีผู้เสนอ

ตัวเข้าเครือข่าย เดือนละไม่น้อยกว่า 700 ราย โดยจะมีการตรวจ

เอกสารอย่างรอบคอบ รวมท้ังส่งคนไปบริษัทตามท่ีอยู่ท่ีลงทะเบียน

อีกด้วย หากพบว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัย ก็จะไม่ให ้

เข้าร่วมเครือข่าย 

เร่ืองสินค้าเลียนแบบนี้ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเอง ได้รับข้อมูล 

ร้องเรียนถึงกว่า 1,500 เรื่อง เกือบทุกปี ประมาณ 80% เป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับ EC ท�าความเสียหายให้แก่แบรนด์สินค้าจริง และผู้บริโภค

อย่างมาก คาดว่า ตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นจะต้องมากกว่าที่แจ้งมามาก 

แน่นอน Rakuten เอง กต้็องรบีด�าเนนิการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มฉิะนัน้

แล้ว ต้องกระทบกับตลาด EC ที่ก�าลังเติบโตมากอย่างแน่นอน 

บริษัทอื่นนอกเหนือจาก Rakuten ก็ก�าลังด�าเนินมาตรการ

แก้ไขในปี 2013 Yahoo ที่เริ่มรณรงค์ “ปฏิรูป E-Commerce” ที่ได้

ใช้กลยุทธ์เข้าร่วมเครอืข่ายโดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีม ท�าให้ ในปี 2014 

มีจ�านวนร้านเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า  ผลลัพธ์ก็คือ มีสินค้าเลียนแบบ 

เพิม่ขึน้อย่างมากมายตามมา หลงัจากนัน้ กไ็ด้มกีารตรวจสอบอย่าง

เข้มงวด เพื่อให้ลดจ�านวนสินค้าเลียนแบบลง ให้เสมอเท่ากับบริษัท

อื่น แต่มาตรการเพียงเท่านี้ ไม่สามารถก�าจัดสินค้าเลียนแบบไปได้ 

ทั้งนี้เพราะว่าองค์กรที่จ�าหน่ายสินค้าเลียนแบบนั้น มีความซับซ้อน 

และลึกลับนั่นเอง 

ในปัจจบุนั กล่าวกนัว่า แกนน�าของการหลอกลวงสนิค้าเลยีน

แบบใน EC นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มหรือคนร้ายชาวต่างชาติ สินค้า

เลียนแบบนี้ส่วนใหญ่ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติ สามารถ

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น
สนิค้าเลยีนแบบ ตลาด E-Commerce
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น�าเข้ามาได้โดยง่าย และเป็นที่แน่นอนว่ารอบๆ กลุ่มผู้หลอกลวง 

ชาวต่างประเทศนัน้ จะต้องมกีลุม่อ�านาจมดืคอยช่วยเหลอือยู ่การน�า

เอาสนิค้าต่างประเทศเข้ามานัน้ยังไม่พอ ต้องสามารถวางขายในร้าน

ของ EC ให้ได้ด้วยจ�าเป็นต้องมีเอกสารที่อยู ่อย่างเป็นทางการ  

จะต้องมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้คอยจัดหา และขายเอกสารเหล่า

นี้ให้กระบวนการน้ัน ก็คือการจ่ายเงินให้กับผู ้ที่ไม่มีที่อยู ่อาศัย 

(Homeless) หรือนักเรียนต่างชาติ ผู้ฝึกงานต่างชาติ ที่ก�าลังจะกลับ

ประเทศ เพื่อแลกกับข้อมูลส่วนตัว แล้วน�าไปขึ้นทะเบียน ทางด้าน 

EC mall ถ้ามีข้อมูลผู้ที่ถูกขับออกไปอยู่ก็จะไม่ให้เข้ามาใหม่อีก แต่

ที่มาล้วนแต่เป็นข้อมูลใหม่ๆ ทั้งนั้น จึงไม่รู้จะท�าอย่างไร กล่าวกันว่า 

กลุ่มที่อยู่รายรอบการหลอกลวงสินค้าปลอมนี้ นอกจากกลุ่มต้าน

สังคมมาแล้ว ยังมีผู ้มีคุณสมบัติด�าเนินการเรื่องเอกสารราชการ 

แต่ขาดจรรยาบรรณ และคนทั่วไปที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้ 

รวมอยู่ด้วย 

เมื่อสั่งสินค้าปลอมจากต่างประเทศเข้ามา ถึงแม้ว่าจะต้อง

จ่ายค่าเอกสารหรอืค่าเปิดบญัชท่ีีสูงก็ตาม แต่ธุรกิจสินค้าปลอมกย็งั

มีอัตราก�าไรที่สูง ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 สินค้าปลอม รองเท้ากีฬา 

New balance มีการขายผ่าน EC อย่างมาก ต้นทางสินค้าที่สั่งเข้า

มา ประมาณ 2000 เยนต่อคู่ ราคาขายที่อยู่ญี่ปุ่น คู่ละ 1 หมื่นเยน 

อตัราก�าไรขัน้ต้น 80% แต่ในต้นปีนีเ้อง มผีูต้้องสงสยั มรีองเท้าเดียวกัน

อยู่ 433 คู่ เตรียมพร้อมที่จะขาย ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ประมาณว่า

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา สามารถท�ายอดขายได้ถึง 8 ล้านเยน 

กล่าวกันว่ารองเท้าเลียนแบบ ท่ีจ�าหน่ายท่ีร้านค้าทั่วไป 

น�าเข้ามาจากที่เฉินเจิ้นหรือกวางโจว ช่องทางการขายน้ัน ง่ายมาก 

ท�าให้สามารถสืบค้นไปถึงต้นตอผู้ผลิตได้ง่ายมาก แต่สินค้าปลอมที่ 

ขายผ่าน EC นัน้ ไม่ได้เป็นการส่ังซือ้เข้ามาโดยตรงจากแหล่งผลติใน

ต่างประเทศ หลายๆ ครั้ง เป็นการจัดซื้อผ่าน EC site ในประเทศจีน 

ท�าให้ช่องทางการจ�าหน่ายนั้น มีความซับซ้อน ยากที่จะค้นหาต้นตอ

ผู้ผลิตได้ 

อย่างไรก็ตาม เพือ่ไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงมากกว่านี ้EC 

จึงได้ประสานงานกับเจ้าของแบรนด์ และกรมศุลกากร เพื่อค้นหา

แหล่งต้นตอการผลตินัน้ให้ได้ แต่ทางศลุกากร กท็�าอะไรไม่ได้มากนกั 

เพราะว่า การขายสินค้าเลียนแบบในร้านค้าจริงนั้น จะต้องน�าเข้า

สินค้านั้นเข้ามาครั้งละมากๆ จึงจับได้ง่าย แต่ส�าหรับ EC แล้ว สินค้า

ปลอมที่จ�าหน่ายนั้น เป็นการส่งเข้ามาแบบ EMS เป็นส่วนมาก 

ศุลกากรจงึไม่สามารถทีจ่ะไปตรวจเชค็ EMS ทลีะชิน้ๆ ได้ง่ายนกั   จงึ

เป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่ายนกัทีจ่ะด�าเนนิมาตรการแก้ไข เพือ่ก�าจดัสนิค้าปลอม

ใน EC ได้ง่าย
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