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บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
งานวิจยั ล่าสุ ดระบุให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงเนื่องจากโฆษณาจานวนมากอาจส่ งผลเสี ยต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ โฆษณาชนิดนี้เรี ยกว่า “มีความเสี่ ยงสู ง” ซึ่ งรวมถึงโฆษณาของอุตสาหกรรมทางเพศ การพนัน มัลแวร์ (malware) และสแกม (scam)
งานวิจยั บางชิ้นมุ่งเน้นการระบุและป่ าวประกาศรายชื่อผูล้ งโฆษณากระแสหลักบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ (แท็ปลิน, 2013) ซึ่ งจานวนผูโ้ ฆษณา
กลุ่มนี้ยงั มีจานวนมากอย่างมีนยั สาคัญในเอเชีย โดยลงโฆษณาผ่านเครื อข่ายโฆษณาที่เน้นภาษาและเนื้อหาท้องถิ่น ล่าสุ ดได้มีการวิจยั จานวน
หนึ่งทาการศึกษาเกีย่ วกับบทบาทของโฆษณากระแสหลักบนอินเทอร์เน็ตในการสนับสนุนรายได้ของเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์

การโฆษณา

ประเภทนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่รู้จกั กันดีในท้องตลาด รวมไปถึงบริ ษทั ข้ามชาติ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลได้สร้างผลกาไรมหาศาลให้กบั
ผูป้ ระกอบการของเว็บไซต์เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม

โฆษณาที่มีแนวโน้มจะส่ งผลเสี ยมากที่สุดนั้นคือโฆษณาที่อาจขัดแย้งกับค่านิยมของสังคมไทย

ในขณะที่มีการ

ดาเนินการปราบปรามและป้ องกันโฆษณาอันตรายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่นการออกกฎหมายพระราชบัญญัติเกม
(พ.ศ. 2478), กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (พ.ศ. 2539) การตรวจสภาพแวดล้อมออนไลน์เพื่อป้ องกันชาวไทยจากกิจกรรม
ดังกล่าวยังเป็ นเรื่ องที่ยากลาบาก
ขั้นแรกในการทาความเข้าใจเกีย่ วกับความเสี่ ยงต่อผูใ้ ช้บริ การคือการประเมินความแพร่ หลายของโฆษณาประเภทนี้

การศึกษาวิจยั

ล่าสุ ดทาการวัดระดับของปั ญหาดังกล่าวในเขตพื้นที่เอเชีย-แปซิ กฟิ ค ได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซี ย ฮ่องกง ไต้หวัน แคนนาดา อินโดนีเซี ย ออสเตรเลีย
และนิวซี แลนด์ สรุ ปโดยรวมพบว่าโฆษณาความเสี่ ยงสู งมีแนวโน้มพุ่งเป้ าหมายไปที่กลุ่มเป้ าหมายเว็บไซต์ที่มีการนาเสนอคอนเทนต์ (content)
ของฮอลลีวูดและ/หรื อคอนเทนต์ระดับนานาชาติที่เป็ นภาษาอังกฤษ ในขณะที่โฆษณากระแสหลักมีแนวโน้มที่จะนาเสนอสิ นค้า และบริ การของ
ตนเองบนเว็บไซต์ที่ใช้ภาษาในท้องถิ่นและนาเสนอคอนเทนต์ทอ้ งถิ่น
งานวิจยั ชิ้นนี้มีเป้ าหมายเพื่อประเมินขนาดของปั ญหาในประเทศไทย โดยทาการดาวน์โหลด และวิเคราะห์ตวั อย่างจากเว็บเพจต่างๆ
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจานวนทั้งสิ้ น 430 เว็บเพจเพื่อเผยให้เห็นความแพร่ หลายของการโฆษณาทั้งในรู ปแบบของการโฆษณาโดยทัว่ ไป
และชนิดมีความเสี่ ยงสู ง ข้อมูลตัวอย่างได้มาโดยการใช้เทคนิคสโนว์บอล (snowball) ในการสร้างรายชื่อเว็บไซต์ โดยการใช้คาศัพท์ที่เชื่อมโยง
กับการดาวน์โหลดแบบผิดกฎหมาย เทคนิคสโนว์บอลเป็ นการจาลองรู ป แบบลักษณะซึ่ งใช้โดยกลุ่มผูใ้ ช้บริ การในขณะกาลังสื บค้นหาคอนเทนต์
ที่ผิดกฎหมายโดยการใช้โปรแกรมค้นหา ทั้งนี้ยงั เป็ นการวัดประเมินพร็ อกซี สาหรับระดับความนิยม ทั้งนี้เนื่องจากรู ปแบบคา “ที่เกีย่ วข้อง” มาก
ที่สุดสาหรับใช้ในการค้นหานั้นโดยแสดงผลตามระดับความนิยม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่า 6.26% ของโฆษณาที่พบบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่มีความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
เป็ นโฆษณากระแสหลัก และ 93.74% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง โดยในโฆษณาความเสี่ ยงสู งทั้งหมดเป็ นโฆษณาเกีย่ วกับอุตสาหกรรมทางเพศ
(62.22%) และการพนัน 16.05% ซึ่ งผลดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์สูงอย่างมีนยั สาคัญจะอภิปรายภายใต้บริ บทของการตรวจตราสภาพแวดล้อม
ออนไลน์ตามนโยบายของสังคมไทย

คาสาคัญ
คอนเทนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ดิจิตอล มิลเลเนียม (DMCA) ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
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คานิยาม
การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต : โดยทัว่ ไปแล้ว โฆษณาอยู่ในรู ปแบบ “แบนเนอร์” บนเว็บไซต์ซ่ ึ งนาผูใ้ ช้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นโดยการคลิก
คอนเทนต์โฆษณาคล้ายคลึงกับป้ ายโฆษณาบนถนนสายหลักเพียงแต่มีการนาส่ วนประกอบเชิงโต้ตอบ (interactive element) เช่น แอนิเมชัน
(animation)

โดยโฆษณาซึ่ งอยู่บนหน้าเพจเดียวกันจะทาการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามลาดับที่ได้กาหนดไว้หรื อการสุ่ มแสดงขึ้นอยู่กบั

แผนการโฆษณาที่ผโู ้ ฆษณาได้ทาการเลือกไว้ แม้ว่าบางเว็บไซต์โฮสต์และจัดการแบนเนอร์ เอง แต่ไซต์ส่วนใหญ่ให้กลุ่มเครื อข่ายโฆษณาบุคคล
ที่สามเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการแบนเนอร์ เครื อข่ายดังกล่าวทางานเป็ นตัวกลางระหว่างผูโ้ ฆษณากับเว็บไซต์เป็ นร้อยๆ พันๆ หรื อล้านๆ ไซต์ ช่วยให้ผู ้
โฆษณาเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคผ่านเอเจนซี เพียงรายเดียว

ผูโ้ ฆษณามักทางานในลักษณะรู ปแบบของ

“จ่ายต่อการแสดงผล

(pay

per

impression)” หรื อ “จ่ายต่อคลิก (pay per click)” คือเป็ นการจ่ายเงินค่ าตอบแทนทุกครั้งที่มีผใู ้ ช้เข้าชมหรื อกดคลิกแบนเนอร์

โฆษณากระแสหลัก: โฆษณากระแสหลักคือโฆษณาของธุ รกิจที่ถูกกฎหมายซึ่งดาเนินกิจการในเศรษฐกิจในระบบปกติ (formal economy) โดย
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นการทางานตามรู ปแบบโครงสร้างองค์กรมีการนาเสนอสิ นค้าและบริ การซึ่ งไม่มีส่วนเกีย่ วข้องกับตลาดมืด ตลาดเทา หรื อ
เศรษฐกิจใต้ดิน
โฆษณาความเสี่ ยงสู ง:

โฆษณาความเสี่ ยงสู งคือ

โฆษณาที่ นาเสนอสิ นค้าและบริ การที่อยู่นอกกรอบของระบบเศรษฐกิจปกติที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย หรื อตลาดสี ขาว ซึ่ งอาจจะเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายหรื อเป็ นสิ นค้าต้องห้ามในเขตอานาจตามกฎหมายหนึ่งแต่ไม่ผิดกฎหมายในเขตอานาจ
อื่นๆ หรื ออาจเป็ นสิ นค้าเลียนแบบหรื อปลอม ตัวอย่างเช่น ธุ รกิจที่เกีย่ วกับเพศ, การพนัน และซอฟท์แวร์/มัลแวร์ตอ้ งสงสัย เช่น ซอฟท์แวร์
ป้ องกันไวรัสซึ่งจะทาการติดตั้งไวรัสโทรจันลงในระบบของผูใ้ ช้ โดยโฆษณาในลักษณะดังกล่าวมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลอกลวงในงานวิจยั ของ
สตาเบค (Stabek) และคณะ (2009)
เครื อข่ ายการโฆษณา: เครื อข่ายโฆษณาอานวยความสะดวกในการวางโฆษณาของผูโ้ ฆษณาบนเว็บไซต์จานวนมากตามรู ปแบบผลตอบแทนที่มี
ความจาเพาะเจาะจง เครื อข่ายการโฆษณามีความเชี่ยวชาญในด้านการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้โดยการสร้างโปรไฟล์ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ที่ทา
การคลิกดูโฆษณาบางกลุ่มบางชนิดเป็ นจานวนบ่อยครั้งซึ่ งสามารถโยงไปถึงเป้ าหมาย ลักษณะบุคคล และโฆษณาที่เกีย่ วข้องอื่นๆ งานวิจยั ชิ้นนี้
ได้จดั ให้กลุ่มเว็บไซต์ที่ทาการนาเสนอโฆษณาในนามของบุคคลอื่น/ผูโ้ ฆษณาบุคคลที่สาม อยู่ในกลุ่มของเครื อข่ายโฆษณานี้ดว้ ย ถึงแม้อาจจะ
เป็ นเพียงการนาเสนอแบนเนอร์บนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของตนเองก็ตาม ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ isohunt.com ใช้เครื อข่ายโฆษณาสาหรับเว็บไซต์
ของตนเองโดยเฉพาะ แต่กน็ าเสนอแบนเนอร์ของเครื อข่ายโฆษณาอื่นด้วย
ผู้โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต: คือกลุ่มธุ รกิจ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรื อบุคคลที่ตอ้ งการขายสิ นค้าหรื อบริ การหรื อนาเสนอข้อมูลแก่กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตแข่งขันกับการโฆษณารู ปแบบเดิมเพื่อแย่งชิงงบการตลาด กลุ่มผูใ้ ช้บริ การออนไลน์ในประเทศ
ไทยมีจานวนทั้งสิ้ น 17.4 ล้านคนในปี 25531 อ้างอิงจากรายงานของอีมาร์เก็ตเทอร์ (Emarketer) จานวนโดยประมาณการของสัดส่ วนในการ
โฆษณาในรู ปแบบดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ 2.3% 2 อัตราการเติบโตอยู่ที่ 55.1% ต่ อหนึ่งไตรมาส
เว็บไซต์ ละเมิดลิขสิ ทธิ์: คือเว็บไซต์ที่มีการนาดัชนีและความสามารถในเสิ ร์ชหาทอร์เรนต์ (torrent) ของคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เว็บไซต์
“ไฟล์ ลอค์เกอร์ (file locker)” ที่มีการนาเสนอเนื้อหาดังกล่าว หรื อ เว็บไซต์ “ลิงค์ไซต์ (link site)” ซึ่ งมีการนาเสนอลิงค์ตรงไปยังเนื้อหาซึ่ งอยู่บน
เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แรงจูงใจหลักสาหรับผูใ้ ช้ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้คือความสามารถในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่มีการล่วงละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ เว็บไซต์เหล่านี้มีโฆษณาเป็ นรายได้หลักหรื อรายได้รอง

1
2

http://www.internetworldstats.com/asia/th.htm
http://www.emarketer.com/Article/Digital-Takes-Minimal-Share-of-Ad-Spend-Thailand/1010012
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กฎหมายลิขสิ ทธิ์ดิจิตอล มิลเลเนียม (DMCA): กฎหมาย DMCA คือกฎหมายคุม้ ครองผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตจากการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตให้ความร่ วมมือดาเนินการ “ปลด” สิ่ งที่อาจก่อให้เกิดการปลอมแปลงล่วงละเมิดลิขสิ ทธิ์ออก โดยทัว่ ไปจะ
ดาเนินการหลังจากได้รับการแจ้งจากผูถ้ ือครองสิทธิ์ กูเกิลให้บริ การในการรั บเรื่ องรายงานร้องเรี ยนและจัดการดาเนินการในนามของผูถ้ ือครอง
สิ ทธิ์ เพื่อความโปร่ งใสสาหรับผูใ้ ช้บริ การ

บทนา
โฆษณาออนไลน์มีประวัติความเป็ นมากว่า 20 ปี (Medoff, 2000) โดยพัฒนาการจากแบนเนอร์โฆษณาธรรมดาที่มีกาหนดหมุนเวียน
ตายตัวจนกลายเป็ นเครื อข่ายการโฆษณาบนพื้นฐานของพฤติกรรมและบุคคล

โดยใช้ขอ้ มูลโปรไฟล์ของผูใ้ ช้ในการนาเสนอโฆษณาที่มีความ

“เชื่อมโยง” (McStay, 2011) สู งสุ ด เทคโนโลยีดงั กล่าวใช้ประโยชน์จากการ “สื บหาไฟล์คุกกี”้ (Watt, 2012) โดยความเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย
โฆษณาและไฟล์คุกกี้ได้ถูกตรวจจับและค้นหาบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีความนิยมสู งสุ ดในประเทศออสเตรเลีย (Herps et al, 2014) ผลการศึกษาที่
น่าสนใจที่สุดจากการค้นคว้าวิจยั ล่าสุ ดพบว่าจานวนไฟล์คุกกีท้ ี่มีการเก็บรวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริ การจากเว็บไซต์ที่เป็ นที่นิยม
สู งสุ ดจานวน 50 เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลียมีจานวนไฟล์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 86 ไฟล์ จาการติดตามถึงความซับซ้อนและขอบเขตของ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้พบว่ามีแต่เพียงแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้นตามระยะเวลา เช่นเดียวกับปริ มาณจานวนโฆษณา เป็ นที่แน่ชดั ว่าในปี 2555 มีการใช้
จ่ายสาหรับการโฆษณาออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาถึง

สามหมื่นเก่าพันหกร้อยล้านดอลลาร์ สหรัฐ

ซึ่ งเป็ นจานวนมากนาหน้าการใช้

โฆษณาแบบพิมพ์ด้ งั เดิมเป็ นครั้งแรก (eMarketer, 2012) และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น สี่ หมื่นสี่ พนั เจ็ดร้อยสี่ สิบล้านดอลลาร์สหรัฐในปี
2556 และ ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่ งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557
นอกจากนี้ บางบริ ษทั ยังอยู่ในตาแหน่งพิเศษที่สามารถรับรู ้ “ทุกสิ่ ง” เกีย่ วกับลูกค้าของตนเอง ตัวอย่างเช่นบริ ษทั กูเกิล มีขีด
ความสามารถในการจับตามองข้อมูลเกือบทั้งหมดจากทัว่ โลกรวมทั้งอีเมล์ส่วนตัว ภาพยนต์ยูทูป โทรศัพท์ระบบแอนดรอย บริ การข่าวสาร
รู ปภาพ ช็อปปิ้ ง บล็อค ฯลฯ (Cleland, 2013) กูเกิลควบคุมการโฆษณาออนไลน์เป็ นจานวนกว่า 69% ของตลาดการโฆษณาออนไลน์ท้ งั หมดผ่าน
การเข้าซื้ อกิจการของ Doubleclick (Browser Media, 2008) อย่างไรก็ตาม ความนิยมที่เกิดขึ้นของการโฆษณาบนสังคมออนไลน์ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผ่านทางเฟสบุ๊ค) ส่ งผลให้จานวนลดลงเหลือ 56% (Womack, 2013) เห็นได้ชดั เจนว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการหลอมรวมของขีด
ความสามารถและโอกาสในการเพิ่มจานวน “คู่สายตา” ที่ได้เห็นสื่ อโฆษณาออนไลน์
อะไรคือผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลประกอบกับความสามารถของเครื อข่าย
โฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “แสดง” โฆษณาให้กบั กลุ่มลูกค้าแบบจาเพาะเจาะจง เว็บไซต์ที่มีลกั ษณะจาเพาะเกีย่ วข้องกับการแชร์ไฟล์ขอ้ มูลที่มี
การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ ตอบรับโฆษณาอย่างเต็มอกเต็มใจ

แน่นอนว่ารายได้จากการโฆษณาคือแรงบันดาลใจเชิงการค้าให้องค์กรอาชญากรรม

ดาเนินงานเว็บไซต์ “ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ” ต่างๆ แม้ว่ามีรายงาน (Treverton et al, 2009) เปิ ดเผยความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
และโทรทัศน์ก ับองค์กรอาชญากรรม แต่ไม่ค่อยมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกีย่ วกับรายได้จากการโฆษณาของไซต์ที่ดูเหมือนนาเสนอคอนเทนต์ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย หรื ออย่างน้อยก็นาเสนอทอร์เรนต์ที่เปิ ดทางให้ผใู ้ ช้ดาวน์โ หลดคอนเทนต์ดงั กล่าวสู่ สาธารณชน เแน่นอนว่ามีการ
วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการใต้ดินกับอินเทอร์เน็ตว่าช่วยอานวยความสะดวกในการหาผลประโยชน์ทางเพศและค้ามนุษย์ผ่าน
องค์กรอาชญากรรมในงานวิจยั คลาสสิ คในด้านนี้ของฮิวจ์ส (2000) ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาทัว่ โลกและการตลาดการค้าประเวณี นาไปสู่ การค้า
ประเวณี ที่เพิ่มมากขึ้นทัว่ โลกได้อย่างไร นอกจากนี้ฮิวจ์สยังระบุว่า การขาด กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ต คือจุดสาคัญของความ
ล้มเหลวในการป้ องกันความรุ นแรงที่เกิดกับผูห้ ญิงและเด็ก
The Pirate Bay เป็ นเว็บไซต์ซ่ ึ งได้รับความนิยมสู งสุ ดในด้านการให้ดูทอร์เรนต์เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และผูใ้ ห้บริ การ
ของเว็บไซต์กไ็ ด้รับการฟ้องร้องดาเนินคดีความในประเทศสวีเดน ในปี 2552 จากการไต่สวนคดีความพบว่าทางเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 110,000
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ดอลลาร์ต่อปี (Olsson, 2006; Kuprianjo, 2009) โดยมีรายได้จากการโฆษณาเป็ นเงินกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ต่อปี (Sundberg, 2009) อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นธุ รกิจที่มีผลกาไรมหาศาลสู งถึง 1272% งานวิจยั ล่าสุ ด (Detica, 2012) เว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มีโมเดลธุ รกิจ 6 รู ปแบบ ตั้งแต่ธุรกิจโฆษณาไป
จนถึงการระดมทุนบริ จาคผ่านเว็บไซต์แบบสมัครสมาชิกและแบบฟรี เมียม (freemium) โดยผูท้ ี่สมัครสมาชิกจะได้รับการเข้าถึงคอนเทนต์ที่
รวดเร็ วกว่าโดยการทาการจ่ายค่าสมาชิก 83% ของเว็บไซต์ท้ งั หมดภายใต้งานวิจยั ชิ้นนั้นดาเนินการโดยการใช้เว็บไซต์กลาง รายได้หลักของทาง
เว็บไซต์มาจากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ไฟล์ล็อกเกอร์และทอร์เรนต์ เช่นเดอะไพเรตเบย์ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งใน 50 เว็บไซต์ที่ได้รับความ
นิยมสู งสุ ดเป็ นประจา (ประมวลผลโดย alexa.com) และมีศกั ยภาพในการดึงดูดผูโ้ ฆษณา และเครื อข่ายโฆษณาทั้งนี้เนื่องจากมีศกั ยภาพของ “คู่
สายตา” สู งมาก ทั้งนี้ยงั มีเว็บไซต์อื่นๆ ที่ติดอันดับสูงในการจัดอันดับทัว่ โลกของอเล็กซาได้แก่ Kickass torrents (ลาดับ 103) และTorrentz 3
(ลาดับ 153) SimilarWeb จัดให้ kickass.so ติดหนึ่งใน 50 อันดับไซต์ยอดนิยมของประเทศไทย4
การเพิ่มจานวน “คู่สายตา” นาไปสู่ การคลิกซึ่ งเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั เครื อข่ายโฆษณา (หากดาเนินงานภายใต้โมเดลรายได้แบบ
จ่ายต่อคลิก) และสร้างยอดขายให้กบั ผูโ้ ฆษณา คาถามสาคัญสาหรับผูโ้ ฆษณาและเครื อข่ายโฆษณาคือ ขอบเขตที่พวกเขาต้องการเข้าร่ วมใน
กิจกรรมลักษณะนี้

แน่นอนว่าเนื่องจากลักษณะอัลกอริ ท่ ึมที่ซับซ้อนในการตัดสิ นเลือกแสดงโฆษณาให้กบั ผูใ้ ช้แต่ละคน

ผูโ้ ฆษณาไม่อาจ

สามารถรับรู ้ถึงทุกเว็บไซต์ที่มีการนาเสนอโฆษณา
การสามารถระบุจานวนโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านี้มีความสาคัญเพื่อให้ขอ้ มูลและสร้างความตระหนักให้ผโู ้ ฆษณาเข้าใจบูรณภาพ
ของเว็บไซต์ที่ทาการนาเสนอสื่ อโฆษณาของเขา ผูโ้ ฆษณาจึงมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเลือกเครื อข่ายโฆษณาออนไลน์มากขึ้น (บริ ษทั จัดการพื้นที่
บนเว็บไซต์) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูส้ นับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการขายพื้นที่ว่างบนเว็บไซต์ทอร์เรนต์และไฟล์ลอ็ กเกอร์ เมื่อเร็ วๆ นี้เพิง่ มีการออกคู่มือ
วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศสาหรับเครื อข่ายโฆษณาเพื่อจัดการกับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และสิ นค้าปลอมแปลง 5 แนวโน้มเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั
ยักษ์ใหญ่จากทัว่ โลกเกือบทั้งหมดจะร่ วมใช้วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าว 6
การวิจยั เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และโฆษณาอย่างเป็ นระบบมีนอ้ ยมาก

โดยส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษา

เกีย่ วกับผลของการแทรกแซงเพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ชีฮานและคณะระบุว่าการเพิ่มความตระหนักเกีย่ วกับความเสี่ ยงด้านกฎหมายในหมู่
นักศึกษามีแนวโน้มที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดาวน์โหลดข้อมูลมากที่สุด ส่ วนโกเปลและคณะ (2009) ชัง่ น้ าหนักความโน้มเอียงด้าน
จริ ยธรรมและความเชื่อเกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของผูด้ าวน์โหลดเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการดาวน์โหลดคอนเทนต์
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ แน่นอนว่า ประเด็นเกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมประกอบกับคุณธรรมพื้นฐานในพฤติกรรมของสังคม (Rawls, 1999) อาจทาให้ผู ้
ลงโฆษณาที่มีจริ ยธรรมต้องใคร่ ครวญหากค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาถูกนาไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย
การศึกษาล่าสุ ดระบุว่าผูใ้ ช้มีแนวโน้มในการเข้าถึงโฆษณา “ความเสี่ ยงสู ง” ตามเว็บไซต์ประเภทดังกล่าวเมื่อเทียบกับโฆษณากระแส
หลัก ทัว่ ไป ออสเตรเลีย (Watters, 2014a), สิ งคโปร์ (Watters, 2013a), แคนนาดา (Watters, 2013b) และนิวซี แลนด์ (Watter, 2014c) มีอตั ราการ
นาเสนอของโฆษณากระแสหลักอยู่ที 1-10% ในขณะที่โฆษณาความเสี่ ยงสู งอยู่ที่ 90-99% โฆษณาความเสี่ ยงสู งคือโฆษณาที่มีโอกาสสร้างความ
เสี ยหายต่อผูใ้ ช้ รวมถึง สื่ อลามก การพนัน มัลแวร์และสแกม
งานวิจยั เหล่านี้ลว้ นแต่ทาการศึกษาตัวอย่างเว็บเพจ ที่ได้จากรายงานความโปร่ งใสสาหรับการดาวน์โหลดภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
หรื อเพลงของกูเกิลโดยได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีการละเมิดกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ดิจิตอลมิลเลเนียม (DMCA) จริ ง อย่างไรก็ตาม รายงานของกูเกิล
โน้มเอียงไปทางรายการโทรทัศน์/ภาพยนตร์และเพลงของฮอลลีวดู ที่เป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในงานวิจยั อีกชิ้นหนึ่ง (Watters, 2014d) จึง
ทาการศึกษาค้นคว้าตามไซต์ที่นาเสนอคอนเทนต์ของฮอลลีวูดเป็ นภาษาจีนในไต้หวัน ผลการวิจยั พบว่า โฆษณากระแสหลักสามารถพบได้
ทัว่ ไปบนเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ของฮอลลีวูดและนานาชาติอื่นๆที่พฒั นาเพื่อผูช้ มในท้องถิ่น
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เมื่อเทียบกับไซต์ที่มีคอนเทนต์ของฮอลลี วูดใน

http://au.ibtimes.com/articles/533033/20140106/pirate-bay-popular-torrent-site-top10.htm#.Uvk8g_mSw3I
4
http://www.similarweb.com/country/thailand
5
http://2013ippractices.com/bestpracticesguidelinesforadnetworkstoaddresspiracyandcounterfeiting.html
6
http://torrentfreak.com/tech-giants-sign-deal-to-ban-advertising-on-pirate-websites-130715/
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ประเทศอื่นๆ ที่ทาการสารวจ คอนเทนต์ที่เป็ นภาษาท้องถิ่นมีโฆษณากระแสหลัก 61% ส่ วนอีก 39% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง ผลการศึกษา
เกีย่ วกับโฆษณาบนเว็บไซต์ที่นาเสนอคอนเทนต์ฮอลลีวูดจากงานวิจยั ค้นคว้าชิ้นอื่นๆ ตามที่สรุ ปไว้ในภาพที่ 1
งานวิจยั ต่อเนื่องในฮ่องกงของวัตเทอร์ (Watters, 2014e) ทาการศึกษาว่าโฆษณากระแสหลักนอกจากจะแพร่ หลายกว่าในไซต์ที่เขียน
เป็ นภาษาท้องถิ่นและโปรโมทคอนเทนต์ทอ้ งถิ่น (เช่น เว็บไซต์ภาษาจีนที่มีลิงค์ไปยังชื่อภาพยนตร์หรื อรายการโทรทัศน์ที่เป็ นภาษาจีน) เว็บไซต์
ที่มีคอนเทนต์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่นมีโฆษณา 61.36% เป็ นโฆษณากระแสหลัก ส่ วนอีก 38.64% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง
ในทางกลับกัน เว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ของฮอลลีวูดมีโฆษณา 3.84% เป็ นโฆษณากระแสหลัก ส่ วนอีก 96.16 % เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง
งานวิจยั ต่อเนื่องชิ้นต่อมาทาการวัดประเมินจานวนเรทของโฆษณาความเสี่ ยงสู งกับโฆษณากระแสหลัก สาหรับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่น
และคอนเทนต์ของฮอลลีวูดสาหรับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ในมาเลเซี ย (Watters, 2014e) ทาการจาแนกตัวอย่างเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ที่
นาเสนอคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นและทาการดาวน์โหลดและจาแนกแบนเนอร์โฆษณาทั้งหมดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวอย่าง รวมไปถึงเครื อข่ายโฆษณา
ที่ดูแลแต่ละแบนเนอร์ ตัวอย่างที่ใช้นามาเปรี ยบเทียบนามาจากรายงานความโปร่ งใสของโฆษณาของกูเกิล จากการศึกษาพบว่า เว็บไซต์ที่มีคอน
เทนต์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่นมีโฆษณา 72.1% เป็ นโฆษณากระแสหลัก ส่ วนอีก 27.9% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง ในทางกลับกัน
เว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ของฮอลลีวูดมีโฆษณา 8.24% เป็ นโฆษณากระแสหลัก ส่ วนอีก 91.76% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู งเช่นเกีย่ วกับฮ่องกงและ
ไต้หวัน

ผลการวิจยั บ่งชี้ว่าผูล้ งโฆษณากระแสหลักในเอเชียให้ความสนใจกับเว็บไซต์ที่เป็ นภาษาท้องถิ่น

อัตราการลงโฆษณากระแสหลัก

สาหรับเว็บไซต์ที่มีภาพยนตร์หรื อรายการโทรทัศน์จากฮอลีวูดที่พบจากการวิจยั ดังกล่าวคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ ตามที่สรุ ปไว้ในภาพที่ 2
แนวโน้มของการนาเสนอสื่ อโฆษณาความเสี่ ยงสู งของแต่ละประเทศแตกต่างกัน เช่น บางประเทศพบความถี่ในการนาเสนอโฆษณา
เกีย่ วกับการพนันมากกว่าประเภทอื่น ส่ วนในบางประเทศมีโฆษณาดาวน์โหลดมัลแวร์หรื ออุตสาหกรรมทางเพศมากกว่าประเภทอื่น ข้อมูลตาม
รายประเทศแสดงในภาพที่ 3
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ออสเตรเลีย

แคนาดา

ความเสี่ยงสูง
กระแสหลัก

ฮ่ องกง

มาเลเซีย

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

ภาพที่ 1 อัตราส่ วนโฆษณาความเสี่ ยงสู งเทียบกับโฆษณากระแสหลักบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์/รายการโทรทัศน์ฮอลลีวูด
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ฮ่ องกง

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ไต้ หวัน

ความเสี่ยงสูง
กระแสหลัก

ภาพที่ 2 อัตราส่ วนโฆษณาความเสี่ ยงสู งเทียบกับโฆษณากระแสหลักบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ คอนเทนต์ทอ้ งถิ่น
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อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

มัลแวร์
เว็บไซต์ดาวน์ โหลด

การพนัน
สแกม
อุตสาหกรรมทางเพศ

แคนาดา

นิวซีแลนด์

ฮ่ องกง

สิงคโปร์

ภาพที่ 3 ความถี่ของสื่อโฆษณาความเสี่ ยงสู งในแต่ละประเทศ
(มัลแวร์ เว็บไซด์ดาวน์โหลด สื่ อการพนัน สแกมและอุตสาหกรรมทางเพศ)
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งานวิจยั ในลักษณะนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยวัตเตอร์ (2014a) การศึกษาในครั้งนั้นสรุ ปอัลกอริ ทึมในการสุ่ มตัวอย่างเว็บไซต์
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่นาไปทาซ้ าได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งให้มุมมองที่จดั เจนขึ้นเกีย่ วกับพฤติกรรมของเครื อข่ายโฆษณาในแต่ละประเทศ เขตอานาจ
ตามกฎหมาย ภาษา ฯลฯ ความแตกต่างสาคัญระหว่างการวิจยั ในครั้งนี้กบั การวิจยั ของยูเอสซี (USC) คือการวิจยั ครั้งนี้ตรวจสอบโฆษณาทุก
ประเภทไม่เพียงแต่โฆษณากระแสหลักเท่านั้น

วัตเตอร์สามารถพิสูจน์อตั ราส่ วนสัมพัทธ์และความถี่ ของโฆษณากระแสหลักเปรี ยบเทียบกับ

โฆษณาความเสี่ ยงสู ง
สรุ ปได้ว่า เว็บไซต์คอนเทนต์ทอ้ งถิ่นมีแนวโน้มในการแสดงโฆษณากระแสหลักสู งกว่าเว็บไซต์แสดงคอนเทนต์ฮอลลีวูดหลายเท่า
อัตราส่ วนโฆษณากระแสหลักสาหรับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นในไต้หวันและฮ่องกงเกือบเท่ากัน นอกจากนั้นอัตราส่ วนโฆษณาสาหรับคอนเทนต์ฮอล
ลีวูดก็ใกล้เคียงกันในแคนาดา สิ งคโปร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมายคือเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ท้องถิ่นในประเทศ
ไทยซึ่ งคาดการณ์ว่าอัตราส่ วนสื่ อโฆษณากระแสหลักและความเสี่ ยงสู งสาหรับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นจะสอดคล้องกับผลการศึกษาในมาเลเซี ย
ฮ่องกงและอินโดนีเซี ย

ระเบียบวิธี
ผูว้ ิจยั ใช้ข้ นั ตอนการเลือกตัวอย่างในการระบุตวั แทนเซตย่อยของ

URL

ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดโฆษณาและข้อมูลเมทาเดตา

(metadata) จากแต่ละเพจได้ การระบุผลู ้ งโฆษณาที่เกีย่ วข้องทาได้ง่ายในกรณีของแบนเนอร์ธรรมดา สาหรับโฆษณาจากผูล้ งโฆษณารายเดียวแต่
มีหลายดีไซน์ (distinct advertisement) ระบุตวั ตนของผูล้ งโฆษณาทั้งหมดที่มีเมทาดาตาเดียวกันได้โดยใช้กฎที่เขียนด้วย SQL หรื อภาษาที่
คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม บางเครื อข่ายโฆษณาใช้โปรแกรมจาวาสคริ ป์ซึ่ งทาให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและใช้การรี ไดเร็ ก (redirect)
เป็ นทอดๆ เพื่อทาให้ปกปิ ดปลายทางสุ ดท้ายของแบนเนอร์โฆษณา ในกรณี น้ ี ผูว้ ิจยั ต้องตรวจสอบเองเนื่องจากขาดระบบจาแนกรู ปภาพเพื่อ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป/โลโก้ ความชุกโดยรวมของผูล้ งโฆษณารายหนึ่งๆ บนแต่ละเครื อข่ายคานวณและเรี ยงลาดับได้ตามความถี่
นอกจากนี้ การแยกสื่ อโฆษณา “กระแสหลัก” กับ “ความเสี่ ยงสู ง” ออกจากกันอาจเป็ นประโยชน์ เนื่องจากรายงานของแอนเนนเบิร์ก
(Annenberg) ระบุว่าในปี นี้ โฆษณากระแสหลักผละหนีจากไซต์ที่โฮสต์คอนเทนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผูล้ งโฆษณาที่ไม่สามารถลงโฆษณาบนไซต์
กระแสหลักอาจฉวยโอกาสในการเพิ่ม “คู่สายตา” โดยการครอบครองพื้นที่แสดงผล การรายงานผลโดยแยกประเภทเป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง
หรื อโฆษณากระแสหลักโดยประเภทแรกแบ่งย่อยได้ดงั ต่อไปนี้


อุตสาหกรรมทางเพศ รวมถึงโฆษณาเกีย่ วกับ:
o ยาเพิ่มขนาดความยาวองคชาติ
o เว็บไซต์สาหรับการออกเดท/บุคคลแอบอ้าง
o สื่ อลามกนานาชนิด
o เว็บไซต์หาคู่และจัดหา “เจ้าสาวต่างชาติ ”



สื่ อการพนันออนไลน์



มัลแวร์ ซึ่ งรวมถึง
o ซอฟต์แวร์ปลอมที่แฝงมัลแวร์โทรจัน

(มีการขึ้นแจ้งเตือนเป็ นจานวนมากจากโปรแกรมป้องกันไวรัสในช่วงของการ

สื บค้นข้อมูลอันเป็ นผลมาจาก “ไดร์ฟบายดาวน์โหลด (drive by downloads)” ของมัลแวร์)
o โปรแกรมป้ องกันไวรัสหรื อสแกมแวร์ปลอม


ซอฟต์แวร์ไม่น่าไว้วางใจ เช่น โคเดกวิดีโอหรื อโปรแกรมเล่นวิดีโอปลอมซึ่ งเลียนแบบโปรแกรมฟังก์ชนั บนไมโครซอฟต์วินโดว์
เหตุผลที่ให้ดาวน์โหลดไม่ชดั เจนแต่อาจเป็ นไปได้ว่าการแฝงโปรแกรมไวรัสโทรจันหรื อสร้างช่องทางแบ็คดอร์ (backdoor) เพื่อเข้าสู่
ระบบ
10



สแกม ตามการจาแนกของสตาเบคและคณะ (2010) ตัวอย่างเช่น:
o การส่ งข้อความสั้น(SMS)ในอัตราพิเศษ
o การแข่งขันปลอมที่ไม่มีเงินรางวัลจริ ง
o การหลอกหลวงให้ลงทุน
o การหลอกหลวงเกีย่ วกับการจ้างงาน
แหล่งที่มาของข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ได้แก่ รายชื่อของเว็บไซต์ที่ได้จากการเลือก

ตัวอย่างแบบสโนว์บอลซึ่ งใช้จาแนกเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ที่ได้รับ ความนิยมสู งสุ ด ที่ตรงกับเงื่อนไข “ซี ด (seed)” เป้ าหมายของการเลือก
ตัวอย่างแบบสโนว์บอลคือเพื่อการสร้างตัวอย่างที่มกั ถูกปิ ดบังหรื อยากที่จะประเมินได้โดยตรง

ในกรณี ของการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น

ไม่มี

ฐานข้อมูลกลางสาหรับเว็บไซต์ที่ใช้งาน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงหาวิธีจาลองพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การเพื่อสื บค้นเว็บไซต์ประเภทนี้ เสิ ร์ชเอนจินมี
บทบาทสาคัญมากในจุดนี้เนื่องจากเสิ ร์ชเอนจิ้นให้กลุ่มผลลัพธ์การเสิ ร์ชที่ทาหน้าที่แสดงเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมบนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่
เกีย่ วข้อง ด้วยเหตุน้ ี การเสิ ร์ชหาคาเฉพาะและสร้างรายการศัพท์เฉพาะ (เช่น คาที่เกีย่ วข้องกับการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมาย) และฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์ (สาหรับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในประเทศไทย) เราจึงสามารถจาลองเส้นทางในการค้นหาคอนเทนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้
เพื่อสร้างการเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ ผูว้ จิ ยั ใช้กูเกิล ทรานสเลท (Google Translate) เพื่อจาแนกคาว่า “หนัง ดาวน์โหลด” ซึ่ ง
เป็ นคาเฉพาะที่ดีที่สุด จากนั้นจึงใส่ คาเฉพาะนี้ลงในฐานข้อมูลคาเฉพาะ จากนั้นจึงทาการจาแนกเว็บไซต์สิบอันดับแรกที่ได้จากการเสิ ร์ชด้วยกู
เกิลและเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลเว็บไซต์ ส่ งผลให้มีการเพิ่มคาเฉพาะดังต่อไปนี้ “ภาพยนตร์ดาวน์โหลด ฟรี ” “ออนไลน์” “ลองของ” ลงใน
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้นจึงทาการค้นหาผ่านกูเกิลโดยใช้คาเฉพาะดังที่กล่าวมานี้และเพิม่ เติมข้อมูลเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ที่ระบุได้ลงไปใน
ฐานข้อมูลจนเว็บไซต์จานวนทั้งสิ้ น 43 ไซต์ถูกลงทะเบียน ตัวอย่างภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นถึงลาดับขั้นตอนกิจกรรมได้รับการแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ค
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้:
1. วางระบบเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับกายภาพหรื อตรรกะเพื่อดึงโฆษณาสาหรั บตามกลุ่มภูมิศาสตร์/ประเทศจาเพาะแห่งหนึ่ง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เลือกประเทศไทย
2. สร้างกลุ่มตัวอย่างตามอัลกอรึ ทึมที่ตามที่อธิบายไว้ในด้านบน
3. เก็บตัวอย่าง 10 หน้าของแต่ละเว็บไซต์ในกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากแบนเนอร์โฆษณามักมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทาการรี เฟรช ซึ่ งทา
ให้มีการดาวน์โหลดจากเว็บเพจจานวนทั้งสิ้ น 430 เว็บเพจ (ตัวอย่าง) สาหรับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่น
4. ดาวน์โหลดเว็บเพจ 430 เว็บเพจในกลุ่มตัวอย่างและถ่ายภาพจับหน้าจอแสดงให้เห็นโฆษณาที่มีการนาเสนอ ด้วยเหตุผลทาง
เทคนิคจึงไม่สามารถเก็บโฆษณาแบบป็ อบ-อัพได้
5. ทาการแจงและแตกโคดบล็อก (code block) ที่มีโฆษณาสาหรับแต่ละเว็บเพจ ซึ่ งสามารถทาได้โดยการจับคู่กบั Easy List

7

(Adblock Plus ใช้ในการคัดครอง) สาหรับรู ปแบบ URL และชื่อของผูใ้ ห้บริ การพื้นที่ รับฝากเวบไซต์ (hostname) ที่รู้ บางเว็บ
เพจในตัวอย่างไม่มีโฆษณา แต่บางเพจมีโฆษณาหลายชิ้น
6. ผูว้ ิจยั ทาการจาแนกโดเมนของเครื อข่ายโฆษณาที่ใช้ในแต่ละโคดบล็อกสาหรับโฆษณาโดยถอดโคดและลิงค์ที่ไม่เกีย่ วข้อง
ออกจากโคดบล็อกและนับความถี่ที่พบในแต่ละโดเมนเครื อข่ายโฆษณา ตัดตัวอย่างเครื อข่ายโฆษณาใดๆ ที่พบน้อยกว่า 5 ครั้ง
ออก พื้นฐานของเหตุผลในการคัดออกนี้เพื่อกันความผิดพลาดในการใส่ รหัส ลิงค์ที่ไม่เกีย่ วข้อง ฯลฯ อาจส่งผลให้มีการรวม
ผลบวกเทียมไว้ในรายการ

7

http://easylist.adblockplus.org/en/
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7. ผูว้ ิจยั พยายามระบุตวั ผูโ้ ฆษณาจริ งในโฆษณาแต่ละชิ้นที่จาแนกได้โดยการวิเคราะห์เมทาเดตา การติดตามลิงค์ และแตกโดเมน
ของผูโ้ ฆษณาหรื อตรวจสอบด้วยตา จากนั้นจึงจัดทารายชื่อผูโ้ ฆษณา
8. จากนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญจึงจัดประเภทโฆษณาแต่ละชิ้นว่าเป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู งหรื อกระแสหลัก
9.

ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบโดยบุคคลเพื่อจาแนกว่าไซต์ที่ระบุน้ นั เข้าข่ายตามนิยาม “เว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ” หรื อไม่ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ถอนรายชื่อเว็บไซต์จานวน 2 เว็บไซต์ในขั้นตอนนี้ เนื่องจากผูต้ รวจสอบไม่สามารถระบุได้ว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวมีความเกีย่ วโยง
กับการละเมิดลิขสิ ทธิ์อย่างเต็มรู ปแบบ

ผลลัพธ์
ภาคผนวก ก แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่จาแนกได้ในขั้นตอนที่ 2 จากผลการวิเคราะห์เว็บเพจจานวน 430 เว็บเพจในขั้นตอนที่ 3 ได้
รายการโฆษณา 462 รายการ และขั้นตอนที่ 5 พบสื่ อโฆษณาที่มองเห็นได้จานวน 751 ชิ้น8 ซึ่ งชี้ให้เห็นว่ามีสื่อโฆษณาเป็ นจานวนมากที่ใช้ใน
ประเทศไทยและไม่ได้ถูกครอบคลุมด้วย Easylist การพัฒนา Easylist ในอนาคตเพื่อจาแนกเครื อข่ายโฆษณาท้องถิ่นในประเทศไทยเป็ นปัจจัย
สาคัญในการทาความเข้าใจลักษณะระบบนิเวศการโฆษณาของไทย
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลในภายหลังของโดเมนที่ จาแนกได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกโฆษณาทั้งหมดได้รับการจาแนกอย่าง
ถูกต้อง เช่น การเอาหมายเลขพอร์ทที่รวมอยูใ่ น URL ออกโดยใช้ฟิลเตอร์รีเจ็กซ์ (regex filter) ผูว้ ิจยั จาแนกเครื อข่ายโฆษณา 15 โดเมนจาเพาะซึ่ ง
แสดงโฆษณาที่มองเห็นได้เฉลี่ย 28.66 โฆษณาต่อเครื อข่ายในกลุ่มตัวอย่าง ภาคผนวก ข แสดงรายชื่อเครื อข่ายโฆษณาที่ตรวจพบทั้งหมด จุดที่
โดเมนปรากฏบนบล็อกโฆษณานั้นเป็ นนิยามทางเทคนิคตามระเบียบวิธีในขั้นตอนที่ 6 และ 7 ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์หรื อ URL ที่ทราบปรากฏ
ในบล็อกก็จะถูกนับ นี่อาจรวมถึงปลัก๊ อินสังคม (social plugin) เฟสบุ๊คแทนที่จะเป็ นโฆษณาบนเฟสบุ๊ค
ผูว้ ิจยั นาเสนอการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์โฆษณาความเสี่ ยงสู งก่อน ตามด้วยโฆษณากระแสหลัก

8

รายการโฆษณารวมถึงสคริ ปต์ รูปภาพ สเปเซอร์ (spacer) ฯลฯ ที่อ้างอิงจากโดเมน Adblock นอกเหนือจากโฆษณาที่มองเห็นได้

12

โฆษณาความเสี่ ยงสู ง
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดตามประเภทของโฆษณาความเสี่ ยงสู งที่พบได้บ่อยที่สุดบนเครื อข่ายโฆษณาทั้งหมด ผูว้ ิจยั ทาการดาวน์
โหลด ตรวจสอบด้วยตาและจาแนกหมวดหมู่ โฆษณาแต่ละชิ้น ผลการวิจยั บ่งชี้ว่าการพนัน อุตสาหกรรมทางเพศ มัลแวร์ เว็บไซด์ดาวน์โหลด
หรื อสแกม (ทั้งการจ้างงาน, การลงทุน และการส่ งข้อความสั้นในอัตราพิเศษ) เป็ นโฆษณาประเภทที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดอย่างเห็นได้ชดั สรุ ป
ประเภทหมวดหมู่ตามภาพที่ 4

สื่ อลามก

มัลแวร์

ดาวน์โหลด

การพนัน

สแกม

N

438

96

56

113

1

%

62.22%

13.64%

7.95%

16.05%

0.14%

ตารางที่ 1 ความถี่ตามประเภทของโฆษณา - ความเสี่ ยงสู ง

14%

8%

Malware
มัลแวร์
Downloading
Sites
เว็บไซต์ ดาวน์ โหลด
Gambling
การพนัน
Scams
สแกม
Sex
Industry
อุตสาหกรรมทางเพศ

16%
62%

0%

ภาพที่ 4 โฆษณาความเสี่ ยงสู ง
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โฆษณากระแสหลัก – โฆษณาทุกชนิด
ตารางที่ 2 แสดงผลจากขั้นตอนที่ 8 ซึ่ งได้มาจากการตรวจสอบโฆษณาทุกชิ้นในกลุ่มตัวอย่างด้วยตาเพื่อระบุว่าพบโฆษณากระแส
หลักหรื อไม่ โดยปกติแล้วเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะมีแถบโฆษณา 3-4 แถวและในหลายกรณี โฆษณาได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริ บททาง
ภูมิศาสตร์ทอ้ งถิ่น ในบางกรณี โฆษณาได้ถูกบล็อคด้วยรู ปภาพแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ถูก “บล็อค” สาหรับผูใ้ ช้นอกประเทศแสดงให้เห็นว่ามี
การเลือกแสดงคอนเทนต์โฆษณาตามตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ในบางกรณี น้ นั โดเมนเกีย่ วข้องกับการแชร์ไฟล์ถูก “ฝาก” และมีแสดงโฆษณาแม้
ไม่มีการแสดงคอนเทนต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีคาว่า “warez”, “anon” และ “rapidshare” อยูใ่ นชื่อโดเมน
ดูเร็ กซ์คือผูล้ งโฆษณามากที่สุด เป็ นหนึ่งในผูล้ งโฆษณากระแสหลักตัวอย่าง ดูเร็ กซ์เป็ นบริ ษทั ผลิตถุงยางอนามัยที่ประสบ
ความสาเร็ จ ริ คคิตต์ เบนไคเซอร์เป็ นเจ้าของ (มีมูลค่าตามราคาตลอดกว่าสี่ หมื่ นล้านปอนด์) และดาเนินกิจการในระดับนานาชาติ
โฆษณาที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างเพียง 6.26% เท่านั้นที่มีหลักฐานว่าผูโ้ ฆษณากระแสหลักมุ่งเป้ าไปที่ผใู ้ ช้บริ การชาวไทยผ่านเว็บไซต์
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ พบโฆษณาและ/หรื อ ผูโ้ ฆษณาบางชิ้นเพียงแค่ครั้งเดียว นี่อาจแสดงถึงความผิดพลาดประเภทหนึ่ง เนื่องจากโฆษณากระแสหลัก
เป็ นโฆษณาเพียงส่ วนน้อยของโฆษณาที่แสดงทั้งหมด (ซึ่ งมีปริ มาณโฆษณาความเสี่ ยงสู งที่สูงมาก) ภาพที่ 5 แสดงการจาแนกแบ่งประเภทตาม
ประเภทอุตสาหกรรม 5 ภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบสัมพัทธ์ของโฆษณากระแสหลักกับความเสี่ ยงสู ง ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างแถบโฆษณาความ
เสี่ ยงสู งแสดงข้อมูลโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศและการพนัน ภาพ 8 – 10 แสดงตัวอย่างที่อนาจารมากขึ้นเมื่อการค้นหาทอร์เรนต์ภาพยนตร์
สาหรับเด็กนาไปสู่ โฆษณากราฟฟิ คเกีย่ วกับอุตสาหกรรมทางเพศหลายภาพ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้พ้นื ที่ร่วมกันเพิม่ เติมไว้
ในบทสรุ ป
N
10
6
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ผูโ้ ฆษณา
ดูเร็ กซ์
Pergamon Sport
FashionMia
7-11
เทสโก้
Dora Serum
น้ ายาบ้วนปาก Bamboo
Trivago
โรงแรมเครื อ Accor
davinathailand.com
Jeunesse
cherchomonline.com
เครื่ องดื่มสมุนไพร La'Eve
Symantec
Clearly
Film Fanatic

ตารางที่ 2 โฆษณากระแสหลักที่ตรวจพบ
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%
11.49%
6.90%
6.90%
4.60%
4.60%
4.60%
3.45%
2.30%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%
1.15%

2% 2%

ICTไอซีที
Food/Consumer
อาหาร / สินค้ าอุปโภคบริ โภค
Tourism
ท่องเที่ยว

96%

ภาพที่ 5 โฆษณากระแสหลัก

6%

ความเสี
่ยงสูง
High
Risk
Mainstream
กระแสหลัก

94%

ภาพที่ 6 โฆษณากระแสหลักเปรี ยบเทียบกับโฆษณาความเสี่ ยงสู ง

15

เครื อข่ ายการโฆษณา
ตารางที่ 3 แสดงผลจากการวิเคราะห์โฆษณาทุกชิ้นซึ่ งจาแนกโดยการจับคู่กบั กฎของ Easylist กับโดเมนที่มีความถี่มากที่สุดซึ่งถูก
ระบุให้เป็ นเครื อข่ายการโฆษณา การกระจายความถี่ของโฆษณาได้รับการจัดแสดงอยู่ในภาคผนวก ข ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบโฆษณาแต่ละชิ้น
โดยบุคคลเพื่อตัดสิ นว่าโดเมนนั้นจัดเป็ นเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อเป็ นเครื อข่ายการโฆษณาเป็ นหลัก

เครื อข่ายโฆษณา
exoclick.com
yllix.com
hulaga.net
qadservice.com
bumq.com
bidvertiser.com
innity.net
movie2free.com
zonemoviedd.com
vojkud.com

ความถี่
120
80
40
40
30
22
20
20
20
20

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความถี่ตามเครื อข่ายโฆษณา – 10 อันดับแรก
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาธุ รกิจการพนันและอุตสาหกรรมทางเพศร่ วมกับภาพยนตร์ละเมิดลิขสิ ทธิ์

17

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเว็บไซต์แสดงภาพกราฟฟิ คของโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่ วมกับ ไฟล์ทอร์เรนต์ภาพยนตร์เด็ก

18

ภาพที่ 9 ตัวอย่างเว็บไซต์แสดงภาพกราฟฟิ คของโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่ วมกับสตรี มมิ่งภาพยนตร์เด็ก
19

ภาพที่ 10 ตัวอย่างเว็บไซต์แสดงภาพกราฟฟิ คโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่ วมกับการสตีมมิ่งภาพยนตร์เด็ก
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บทสรุ ป
ผลสรุ ปของประเทศไทยแสดงให้เห็นรู ปแบบที่แตกต่างจากผลการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์
อื่นๆ ในเอเชีย (รวมถึงไต้หวัน และมาเลเซี ย) การศึกษาในครั้งนี้พบว่าโฆษณาบนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาษาไทยส่ วนใหญ่เป็ นโฆษณาความ
เสี่ ยงสู ง ระบุให้ชดั ลงไปคือกว่า 62.22% ของโฆษณาความเสี่ ยงสู งนั้นเป็ นโฆษณาเกีย่ วกับอุตสาหกรรมทางเพศ และกว่า 16.05% เกีย่ วกับการ
พนัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของไทยเป็ นครั้งแรกพบข้อมูลสาคัญดังต่อไปนี้:


ในส่ วนของเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นนั้น โฆษณาบนเว็บไซต์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ 6.26% เป็ นโฆษณากระแสหลักและ
93.74% เป็ นโฆษณาความเสี่ ยงสู ง



โฆษณาสาหรับอุตสาหกรรมการพนันคิดเป็ นอัตราส่ วน 16.05% ของจานวนโฆษณาความเสี่ ยงสู งทั้งหมด และ 62.22% เป็ นโฆษณา
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมทางเพศ ส่ วนมัลแวร์และเว็บไซต์ดาวน์โหลดก็เป็ นผูโ้ ฆษณาที่พบเห็นได้ปกติ



เครื อข่ายการโฆษณาอันดับสู งสุ ดมีการดาเนินการโฆษณาให้กบั ชาวไทยสาหรับคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นจากสิบอันดับแรกที่มีความถี่ใน
การนาเสนอสื่ อโฆษณาสู งสุ ดได้แก่ exoclick.com, yillix.com และ Hulaga.net อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้น้ นั บ่งชี้ให้เห็นว่า Easylist
ทาการระบุเครื อข่ายการโฆษณาท้องถิ่นของไทยได้ไม่ถูกต้องเท่ากับเครื อข่ายนานาชาติอื่นๆ อาทิเช่น exoclick.com งานวิจยั ต่อๆ ไป
ยังจาเป็ นต้องสร้างรายชื่อของเครื อข่ายโฆษณาของไทยโดยเฉพาะ



จานวนกลุ่มบริ ษทั แบรนด์เนมในประเทศไทยอาทิเช่น ดูเร็ กซ์, เทสโก้ และ 7-11 เลือกที่จะทาการโฆษณาบนเว็บไซต์และเพจต่างๆ
ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนการกระจายการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในท้องถิ่น มีความจาเป็ นในการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะค้นหากลไกลในการเลือก
แสดงสื่ อโฆษณา หรื อเครื อข่ายการโฆษณาดาเนินการในลักษณะเหมารวม และกระจายส่ งโฆษณาไปยังเครื อข่ายโฆษณาอื่นๆ ผ่าน
โปรแกรมการขายซึ่ งท้ายที่สุดเป็ นผูค้ วบคุมการแสดงผลของสื่อโฆษณา.



แม้ว่าเทคนิคสโนว์บอลล์จะมีประโยชน์มากในการค้นหาคอนเทนต์ผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกับผูใ้ ช้งานจริ ง แต่กม็ ีความเป็ นไป
ได้สูงที่จะได้ขอ้ มูลเชิงบวกเทียม เช่นเดียวกับการใช้กูเกิลในการตรวจสอบรายการการร้องเรี ยน DMCA (ดังเช่นงานวิจยั ชิ้นก่อนๆ )

การวิเคราะห์การค้นพบที่สาคัญ:


ผูบ้ ริ โภคชาวไทยทุกช่วงชั้นอายุที่เข้าถึงเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มีโอกาสสู งที่จะพบเห็นสื่ อโฆษณาความเสี่ ยงสู งเทียบกับสื่ อโฆษณา
กระแสหลัก สื่ อโฆษณาดังกล่าวมีการนาเสนออุสาหกรรมธุ รกิจทางเพศ และการพนันอย่างไม่เหมาะสมซึ่ งกิจกรรมทั้งสองชนิดเป็ น
สิ่ งที่ได้รับการควบคุมอย่างหนักในประเทศไทย



โฆษณาภาษาไทยมีการฟิ ลเตอร์ ในขณะที่โฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศมีความแพร่ หลายอย่างมาก ในภาพรวมแล้วมีการเปิ ดเผย
มากกว่าที่พบเห็นในเขตอานาจตามกฎหมายในประเทศอื่นๆ ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของภาพกราฟฟิ คโฆษณาที่พบบน
เว็บไซต์ ประเทศไทยควรทาการค้นหาวิธีควบคุมโฆษณาทั้งในรู ปแบบตัวหนังสื อเช่นเดียวกับรู ปแบบภาพเพิ่มเติม (Ho & Watters,
2004)



ผูโ้ ฆษณาจาเป็ นที่จะต้องมีระบบกลไกที่ดีกว่าเดิมเพื่อควบคุมสถานที่ในการนาเสนอสื่ อโฆษณาของตนเองบนเครื อข่ายการโฆษณา
มีความจาเป็ นในการพิจารณาถึงระบบที่ดีกว่าเดิมหรื อการรับประกันการดาเนินงานและการตรวจสอบการจัดแสดงผิดที่ของโฆษณา
ไม่ว่าพวกเขาจะดาเนินการโดยใช้รายชื่อบัญชีขาว หรื อบัญชีดา (Ho & Watters, 2005)
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มีความจาเป็ นต้องพิจารณาถึงวิธีการกากับดูแลสาหรับการควบคุมการไหลเวียนของเม็ดเงินที่ไปสู่ เว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์

และเพื่อ

เป็ นการลดอันตรายที่อาจเกิดกับผูใ้ ช้บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน การนาเสนอแนวทางเกีย่ วกับจรรยาบรรณ (Dredge,
9

2013) ถือเป็ นก้าวแรกในการตัดขาดเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เมื่อไม่นานมานี้ผโู ้ ฆษณาประสบความสาเร็ จใจการผลักดันเฟสบุ๊คในการ
ลบโฆษณาไม่พึงประสงค์ออกโดยการยื่นคาขู่ว่าจะถอนการโฆษณาของพวกตนออก (ถอนทั้งกลุ่ม; Cellan-Jones, 2013)


ในอดีตคอนเทนต์ผิดกฎหมายชนิดอื่นๆ ได้รับการดาเนินการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยบทลงโทษทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์ยาโดยปราศจากใบสัง่ ยา (O’Donnell, 2013) ได้รับการลบโดยกูเกิลหลังจากที่พวกเขาได้ทาการจ่ายเงินค่าปรับ
จานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการยุติการไต่สวนของกระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองฝ่ ายร่ วมลงนามเซ็นเอกสารข้อตกลง
ไม่ฟ้อง10 อย่างไรก็ตามผลการค้นหาของกูเกิลยังมีการแสดงผลของผูข้ ายยาเถื่อน ตั้งแต่กญั ชาไปจนถึงสารเสพติดยาอี (Watters &
Phair, 2012)



เนื่องจากการก่ออาชญากรรมไซเบอร์มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของแต่ละเขตอานาจตามกฎหมาย การ
มีกฎข้อบังคับสาหรับอุตสาหกรรมโฆษณาทัว่ โลกอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ที่ไหลเวียนไปสู่ เว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม กฎของอุตสาหกรรมต้องนาเครื อข่ายโฆษณาที่ลงโฆษณาของผูโ้ ฆษณาความเสี่ ยงสู งเข้ามามีส่วนร่ วม ในขั้นตอนนี้ ดูเหมือน
ไม่มีเครื อข่ายโฆษณาชั้นนาที่สนับสนุนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ใดเข้ามาเกีย่ วข้องในการนาเสนอจรรยาบรรณ11แต่อย่างใด อีกทั้งไม่
ควรมีการเพิม่ ภาระใดๆ ให้กบั ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ในการดาเนินการตรวจสอบอินเทอร์เน็ตในการค้นหาสิ่ งผิดกฎหมาย



ผูอ้ อกนโยบาย ผูป้ กครอง และนักการศึกษาจาเป็ นที่จะต้องตระหนักว่าเว็บไซต์อุตสาหกรรมทางเพศ และการพนันออนไลน์พุ่ง
เป้ าหมายไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดและไฟล์ล็อคเกอร์เพื่อโฆษณาบริ การของตน ประเทศไทยเข้มงวดในการควบคุมการค้าประเวณี
ข้อเท็จจริ งที่ว่าโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศแพร่ หลายบนเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ทอ้ งถิ่นควรเป็ นประเด็นที่ทุกฝ่ ายให้ความสนใจ เพจ
ต่างๆ เหล่านี้ไม่มีการถามเตือนถึงอายุและบรรดาเว็บไซต์เหล่านี้ไม่มีความพยายามใดๆ ให้ผใู ้ ช้ยืนยันว่าบรรลุนิติภาวะแล้วหรื อไม่
ผูป้ กครองควรตระหนักถึงคอนเทนต์ชนิดดังกล่าวซึ่งเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ อาจนาเสนอให้บุตรหลานของตน

ถึงแม้ว่าบุตรหลาน

อาจจะเพียงแต่ต้ งั ใจที่จะดาวน์โหลดเพลงหรื อคอนเทนต์ที่เป็ นอันตรายน้อยกว่าก็ตาม12 การขาดกลไกกับกาดูแลคอนเทนต์ออนไลน์
อย่างมีประสิ ทธิภาพหมายถึงการก่อเกิดบรรทัดฐานนิยมเกีย่ วกับพฤติกรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ ว และสิ่ งนี้สามารถสร้างผลเสี ยอย่าง
ร้ายแรงได้ เช่น รู ปแบบการพัฒนาความสนใจในการหาประโยชน์จากเยาวชนที่เพิ่มขึ้น นาไปสู่ วฒั นธรรมสื่ อลามกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ผใู ้ ช้บริ การอายุนอ้ ยที่เข้าถึงสื่ อลามกอย่างไม่ได้ต้ งั ใจผ่านทางสื่ อโฆษณา (Prichard et al, 2013)


นอกจากนี้ยงั มีขอ้ วิตกเกีย่ วกับโฆษณาเกีย่ วกับอุตสาหกรรมทางเพศที่มีความถี่สูง

ในวัฒนธรรมไทยนั้นมีการต่อต้านความรุ นแรง

เนื่องจากคาสอนเกีย่ วกับ อหิ งสา ของพระพุทธเจ้า งานวิจยั ที่มีการศึกษาตลอดหลายปี ที่ผ่านมามุ่งค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสื่ อ
ลามกและความรุ นแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูห้ ญิง (Donnerstein, 1984) และบ่อยครั้งมีอินเทอร์เน็ตเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวก
(Gillespie,


2000)

ความถี่ระดับสู งของโฆษณาเกีย่ วกับเรื่ องเพศในประเทศไทยจึง เป็ นเรื่ องที่ไม่พึงปรารถนา

ประการสุ ดท้ายและอาจเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุด งานศึกษาวิจยั ชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึ งบทบาทสาคัญของเสิ ร์ชเอนจินใน “วงจรค่านิยมที่ผิด
กฎหมาย” โดยการ (ก) สร้างรายชื่อคาจาเพาะเพื่อใช้ในการหาคอนเทนต์ละเมิดกฎหมาย และ (ข) นาเสนอรายการอันดับ เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริ การค้นหาคอนเทนต์ผิดกฎหมายได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด แม้ผใู ้ ช้กลุ่มน้อยรู ้จกั ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ต้องการ
เยี่ยมชมสาหรับการดาวน์โหลดคอนเทนต์ผิดกฎหมายอยู่แล้ว เสิ ร์ชเอนจินเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกให้ผใู ้ ช้อื่นๆ ค้นหาเว็บไซต์
ประเภทนี้ ดังนั้น ขณะที่การบล็อคโดเมนนั้นอาจจะเป็ นแผนการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ ให้บริ การดาวน์

จอห์น คารร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับแนวหน้ าได้ อภิปรายประเด็นนี ้ไว้ ในบล็อกของเขา
https://johnc1912.wordpress.com/
10
http://www.justice.gov/usao/ri/news/2011/august2011/Google%20Agreement.pdf
11
http://www.bbc.co.uk/news/technology-23325627
12
http://johnc1912.wordpress.com/2013/09/17/piracy-web-sites-perils-and-profits/
9
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โหลดคอนเทนต์ผิดกฎหมายจะประสบความสาเร็ จได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถ “ค้นพบ” ไซต์ทดแทนผ่านเสิ ร์ชเอนจินได้ ดังเช่นที่ ไมค์
เวทเธอร์รี (Mike Weatherly) (ที่ปรึ กษาด้านไอพี ของนายกรัฐมนตรี แห่งสหราชอาณาจักร) ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงของเขา
เกีย่ วกับเสิ ร์ชเอนจินและการละเมิดลิขสิ ทธิ์ “ลบโดเมนออกจากผลการค้นหาไม่เป็ นการแก้ไขปั ญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถึงแม้ว่ามัน
จะเป็ นก้าวสาคัญในการเดินไปในทางที่ถูกต้อง” 13 บางที อาจเป็ นไปตามที่นายเวทเธอร์รี่เสนอ กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคอาจคาดหวังให้
เสิ ร์ชเอนจินนาเขาไปสู่ คอนเทนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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