
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของการโฆษณาความเส่ียงสูงท่ีมีต่อค่านิยมของ
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บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 งานวิจยัล่าสุดระบุใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเน่ืองจากโฆษณาจ านวนมากอาจส่งผลเสียต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ โฆษณาชนิดน้ีเรียกว่า “มีความเส่ียงสูง” ซ่ึงรวมถึงโฆษณาของอุตสาหกรรมทางเพศ การพนนั มลัแวร์ (malware) และสแกม (scam) 

งานวิจยับางช้ินมุ่งเนน้การระบุและป่าวประกาศรายช่ือผูล้งโฆษณากระแสหลกับนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ (แท็ปลิน, 2013) ซ่ึงจ านวนผูโ้ฆษณา

กลุ่มน้ียงัมีจ  านวนมากอย่างมีนยัส าคญัในเอเชีย โดยลงโฆษณาผ่านเครือข่ายโฆษณาท่ีเนน้ภาษาและเน้ือหาทอ้งถ่ิน ล่าสุดไดมี้การวิจยัจ านวน

หน่ึงท าการศึกษาเกีย่วกบับทบาทของโฆษณากระแสหลกับนอินเทอร์เน็ตในการสนบัสนุนรายไดข้องเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ การโฆษณา

ประเภทน้ีจะมีผลิตภณัฑท่ี์รู้จกักนัดีในทอ้งตลาด รวมไปถึงบริษทัขา้มชาติ หน่วยงานรัฐบาลและองคก์รการกศุลไดส้ร้างผลก  าไรมหาศาลใหก้บั

ผูป้ระกอบการของเวบ็ไซตเ์หล่าน้ี  

 อย่างไรกต็าม โฆษณาท่ีมีแนวโนม้จะส่งผลเสียมากท่ีสุดนั้นคือโฆษณาท่ีอาจขดัแยง้กบัค่านิยมของสงัคมไทย ในขณะท่ีมีการ

ด าเนินการปราบปรามและป้องกนัโฆษณาอนัตรายเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่นการออกกฎหมายพระราชบญัญติัเกม 

(พ.ศ. 2478), กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี (พ.ศ. 2539) การตรวจสภาพแวดลอ้มออนไลนเ์พ่ือป้องกนัชาวไทยจากกจิกรรม

ดงักล่าวยงัเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก 

 ขั้นแรกในการท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความเส่ียงต่อผูใ้ชบ้ริการคือการประเมินความแพร่หลายของโฆษณาประเภทน้ี การศึกษาวจิยั

ล่าสุดท าการวดัระดบัของปัญหาดงักล่าวในเขตพ้ืนท่ีเอเชีย-แปซิกฟิค ไดแ้กสิ่งคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไตห้วนั แคนนาดา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด ์ สรุปโดยรวมพบว่าโฆษณาความเส่ียงสูงมีแนวโนม้พุ่งเป้าหมายไปท่ีกลุ่มเป้าหมายเวบ็ไซตท่ี์มีการน าเสนอคอนเทนต ์ (content) 

ของฮอลลีวูดและ/หรือคอนเทนตร์ะดบันานาชาติท่ีเป็นภาษาองักฤษ ในขณะท่ีโฆษณากระแสหลกัมีแนวโนม้ท่ีจะน าเสนอสินคา้ และบริการของ

ตนเองบนเวบ็ไซตท่ี์ใชภ้าษาในทอ้งถ่ินและน าเสนอคอนเทนตท์อ้งถ่ิน 

 งานวิจยัช้ินน้ีมีเป้าหมายเพ่ือประเมินขนาดของปัญหาในประเทศไทย โดยท าการดาวนโ์หลด และวิเคราะหต์วัอย่างจากเวบ็เพจต่างๆ 

ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดจ านวนทั้งส้ิน 430 เวบ็เพจเพ่ือเผยใหเ้ห็นความแพร่หลายของการโฆษณาทั้งในรูปแบบของการโฆษณาโดยทัว่ไป 

และชนิดมีความเส่ียงสูง ขอ้มูลตวัอย่างไดม้าโดยการใชเ้ทคนิคสโนวบ์อล (snowball) ในการสร้างรายช่ือเวบ็ไซต ์ โดยการใชค้ าศพัทท่ี์เช่ือมโยง

กบัการดาวนโ์หลดแบบผิดกฎหมาย เทคนิคสโนวบ์อลเป็นการจ าลองรูปแบบลกัษณะซ่ึงใชโ้ดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการในขณะก  าลงัสืบคน้หาคอนเทนต์

ท่ีผิดกฎหมายโดยการใชโ้ปรแกรมคน้หา ทั้งน้ียงัเป็นการวดัประเมินพร็อกซีส าหรับระดบัความนิยม ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบค า “ท่ีเก ีย่วขอ้ง” มาก

ท่ีสุดส าหรับใชใ้นการคน้หานั้นโดยแสดงผลตามระดบัความนิยม 

 จากการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า 6.26% ของโฆษณาท่ีพบบนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย 

เป็นโฆษณากระแสหลกั และ 93.74% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง โดยในโฆษณาความเส่ียงสูงทั้งหมดเป็นโฆษณาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมทางเพศ 

(62.22%) และการพนนั 16.05% ซ่ึงผลดงักล่าวมีเปอร์เซ็นตสู์งอย่างมีนยัส าคญัจะอภิปรายภายใตบ้ริบทของการตรวจตราสภาพแวดลอ้ม

ออนไลนต์ามนโยบายของสังคมไทย 

ค าส าคญั 

คอนเทนตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต กฎหมายลิขสิทธ์ิดิจิตอล มิลเลเนียม (DMCA) ความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต 
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ค านิยาม 

การโฆษณาทางอนิเทอร์เน็ต: โดยทัว่ไปแลว้ โฆษณาอยู่ในรูปแบบ “แบนเนอร์” บนเวบ็ไซตซ่ึ์งน าผูใ้ชเ้ช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นโดยการคลิก 

คอนเทนตโ์ฆษณาคลา้ยคลึงกบัป้ายโฆษณาบนถนนสายหลกัเพียงแต่มีการน าส่วนประกอบเชิงโตต้อบ (interactive element) เช่น แอนิเมชนั 

(animation) โดยโฆษณาซ่ึงอยู่บนหนา้เพจเดียวกนัจะท าการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนไปตามล าดบัท่ีไดก้  าหนดไวห้รือการสุ่มแสดงข้ึนอยู่กบั

แผนการโฆษณาท่ีผูโ้ฆษณาไดท้  าการเลือกไว ้ แมว้่าบางเวบ็ไซตโ์ฮสตแ์ละจดัการแบนเนอร์เอง แต่ไซตส่์วนใหญ่ใหก้ลุ่มเครือข่ายโฆษณาบุคคล

ท่ีสามเป็นผูบ้ริหารจดัการแบนเนอร์ เครือข่ายดงักล่าวท างานเป็นตวักลางระหว่างผูโ้ฆษณากบัเวบ็ไซตเ์ป็นร้อยๆ พนัๆ หรือลา้นๆ ไซต ์ช่วยใหผู้ ้

โฆษณาเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคผ่านเอเจนซีเพียงรายเดียว ผูโ้ฆษณามกัท างานในลกัษณะรูปแบบของ “จ่ายต่อการแสดงผล (pay per 

impression)” หรือ “จ่ายต่อคลิก (pay per click)” คือเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนทุกคร้ังท่ีมีผูใ้ชเ้ขา้ชมหรือกดคลิกแบนเนอร์ 

โฆษณากระแสหลกั: โฆษณากระแสหลกัคือโฆษณาของธุรกจิท่ีถูกกฎหมายซ่ึงด าเนินกจิการในเศรษฐกจิในระบบปกติ (formal economy)  โดย

ธุรกจิดงักล่าวเป็นการท างานตามรูปแบบโครงสร้างองคก์รมีการน าเสนอสินคา้และบริการซ่ึงไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัตลาดมืด ตลาดเทา หรือ

เศรษฐกจิใตดิ้น 

โฆษณาความเส่ียงสูง: โฆษณาความเส่ียงสูงคือ โฆษณาท่ีน าเสนอสินคา้และบริการท่ีอยู่นอกกรอบของระบบเศรษฐกจิปกติท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย หรือตลาดสีขาว ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงผิดกฎหมายหรือเป็นสินคา้ตอ้งหา้มในเขตอ านาจตามกฎหมายหน่ึงแต่ไม่ผิดกฎหมายในเขตอ านาจ

อ่ืนๆ หรืออาจเป็นสินคา้เลียนแบบหรือปลอม ตวัอย่างเช่น ธุรกจิท่ีเกีย่วกบัเพศ, การพนนั และซอฟทแ์วร์/มลัแวร์ตอ้งสงสัย เช่น ซอฟทแ์วร์

ป้องกนัไวรัสซ่ึงจะท าการติดตั้งไวรัสโทรจนัลงในระบบของผูใ้ช ้ โดยโฆษณาในลกัษณะดงักล่าวมกัถูกจดัอยู่ในกลุ่มหลอกลวงในงานวิจยัของ 

สตาเบค (Stabek) และคณะ (2009) 

เครือข่ายการโฆษณา: เครือข่ายโฆษณาอ านวยความสะดวกในการวางโฆษณาของผูโ้ฆษณาบนเวบ็ไซตจ์  านวนมากตามรูปแบบผลตอบแทนท่ีมี

ความจ าเพาะเจาะจง เครือข่ายการโฆษณามีความเช่ียวชาญในดา้นการเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช้โดยการสร้างโปรไฟลข์อ้มูลของผูใ้ชท่ี้ท  า

การคลิกดูโฆษณาบางกลุ่มบางชนิดเป็นจ านวนบ่อยคร้ังซ่ึงสามารถโยงไปถึงเป้าหมาย ลกัษณะบุคคล และโฆษณาท่ีเกีย่วขอ้งอ่ืนๆ งานวิจยัช้ินน้ี 

ไดจ้ดัใหก้ลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ท าการน าเสนอโฆษณาในนามของบุคคลอ่ืน/ผูโ้ฆษณาบุคคลท่ีสาม อยู่ในกลุ่มของเครือข่ายโฆษณาน้ีดว้ย ถึงแมอ้าจจะ

เป็นเพียงการน าเสนอแบนเนอร์บนเวบ็ไซตภ์ายใตโ้ดเมนของตนเองกต็าม ตวัอย่างเช่นเวบ็ไซต ์ isohunt.com ใชเ้ครือข่ายโฆษณาส าหรับเวบ็ไซต์

ของตนเองโดยเฉพาะ แต่กน็ าเสนอแบนเนอร์ของเครือข่ายโฆษณาอ่ืนดว้ย 

ผู้โฆษณาทางอนิเทอร์เน็ต: คือกลุ่มธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรือบุคคลท่ีตอ้งการขายสินคา้หรือบริการหรือน าเสนอขอ้มูลแกก่ลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตแข่งขนักบัการโฆษณารูปแบบเดิมเพ่ือแย่งชิงงบการตลาด กลุ่มผูใ้ชบ้ริการออนไลนใ์นประเทศ
ไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 17.4 ลา้นคนในปี 25531  อา้งอิงจากรายงานของอีมาร์เกต็เทอร์ (Emarketer) จ  านวนโดยประมาณการของสัดส่วนในการ
โฆษณาในรูปแบบดิจิตอลอยู่ท่ีประมาณ 2.3% 2  อตัราการเติบโตอยู่ท่ี 55.1% ต่อหน่ึงไตรมาส 

 

เว็บไซต์ละเมดิลขิสิทธิ์: คือเวบ็ไซตท่ี์มีการน าดชันีและความสามารถในเสิร์ชหาทอร์เรนต ์ (torrent) ของคอนเทนตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิเช่น เวบ็ไซต ์

“ไฟล ์ลอคเ์กอร์ (file locker)” ท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาดงักล่าว หรือ เวบ็ไซต ์“ลิงคไ์ซต ์(link site)” ซ่ึงมีการน าเสนอลิงคต์รงไปยงัเน้ือหาซ่ึงอยู่บน

เวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม แรงจูงใจหลกัส าหรับผูใ้ชใ้นการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีคือความสามารถในการเขา้ถึงคอนเทนตท่ี์มีการล่วงละเมิด

ลิขสิทธ์ิ เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีมีโฆษณาเป็นรายไดห้ลกัหรือรายได้รอง 

                                                             
1 http://www.internetworldstats.com/asia/th.htm 
2 http://www.emarketer.com/Article/Digital-Takes-Minimal-Share-of-Ad-Spend-Thailand/1010012 
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กฎหมายลขิสิทธิ์ดิจิตอล มิลเลเนียม (DMCA):  กฎหมาย DMCA คือกฎหมายคุม้ครองผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตจากการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีอาจ

เกดิข้ึน โดยผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตใหค้วามร่วมมือด าเนินการ “ปลด” ส่ิงท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิการปลอมแปลงล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิออก โดยทัว่ไปจะ

ด าเนินการหลงัจากไดรั้บการแจง้จากผูถื้อครองสิทธ์ิ กูเกลิใหบ้ริการในการรับเร่ืองรายงานร้องเรียนและจดัการด าเนินการในนามของผูถื้อครอง

สิทธ์ิเพ่ือความโปร่งใสส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 

 

บทน า 

 โฆษณาออนไลนมี์ประวติัความเป็นมากว่า 20 ปี (Medoff, 2000) โดยพฒันาการจากแบนเนอร์โฆษณาธรรมดาท่ีมีก  าหนดหมุนเวียน

ตายตวัจนกลายเป็นเครือข่ายการโฆษณาบนพ้ืนฐานของพฤติกรรมและบุคคล โดยใชข้อ้มูลโปรไฟลข์องผูใ้ชใ้นการน าเสนอโฆษณาท่ีมีความ 

“เช่ือมโยง” (McStay, 2011) สูงสุด เทคโนโลยีดงักล่าวใชป้ระโยชนจ์ากการ “สืบหาไฟลคุ์กกี้” (Watt, 2012) โดยความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย

โฆษณาและไฟลคุ์กกี้ไดถู้กตรวจจบัและคน้หาบนเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีมีความนิยมสูงสุดในประเทศออสเตรเลีย (Herps et al, 2014) ผลการศึกษาท่ี

น่าสนใจท่ีสุดจากการคน้ควา้วิจยัล่าสุดพบว่าจ านวนไฟล์คุกกีท่ี้มีการเกบ็รวบรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการจากเวบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีนิยม

สูงสุดจ านวน 50 เวบ็ไซตข์องประเทศออสเตรเลียมีจ านวนไฟลอ์ยู่ระหว่าง 0 ถึง 86 ไฟล ์ จาการติดตามถึงความซับซ้อนและขอบเขตของ

พฤติกรรมของผูใ้ชพ้บว่ามีแต่เพียงแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามระยะเวลา เช่นเดียวกบัปริมาณจ านวนโฆษณา เป็นท่ีแน่ชดัว่าในปี 2555 มีการใช้

จ่ายส าหรับการโฆษณาออนไลนใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาถึง สามหม่ืนเกา่พนัหกร้อยลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นจ านวนมากน าหนา้การใช้

โฆษณาแบบพิมพด์ั้งเดิมเป็นคร้ังแรก (eMarketer, 2012) และมีการคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น ส่ีหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 

2556 และ หา้หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 

 นอกจากน้ี บางบริษทัยงัอยู่ในต าแหน่งพิเศษท่ีสามารถรับรู้ “ทุกส่ิง” เก ีย่วกบัลูกคา้ของตนเอง ตวัอย่างเช่นบริษทักูเกลิ มีขีด

ความสามารถในการจบัตามองขอ้มูลเกอืบทั้งหมดจากทัว่โลกรวมทั้งอีเมลส่์วนตวั ภาพยนตย์ูทูป โทรศพัทร์ะบบแอนดรอย บริการข่าวสาร 

รูปภาพ ช็อปป้ิง บล็อค ฯลฯ (Cleland, 2013) กูเกลิควบคุมการโฆษณาออนไลนเ์ป็นจ านวนกว่า 69% ของตลาดการโฆษณาออนไลนท์ั้งหมดผ่าน

การเขา้ซ้ือกจิการของ Doubleclick (Browser Media, 2008) อย่างไรกต็าม ความนิยมท่ีเกดิข้ึนของการโฆษณาบนสังคมออนไลน ์(โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงผ่านทางเฟสบุ๊ค) ส่งผลใหจ้  านวนลดลงเหลือ 56% (Womack, 2013) เห็นได้ชดัเจนว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะเกดิการหลอมรวมของขีด

ความสามารถและโอกาสในการเพ่ิมจ านวน “คู่สายตา” ท่ีไดเ้ห็นส่ือโฆษณาออนไลน ์

 อะไรคือผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาลประกอบกบัความสามารถของเครือข่าย

โฆษณาออนไลนท่ี์สามารถ “แสดง” โฆษณาใหก้บักลุ่มลูกคา้แบบจ าเพาะเจาะจง เวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะจ าเพาะเกีย่วขอ้งกบัการแชร์ไฟลข์อ้มูลท่ีมี

การล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตอบรับโฆษณาอย่างเต็มอกเต็มใจ แน่นอนว่ารายไดจ้ากการโฆษณาคือแรงบนัดาลใจเชิงการคา้ใหอ้งคก์รอาชญากรรม

ด าเนินงานเวบ็ไซต ์“ละเมิดลิขสิทธ์ิ” ต่างๆ แมว้่ามีรายงาน (Treverton et al, 2009) เปิดเผยความเช่ือมโยงระหว่างการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์

และโทรทศันก์บัองคก์รอาชญากรรม แต่ไม่ค่อยมีการเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดจ้ากการโฆษณาของไซตท่ี์ดูเหมือนน าเสนอคอนเทนตล์ะเมิด

ลิขสิทธ์ิโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย หรืออย่างนอ้ยกน็ าเสนอทอร์เรนตท่ี์เปิดทางใหผู้ใ้ชด้าวนโ์หลดคอนเทนตด์งักล่าวสู่สาธารณชน เแน่นอนว่ามีการ

วิพากษว์ิจารณ์ความเช่ือมโยงระหว่างกจิการใตดิ้นกบัอินเทอร์เน็ตว่าช่วยอ านวยความสะดวกในการหาผลประโยชนท์างเพศและคา้มนุษยผ์่าน

องคก์รอาชญากรรมในงานวิจยัคลาสสิคในดา้นน้ีของฮิวจส์ (2000) ช้ีใหเ้ห็นว่าการโฆษณาทัว่โลกและการตลาดการคา้ประเวณีน าไปสู่การคา้

ประเวณีท่ีเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลกไดอ้ย่างไร นอกจากน้ีฮิวจส์ยงัระบุว่า การขาด กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาทางอินเทอร์เนต็ คือจุดส าคญัของความ

ลม้เหลวในการป้องกนัความรุนแรงท่ีเกดิกบัผูห้ญิงและเด็ก 

 The Pirate Bay เป็นเวบ็ไซตซ่ึ์งไดรั้บความนิยมสูงสุดในดา้นการใหดู้ทอร์เรนตเ์พ่ือเขา้ถึงคอนเทนตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ และผูใ้หบ้ริการ
ของเวบ็ไซตก์ไ็ดรั้บการฟ้องร้องด าเนินคดีความในประเทศสวีเดน ในปี 2552 จากการไต่สวนคดีความพบว่าทางเวบ็ไซตมี์ค่าใชจ่้ายอยู่ท่ี 110,000 
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ดอลลาร์ต่อปี (Olsson, 2006; Kuprianjo, 2009) โดยมีรายไดจ้ากการโฆษณาเป็นเงินกว่า 1.4 ลา้นดอลลาร์ต่อปี (Sundberg, 2009) อาจกล่าวไดว้่า
เป็นธุรกจิท่ีมีผลก  าไรมหาศาลสูงถึง 1272%  งานวิจยัล่าสุด (Detica, 2012) เวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิมีโมเดลธุรกจิ 6 รูปแบบ ตั้งแต่ธุรกจิโฆษณาไป
จนถึงการระดมทุนบริจาคผ่านเวบ็ไซตแ์บบสมคัรสมาชิกและแบบฟรีเมียม (freemium) โดยผูท่ี้สมคัรสมาชิกจะไดรั้บการเขา้ถึงคอนเทนตท่ี์
รวดเร็วกว่าโดยการท าการจ่ายค่าสมาชิก 83% ของเวบ็ไซตท์ั้งหมดภายใตง้านวิจยัช้ินนั้นด าเนินการโดยการใชเ้วบ็ไซตก์ลาง รายไดห้ลกัของทาง
เวบ็ไซตม์าจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาบนเวบ็ไซตไ์ฟลล์็อกเกอร์และทอร์เรนต ์ เช่นเดอะไพเรตเบยถู์กจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน 50 เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความ
นิยมสูงสุดเป็นประจ า (ประมวลผลโดย alexa.com) และมีศกัยภาพในการดึงดูดผูโ้ฆษณา และเครือข่ายโฆษณาทั้งน้ีเน่ืองจากมีศกัยภาพของ “คู่
สายตา” สูงมาก ทั้งน้ียงัมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีติดอนัดบัสูงในการจดัอนัดบัทัว่โลกของอเล็กซาไดแ้ก ่Kickass torrents (ล าดบั 103) และTorrentz 3  
(ล าดบั 153) SimilarWeb จดัให้ kickass.so ติดหน่ึงใน 50 อนัดบัไซตย์อดนิยมของประเทศไทย4  

 

 การเพ่ิมจ านวน “คู่สายตา” น าไปสู่การคลิกซ่ึงเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัเครือข่ายโฆษณา (หากด าเนินงานภายใตโ้มเดลรายไดแ้บบ

จ่ายต่อคลิก) และสร้างยอดขายใหก้บัผูโ้ฆษณา ค าถามส าคญัส าหรับผูโ้ฆษณาและเครือข่ายโฆษณาคือขอบเขตท่ีพวกเขาตอ้งการเขา้ร่วมใน

กจิกรรมลกัษณะน้ี แน่นอนว่าเน่ืองจากลกัษณะอลักอริท่ึมท่ีซับซ้อนในการตดัสินเลือกแสดงโฆษณาใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคน ผูโ้ฆษณาไม่อาจ

สามารถรับรู้ถึงทุกเวบ็ไซตท่ี์มีการน าเสนอโฆษณา 

 การสามารถระบุจ านวนโฆษณาบนเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีมีความส าคญัเพ่ือใหข้อ้มูลและสร้างความตระหนกัใหผู้โ้ฆษณาเขา้ใจบูรณภาพ
ของเวบ็ไซตท่ี์ท าการน าเสนอส่ือโฆษณาของเขา ผูโ้ฆษณาจึงมีขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกเครือข่ายโฆษณาออนไลนม์ากข้ึน (บริษทัจดัการพ้ืนท่ี
บนเวบ็ไซต)์ ผูซ่ึ้งเป็นผูส้นบัสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการขายพ้ืนท่ีว่างบนเวบ็ไซตท์อร์เรนตแ์ละไฟลล์อ็กเกอร์ เม่ือเร็วๆ น้ีเพ่ิงมีการออกคู่มือ
วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับเครือข่ายโฆษณาเพ่ือจดัการกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิและสินคา้ปลอมแปลง 5 แนวโนม้เบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นว่าบริษทั
ยกัษใ์หญ่จากทัว่โลกเกอืบทั้งหมดจะร่วมใชว้ิธีปฏิบติัดงักล่าว 6  

 

 การวิจยัเพ่ือคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างการละเมิดลิขสิทธ์ิและโฆษณาอย่างเป็นระบบมีนอ้ยมาก โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา

เกีย่วกบัผลของการแทรกแซงเพ่ือลดการละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น ชีฮานและคณะระบุว่าการเพ่ิมความตระหนกัเกีย่วกบัความเส่ียงดา้นกฎหมายในหมู่

นกัศึกษามีแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดาวนโ์หลดขอ้มูลมากท่ีสุด ส่วนโกเปลและคณะ (2009) ชัง่น ้าหนกัความโนม้เอียงดา้น

จริยธรรมและความเช่ือเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของผูด้าวนโ์หลดเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากการดาวนโ์หลดคอนเทนต์

ละเมิดลิขสิทธ์ิ แน่นอนว่า ประเด็นเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมประกอบกบัคุณธรรมพ้ืนฐานในพฤติกรรมของสังคม (Rawls, 1999) อาจท าใหผู้ ้

ลงโฆษณาท่ีมีจริยธรรมตอ้งใคร่ครวญหากค่าใชจ่้ายเพ่ือการโฆษณาถูกน าไปใชเ้พ่ือสนบัสนุนกจิกรรมผิดกฎหมาย 

การศึกษาล่าสุดระบุว่าผูใ้ชมี้แนวโนม้ในการเขา้ถึงโฆษณา “ความเส่ียงสูง” ตามเวบ็ไซตป์ระเภทดงักล่าวเม่ือเทียบกบัโฆษณากระแส

หลกั ทัว่ไป ออสเตรเลีย (Watters, 2014a), สิงคโปร์ (Watters, 2013a), แคนนาดา (Watters, 2013b) และนิวซีแลนด ์(Watter, 2014c) มีอตัราการ

น าเสนอของโฆษณากระแสหลกัอยู่ที 1-10% ในขณะท่ีโฆษณาความเส่ียงสูงอยู่ท่ี 90-99% โฆษณาความเส่ียงสูงคือโฆษณาท่ีมีโอกาสสร้างความ

เสียหายต่อผูใ้ช ้รวมถึง  ส่ือลามก การพนนั มลัแวร์และสแกม 

งานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแต่ท าการศึกษาตวัอย่างเวบ็เพจ ท่ีไดจ้ากรายงานความโปร่งใสส าหรับการดาวนโ์หลดภาพยนตร์ รายการโทรทศัน ์

หรือเพลงของกูเกลิโดยไดรั้บการตรวจสอบแลว้ว่ามีการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ ดิจิตอลมิลเลเนียม (DMCA) จริง อย่างไรกต็าม รายงานของกูเกลิ

โนม้เอียงไปทางรายการโทรทศัน/์ภาพยนตร์และเพลงของฮอลลีวดูท่ีเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นในงานวิจยัอีกช้ินหน่ึง (Watters, 2014d) จึง

ท าการศึกษาคน้ควา้ตามไซตท่ี์น าเสนอคอนเทนตข์องฮอลลีวูดเป็นภาษาจีนในไตห้วนั ผลการวิจยัพบว่า โฆษณากระแสหลกัสามารถพบได้

ทัว่ไปบนเวบ็ไซตท่ี์มีคอนเทนตข์องฮอลลีวูดและนานาชาติอ่ืนๆท่ีพฒันาเพ่ือผูช้มในทอ้งถ่ิน เม่ือเทียบกบัไซตท่ี์มีคอนเทนตข์องฮอลลีวูดใน

                                                             
3 http://au.ibtimes.com/articles/533033/20140106/pirate-bay-popular-torrent-site-top-
10.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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ประเทศอ่ืนๆ ท่ีท าการส ารวจ คอนเทนตท่ี์เป็นภาษาทอ้งถ่ินมีโฆษณากระแสหลกั 61% ส่วนอีก 39% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง ผลการศึกษา

เกีย่วกบัโฆษณาบนเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอคอนเทนตฮ์อลลีวูดจากงานวิจยัคน้ควา้ช้ินอ่ืนๆ ตามท่ีสรุปไวใ้นภาพท่ี 1 

งานวิจยัต่อเน่ืองในฮ่องกงของวตัเทอร์ (Watters, 2014e) ท  าการศึกษาว่าโฆษณากระแสหลกันอกจากจะแพร่หลายกว่าในไซตท่ี์เขียน

เป็นภาษาทอ้งถ่ินและโปรโมทคอนเทนตท์อ้งถ่ิน (เช่น เวบ็ไซตภ์าษาจีนท่ีมีลิงคไ์ปยงัช่ือภาพยนตร์หรือรายการโทรทศันท่ี์เป็นภาษาจีน) เวบ็ไซต์

ท่ีมีคอนเทนตภ์าพยนตร์และรายการโทรทศันท์อ้งถ่ินมีโฆษณา 61.36% เป็นโฆษณากระแสหลกั ส่วนอีก 38.64% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง 

ในทางกลบักนั เวบ็ไซตท่ี์มีคอนเทนตข์องฮอลลีวูดมีโฆษณา  3.84% เป็นโฆษณากระแสหลกั ส่วนอีก 96.16 % เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง 

งานวิจยัต่อเน่ืองช้ินต่อมาท าการวดัประเมินจ านวนเรทของโฆษณาความเส่ียงสูงกบัโฆษณากระแสหลกั ส าหรับคอนเทนตท์อ้งถ่ิน

และคอนเทนตข์องฮอลลีวูดส าหรับภาพยนตร์ และโทรทศันใ์นมาเลเซีย (Watters, 2014e) ท  าการจ าแนกตวัอย่างเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิท่ี

น าเสนอคอนเทนตท์อ้งถ่ินและท าการดาวนโ์หลดและจ าแนกแบนเนอร์โฆษณาทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตวัอย่าง รวมไปถึงเครือข่ายโฆษณา

ท่ีดูแลแต่ละแบนเนอร์  ตวัอย่างท่ีใชน้ ามาเปรียบเทียบน ามาจากรายงานความโปร่งใสของโฆษณาของกูเกลิ จากการศึกษาพบว่า เวบ็ไซตท่ี์มีคอน

เทนตภ์าพยนตร์และรายการโทรทศันท์อ้งถ่ินมีโฆษณา 72.1% เป็นโฆษณากระแสหลกั ส่วนอีก 27.9% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง ในทางกลบักนั 

เวบ็ไซตท่ี์มีคอนเทนตข์องฮอลลีวูดมีโฆษณา  8.24% เป็นโฆษณากระแสหลกั ส่วนอีก 91.76% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูงเช่นเกีย่วกบัฮ่องกงและ

ไตห้วนั ผลการวิจยับ่งช้ีว่าผูล้งโฆษณากระแสหลกัในเอเชียใหค้วามสนใจกบัเวบ็ไซตท่ี์เป็นภาษาทอ้งถ่ิน อตัราการลงโฆษณากระแสหลกั

ส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีภาพยนตร์หรือรายการโทรทศันจ์ากฮอลีวูดท่ีพบจากการวจิยัดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีสรุปไวใ้นภาพท่ี 2 

แนวโนม้ของการน าเสนอส่ือโฆษณาความเส่ียงสูงของแต่ละประเทศแตกต่างกนั เช่น บางประเทศพบความถ่ีในการน าเสนอโฆษณา

เกีย่วกบัการพนนัมากกว่าประเภทอ่ืน  ส่วนในบางประเทศมีโฆษณาดาวนโ์หลดมลัแวร์หรืออุตสาหกรรมทางเพศมากกว่าประเภทอ่ืน ขอ้มูลตาม

รายประเทศแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 1 อตัราส่วนโฆษณาความเส่ียงสูงเทียบกบัโฆษณากระแสหลกับนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์/รายการโทรทศันฮ์อลลีวูด 

ออสเตรเลีย แคนาดา 

ความเส่ียงสูง 

กระแสหลัก 

ฮ่องกง มาเลเซีย 

นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 
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ภาพท่ี 2 อตัราส่วนโฆษณาความเส่ียงสูงเทียบกบัโฆษณากระแสหลกับนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิคอนเทนตท์อ้งถ่ิน 

ฮ่องกง 

ความเส่ียงสูง 

กระแสหลัก 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ไต้หวัน 
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ภาพท่ี 3 ความถ่ีของส่ือโฆษณาความเส่ียงสูงในแต่ละประเทศ  

(มลัแวร์ เวบ็ไซดด์าวนโ์หลด ส่ือการพนนั สแกมและอุตสาหกรรมทางเพศ) 

ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 

มัลแวร์ 

เว็บไซต์ดาวน์โหลด 

การพนัน 

สแกม 

อุตสาหกรรมทางเพศ 

แคนาดา นิวซีแลนด์ 

ฮ่องกง สิงคโปร์ 
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งานวิจยัในลกัษณะน้ีไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรกโดยวตัเตอร์ (2014a) การศึกษาในคร้ังนั้นสรุปอลักอริทึมในการสุ่มตวัอย่างเวบ็ไซต์

ละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีน าไปท าซ ้ าไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบซ่ึงใหมุ้มมองท่ีจดัเจนข้ึนเกีย่วกบัพฤติกรรมของเครือข่ายโฆษณาในแต่ละประเทศ เขตอ านาจ

ตามกฎหมาย ภาษา ฯลฯ ความแตกต่างส าคญัระหว่างการวิจยัในคร้ังน้ีกบัการวิจยัของยูเอสซี (USC) คือการวิจยัคร้ังน้ีตรวจสอบโฆษณาทุก

ประเภทไม่เพียงแต่โฆษณากระแสหลกัเท่านั้น วตัเตอร์สามารถพิสูจนอ์ตัราส่วนสัมพทัธ์และความถ่ีของโฆษณากระแสหลกัเปรียบเทียบกบั

โฆษณาความเส่ียงสูง 

สรุปไดว้่า เวบ็ไซตค์อนเทนตท์อ้งถ่ินมีแนวโนม้ในการแสดงโฆษณากระแสหลกัสูงกว่าเวบ็ไซตแ์สดงคอนเทนตฮ์อลลีวูดหลายเท่า 

อตัราส่วนโฆษณากระแสหลกัส าหรับคอนเทนตท์อ้งถ่ินในไตห้วนัและฮ่องกงเกอืบเท่ากนั นอกจากนั้นอตัราส่วนโฆษณาส าหรับคอนเทนตฮ์อล

ลีวูดกใ็กลเ้คียงกนัในแคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ ในการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายคือเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิทอ้งถ่ินในประเทศ

ไทยซ่ึงคาดการณ์ว่าอตัราส่วนส่ือโฆษณากระแสหลกัและความเส่ียงสูงส าหรับคอนเทนตท์อ้งถ่ินจะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในมาเลเซีย 

ฮ่องกงและอินโดนีเซีย 

ระเบียบวิธี 

 ผูว้ิจยัใชข้ั้นตอนการเลือกตวัอย่างในการระบุตวัแทนเซตย่อยของ URL ซ่ึงสามารถดาวนโ์หลดโฆษณาและขอ้มูลเมทาเดตา 

(metadata) จากแต่ละเพจได ้การระบุผูล้งโฆษณาท่ีเกีย่วขอ้งท าไดง่้ายในกรณีของแบนเนอร์ธรรมดา ส าหรับโฆษณาจากผูล้งโฆษณารายเดียวแต่

มีหลายดีไซน ์ (distinct advertisement) ระบุตวัตนของผูล้งโฆษณาทั้งหมดท่ีมีเมทาดาตาเดียวกนัไดโ้ดยใชก้ฎท่ีเขียนดว้ย SQL หรือภาษาท่ี

คลา้ยคลึงกนั อย่างไรกต็าม บางเครือข่ายโฆษณาใชโ้ปรแกรมจาวาสคริป์ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนและใชก้ารรีไดเร็ก (redirect) 

เป็นทอดๆ เพ่ือท าใหป้กปิดปลายทางสุดทา้ยของแบนเนอร์โฆษณา ในกรณีน้ี ผูว้ิจยัตอ้งตรวจสอบเองเน่ืองจากขาดระบบจ าแนกรูปภาพเพ่ือ

วตัถุประสงคท์ัว่ไป/โลโก ้ ความชุกโดยรวมของผูล้งโฆษณารายหน่ึงๆ บนแต่ละเครือข่ายค านวณและเรียงล าดบัไดต้ามความถ่ี 

 นอกจากน้ี การแยกส่ือโฆษณา “กระแสหลกั” กบั “ความเส่ียงสูง” ออกจากกนัอาจเป็นประโยชน ์เน่ืองจากรายงานของแอนเนนเบิร์ก 

(Annenberg) ระบุว่าในปีน้ี โฆษณากระแสหลกัผละหนีจากไซตท่ี์โฮสตค์อนเทนต์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูล้งโฆษณาท่ีไม่สามารถลงโฆษณาบนไซต์

กระแสหลกัอาจฉวยโอกาสในการเพ่ิม “คู่สายตา” โดยการครอบครองพ้ืนท่ีแสดงผล การรายงานผลโดยแยกประเภทเป็นโฆษณาความเส่ียงสูง

หรือโฆษณากระแสหลกัโดยประเภทแรกแบ่งย่อยไดด้งัต่อไปน้ี  

 อุตสาหกรรมทางเพศ รวมถึงโฆษณาเกีย่วกบั:  

o ยาเพ่ิมขนาดความยาวองคชาติ 

o เวบ็ไซตส์ าหรับการออกเดท/บุคคลแอบอา้ง 

o ส่ือลามกนานาชนิด 

o เวบ็ไซตห์าคู่และจดัหา “เจา้สาวต่างชาติ”  

 ส่ือการพนนัออนไลน ์ 

 มลัแวร์ ซ่ึงรวมถึง 

o ซอฟตแ์วร์ปลอมท่ีแฝงมลัแวร์โทรจนั (มีการข้ึนแจง้เตือนเป็นจ านวนมากจากโปรแกรมป้องกนัไวรัสในช่วงของการ

สืบคน้ขอ้มูลอนัเป็นผลมาจาก “ไดร์ฟบายดาวนโ์หลด (drive by downloads)” ของมลัแวร์) 

o โปรแกรมป้องกนัไวรัสหรือสแกมแวร์ปลอม 

 ซอฟตแ์วร์ไม่น่าไวว้างใจ เช่น โคเดกวิดีโอหรือโปรแกรมเล่นวิดีโอปลอมซ่ึงเลียนแบบโปรแกรมฟังกช์นับนไมโครซอฟตว์ินโดว ์

เหตุผลท่ีใหด้าวนโ์หลดไม่ชดัเจนแต่อาจเป็นไปไดว้่าการแฝงโปรแกรมไวรัสโทรจนัหรือสร้างช่องทางแบ็คดอร์ (backdoor) เพ่ือเขา้สู่

ระบบ 
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 สแกม ตามการจ าแนกของสตาเบคและคณะ (2010) ตวัอย่างเช่น:  

o การส่งขอ้ความสั้น(SMS)ในอตัราพิเศษ 

o การแข่งขนัปลอมท่ีไม่มีเงินรางวลัจริง 

o การหลอกหลวงใหล้งทุน 

o การหลอกหลวงเกีย่วกบัการจา้งงาน 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลหน่ึงท่ีใชใ้นการคน้หาเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีไดแ้ก ่ รายช่ือของเวบ็ไซตท่ี์ไดจ้ากการเลือก

ตวัอย่างแบบสโนวบ์อลซ่ึงใชจ้  าแนกเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิท่ีไดรั้บ ความนิยมสูงสุด ท่ีตรงกบัเง่ือนไข “ซีด (seed)” เป้าหมายของการเลือก

ตวัอย่างแบบสโนวบ์อลคือเพ่ือการสร้างตวัอย่างท่ีมกัถูกปิดบงัหรือยากท่ีจะประเมินไดโ้ดยตรง ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น ไม่มี

ฐานขอ้มูลกลางส าหรับเวบ็ไซตท่ี์ใชง้าน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงหาวิธีจ  าลองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสืบคน้เวบ็ไซตป์ระเภทน้ี เสิร์ชเอนจินมี

บทบาทส าคญัมากในจุดน้ีเน่ืองจากเสิร์ชเอนจ้ินใหก้ลุ่มผลลพัธ์การเสิร์ชท่ีท าหนา้ท่ีแสดงเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมบนพ้ืนฐานของผลลพัธท่ี์

เกีย่วขอ้ง ดว้ยเหตุน้ี การเสิร์ชหาค าเฉพาะและสร้างรายการศพัทเ์ฉพาะ (เช่น ค าท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดาวนโ์หลดท่ีผิดกฎหมาย) และฐานขอ้มูลของ

เวบ็ไซต ์(ส าหรับเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศไทย) เราจึงสามารถจ าลองเส้นทางในการคน้หาคอนเทนตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิของผูใ้ช ้

 เพ่ือสร้างการเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อลล ์ผูว้จิยัใช้กูเกลิ ทรานสเลท (Google Translate) เพ่ือจ าแนกค าว่า “หนงั ดาวนโ์หลด” ซ่ึง

เป็นค าเฉพาะท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจึงใส่ค าเฉพาะน้ีลงในฐานขอ้มูลค าเฉพาะ จากนั้นจึงท าการจ าแนกเวบ็ไซตสิ์บอนัดบัแรกท่ีไดจ้ากการเสิร์ชดว้ยกู

เกลิและเพ่ิมขอ้มูลลงไปในฐานขอ้มูลเวบ็ไซต ์ส่งผลใหมี้การเพ่ิมค าเฉพาะดงัต่อไปน้ี “ภาพยนตร์ดาวนโ์หลด ฟรี” “ออนไลน”์  “ลองของ”  ลงใน

ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต ์ จากนั้นจึงท าการคน้หาผ่านกูเกลิโดยใชค้ าเฉพาะดงัท่ีกล่าวมาน้ีและเพ่ิมเติมขอ้มูลเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิท่ีระบุไดล้งไปใน

ฐานขอ้มูลจนเวบ็ไซตจ์  านวนทั้งส้ิน 43 ไซตถู์กลงทะเบียน ตวัอย่างภาพหนา้จอท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงล าดบัขั้นตอนกจิกรรมไดรั้บการแสดงไวใ้น

ภาคผนวก ค 

 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี: 

1. วางระบบเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระดบักายภาพหรือตรรกะเพ่ือดึงโฆษณาส าหรับตามกลุ่มภูมิศาสตร์/ประเทศจ าเพาะแห่งหน่ึง 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเลือกประเทศไทย  

2. สร้างกลุ่มตวัอย่างตามอลักอรึทึมท่ีตามท่ีอธิบายไวใ้นดา้นบน 

3. เกบ็ตวัอย่าง 10 หนา้ของแต่ละเวบ็ไซตใ์นกลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากแบนเนอร์โฆษณามกัมีการเปล่ียนแปลงเม่ือท าการรีเฟรช ซ่ึงท า

ใหมี้การดาวนโ์หลดจากเวบ็เพจจ านวนทั้งส้ิน 430 เวบ็เพจ (ตวัอย่าง) ส าหรับคอนเทนตท์อ้งถ่ิน 

4. ดาวนโ์หลดเวบ็เพจ 430 เวบ็เพจในกลุ่มตวัอย่างและถ่ายภาพจบัหนา้จอแสดงใหเ้ห็นโฆษณาท่ีมีการน าเสนอ ดว้ยเหตุผลทาง

เทคนิคจึงไม่สามารถเกบ็โฆษณาแบบป็อบ-อพัได ้

5. ท าการแจงและแตกโคดบลอ็ก (code block) ท่ีมีโฆษณาส าหรับแต่ละเวบ็เพจ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการจบัคู่กบั Easy List 7 

(Adblock Plus ใชใ้นการคดัครอง) ส าหรับรูปแบบ URL และช่ือของผูใ้หบ้ริการพ้ืนท่ี รับฝากเวบไซต ์(hostname) ท่ีรู้ บางเวบ็

เพจในตวัอย่างไม่มีโฆษณา แต่บางเพจมีโฆษณาหลายช้ิน  

6. ผูว้ิจยัท าการจ าแนกโดเมนของเครือข่ายโฆษณาท่ีใชใ้นแต่ละโคดบล็อกส าหรับโฆษณาโดยถอดโคดและลิงคท่ี์ไม่เกีย่วขอ้ง

ออกจากโคดบล็อกและนบัความถ่ีท่ีพบในแต่ละโดเมนเครือข่ายโฆษณา ตดัตัวอย่างเครือข่ายโฆษณาใดๆ ท่ีพบนอ้ยกว่า 5 คร้ัง

ออก พ้ืนฐานของเหตุผลในการคดัออกน้ีเพ่ือกนัความผิดพลาดในการใส่รหสั ลิงคท่ี์ไม่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ อาจส่งผลใหมี้การรวม

ผลบวกเทียมไวใ้นรายการ 

                                                             
7 http://easylist.adblockplus.org/en/ 
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7. ผูว้ิจยัพยายามระบุตวัผูโ้ฆษณาจริงในโฆษณาแต่ละช้ินท่ีจ าแนกไดโ้ดยการวิเคราะหเ์มทาเดตา การติดตามลิงค ์และแตกโดเมน

ของผูโ้ฆษณาหรือตรวจสอบดว้ยตา จากนั้นจึงจดัท ารายช่ือผูโ้ฆษณา 

8. จากนั้น ผูเ้ช่ียวชาญจึงจดัประเภทโฆษณาแต่ละช้ินว่าเป็นโฆษณาความเส่ียงสูงหรือกระแสหลกั 

9.  ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบโดยบุคคลเพ่ือจ าแนกว่าไซตท่ี์ระบุนั้นเขา้ข่ายตามนิยาม  “เวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ” หรือไม่ ทั้งน้ี ผูว้ิจยั

ถอนรายช่ือเวบ็ไซตจ์  านวน 2 เวบ็ไซตใ์นขั้นตอนน้ี เน่ืองจากผูต้รวจสอบไม่สามารถระบุไดว้่าเวบ็ไซตด์งักล่าวมีความเกีย่วโยง

กบัการละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างเต็มรูปแบบ  

ผลลพัธ์ 

 ภาคผนวก ก แสดงรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์จ าแนกไดใ้นขั้นตอนท่ี 2  จากผลการวิเคราะหเ์วบ็เพจจ านวน 430 เวบ็เพจในขั้นตอนท่ี 3 ได้

รายการโฆษณา 462 รายการ และขั้นตอนท่ี 5 พบส่ือโฆษณาท่ีมองเห็นไดจ้  านวน 751 ช้ิน8 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ามีส่ือโฆษณาเป็นจ านวนมากท่ีใชใ้น

ประเทศไทยและไม่ไดถู้กครอบคลุมดว้ย Easylist การพฒันา Easylist ในอนาคตเพ่ือจ าแนกเครือข่ายโฆษณาทอ้งถ่ินในประเทศไทยเป็นปัจจยั

ส าคญัในการท าความเขา้ใจลกัษณะระบบนิเวศการโฆษณาของไทย 

 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลในภายหลงัของโดเมนท่ีจ าแนกไดเ้พ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบล็อกโฆษณาทั้งหมดไดรั้บการจ าแนกอย่าง

ถูกตอ้ง เช่น การเอาหมายเลขพอร์ทท่ีรวมอยู่ใน URL ออกโดยใชฟิ้ลเตอร์รีเจ็กซ์ (regex filter) ผูว้ิจยัจ าแนกเครือข่ายโฆษณา 15 โดเมนจ าเพาะซ่ึง

แสดงโฆษณาท่ีมองเห็นไดเ้ฉล่ีย 28.66 โฆษณาต่อเครือข่ายในกลุ่มตวัอย่าง  ภาคผนวก ข แสดงรายช่ือเครือข่ายโฆษณาท่ีตรวจพบทั้งหมด จุดท่ี

โดเมนปรากฏบนบล็อกโฆษณานั้นเป็นนิยามทางเทคนิคตามระเบียบวิธีในขั้นตอนท่ี 6 และ 7 ตวัอย่างเช่น หากเวบ็ไซตห์รือ URL ท่ีทราบปรากฏ

ในบล็อกกจ็ะถูกนบั น่ีอาจรวมถึงปลัก๊อินสังคม (social plugin) เฟสบุ๊คแทนท่ีจะเป็นโฆษณาบนเฟสบุ๊ค  

 ผูว้ิจยัน าเสนอการวิเคราะหโ์ดยวิเคราะหโ์ฆษณาความเส่ียงสูงกอ่น ตามดว้ยโฆษณากระแสหลกั 

  

                                                             
8 รายการโฆษณารวมถึงสคริปต์ รูปภาพ สเปเซอร์ (spacer) ฯลฯ ที่อ้างอิงจากโดเมน Adblock นอกเหนือจากโฆษณาที่มองเห็นได้ 
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โฆษณาความเส่ียงสูง 

 ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดตามประเภทของโฆษณาความเส่ียงสูงท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดบนเครือข่ายโฆษณาทั้งหมด ผูว้ิจยัท  าการดาวน์

โหลด ตรวจสอบดว้ยตาและจ าแนกหมวดหมู่โฆษณาแต่ละช้ิน ผลการวิจยับ่งช้ีว่าการพนนั อุตสาหกรรมทางเพศ มลัแวร์ เวบ็ไซดด์าวนโ์หลด

หรือสแกม (ทั้งการจา้งงาน, การลงทุน และการส่งขอ้ความสั้นในอตัราพิเศษ) เป็นโฆษณาประเภทท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดอย่างเห็นไดช้ดั สรุป

ประเภทหมวดหมู่ตามภาพท่ี 4  

 

 ส่ือลามก มลัแวร์ ดาวน์โหลด การพนนั สแกม 

N 438 96 56 113 1 

% 62.22% 13.64% 7.95% 16.05% 0.14% 

 

ตารางท่ี 1  ความถ่ีตามประเภทของโฆษณา - ความเส่ียงสูง 

 

   

ภาพท่ี 4 โฆษณาความเส่ียงสูง 

 

 

14%

8%

16%

0%

62%

Malware

Downloading Sites

Gambling

Scams

Sex Industry

มัลแวร์ 

เว็บไซต์ดาวน์โหลด 

การพนัน 

สแกม 

อุตสาหกรรมทางเพศ 
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โฆษณากระแสหลัก – โฆษณาทุกชนิด 

 ตารางท่ี 2 แสดงผลจากขั้นตอนท่ี 8 ซ่ึงไดม้าจากการตรวจสอบโฆษณาทุกช้ินในกลุ่มตวัอย่างดว้ยตาเพ่ือระบุว่าพบโฆษณากระแส

หลกัหรือไม่ โดยปกติแลว้เวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิจะมีแถบโฆษณา 3-4 แถวและในหลายกรณี โฆษณาไดรั้บการปรับแต่งใหเ้ขา้กบับริบททาง

ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน ในบางกรณี โฆษณาไดถู้กบล็อคดว้ยรูปภาพแสดงใหเ้ห็นว่าเวบ็ไซตถู์ก “บล็อค” ส าหรับผูใ้ชน้อกประเทศแสดงใหเ้ห็นว่ามี

การเลือกแสดงคอนเทนตโ์ฆษณาตามต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ในบางกรณีนั้นโดเมนเกีย่วขอ้งกบัการแชร์ไฟลถู์ก “ฝาก” และมีแสดงโฆษณาแม้

ไม่มีการแสดงคอนเทนตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวบ็ไซตท่ี์มีค าว่า “warez”, “anon” และ “rapidshare” อยูใ่นช่ือโดเมน 

ดูเร็กซ์คือผูล้งโฆษณามากท่ีสุด เป็นหน่ึงในผูล้งโฆษณากระแสหลกัตวัอย่าง ดูเร็กซ์เป็นบริษทัผลิตถุงยางอนามยัท่ีประสบ

ความส าเร็จ ริคคิตต ์เบนไคเซอร์เป็นเจา้ของ (มีมูลค่าตามราคาตลอดกว่าส่ีหม่ืนลา้นปอนด)์ และด าเนินกจิการในระดบันานาชาติ 

โฆษณาท่ีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างเพียง 6.26% เท่านั้นท่ีมีหลกัฐานว่าผูโ้ฆษณากระแสหลกัมุ่งเป้าไปท่ีผูใ้ชบ้ริการชาวไทยผ่านเวบ็ไซต์

ละเมิดลิขสิทธ์ิ พบโฆษณาและ/หรือ ผูโ้ฆษณาบางช้ินเพียงแค่คร้ังเดียว น่ีอาจแสดงถึงความผิดพลาดประเภทหน่ึง เน่ืองจากโฆษณากระแสหลกั

เป็นโฆษณาเพียงส่วนนอ้ยของโฆษณาท่ีแสดงทั้งหมด  (ซ่ึงมีปริมาณโฆษณาความเส่ียงสูงท่ีสูงมาก) ภาพท่ี 5 แสดงการจ าแนกแบ่งประเภทตาม

ประเภทอุตสาหกรรม 5 ภาพท่ี 6 แสดงองคป์ระกอบสัมพทัธ์ของโฆษณากระแสหลกักบัความเส่ียงสูง ภาพท่ี 7 แสดงตวัอย่างแถบโฆษณาความ

เส่ียงสูงแสดงขอ้มูลโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศและการพนนั ภาพ 8 – 10 แสดงตวัอย่างท่ีอนาจารมากข้ึนเม่ือการคน้หาทอร์เรนตภ์าพยนตร์

ส าหรับเด็กน าไปสู่โฆษณากราฟฟิคเกีย่วกบัอุตสาหกรรมทางเพศหลายภาพ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัเพ่ิมเติมไว้

ในบทสรุป 

ผูโ้ฆษณา N % 

ดูเร็กซ์ 10 11.49% 
Pergamon Sport 6 6.90% 
FashionMia 6 6.90% 
7-11 4 4.60% 
เทสโก ้ 4 4.60% 
Dora Serum 4 4.60% 
น ้ายาบว้นปาก Bamboo 3 3.45% 
Trivago 2 2.30% 
โรงแรมเครือ Accor 1 1.15% 
davinathailand.com 1 1.15% 
Jeunesse 1 1.15% 
cherchomonline.com 1 1.15% 
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร La'Eve  1 1.15% 
Symantec 1 1.15% 
Clearly 1 1.15% 
Film Fanatic 1 1.15% 

 

ตารางท่ี 2 โฆษณากระแสหลกัท่ีตรวจพบ 
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ภาพที่ 5 โฆษณากระแสหลกั  

 

   

ภาพท่ี 6 โฆษณากระแสหลกัเปรียบเทียบกบัโฆษณาความเส่ียงสูง 
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กระแสหลัก 
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เครือข่ายการโฆษณา 

 ตารางท่ี 3 แสดงผลจากการวิเคราะหโ์ฆษณาทุกช้ินซ่ึงจ าแนกโดยการจบัคู่กบักฎของ Easylist กบัโดเมนท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดซ่ึงถูก

ระบุใหเ้ป็นเครือข่ายการโฆษณา การกระจายความถ่ีของโฆษณาไดรั้บการจดัแสดงอยู่ในภาคผนวก ข ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบโฆษณาแต่ละช้ิน

โดยบุคคลเพ่ือตดัสินว่าโดเมนนั้นจดัเป็นเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิหรือเป็นเครือข่ายการโฆษณาเป็นหลกั 

 

เครือข่ายโฆษณา ความถี่ 
exoclick.com 120 
yllix.com 80 
hulaga.net 40 
qadservice.com 40 
bumq.com 30 
bidvertiser.com 22 
innity.net 20 
movie2free.com 20 
zonemoviedd.com 20 
vojkud.com 20 

 

ตารางท่ี 3 วิเคราะหค์วามถ่ีตามเครือข่ายโฆษณา – 10 อนัดบัแรก 
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ภาพท่ี 7 ตวัอย่างเวบ็ไซตท่ี์แสดงโฆษณาธุรกจิการพนนัและอุตสาหกรรมทางเพศร่วมกบัภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างเวบ็ไซตแ์สดงภาพกราฟฟิคของโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่วมกบั ไฟลท์อร์เรนตภ์าพยนตร์เด็ก 
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ภาพท่ี 9 ตวัอย่างเวบ็ไซตแ์สดงภาพกราฟฟิคของโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่วมกบัสตรีมม่ิงภาพยนตร์เด็ก 
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ภาพท่ี 10 ตวัอย่างเวบ็ไซตแ์สดงภาพกราฟฟิคโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศร่วมกบัการสตีมม่ิงภาพยนตร์เด็ก 
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บทสรุป 

 ผลสรุปของประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากผลการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัคอนเทนต์ทอ้งถ่ินบนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ

อ่ืนๆ ในเอเชีย (รวมถึงไตห้วนั และมาเลเซีย) การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าโฆษณาบนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นโฆษณาความ

เส่ียงสูง ระบุใหช้ดัลงไปคือกว่า 62.22% ของโฆษณาความเส่ียงสูงนั้นเป็นโฆษณาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมทางเพศ และกว่า 16.05% เก ีย่วกบัการ

พนนั 

 การวิเคราะหข์อ้มูลของไทยเป็นคร้ังแรกพบขอ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี: 

 ในส่วนของเวบ็ไซตภ์าษาทอ้งถ่ินนั้น โฆษณาบนเวบ็ไซตภ์าพยนตร์และรายการโทรทศัน ์6.26% เป็นโฆษณากระแสหลกัและ 

93.74% เป็นโฆษณาความเส่ียงสูง  

 โฆษณาส าหรับอุตสาหกรรมการพนนัคิดเป็นอตัราส่วน 16.05% ของจ านวนโฆษณาความเส่ียงสูงทั้งหมด และ 62.22% เป็นโฆษณา

เกีย่วกบัอุตสาหกรรมทางเพศ ส่วนมลัแวร์และเวบ็ไซตด์าวนโ์หลดกเ็ป็นผูโ้ฆษณาท่ีพบเห็นไดป้กติ  

  เครือข่ายการโฆษณาอนัดบัสูงสุดมีการด าเนินการโฆษณาใหก้บัชาวไทยส าหรับคอนเทนตท์อ้งถ่ินจากสิบอนัดบัแรกท่ีมีความถ่ีใน

การน าเสนอส่ือโฆษณาสูงสุดไดแ้ก ่ exoclick.com, yillix.com และ Hulaga.net อย่างไรกต็ามผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นบ่งช้ีใหเ้ห็นว่า Easylist 

ท  าการระบุเครือข่ายการโฆษณาทอ้งถ่ินของไทยไดไ้ม่ถูกตอ้งเท่ากบัเครือข่ายนานาชาติอ่ืนๆ อาทิเช่น exoclick.com งานวิจยัต่อๆ ไป

ยงัจ าเป็นตอ้งสร้างรายช่ือของเครือข่ายโฆษณาของไทยโดยเฉพาะ  

 จ านวนกลุ่มบริษทัแบรนดเ์นมในประเทศไทยอาทิเช่น ดูเร็กซ์, เทสโก ้ และ 7-11 เลือกท่ีจะท าการโฆษณาบนเวบ็ไซตแ์ละเพจต่าง  ๆ

ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการกระจายการละเมิดลิขสิทธ์ิในทอ้งถ่ิน มีความจ าเป็นในการคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะคน้หากลไกลในการเลือก

แสดงส่ือโฆษณา หรือเครือข่ายการโฆษณาด าเนินการในลกัษณะเหมารวม และกระจายส่งโฆษณาไปยงัเครือข่ายโฆษณาอ่ืนๆ ผ่าน

โปรแกรมการขายซ่ึงทา้ยท่ีสุดเป็นผูค้วบคุมการแสดงผลของส่ือโฆษณา.   

 แมว้่าเทคนิคสโนวบ์อลลจ์ะมีประโยชนม์ากในการคน้หาคอนเทนตผ์ิดกฎหมายในลกัษณะเดียวกบัผูใ้ชง้านจริง แต่กมี็ความเป็นไป

ไดสู้งท่ีจะไดข้อ้มูลเชิงบวกเทียม เช่นเดียวกบัการใชกู้เกลิในการตรวจสอบรายการการร้องเรียน DMCA (ดงัเช่นงานวิจยัช้ินกอ่นๆ )  

การวิเคราะหก์ารคน้พบท่ีส าคญั: 

 ผูบ้ริโภคชาวไทยทุกช่วงชั้นอายุท่ีเขา้ถึงเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิมีโอกาสสูงท่ีจะพบเห็นส่ือโฆษณาความเส่ียงสูงเทียบกบัส่ือโฆษณา

กระแสหลกั ส่ือโฆษณาดงักล่าวมีการน าเสนออุสาหกรรมธุรกจิทางเพศ และการพนนัอย่างไม่เหมาะสมซ่ึงกจิกรรมทั้งสองชนิดเป็น

ส่ิงท่ีไดรั้บการควบคุมอย่างหนกัในประเทศไทย 

  โฆษณาภาษาไทยมีการฟิลเตอร์ ในขณะท่ีโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศมีความแพร่หลายอย่างมาก ในภาพรวมแลว้มีการเปิดเผย

มากกว่าท่ีพบเห็นในเขตอ านาจตามกฎหมายในประเทศอ่ืนๆ ภาพท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงตวัอย่างของภาพกราฟฟิคโฆษณาท่ีพบบน

เวบ็ไซต ์ประเทศไทยควรท าการคน้หาวิธีควบคุมโฆษณาทั้งในรูปแบบตวัหนงัสือเช่นเดียวกบัรูปแบบภาพเพ่ิมเติม (Ho & Watters, 

2004)  

 ผูโ้ฆษณาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบกลไกท่ีดีกว่าเดิมเพ่ือควบคุมสถานท่ีในการน าเสนอส่ือโฆษณาของตนเองบนเครือข่ายการโฆษณา 

มีความจ าเป็นในการพิจารณาถึงระบบท่ีดีกว่าเดิมหรือการรับประกนัการด าเนินงานและการตรวจสอบการจดัแสดงผิดท่ีของโฆษณา 

ไม่ว่าพวกเขาจะด าเนินการโดยใชร้ายช่ือบญัชีขาว หรือบญัชีด า (Ho & Watters, 2005)  
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 มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงวิธีการก  ากบัดูแลส าหรับการควบคุมการไหลเวียนของเม็ดเงินท่ีไปสู่เวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ และเพ่ือ

เป็นการลดอนัตรายท่ีอาจเกดิกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและเยาวชน9  การน าเสนอแนวทางเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Dredge, 

2013) ถือเป็นกา้วแรกในการตดัขาดเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิ เม่ือไม่นานมาน้ีผูโ้ฆษณาประสบความส าเร็จใจการผลกัดนัเฟสบุ๊คในการ

ลบโฆษณาไม่พึงประสงคอ์อกโดยการย่ืนค าขู่ว่าจะถอนการโฆษณาของพวกตนออก (ถอนทั้งกลุ่ม; Cellan-Jones, 2013)  

 ในอดีตคอนเทนตผ์ิดกฎหมายชนิดอ่ืนๆ ไดรั้บการด าเนินการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพโดยบทลงโทษทางกฎหมาย ตวัอย่างเช่น 

เวบ็ไซตข์ายผลิตภณัฑย์าโดยปราศจากใบสัง่ยา (O’Donnell, 2013) ไดรั้บการลบโดยกูเกลิหลงัจากท่ีพวกเขาไดท้  าการจ่ายเงินค่าปรับ

จ านวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเพ่ือแลกกบัการยุติการไต่สวนของกระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามเซ็นเอกสารขอ้ตกลง

ไม่ฟ้อง10 อย่างไรกต็ามผลการคน้หาของกูเกลิยงัมีการแสดงผลของผูข้ายยาเถ่ือน ตั้งแต่กญัชาไปจนถึงสารเสพติดยาอี (Watters & 

Phair, 2012)  

 เน่ืองจากการกอ่อาชญากรรมไซเบอร์มีประสิทธิภาพสูงในการใชป้ระโยชนจ์ากความแตกต่างของแต่ละเขตอ านาจตามกฎหมาย การ

มีกฎขอ้บงัคบัส าหรับอุตสาหกรรมโฆษณาทัว่โลกอาจส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ไหลเวียนไปสู่เวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิมากข้ึน อย่างไร

กต็าม กฎของอุตสาหกรรมตอ้งน าเครือข่ายโฆษณาท่ีลงโฆษณาของผูโ้ฆษณาความเส่ียงสูงเขา้มามีส่วนร่วม ในขั้นตอนน้ี ดูเหมือน

ไม่มีเครือข่ายโฆษณาชั้นน าท่ีสนบัสนุนเวบ็ไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิใดเขา้มาเกีย่วขอ้งในการน าเสนอจรรยาบรรณ11แต่อย่างใด อีกทั้งไม่

ควรมีการเพ่ิมภาระใดๆ ใหก้บัผูถื้อกรรมสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจสอบอินเทอร์เน็ตในการคน้หาส่ิงผิดกฎหมาย 

 ผูอ้อกนโยบาย ผูป้กครอง และนกัการศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งตระหนกัว่าเวบ็ไซตอุ์ตสาหกรรมทางเพศ และการพนนัออนไลนพุ่์ง

เป้าหมายไปท่ีเวบ็ไซตด์าวนโ์หลดและไฟลล์็อคเกอร์เพ่ือโฆษณาบริการของตน ประเทศไทยเขม้งวดในการควบคุมการคา้ประเวณี 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าโฆษณาอุตสาหกรรมทางเพศแพร่หลายบนเวบ็ไซตท่ี์มีคอนเทนตท์อ้งถ่ินควรเป็นประเด็นท่ีทุกฝ่ายใหค้วามสนใจ เพจ

ต่างๆ เหล่าน้ีไม่มีการถามเตือนถึงอายุและบรรดาเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีไม่มีความพยายามใดๆ ใหผู้ใ้ชยื้นยนัว่าบรรลุนิติภาวะแลว้หรือไม่  

ผูป้กครองควรตระหนกัถึงคอนเทนตช์นิดดงักล่าวซ่ึงเว็บไซตล์ะเมิดลิขสิทธ์ิอาจน าเสนอใหบุ้ตรหลานของตน ถึงแมว้่าบุตรหลาน

อาจจะเพียงแต่ตั้งใจท่ีจะดาวนโ์หลดเพลงหรือคอนเทนตท่ี์เป็นอนัตรายนอ้ยกวา่กต็าม12 การขาดกลไกกบัก  าดูแลคอนเทนตอ์อนไลน์

อย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการกอ่เกดิบรรทดัฐานนิยมเกีย่วกบัพฤติกรรมออนไลนอ์ย่างรวดเร็ว และส่ิงน้ีสามารถสร้างผลเสียอย่าง

ร้ายแรงได ้เช่น รูปแบบการพฒันาความสนใจในการหาประโยชนจ์ากเยาวชนท่ีเพ่ิมข้ึน น าไปสู่วฒันธรรมส่ือลามกออนไลนท่ี์เพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีผูใ้ชบ้ริการอายุนอ้ยท่ีเขา้ถึงส่ือลามกอย่างไม่ไดต้ั้งใจผ่านทางส่ือโฆษณา (Prichard et al, 2013) 

 นอกจากน้ียงัมีขอ้วิตกเกีย่วกบัโฆษณาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมทางเพศท่ีมีความถ่ีสูง ในวฒันธรรมไทยนั้นมีการต่อตา้นความรุนแรง

เน่ืองจากค าสอนเกีย่วกบั อหิงสา ของพระพุทธเจา้ งานวิจยัท่ีมีการศึกษาตลอดหลายปีท่ีผ่านมามุ่งคน้หาความเช่ือมโยงระหว่างส่ือ

ลามกและความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อผูห้ญิง (Donnerstein, 1984) และบ่อยคร้ังมีอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวก 

(Gillespie, 2000) ความถ่ีระดบัสูงของโฆษณาเกีย่วกบัเร่ืองเพศในประเทศไทยจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงปรารถนา 

 

 ประการสุดทา้ยและอาจเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด งานศึกษาวจิยัช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทส าคญัของเสิร์ชเอนจินใน “วงจรค่านิยมท่ีผิด

กฎหมาย” โดยการ (ก) สร้างรายช่ือค าจ  าเพาะเพ่ือใชใ้นการหาคอนเทนตล์ะเมิดกฎหมาย และ (ข) น าเสนอรายการอนัดบั เพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการคน้หาคอนเทนตผ์ิดกฎหมายไดใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด แมผู้ใ้ชก้ลุ่มนอ้ยรู้จกัช่ือโดเมนของเวบ็ไซตท่ี์ต้องการ

เยี่ยมชมส าหรับการดาวนโ์หลดคอนเทนตผ์ิดกฎหมายอยู่แลว้ เสิร์ชเอนจินเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชอ่ื้นๆ คน้หาเวบ็ไซต์

ประเภทน้ี ดงันั้น ขณะท่ีการบลอ็คโดเมนนั้นอาจจะเป็นแผนการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัเวบ็ละเมิดลิขสิทธ์ิใหบ้ริการดาวน์

                                                             
9 จอห์น คารร์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ระดบัแนวหน้าได้อภิปรายประเด็นนีไ้ว้ในบลอ็กของเขา 
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/ 

http://www.justice.gov/usao/ri/news/2011/august2011/Google%20Agreement.pdf
http://johnc1912.wordpress.com/2013/09/17/piracy-web-sites-perils-and-profits/
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โหลดคอนเทนตผ์ิดกฎหมายจะประสบความส าเร็จไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถ “คน้พบ” ไซตท์ดแทนผ่านเสิร์ชเอนจินได ้ ดงัเช่นท่ี ไมค์ 

เวทเธอร์รี (Mike Weatherly) (ท่ีปรึกษาดา้นไอพี ของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจกัร) ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงของเขา

เกีย่วกบัเสิร์ชเอนจินและการละเมิดลิขสิทธ์ิ “ลบโดเมนออกจากผลการคน้หาไม่เป็นการแกไ้ขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถึงแมว้่ามนั

จะเป็นกา้วส าคญัในการเดินไปในทางท่ีถูกตอ้ง” 13 บางที อาจเป็นไปตามท่ีนายเวทเธอร์ร่ีเสนอ กล่าวคือ   ผูบ้ริโภคอาจคาดหวงัให้

เสิร์ชเอนจินน าเขาไปสู่คอนเทนตท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
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ภาคผนวก ข – รายช่ือโฆษณาที่มีการตรวจพบทั้งหมด 

 

เครือข่ายโฆษณา ความถ่ี 

exoclick.com 120 
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tinyurl.com 10 
adcash.com 10 
bp.blogspot.com 10 
popcash.net 10 
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ภาคผนวก ค – บทบาทของการสืบคน้ 
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