
ความรบัผิดของเสิรช์เอน็จ้ิน (Search Engine) กบักรณีการฉ้อโกงอนัเกิดจาก 

การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click Fraud) 

Liability of Search Engine: Click Fraud on Search Engine Marketing 

Case Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูร 

นิติศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

พ.ศ. 2550 



 

ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) กบักรณกีารฉ้อโกงอนัเกดิจาก 

การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

 

Liability of Search Engine: Click Fraud on Search Engine Marketing Case Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นายจมุพล ตรเีพชรสมคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูร 

นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

พ.ศ. 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 

สารนิพนธ ์ 

 

โดย 

 

นายจมุพล  ตรเีพชรสมคุณ 

 

เรือ่ง 

 

ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) กบักรณกีารฉ้อโกงอนัเกดิจาก 

การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

 

ไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตัใิหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูร 

นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยท์ี่ปรกึษา 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรยา  สงิหส์งบ) 

 

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม 

    (รองศาสตราจารยอุ์ดมศกัดิ ์ สนิธพิงษ)์ 

 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

                             (รองศาสตราจารย ์ดร.พนัธุท์พิย ์  ก.สายสุนทร) 



 

 

 



 ก 

ช่ืองานวิจยัภาษาไทย :  ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) กบักรณี 

   การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา 

   บนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

ช่ืองานวิจยัภาษาองักฤษ : Liability of Search Engine: Click Fraud on Search Engine 

Marketing Case Study 

ช่ือผูวิ้จยัภาษาไทย :  นายจมุพล  ตรเีพชรสมคุณ 

ช่ือผูวิ้จยัภาษาองักฤษ : Mr.Jumpol  Treepetsomkun 

ช่ือคณะ :   คณะนิตศิาสตร ์

สาขา    :   กฎหมายระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ช่ือสถาบนั :   มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

รายช่ือท่ีปรึกษา :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรยา  สงิหส์งบ 

ปีการศึกษา :    2550 

คาํสาํคญั :    เสริช์เอน็จิน้  การฉ้อโกง  Click Fraud 

 

บทคดัย่อ 

 

 จากการทีป่จัจบุนัปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบน    

เวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ก่อใหเ้กดิความความเสยีหายแก่ผูล้งโฆษณาผ่า นเวบ็เสริช์เอน็

จิน้เป็นมลูค่าไมต่ํ่ากว่าแปดรอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐัต่อไป โดยมผีูล้งโฆษณาจาํนวนสามในสี่

จะตอ้งประสบปญัหาการคลิก้ทีเ่กดิจาก การฉ้อโกง  ส่งผลใหผู้ล้งโฆษณาตดัสนิใจทีจ่ะลดหรอื

หยดุการโฆษณาดว้ยวธิกีารดงักล่าว ทัง้น้ี มลูค่าความเสยีหายทีก่ล่าวมาน้ี ยงัไมน่ั บรวมถงึ

มลูค่าความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิแต่อยา่งใด อาจเป็นเพราะผูล้งโฆษณาไมท่ราบถงึความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้     หรอืทราบแต่ไมต่ดิใจเอาความ หรอืแมแ้ต่กระทัง่มกีารปกปิดขอ้เทจ็จรงิ

จากเสริช์เอน็จิน้กเ็ป็นได ้ 

อน่ึง แมว้่าปจัจบุนัจะมคีวามรว่มมอืกนัในการแก้ ไขปญัหาคลิก้ฉ้อโกงจากกลุ่มคน

หลากหลายภาคส่วนกต็าม แต่แนวทางหรอืมาตรการดงักล่าวกย็งัไมส่ามารถหยดุยัง้ปญัหา

ดงักล่าวใหห้มดไปได ้ในขณะทีเ่สริช์เอน็จิน้ละเลยไมแ่สดงวธิกีารการตรวจสอบหรอืป้องกนัคลิก้

ฉ้อโกง ตลอดจนไมด่าํเนินการอยา่งเพยีงพอทีจ่ะจดัใหม้กีารแจง้เตอืนให้ กบัลกูคา้เกีย่วกบัการมี

อยูข่อง   คลิก้ฉ้อโกง  และในกรณทีีล่กูคา้ตกเป็นเหยือ่แลว้ กไ็มไ่ดด้าํเนินการแจง้ต่อลกูคา้นัน้

ใหร้บัทราบเหตุดงักล่าว รวมทัง้ไมด่าํเนินการคนืเงนิส่วนเกนิทีเ่กดิจากคลิก้ฉ้อโกงนัน้ดว้ย  ทัง้น้ี 

เพราะเสริช์เอน็จิน้ไดร้บัผลประโยชน์หรอืมรีายไดจ้ากคลิก้ฉ้อโกงนัน้ดว้ย 
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ดงันัน้ ผูล้งโฆษณาทีใ่ชว้ธิกีารทาํการตลาดผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine 

Marketing) มาช่วยในการทาํการตลาดใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิารของตน จงึควรทราบถงึวธิกีาร

ตรวจสอบการเกดิคลิก้ฉ้อโกง  รวมถงึกระบวนการนําคดขีึน้สู่ศาลเมือ่ไดร้บัความเสยี หายจาก

คลิก้ฉ้อโกง  เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ABSTRACT 

 

In today's report, the study found that, Internet advertisers paid at least $800 

million per year for bogus clicks on their marketing messages. Moreover, three-quarters 

of advertisers said they had been victims at least once so that they reduced or stopped 

spending on click-based advertising. Although Click fraud is often associated with 

unwanted or unqualified clicks but while unqualified visitors may not generate revenue, 

this activity may not constitute fraud in and of itself.  

In another aspect of prevention those problems, nowadays, there are some the 

corporations of independent organizations purpose to create the practical policies or 

rules  in order to cease click fraud generating by humans but that still not totally stop 

them. Moreover, Search Engine also has failed to take any significant measures to track 

or prevent click fraud, and fails to adequately warn its existing and potential customers 

about the existence of click fraud. When customers become the victims of click fraud, 

Search Engine fails to adequately advise them that they have been victimized, and 

refund them the excess charges that they have incurred as a result of the fraudulent 

click activity. Search Engine has an inherent conflict of interest in preventing click fraud 

since it drives the same amount of income from each fraudulent click as it does from 

each legitimate click. 

Therefore, as discuss above, advertisers using the search engine as the 

channel of marketing for their products or services must know how to inspect the invalid 

clicks with themselves and also need to know the process of lawsuit when they have 

been attacked from click frauds in order to prepare themselves from such any 

circumstances. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  

“เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine)” หรอือาจแปลเป็นภาษาไทยว่า “เครือ่งมอืคน้หา ”  

เป็นเครือ่งมอืบน อนิเทอรเ์น็ต (Internet) เพื่อใชใ้นการระบุแหล่ง ขอ้มลูต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ต              

โดยเครือ่งมอืคน้หาดงักล่าวเปรยีบเสมอืนเป็นบรรณารกัษ์ทีร่วบรวมและเรยีบเรยีงรายละเอยีด     

ดา้น ขอ้มลู ความ รู ้ รวมทัง้ความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้น ต่างๆ ที่ มจีาํนวนมากและมคีวาม

หลากหลาย บนอนิเทอรเ์น็ต ใหก้ลายมาเป็นขอ้มลูในมมุมองใหม่ๆ  นอกจากน้ี  เสริช์เอน็จิน้  

ยงัเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมและสรรหาคาํ ตชิมต่างๆทีอ่ยูบ่นอนิเทอรเ์น็ต ทีส่าํคญัไดอ้กีดว้ย 

รวมทัง้เป็นแหล่ง คดิคน้ และนําเทคโนโลยี ใหม่ๆ  หรอืกฏเกณฑท์างธุรกจิใหม่ๆ  มานําเสนอ  

ในลกัษณะทีเ่ป็น Online Realities ซึง่สามารถอธบิาย และทาํความเขา้ใจ ได้โดยงา่ยและ 

ทีส่าํคญัเสริช์เอน็จิน้ ยงัทาํหน้าทีเ่สมอืนเป็นนกัสบืทีค่อยคน้หาขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

 

 จากคุณสมบตัต่ิางๆ ของเสริช์เอน็จิน้ดงักล่าวทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหน้กักฏหมายต่างให้

ความสาํคญัและกล่าวถงึประเดน็กฎหมายเกีย่วกบั เสริช์เอน็จิน้ มากขึน้ เน่ืองจากพฤตกิรรม            

การทาํงานของเสริช์เอน็จิน้ ดงักล่าว  ประกอบกบัพฤตกิรรมการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในปจัจบุนั       

ซึง่เคยมผีูเ้ปรยีบเปรยไวว้่า เสริช์เอน็จิน้ไดก้ลาย สิง่จาํเป็นในชวีติประจาํวนั และการทาํงานของ

ผูค้นในยคุปจัจบุนั ไปแลว้ โดยหากมองยอ้นถงึพฤตกิรรมในแต่ละวนัของตนเองจะ พบว่าตวัเอง

ไดเ้ขา้ไปใชบ้รกิารเสริช์เอน็จิ้ นบ่อยกว่ าการแปรงฟนัในแต่ละวนั หรอืมากกว่าการพบปะญาติ

สนิทมติรสหายบางท่านเสยีอกี ก่อนทีจ่ะไปสมัภาษณ์ใครสกัคนหรอืก่อนทีจ่ะเขยีน บทความ

เรือ่งหน่ึง จะตอ้งเขา้ไปหาขอ้มลูผ่านเสริช์เอน็จิน้ เพื่อทีจ่ะไดห้าแ งม่มุทีน่่าสนใจ หรอื เพื่อหา

คาํอธบิาย ความหมาย คาํศพัท์ ต่างๆ หรอืบางครัง้ก็ แค่เพยีง เพื่อตอ้งการหาคาํสะกดชื่อหรอื

ตําแหน่งของคนนัน้ใหถู้กตอ้งเท่านัน้ 

 

ดว้ยความชาญฉลาดของเทคโนโลยเีสริช์เอน็จิน้ทีท่าํใหผู้ค้นในสงัคมอนิเทอรเ์น็ต          

เกดิความสะดวกสบาย สามาร ถคน้หาขอ้มลูไดอ้ยา่งไรข้ดีจาํกดั จนทาํใหเ้กดิผูค้นในสงัคม

อนิเทอรเ์น็ตใชเ้สริช์เอน็จิ้ นกนัจนเป็นความเคยชนิไปเสยีแลว้ แต่จะมสีกักีค่นทีท่ราบว่า  

มผีู้ถูกละเมดิสทิธิ  และไดร้บัความเสยีหายอนัเกดิ จากความสามารถของเสริช์เอน็จิน้ดงักล่าว           

ไมว่่าจะเกดิจากความตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจของผูเ้กีย่วขอ้งกต็าม  ซึง่ในปจัจบุนัมปีรากฏใหเ้หน็
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หลากหลายปญัหา ทีห่ลายคนอาจจะมองขา้มหรอืคาดไมถ่งึว่าการคน้หาขอ้มลู (Search) ผ่าน

บรกิารเสริช์เอน็จิน้นัน้ จะไปละเมดิสทิธหิรอื สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ผูอ้ื่น ได้หรอืแมก้ระทัง่ เป็น          

การละเมดิสทิธแิก่ผูใ้ชง้านเองไดอ้ยา่งไร  

 

ตวัอยา่งปญัหาทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้อยา่งกวา้งขว าง เช่น ปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญา (Intellectual Property) อาท ิกรณกีารละเมดิ ลขิสทิธิข์อ้มลู (Copyrighted Content) 

ดว้ยการเชื่อมโยงไปยงัเวบ็เพจ (web page) ของผูอ้ื่นโดยการทาํไฮเปอรล์ิง้ค ์ (Hyperlink) ไปยงั

โฮมเพจ (home page) ของผูอ้ื่น หรอืเป็นการเชื่อมโยงแบบลกึ (deep linking) ซึง่ผูเ้ชื่อมโยง

ไมไ่ดเ้ชื่อมโยงไปยงัส่วนแรกของเพจนัน้ ซึง่ผลของการเชื่อมโยงในลกัษณะดงักล่าวกค็อื 

ผูใ้ชง้านอาจไมเ่หน็โฆษณาหรอืไมท่ราบว่าใครเป็นเจา้ของเพจนัน้   หรอืกรณกีารละเมดิชื่อทาง

การคา้และเครือ่งหมายการคา้ (Trade Names and Trademarks in Context) ดว้ยการ

หลอกลวงเน้ือหาขอ้มลู  ชื่อทางการคา้และเครือ่งหมายการคา้ของผูอ้ื่นใน Meta Tags ดว้ยการ

นําชื่อทางการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ของผูอ้ื่นไปใส่ไวใ้น Meta Tags ของเวบ็ตนเอง เพื่อให้

ผูใ้ชง้านทีต่อ้งการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อทางการคา้หรอืเครื่ องหมายการคา้นัน้เขา้ไปยงั

เวบ็ไซตข์องตนเองแทนเวบ็ไซตข์องชื่อทางการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ  

เป็นตน้ 

 

นอกจากปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาบุคคลดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้

แลว้ ยงัมปีญัหาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและน่าสนใจอกีหลายประเดน็ แต่ทว่าทีผ่่านมายงัคงมกีฏหมาย

น้อยมากทีใ่หค้วามสาํคญักบัเรือ่งน้ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud)” ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองมาจาก  

การทาํการตลาด ผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ดว้ยการลงโฆษณาบนเวบ็  

เสริช์เอน็จิน้  (Advertising) ทีส่ามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการไดโ้ดยตรง เป็นจาํนวนมาก

และดว้ยความรวดเรว็ อกีทัง้ยงัสามารถสื่อสารถงึลกูคา้ไดต้รงกว่าและสื่อสารในวงทีก่วา้งกว่า

วธิกีารทาํการตลาดในรปูแบบอื่น  ไมว่่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ ์โทรทศัน์หรอืวทิย ุอกีดว้ย  

 

ทัง้น้ี ในปจัจบุนัมคีดเีกีย่วกบัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา     

บนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) เกดิขึน้เป็นจาํนวนมาก โดยแต่ละคดต่ีางมมีลูค่า  

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ จาํนวนสงูมาก  ยกตวัอยา่งคดซีึง่เป็นทีก่ล่าวถงึอยา่งกวา้งขวาง เพราะ  

มผีูเ้สยีหายรวมกว่า 70 บรษิทัรว่มกนัฟ้องรอ้งผูใ้ชบ้รกิารเสริช์เอน็จิน้รายใหญ่ทีสุ่ด คอื Google 

โดยคดน้ีีขึน้สู่การพจิารณาของศ าลในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2005 ทีผ่่านมา ซึง่นําโดย Arkansas-

based Lane’s Gifts and Collectibles เป็นโจทกฟ้์อง  Google , Yahoo, Lycos และเสริช์ 

เอน็จิน้อื่นๆ เป็นจาํเลย โดยอา้งว่ากลุ่มของตนเองนัน้ตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัคลิก้ทีไ่มถู่กตอ้ง  
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(Invalid Clicks) แต่ยงัไมไ่ดร้บัการคนืเงนิจากเสริช์เอน็จิน้ต่างๆ เหล่านัน้เลย คดน้ีีศาลตดัสนิให ้

Google ตอ้งจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูเ้สยีหายทัง้หมดเป็นเงนิ 90 ลา้นเหรยีญสหรฐั0

1
  

 

นอกจากคดทีี่ เสริช์เอน็จิน้ ถูกฟ้องเป็นจาํเลยแลว้ ยงัมตีวัอยา่งคดทีี่ เสริช์เอน็จิน้ อยา่ง

เป็นโจทกฟ้์อง ผูก้ระทาํการผดิซึง่เขา้ไปคลิก้ (clicks) โฆษณา (advertisement) โดยไมถู่กตอ้ง 

(Invalid clicks) อกีดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น คดทีี ่ Google เป็นโจทกฟ้์องบริษทั Auction Expert 

เป็นจาํเลย ในขอ้หาผดิสญัญาการใช ้ Google AdSense โดยบรษิทัดงักล่าวไดก้ระทาํการคลิก้

โฆษณาทีป่รากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องตนเอ ง ทาํใหเ้กดิค่าโฆษณาแก่ผูล้งโฆษณา (advertiser) 

เป็นจาํนวน 50,000 เหรยีญสหรฐั1

2
 

 

อน่ึง จากการศกึษาตวัอยา่งคดทีีเ่กดิขึน้จากการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดย

การลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) พบว่าปจัจบุนัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) เริม่มจีาํนวนเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ 

ตามการเตบิโตของจาํนวนผูล้งโฆษณาผ่านเสริช์เอน็จิน้ และมมีู ลค่าความเสยีหายของแต่ละ

กรณทีีเ่กดิขึน้มจีาํนวนสงูมาก ซึง่การคาํนวณมลูค่าความเสยีหายดงักล่าวลว้นแต่เกดิขึน้จาก

การคาดการณ์ความเสยีหายทัง้สิน้ โดยไมม่กีรณใีด เลยทีส่ามารถกําหนดจาํนวนเงนิ ค่าความ

เสยีหายถูกตอ้งตรงตามมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิได ้  

 

จากการสาํรวจโ ดย Outsell Inc. พบว่าในปี 2005 มกีารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) เป็นมลูค่าความเสยีหาย

ประมาณ 800 ลา้นเหรยีญสหรฐั  โดยรอ้ยละ 14.6 ของการคลิก้บนโฆษณาทัง้หมดเป็น คลิก้ที่

เกดิจากการฉ้อโกง  ทัง้น้ี จากการสาํรวจดงักล่าว ยงัพบว่ามผีูล้งโฆษณา  (advertisers) จาํนวน  

3 ใน 4 จะตอ้งประสบปญัหาการคลิก้ทีเ่กดิจากการฉ้อโกง และมี ผูล้งโฆษณาจาํนวนรอ้ยละ 27  

ทีต่อ้งลด (reduce) หรอืหยดุ (stop) การโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ และอกี จาํนวนรอ้ยละ 10  

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะจาํกดั (curtail) การโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ 2

3
 ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี ยงัไม่

นบัรวมถงึมลูค่าความเสยีหายทัง้ห มดทีเ่กดิขึน้จรงิแต่อยา่งใด โดย อาจเป็นเพราะผูล้งโฆษณา 

(advertisers) ไมท่ราบถงึความเสยีหายทีเ่กดิ หรอืทราบแต่ไมต่ดิใจเอาความ หรอืแมแ้ต่กระทัง่

                                                
1
 http://googleblog.blogspot.com/pdf/lanes_google_final_order.pdf 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 

3
 Verne Kopytoff  and Chornicle Staff, “Click Fraud a huge problem, Study finds 

pradtice widespread; many cut back online ads,” (San Francisco Chronicle: July 5, 

2006), <www.sfgate.com>. 
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มกีารปกปิดขอ้เทจ็จรงิจากเสริช์เอน็จิน้กเ็ป็นได ้3

4
 อยา่งไรกต็าม หากปล่อยใหก้ารฉ้อโกงอนัเกดิ

จากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) เกดิขึน้เช่นน้ีต่อไป

โดยไมห่าวธิกีารป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาแลว้ มลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระบบอาจมจีาํนวน

สงูขึน้ไปมากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นป ัจจบุนั ยิง่ไปกว่านัน้ การกระทาํดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ

เตบิโตของการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Commerce) ในอนาคตซึง่อาจมสีดัส่วนที่  

ลดน้อยถอยไปกเ็ป็นได ้เน่ืองจากผูล้งโฆษณาไมม่ัน่ใจหรอืขาดความเชื่อมัน่ทีจ่ะลงโฆษณา

สนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ผ่านเสริช์เอน็จิน้อกีต่อไป 

 

ยิง่ไปกว่านัน้ การแกไ้ขปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลง

โฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) นบัว่าเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยากในทางปฏบิตัิ  

เน่ืองจากเราไมส่ามารถทราบได้ ว่าผูก้ระทาํนัน้เป็นใครและมวีตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ดงันัน้ สิง่ที่

ทาํไดด้ทีีสุ่ด กค็อื การตรวจสอบว่าคลิก้ แต่ละอนัเกดิขึน้จากการฉ้อโก งหรอืไม ่และหากเป็น

เช่นนัน้ กไ็มส่มควรทีจ่ะเกบ็ค่าโฆษณาอนัเกดิจากคลิก้ทีไ่มถู่กตอ้ง (Invalid clicks) ดงักล่าวซึง่

กระบวนการในการตรวจสอบทีก่ล่าวมานัน้กท็าํไดค้่อนขา้งยาก เพราะนอกจากจะก่อใหเ้กิ ด

ความยากในแงข่องการตรวจสอบว่าคลิก้แต่ละครัง้ เป็นคลิก้ทีถู่กตอ้งหรอืไมแ่ลว้ ยงัมคีวามยาก

ทีจ่ะพสิจูน์ความถูกตอ้งแทจ้รงิของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการตรวจสอบนัน้ดว้ย4

5
 

 

 นอกจากน้ีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตอ้งของคลิก้ (Valid clicks) นัน้ยงัไม่มี

การเปิดเผยเป็นการทัว่ ไปอกีดว้ย มเีพยีงเสิ รช์เอน็จิน้ เท่านัน้ทีท่ราบกระบวนการตรวจสอบ

ดงักล่าว โดยใหเ้หตุผลว่า เสริช์เอน็จิน้ไมต่อ้งการใหก้ระบวนการตรวจสอบความถู กตอ้งของ

คลิก้ดงักล่าวล่วงรู้ ไปถงึกลุ่มบุคคลทีไ่มห่วงัด ี (unethical users) ซึง่อาจนําไปสู่การก่อใหเ้กดิ

การฉ้อโกงอนัเกดิจากก ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

อยา่งแพรห่ลายต่อไป ในอนาคต  จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหผู้ล้งโฆษณา   (advertisers)  

ไมส่ามารถตรวจสอบหรอืแมก้ระทัง่โตแ้ยง้เสริช์เอน็จิน้เกีย่วกบัค่าโฆษณาทีเ่กดิขึน้5

6
 

 

 ทัง้น้ี แมว้่าปจัจบุนัจะมคีวามรว่มมอืกั นในการแกไ้ขปญัหา Click Fraud จากกลุ่มคน

หลากหลายภาคส่วนกต็าม แต่แนวทางหรอืมาตรการดงักล่าว กย็งัไมส่ามารถหยดุยัง้ปญัหา      

Click Fraud ใหห้มดไปได ้หรอืหากทาํไดก้เ็ป็นผลทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตทีไ่มอ่าจคาดหมาย    

                                                
4
 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: What is click fraud?,” (iMedia 

Communications, June 21, 2006), <http://www.imediaconnection.com/content/10145.asp>. 
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 

http://www.imediaconnection.com/content/10145.asp
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ได้ว่าเป็นเมือ่ใด เพราะฉะนัน้แลว้ สาํหรบัปญัหา Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ซึง่มผีูล้งโฆษณา  

เป็นจาํนวนมากทัง้ทีรู่แ้ละไมรู่ถ้งึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย

อยา่งกวา้งขวาง  และโดยทีก่ระบวนการทางกฎหมายทีม่อียูใ่นปจัจบุนัไมส่ามารถสรา้งความ

เป็นธรรมใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาไดด้เีท่าทีค่วร  กล่าวคอื เมือ่เกดิปรากฏการณ์ Click Fraud ขึน้แลว้ 

บทบาทหน้าทีห่ลกัในขัน้ตอนการพสิจูน์ความผดิของเสริช์เอน็จิน้กลบัตกเป็นของผูล้งโฆษณา

ตามหลกัการพสิจูน์พยานหลกัฐานทัว่ไป และเมือ่เขา้สู่กระบวนการพสิจูน์ความเสยีหายและ

ชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้กลบักลายเป็นบทบาทหน้าทีข่อ งเสริช์เอน็จิน้ทีจ่ะกําหนด ว่ามคีวาม

เสยีหายเกดิขึน้อยา่งไร เป็นจาํนวนเท่าไหร ่ซึง่ดเูหมอืนว่าจะไมเ่ป็นธรรมต่อผูล้งโฆษณาเลย 

 

 จากปญัหาต่างๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้  จงึเป็นทีม่าของการจดัทาํ สารนิพนธ์ เกีย่วกบั  

ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) กบักรณกีารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาด

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ฉบบัน้ี ซึง่ผูเ้ขยีนจะได้นําเสนอใหเ้หน็ถงึ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิของบรกิารเสริช์เอน็จิน้ ในภาพรวม โดยเน้นใหค้วามสาํคญัถงึ รปูแบบ

การทาํการตลาดโดยผ่านเสริช์เอน็จิน้ดว้ยการโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Advertising) ซึง่เป็น

ทีม่าของ การฉ้อโกง ในรปูแบบต่างๆ และเป็นคดขีึน้สู่การพจิารณาของศาลในต่างประเทศ  

ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปญัหา  Click Fraud ในปจัจบุนั พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึความรบัผดิ  

ทางแพ่งของเสริช์เอน็จิน้ และกระบวนการทางกฎหมายในการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย ใหแ้ก่

ผูล้งโฆษณากบักรณ ี Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั อนัจะนําไปสู่ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักรอบ

แนวคดิพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชก้ารทาํการตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ 

(Search Engine Marketing) ทัง้น้ี การศกึษาวเิคราะหด์งักล่าว จะนําหลกักฎหมายของ

สหรฐัอเมรกิามาใชเ้ป็นหลกัในการศกึษา เน่ืองจาก เสริช์เอน็จิน้ รายใหญ่ (ไดแ้ก่ Google และ 

Yahoo! Search) เป็นนิติ บุคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึมี ความเป็นไปไดส้งูว่าในกรณทีี่

ผูป้ระกอบการไทยตอ้งการฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั Click Fraud อาจตอ้งฟ้องรอ้งทีศ่าลประเทศ

สหรฐัอเมริกา ซึง่จะตอ้งใชก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินกระบวนพจิารณา

และตดัสนิคด ี
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

(1) เพื่อศกึษาวเิคราะหถ์งึทีม่าและ สภาพปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาด

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud)  

(2) เพื่อศกึษาวิ เคราะหถ์งึ ความทัว่ไปเกีย่วกบับรกิารเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) 

ตัง้แต่ความหมายและประวตัคิวามเป็นมาของเสริช์เอน็จิน้ หลกัการทาํงานของเสริช์เอน็จิน้   

การทาํการตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ซึง่เป็นทีม่าของการฉ้อโกง  

ผ่านบรกิารเสริช์เอน็จิน้ เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานอนัจะนําไปสู่การศกึษาวเิคราะหค์วามรบัผดิของ

เสริช์เอน็จิน้ในบทต่อไป 

(3) เพื่อศกึษาวเิคราะหถ์งึ ความรูเ้กีย่วกบัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดย

การลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ตัง้แต่ความหมายและรปูแบบของการฉ้อโกง

อนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ ตลอดจนตวัอยา่งกรณศีกึษา

ทีเ่กดิขึน้ และแนวทางการแกไ้ขปญัหา Click Fraud ในปจัจบุนั อนัเป็นพืน้ฐานอนัจะนําไปสู่

การศกึษาวเิคราะหค์วามรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ในบทต่อไป 

  (4) เพื่อศกึษาวเิคราะหถ์งึ ความรบัผดิทางแพ่งขอ งเสริช์เอน็จิน้ และกระบวนการทาง

กฎหมายในการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณากบักรณ ี Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ 

ในปจัจบุนั ทัง้น้ี การศกึษาวเิคราะหใ์นบทน้ี จะนําหลกักฎหมายของสหรฐัอเมรกิามาใชเ้ป็นหลกั

ในการศกึษา  เน่ืองจาก เสริช์เอน็จิน้ รายใหญ่  (ไดแ้ก่ Google และ Yahoo! Search) เป็น 

นิตบุิคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูว่าในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไทยตอ้งการ

ฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั Click Fraud อาจตอ้งฟ้องรอ้งทีศ่าลประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะตอ้งใช้

กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินกระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ี

(5) เพื่อ เป็นขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบั กรอบแนวคดิ เพื่อเตรยีม ความพรอ้ม สาํหรบั

ผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชก้ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising)        

ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้ไปใชบ้รกิารดงักล่าว ตลอดจนกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายอนัเกดิจากการ

ฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

 เน่ืองจากปจัจบุนัยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะ เพื่อดาํเนินการกบักรณี การฉ้อโกงอนัเกดิจาก

การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ดงันัน้ การศกึษา

วเิคราะหเ์กี่ยวกบัความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้กบักรณี  Click Fraud นบัว่าเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบั

การเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีใ่ชก้ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็ 

เสริช์เอน็จิน้ (Advertising)   
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา  

 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีมุง่ศกึษาถงึทีม่าและสภาพปญัหาเกี่ยวกบัความรบัผดิของ เสริช์เอน็จิน้

ในกรณีการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click 

Fraud) ซึง่จะไดนํ้าเสนอใหเ้หน็ถงึสภาพแวดลอ้มทางธุ รกจิของบรกิารเสริช์เอน็จิน้ใน ภาพรวม 

โดยเน้นใหค้วามสาํคญัถงึรปูแบบการทาํการตลาดโดยผ่านเสริช์เอน็จิน้ ดว้ยการโฆษณาบนเวบ็

เสริช์เอน็จิน้  (Advertising) ซึง่เป็นทีม่าของการฉ้อโกงในรปูแบบต่างๆ และเป็นคดขีึน้สู่  

การพจิารณาของศาลในต่างประเทศ และแนวทางการแกไ้ขปญัหา Click Fraud ในปจัจบุนั  

พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึความรบัผดิทางแพ่งของเสริช์เอน็จิน้ และกระบวนการทางกฎหมา ยในการ

แกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณากบักรณ ี Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั อนัจะ

นําไปสู่ขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบักรอบแนวคดิพื่อเตรยีมความพรอ้ม สาํหรบัผูป้ระกอบการไทยทีใ่ช้

การทาํการตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ดว้ย ทัง้น้ี การศกึษาวเิคร าะห์

ในบทน้ี จะนําหลกักฎหมายของสหรฐั อเมรกิามาใชเ้ป็นหลกัในการศกึษา เน่ืองจาก เสริช์  

เอน็จิน้รายใหญ่ (ไดแ้ก่ Google และ Yahoo! Search) เป็นนิตบุิคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูว่าในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไทยตอ้งการฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั Click Fraud 

อาจต้องฟ้องรอ้งทีศ่าลประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะตอ้ งใชก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ในการดาํเนินกระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ี

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 

การศกึษาขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี เป็นการศกึษาโดยวธิคีน้ควา้ขอ้มลูจาก

เอกสาร (Documentary Research)  ไมว่่าจะเป็นหนงัสอืกฎหมาย  หนงัสอืทั ว่ไป  วทิยานิพนธ ์    

บทความ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ของไทยและของต่างประเทศ  
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

(1) ทาํใหท้ราบถงึ ทีม่าและสภาพปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดย  

การลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

(2) ทาํใหท้ราบถงึ ความทัว่ไปเกีย่วกบับรกิารเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) ตัง้แต่

ความหมายและประวตัคิวามเป็นมาของเสริช์เอน็จิน้ หลกัการทาํงานของเสริช์เอน็จิน้  การทาํ

การตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ซึง่เป็นทีม่าของการฉ้อโกงผ่านบรกิาร   

เสริช์เอน็จิน้  

 (3) ทาํใหท้ราบถงึ ความรูเ้กีย่วกบัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลง

โฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ตัง้แต่ความหมายและรปูแบบของการฉ้อโกงอนัเกดิ

จากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  ตลอดจนตวัอยา่งกรณศีกึษา  

ทีเ่กดิขึน้ และแนวทางการแกไ้ขปญัหา Click Fraud ในปจัจบุนั 

(4) ทาํใหท้ราบถงึความรบัผดิทางแพ่งของเสริช์เอน็จิน้ และกระบวนการทางกฎหมาย

ในการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณากบักรณ ี Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั 

โดยเฉพาะหลกักฎหมายของสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากเสริช์เอน็จิน้รายใหญ่  (ไดแ้ก่ Google และ 

Yahoo! Search) เป็นนิตบุิคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูว่าในกรณทีี่

ผูป้ระกอบการไทยตอ้งการฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั Click Fraud อาจตอ้งฟ้องรอ้งที่ ศาลประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ซึง่จะตอ้งใชก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินกระบวนพิ จารณา

และตดัสนิคด ี

(5) ทาํใหท้ราบถงึ ขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบักรอบแนวคดิเพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบั

ผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชก้ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising)        

ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้ไปใชบ้รกิารดงักล่าว ตลอดจนกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายอนัเกิ ดจากการ

ฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 
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บทท่ี 2 

ความทัว่ไปเก่ียวกบับริการเสิรช์เอน็จ้ิน (Search Engine) 

 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถงึความทัว่ไปเกีย่วกบับรกิารเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) 

ตัง้แต่ความหมายและประวตัคิ วามเป็นมาของเสริช์เอน็จิน้ หลกัการทาํงานของเสริช์เอน็จิน้   

การทาํการตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ซึง่เป็นทีม่าของการฉ้อโกงผ่าน

บรกิารเสริช์เอน็จิน้ เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานอนัจะนําไปสู่การศกึษาวเิคราะห์ ความรบัผดิ ของ 

เสริช์เอน็จิน้ในบทต่อไป 

 

2.1 ความหมายและประวติัความเป็นมาของเสิรช์เอน็จ้ิน 

 

เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine) คอื เครือ่งมอืคน้หาขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต ทีทุ่กคน

สามารถเขา้ไปใชง้านเพื่อคน้หาขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง โดยหากเราตอ้ งการคน้หาขอ้มลูอะไรนัน้ 

เพยีงกรอก คาํคน้หา (Keywords) ทีต่อ้งการลงในช่องคาํคน้หา (Search Box) จากนัน้ขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัคาํคน้หานัน้ๆ จะแสดงเป็นผลการคน้หาแบบเรยีงลาํดบั (Search Results)  

บนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้านทนัที6
7
 

 

ปจัจบุนัเสริช์เอน็จิน้เป็นคาํทีใ่ชเ้รยีกเวบ็ไซตเ์สริช์เอน็จิน้ (Web Search Engine)  

ซึง่เป็นเวบ็ไซตท์ี่ รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ัว่ไปรวบรวมเป็นฐานขอ้มลูเกบ็ไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชง้าน 

(Users) ไดค้น้หาขอ้ มลูทีต่นเองตอ้งการ ทัง้น้ี ได้ มกีารแบ่ง เสริช์เอน็จิน้ เป็นประเภทต่างๆ  

เช่น เสริช์เอน็จิน้สาํหรบัองคก์ร (Enterprise Search Engine) เสริช์เอน็จิน้ส่วนตวั (Personal 

Search Engine) ซึง่ใชส้าํหรบัคน้หาขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนตวั และเสริช์เอน็จิน้สาํหรบั

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile Search Engine) เป็นตน้7

8
 

 

เสริช์เอน็จิน้นบัเป็นเครือ่งมอืชนิดแรกทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มลูในระบบอนิเทอรเ์น็ต           

มชีื่อว่า Archie (ยอ่มาจาก Archive) ซึง่คดิคน้ขึน้ในปี 1990 โดยนาย Alan Emtage นกัศกึษา

มหาวทิยาลยั McGill จากเมอืงมอนทรอีลั ประเทศแคนาดา ทัง้น้ี เครือ่งมอืคน้หาดงักล่าวมี

                                                
7
 อรรคพล ยตุตะกรณ์ , Search Engine Optimization ปรบัแต่งเวบ็ไซตใ์หด้ั งสุดๆ , 

(กรงุเทพมหานคร: บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั, กรกฎาคม 2549), หน้า 18. 
8
 จตุพล ทานาฤทยั , Search Engine Marketing 2.0, (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั 

มติรภาพการพมิพแ์ละสตวิดโิอ จาํกดั, พฤษภาคม 2549), หน้า 6. 
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ระบบการทาํงานโดยเริม่ตน้จาก การดาวน์โหลดขอ้มลูของไฟลต่์างๆ ในเครือ่งคอมพวิเตอร์  

มาเกบ็ไวเ้ป็ นฐานขอ้มลูทีส่ามารถทาํการค้ นหาต่อไป  ต่อมานาย Mark McCahill นกัศกึษา

มหาวทิยาลยั Minnesota ไดพ้ฒันาและประดษิฐโ์ปรแกรม Gopher ขึน้ในปี 1991 เพื่อใชใ้นการ

ดาวน์โหลด  และเกบ็ขอ้มลูไฟลใ์นส่วนทีเ่ป็นตวัเน้ือหา  (text) ซึง่ต่อมาส่วนน้ีไดพ้ฒันาขึน้เป็น

ระบบ World Wide Web (WWW) ในปจัจบุนันัน่เอง หลงัจากนัน้เป็นตน้มากไ็ดม้กีารพฒันา

ระบบโปรแกรมเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Program) เพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่  Veronica และ 

Jughead ซึง่แสดงผลการคน้หาโดยใชค้าํคน้หาต่างๆ (keywords) แสดงออกมาเป็นหวัขอ้ของ

ไฟลต่์างๆ 

 

เวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Web Search Engine) แรกทีไ่ด้ รบัการพฒันาขึน้ ก่อน คอื WWW 

Wanderer ซึง่เป็นโปรแกรมคน้หาทีท่าํงานโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซตต่์างๆ  

ทีพ่ฒันาขึน้โดยนาย Matthew Gray จากสถาบนั MIT ในปี 1993 และในเวลาต่อมา เวบ็ 

เสริช์เอน็จิน้ทีม่รีะบบคน้หาขอ้มลูพืน้ฐานในรปูแบบเน้ือหาครัง้แรกของโลกไดเ้กิ ดขึน้ในปี 1994  

มชีื่อเรยีกว่า “WebCrawler” โดยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชค้าํคน้หาขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของ

โปรแกรมทีเ่กบ็รวบรวมไว ้และระบบจะประมวลผลแสดงเป็นหน้าเวบ็ต่างๆ ทีม่คีาํทีต่รงกบั  

คาํคน้หา ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการคน้หานัน่เอง  ซึ่งระบบ น้ีต่อมาไดเ้ป็นระบบพืน้ฐานของเว็ บเสริช์  

เอน็จิน้ชัน้นําต่างๆ 

 

เวบ็เสริช์เอน็จิน้ทีไ่ดร้บัความนิยมในยคุแรกๆ ไดร้บัการพฒันาขึน้ในชื่อของ Lycos 

ต่อมามเีวบ็เสริช์เอน็จิน้ต่างๆ กําเนิดตามมา คอื Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light 

และ Altavisa ภายหลงัเวบ็เสริช์เอน็จิน้น้องใหมอ่ยา่ง Yahoo, Google และ MSN Search 

ไดร้บัการพฒันาใหม้รีะบบปฏบิตักิารและประมวลผลทีม่ปีระสทิธภิาพทาํใหไ้ดร้บัความนิยมจาก

ผูใ้ชง้านทัว่โลกกา้วขึน้สู่ผูนํ้าเสริช์เอน็จิน้ทีม่าแรงทีสุ่ดในโลกธุรกจิออนไลน์จนถงึทุกวนัน้ี8

9
  

 

หากพจิารณาส่วนแบ่งการตลาด  (Market Share) ของเสริ์ชเอน็จิ้นจะพบว่า Google, 

Yahoo! Search, MSN Search มาเป็นอนัดบัตน้ๆ โดย จากผลสาํรวจ NetRatings ในปี 2005 

พบว่า  Google มสี่วนแบ่งการตลาดสงูทีสุ่ด คอื 46.4% รองลงมา คอื Yahoo! Search  

ในสดัส่วน 23.4% และ MSN Search ซึง่มแีนวโน้มว่าจะสามารถทาํอนัดบัของส่วนแบ่ง

การตลาดได้ สงูมากขึน้ในอนาคต มสี่วนแบ่งอยูท่ี ่ 11.4% เป็นอนัดบั 3 (ทัง้น้ี รายละเอยีด  

ส่วนแบ่งการตลาดทัง้หมดปรากฏตามรปูที ่1) 

 

                                                
9
 อา้งแลว้, หน้า 7. 
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รปูท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาดของเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Web Search Engine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 หลกัการทาํงานของเสิรช์เอน็จ้ิน  

 

เสริช์เอน็จิน้ ทีก่ล่าวมา ในหวัขอ้ 2.1 นัน้ มกีระบวนการทาํงานโดยการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูในส่วนของเวบ็เพจ (Web pages) หรอืเวบ็ไซตต่์างๆ ไว้ เป็นจาํนวนมากในฐานขอ้มลู

อนัหน่ึง ซึง่เวบ็เพจเหล่าน้ีไดร้บัการตรวจสอบและเกบ็ขอ้มลูจากโปรแกรมตรวจสอบเวบ็  

(Web Crawler) หรอืบางครัง้อาจเรยีกโปรแกรมน้ีว่า Spider หรอื Robot โดยลกัษณะ  

การทาํงานของโปรแกรมตรวจสอบเวบ็น้ีจะเขา้ไปตรวจและเกบ็ขอ้มลูภายในเวบ็ไซต ์ตัง้แต่  

หน้าแรกและไล่หาตามลงิค ์ (link) ทีป่รากฏอยูห่น้าเวบ็นัน้ๆ ลงไปทลีะส่วน เมือ่โปรแกรม

ตรวจสอบเวบ็เขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดของเวบ็ไซตแ์ลว้ จะทาํการเกบ็ขอ้มู ลต่างๆ เขา้สู่

ฐานขอ้มลูของเสริช์เอน็จิน้เพื่อจดัเขา้เป็นหมวดหมูส่าํหรบัการคน้หาของผูใ้ชง้านต่อไป ในส่วน

ของหน้าเวบ็เพจทีโ่ปรแกรมตรวจสอบเวบ็เขา้ไปเกบ็ขอ้มลูไวใ้นลกัษณะตวัหนงัสอืหรอืตวัอกัษร

ทีเ่ป็นเน้ือหาทัง้หมดของหน้าเวบ็ (โปรแกรมตรวจสอบเวบ็ปจัจบุนัสามารถเข้ าเกบ็ขอ้มลูได้  

ในเฉพาะส่วนของตวัหนงัสอืเท่านัน้ ) เน้ือหาทัง้หมดของเวบ็ไซตจ์ะถูกเกบ็ไวร้อใหผู้ใ้ชท้าํการ

คน้หาดว้ยการระบุโดยใชค้าํคน้หา (keywords) ทีต่นเองตอ้งการในเวลาต่อมา 

 

 AOL 6.9%

 My Way 2.5%

 EarthLink 0.6%

 Ask Jeeves 2.3%

 MSN 11.4%

 Yahoo 23.4%

 Google 46.4%

 Others 4.7%

 Netscape 0.6%
 Dogpile 0.6%

 iWon 0.5%

 
ท่ีมา: NetRatings for SearchEngineWatch.com [November 2005] 
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ผูใ้ชง้านสามารถพมิพ์ คาํคน้หา (keywords) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาลงไป

ในส่วนช่องคน้หา (Search box) ของเวบ็เสริช์เอน็จิน้ จากนัน้ระบบของเสริช์เอน็จิน้จะทาํการ

ประมวลผลหาขอ้มลูจากเน้ือหาของหน้าเวบ็ไซตท์ีเ่กบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูทีต่รงหรอืใกลเ้คยีงกบั       

คาํคน้หาทีผู่ใ้ชง้านไดพ้มิพล์งไป และแสดงผลออกมาเป็นลาํดบัจากขอ้มลูทีต่รงกบัผลการคน้หา

จากมากทีสุ่ดถงึน้อยทีสุ่ด ทัง้น้ี สามารถสรปุกระบวนการต่างๆ ออกมาเป็น 4 กระบวนการ

ดว้ยกนั คอื9

10
  

(1) กระบวนการทีเ่สริช์เอน็จิน้รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู  (The search engine 

gathers content) 

(2) กระบวนการทีผู่ใ้ชง้านคน้หาขอ้มลูในเสริช์เอน็จิน้  (A user queries the search 

engine) 

(3) กระบวนการ ทีเ่สริช์เอน็จิน้แสดง ผลลพัธจ์าก การคน้หา  (The search engine 

provides the user with results) 

(4) กระบวนการในการนําผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปใชง้าน (The user obtains the content) 

 

รปูท่ี 2 กระบวนการทาํงานของเสริช์เอน็จิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อยา่งไรกต็าม แมเ้สริช์เอน็จิน้จะมกีระบวนการทาํงานในภาพรวมเป็นไปตามทีก่ล่าวมา

ขา้งตน้แลว้ แต่กระบวนการทาํงานในรายละเอยีดของเวบ็เสริช์เอน็จิน้กย็งัคงมคีวามแตกต่างกนั    

อยูบ่า้ง ซึง่จะขอยกตวัอยา่งกระบวนการทาํงานของเสริช์เอน็จิน้ทีไ่ดร้บัความนิยมหรอืม ี

ส่วนแบ่งการตลาดสงูสุดสามอนัดบัแรก อนัไดแ้ก่ Google และ Yahoo! Search ดงัน้ี 

                                                
10

 James Grimmelmann, “The Structure of Search Engine Law,” (New York: 

Social Science Research Network at http://ssrn.com/abstract=979568), pp 4-8. 

Providers Search Engine Users

Third Parties

1: Indexing

2: Queries

3: Results

4: Content
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 2.2.1 การทาํงานของ Google 

 

Google ถอืกําเนิดมาจา กวทิยานิพนธข์องนาย Larry Page และนาย Sergey Brin                 

สองนกัศกึษาปรญิญาเอกดา้นวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอรแ์ห่งมหาวทิยาลยั Standford
11

 โดย 

ทัง้สองคดิสมมตฐิานเกีย่ว กบัโปรแกรมเสริช์เอน็จิน้ทีแ่สดงผลการคน้หาสมัพนัธก์บัเวบ็ไซต์  

ทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้มากกว่าเสริช์เอน็จิน้รปูแบบเดมิ ดว้ยแนวคดิทีว่่าเวบ็ไซตห์น้าเวบ็เพจ  

(web page) ใดมปีรมิาณการเชื่อมโยงลงิค ์ (link) จากหน้าเวบ็อื่นมากเท่าใด เวบ็ไซตห์รอื  

เวบ็เพจนัน้จะมคีุณภาพมากสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ขา้มาคน้หาขอ้มลูในเสริช์เอน็จิน้นัน้ ดว้ยทฤษฎน้ีีเอง

ทีเ่ป็นการวางรากฐานของการสรา้งโปรแกรมเสริช์เอน็จิน้ของ Google ในเวลาต่อมา11

12
 

 

 Google จดัเป็นเสริช์เอน็จิน้ประเภทอาศยัการจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นหลกั (Crawler-Based 

Search Engine) ทีเ่น้นระบบการทาํ งานดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูและการประมวลผลการคน้หา

อยา่งเตม็รปูแบบมากทีสุ่ด โดยมอีลักอรทิึม่ (Algorithm) ทีข่ ึน้ชื่อว่าละเอยีดและซบัซอ้นทีสุ่ด 

และค่าคะแนนความน่าเชื่อถอืของหน้าเพจ (Google PageRank) อนัเลื่องชื่อ ซึง่ประกอบ  

ไปด้วยสตูรสมการคณติศาสตรอ์นัซบัซอ้น นบัไดว้่า Google มรีะบบของตวัเองทีใ่ชห้ลกัสมการ

ควบคู่ไปกบักระบวนการอนัซบัซอ้นมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในบร รดาเสริช์เอน็จิน้ชัน้นําทัง้หมด  ทัง้น้ี 

Google มเีครือ่งแมข่า่ย (Server) ในรปูแบบของ Linux Server Farm อยูป่ระมาณสองแสนกว่า

เครือ่ง โดยสามารถแยกการทาํงานของ Google ไดเ้ป็น 3 ส่วนทีส่าํคญั ดงัน้ี12

13
 

 

 (1) โปรแกรมคน้หาขอ้มลูของ Google: หรอืทีเ่รยีกว่า Googlebots ซึง่เป็นโปรแกรม  

ตวัเลก็ๆ ทีจ่ะคอยเกบ็ขอ้มลูเวบ็ไซตต่์างๆ โดยจะทาํการคน้หาขอ้มลูไปตามลงิคท์ีต่รวจพบหรอื

ไดร้บัคาํสัง่จากเครือ่งแมข่า่ย ใหไ้ปเกบ็ขอ้มลูใหมต่ามทีม่ผีู้ มาทาํการลงทะเบยีน URL ทาง

ระบบออนไลน์ของ Google (Google Submit URL) 

 

 (2) ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสาร (Index Server): ซึง่เป็นระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูที่          

ไดร้บัมาจาก Googlebots โดยขอ้มลูทีไ่ดร้บัเพื่อนํามาเขา้สู่กระบวนการจดัเกบ็นัน้ ส่วนใหญ่

แลว้จะเป็นเอกสา รหน้าเพจ (HTML Document) และไฟลเ์อกสารรปูภาพต่างๆ (Image 

                                                
11

 วภิาดา กติตโิกวทิ , เรือ่งราวของ Google, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพแ์ปลน 

พริน้ทต์ิง้, กรกฎาคม 2549), หน้า 23-35.  
12

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 11. 
13

 อรรคพล ยตุตะกรณ์ , Search Engine Optimization ปรบัแต่งเวบ็ไซตใ์หด้งัสุดๆ ,          

หน้า 25-26. 
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Document) จะเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดหน้าเพจ อาจเรยีกไดว้่าทุกรปูภาพ ทุกตวัอกัษร จนกลายเป็น

การสาํเนาเอกสาร (Copy Document) กว็่าได้ 13

14
 วธิกีารน้ีมกัเรยีกสัน้ๆ ว่า “Index”  และสาํหรบั

ขัน้ตอนต่อไปในการใหเ้อกสารที่ มอียูใ่นระบบการคน้หานัน้แสดงผลออกมาไดต้รงกบัเอกสาร

ปจัจบุนัใหม้ากทีสุ่ด  ระบบการประมวลผลในการจดัอนัดบัการคน้หาจะทาํการตดัคาํสิน้เปลอืง

และคาํหยดุ (Common Words หรอื Stop Words) 14

15
 ออกไปจากหน้าเอกสารนัน้ๆ ทุกครัง้ทีม่ ี

การะประมวลผล เช่น the, is, on, or, of, a, an, it เป็นตน้ 

 

 (3) การประมวลผลขอ้มลู (Query processor): เป็นตวัประมวลผลขอ้มลูและรบัคาํสัง่

จากช่องใส่คาํคน้หา (Search box) โดยจะประมวลผลจากเอกสารทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ (Indexing) 

ไวบ้นเครือ่งแมข่า่ยของ Google เท่านัน้ และอา้งองิตามหลกัอลักอรทิึม่ (Algorithm) และ 

PagkRank เพื่อทีจ่ะใชใ้นการจดัอนัดบัแสดงผลจากผลการคน้หาทีไ่ด ้และยงัช่วยเพิม่ความ

แมน่ยาํในการคน้หาใหเ้พิม่ขึน้อกีดว้ย 

 

2.2.2 การทาํงานของ Yahoo! Search16 

 

จตุพล ทานาฤทยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) บรษิทั Globlet จาํกดั ได้อธบิายถงึ

หลกัการทาํงานของ Yahoo! Search ไว ้ดงัน้ี 

Yahoo! ถอืกําเนิดในปี 1994 โดยนกัศกึษา ปรญิญาเอกสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าของ

มหาวทิยาลยั Stanford คอื นาย David Filo และนาย Jerry Yang โดยทัง้หมดเกดิจากงาน

อดเิรกของนกัศกึษาสองคนทีส่รา้งโปรเจคทีช่ื่อว่า “Jerry and David’s guide to the World 

                                                
14

 ขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสาร (Indexing) น้ี มปีระเดน็ขอ้กฎหมายทีต่อ้งพจิารณา

ในมมุมองของการละเมดิลขิสทิธิว์่า การทาํสาํ เนาเอกสาร (Copy Document) ในหน้าเวบ็เพจ  

ถอืเป็นการทาํซํ้างานอนัมลีขิสทิธิห์รอืไม ่อยา่งไรกต็าม ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้บีทสรปุ  

ในกรณ ี การทาํสาํเนาเอกสารดว้ยการจดัเกบ็ขอ้มลู (Indexing) โดยเสริช์เอน็จิน้แลว้ว่า  

การกระทาํดงักล่าวไมถ่อืเป็นการละเมดิลขิสทิธิข์องผูใ้ หข้อ้มลูหรอืเจา้ของเวบ็ไซต ์ (Providers) 

เน่ืองจากการทีผู่ใ้หข้อ้มลูหรอืเจา้ของเวบ็ไซตเ์ขา้มาทาํการลงทะเบยีน URL ทางระบบออนไลน์

ของ Google นัน้ ถอืเป็นการใหค้วามยนิยอมอนัเป็นขอ้ยกเวน้ในการละเมดิลขิสทิธิแ์ลว้ 
15

 Common Words หรอื Stop Words เป็นคาํคน้หาโดยทัว่ไป ทีไ่มส่ามารถจาํกดั

ขอบเขตของการคน้หาได ้และเพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หป้ระสทิธภิาพของ Index Server ลดลง                  

จงึไมส่ามารถคน้หาคาํประเภทน้ีได ้เน่ืองจากคาํประเภทน้ีเป็นคาํกล่าวทีส่ามารถพบไดก้บั

เอกสารโดยทัว่ไปทีม่อียูบ่นอนิเทอรเ์น็ตเป็นจาํนวนมาก 
16

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 14-17. 
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Wide Web” ซึง่ต่อมาเปลีย่นเป็นชื่อเรยีกสัน้ๆ ว่า Yahoo! ใชส้าํหรบัเกบ็ขอ้มลูสารบญัเวบ็ไซต์

ต่างๆ ในช่วงเริม่แรกทัง้สองคนต่างใชโ้ปรแกรมน้ีในเครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนตวั ต่อมาเมือ่

เพื่อนๆ หลายคนทราบขา่วโปรแกรมเสริช์เอน็จิน้ทีท่ ัง้สองสรา้งขึน้ จงึหนัมาลองใชโ้ปรแกรมน้ี

กนัมากขึน้ เกดิก ารแพรห่ลายจนกลายเป็นแหล่งเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดของมหาวทิยาลยัในเวลา

ต่อมา ภายหลงัในปี 1995 Yahoo! ไดเ้ปิดตวัขึน้เป็นบรษิทั โดยมเีวบ็ Yahoo.com เป็น 

เสริช์เอน็จิน้ใหบ้รกิารคน้หาในส่วนของสารบญัเวบ็ไซต ์ (Directory) โดยทาง Yahoo!  

ไดร้วบรวมลงิคข์องเวบ็ไซตต่์างๆ เกบ็ ไวใ้นฐานขอ้มลู เมือ่ผูใ้ชพ้มิพค์าํคน้หา (keywords)  

ทีต่อ้งการหาลงไปในช่องคน้หา (search box) แลว้ ทางเสริช์เอน็จิน้จะทาํการประมวลผล  

การคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการใหต้รงกบัคาํคน้หาทีพ่มิพล์งไป ปรากฏเป็นผลการคน้หาขอ้มลูและ

ลงิคเ์ขา้สู่เวบ็ไซตท์ีผู่ใ้ชง้านตอ้งการได ้ขณ ะเดยีวกนัทาง Yahoo! ไดนํ้าลงิคข์องเวบ็ไซตต์วัเอง  

เขา้ไปเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซตข์า่วสารต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านจดัเกบ็รายชื่อเวบ็ไซตเ์หล่านัน้  

ใน Favorites ส่วนตวัได ้

 

พฒันาการของ Yahoo! ไดเ้ตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ดว้ยเป้าหมายเพื่อกา้วเป็นประตู  

สู่ความหลากหลายของบริ การออนไลน์ต่างๆ ดว้ยการขอซือ้กจิการของบรษิทัและเวบ็ไซต์

ฐานขอ้มลูต่างๆ เช่น Geocities.com, Webring.com, Broadcast.com เพื่อเพิม่ศกัยภาพของ

ฐานขอ้มลูตวัเองใหม้คีวามหลากหลายและครอบคลุมบรกิารทัง้หมด ทัง้การใหข้า่วสาร

หลากหลายประเภท การรายงานสภาพอากาศ การตดิต่อสื่ อสาร และธุรกจิออนไลน์ต่างๆ  

เป็นตน้ โดยก่อนปี 2004 Yahoo! Search ไดใ้ชฐ้านขอ้มลูของทาง Google เป็นฐานขอ้มลู

สาํรองกรณทีีผู่ใ้ชง้านไมส่ามารถหาขอ้มลูในส่วนสารบญัเวบ็ไซต ์ (Directory) ของทาง Yahoo! 

เอง ต่อมา Yahoo! ไดเ้ริม่พฒันา เพื่อสรา้งเสริช์เอน็จิน้แบบ Spider หรอื Robot ของตวัเอง

ขึน้มา ดว้ยการขอซือ้กจิการของ Inktomi ในปี 2002 และต่อมาในปี 2003 Yahoo! ไดซ้ือ้กจิการ

ของ Overture Inc. ซึง่เป็นเขา้ของเวบ็เสริช์เอน็จิน้อยา่ง AlltheWeb และ Altavisa เพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพเสริช์เอน็จิน้ตนเองใหม้ากขึน้ ในทีสุ่ดปี 2004 Yahoo! ไดย้กเลกิการใชฐ้านขอ้มลู

ของ Google โดยเปลีย่นมาใชฐ้านขอ้มลูเสริช์เอน็จิน้ของตวัเอง โดยตัง้ชื่อเสริช์เอน็จิน้ตนเองว่า 

Yahoo! Search และโปรแกรมตรวจสอบเวบ็ของตนเองมชีื่อว่า Yahoo! Slurp กา้วมาเป็นคู่แขง่

สาํคญัของ Google ในปจัจบุนั 

 

Yahoo! Search แสดงผลก ารคน้หาเป็นขอ้มลูของเวบ็ไซตท์ีม่อียูใ่นฐานขอ้มลูของ 

Yahoo! ทางซา้ยมอืของหน้าคน้หา และส่วนดา้นบนและดา้นขวามอืจะเป็นส่วนของเวบ็ไซต์  

ทีเ่ป็นสปอนเซอรล์งโฆษณา โดยบรกิารต่างๆ ของ Yahoo! ครอบคลุมความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านทัง้หมดบนโลกอนิเทอรเ์น็ต โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 
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(1) การคน้หาขอ้มลูและสารบญัเวบ็ไซต ์(Search and Directory Services) 

(2) ขา่วสารต่างๆ (News and Sports Services) 

(3) ชุมชนการตดิต่อสื่อสารออนไลน์ (Community and Communication Services) 

(4) การคา้ขายออนไลน์ (Merchant and Shopping Services) 

  บรกิารทัง้หมดของ Yahoo! ไดม้กีารพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชง้านใหด้ขีึน้

เรือ่ยๆ นอกจากน้ี ทาง Yahoo! เปิดใหผู้ใ้ชง้านไดล้องใชโ้ปรแกรมและบรกิารใหม่ๆ  ตลอดเวลา 

เพื่อแขง่ขนักบัเสริช์เอน็จิน้คู่แขง่สาํคญั คอื Google และ MSN นัน่เอง   

 

2.3 การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Advertising) 

 

เสริช์เอน็จิน้นบัเป็นสื่อทีก่ําลงัมาแรงทีสุ่ดในโลกธรกุจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์               

หรอือคีอมเมริซ์ (Electronic Commerce หรอื ECommerce) ซึง่กา้วมามบีทบาทในการทาํ

การตลาดบนอนิเทอรเ์น็ตหรอืการตลาดออนไลน์ในช่วงตน้ทศวรรษที ่ 90 จนมาถงึปจัจบุั น 16

17
  

ถอืเป็นสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดและไดร้บัความนิยมสงูสุดในการทาํการตาดออนไลน์  เน่ือง

จากเสริช์เอน็จิน้เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการส่งเสรมิสนบัสนุน (promote) เวบ็ไซตข์องธุรกจิต่างๆ 

ใหเ้ป็นทีรู่จ้ ั กไดอ้ยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และใหผ้ลตอบแทนการลงทุนทางธุรกิ จ 

ทีคุ่ม้ค่ามากทีสุ่ด ดงันัน้ การทาํการตลาดผ่านเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) จงึเป็น

ทางเลอืกทีท่รงประสทิธภิาพ ทีน่กัลงทุนและผูป้ระกอบการตัง้แต่รายใหญ่จนถงึรายยอ่ยทั ่ วโลก

เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของ เสริช์เอน็จิน้ทีช่่วยใหธุ้รกจิทัง้การซือ้ขายสนิคา้และ บรกิารบรรลุ

จดุมุง่หมายสู่ความสาํเรจ็ในธุรกจิอยา่งทีต่ ัง้ใจไวไ้ด ้

การทาํ การตลาดโดยผ่านเสริช์เอน็จิน้ นบัเป็นกลยทุธด์า้นการตลาดแนวใหมใ่นการ

สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งมปีฏสิมัพนัธ ์โดยเฉพาะในกลุ่มลกูคา้วยัรุน่ซึง่เป็นกลุ่มทีม่อีํานาจ

ในการใชจ้า่ยสงูกลุ่มหน่ึงโดยก ารเตบิโตของจาํนวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศ

ไทยทีม่กีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  และแมว้่าวฒันธรรมของการคน้หาขอ้มลูผ่านเสริช์เอน็จิน้

ไดเ้ริม่ตน้อยา่งจรงิจงัเพยีงไมก่ีปี่ทีผ่่านมาน้ี แต่กไ็ดส้รา้งธุรกจิทีเ่ตบิโตเรว็ทีสุ่ดอยา่งหน่ึง 

ยกตวัอยา่ง Search Engine ทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อของ Google ไดใ้ชเ้วลาเพยีงไมก่ีปี่ในการสรา้ง

รายไดแ้ละเพิม่ยอดขายถงึ 3.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2004 และเพิม่ขึน้เป็น 6.1 พนัลา้น

เหรยีญสหรฐัในปี 2005
18

 

 

                                                
17

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 1-2. 
18

 อา้งแลว้, หน้า 13. 
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อน่ึง การทาํ การตลาดโดยผ่านเสริช์เอน็จิน้  สามารถกระทาํไดเ้ป็น 2 รปูแบบ คอื  

การทาํการตลาดโดยการจดัลาํดบัเวบ็ไซตบ์นเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Search Engine Optimization 

(SEO)) และการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Advertising) 18

19
 โดยมี

รายละเอยีดของแต่ละรปูแบบ ดงัน้ี 

 

2.3.1 การทาํการตลาดโดยการจดัอนัดบัเวบ็ไซตบ์นเสิรช์เอน็จ้ิน  

(Search Engine Optimization (SEO))       

 

Search Engine Optimization หรอื SEO คอื วธิกีารปรบัปรงุเวบ็ไซตด์ว้ยเทคนิคต่างๆ 

เพื่อใหเ้วบ็ไซตต์ดิอนัดบัตน้ๆ ของเวบ็เสริช์เอน็จิน้ในส่วนผลลพัธธ์รรมชาตติามสตูรการจดัเรยีง

ของแต่ละเสริช์เอน็จิน้ (Natural Results) ซึง่ปรากฏอยูใ่นส่วนผลลพัธด์า้นซา้ยมอื เมือ่ผูใ้ชง้าน     

เขา้มาคน้หาขอ้มลูในเวบ็เสริช์เอน็จิน้ดว้ยการพมิพค์าํคน้หา (keywords) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้

หรอืบรกิารของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการนัน่เอง   

 

การทาํ SEO เป็นการทาํการตลาดรปูแบบหน่ึงซึง่ในการทาํนัน้ตอ้งใชเ้วลาและความ

ชาํนาญอยา่งสงู อกีทัง้ยงัตอ้งอาศยัการตดิตามความเคลื่อนไหวและการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด

ต่างๆ ของเสริช์เอน็จิน้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (Search Engine Update) ทัง้น้ี ยงัรวมไปถงึระยะเวลา

ในการขึน้อนัดบัทีไ่มส่ามารถควบคุมไดอ้ยา่งแน่นอน จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งอาศยั

ประสบการณ์ประกอบกบัความเขา้ใจถงึหลกัในการจดัอนัดบัของเสริช์เอน็จิน้ต่างๆ อกีดว้ย19

20
  

 

จะเหน็ไดว้่า เพื่อประโยชน์ทางดา้นการตลาดโดยใชว้ธิกีารทาํ Ranking ของเวบ็ไซต์ให้

อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของเวบ็เสริช์เอน็จิน้เพื่อใหม้ผีูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ป็นจาํนวนมาก นัน้ ทาํให้

ผูใ้หข้อ้มลูหรอืเจา้ของเวบ็ไซต ์(Providers) ต่างคดิหาวธิกีารปรบัปรงุขอ้มลูของตนเองให ม ่เพื่อ

ใหเ้สริช์เอน็จิน้ ทาํการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์  (Rank Website) ของตนเองใหด้ ีทัง้น้ี  ผูล้งโฆษณา  

(advertisers) ได้นําวธิกีารดงักล่าวมาเป็นกลยทุธใ์นการทาํก ารตลาดอยา่งมาก ไมว่่าจะเป็น

วธิกีารทีถู่กตอ้งหรอืไมก่ต็าม อนัไดแ้ก่ เทคนิค  White-hat ซึง่เป็นการทาํเน้ือหาขอ้มลูบน

เวบ็ไซตใ์หเ้สริช์เอน็จิน้และผูใ้ชง้านเขา้ถงึเวบ็ไซตไ์ด้โดยงา่ย และเทคนิค Black-hat ซึง่เป็นการ

เลยีนแบบการทาํงานข องเสริช์เอน็จิน้  โดยเมือ่เสริช์เอน็จิน้เขา้มาอ่านหน้าเพจของเวบ็ไซต์ นัน้ 

                                                
19

 Barry Schwartz, “Link farms have cropped up in some surprising places,” 

(United Press International: 2006), <http://blog.searchenginewatch.com/blog/061019-

091933>. 
20

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 75-76. 
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Optimizers จะทาํการซ่อนคาํคน้หา (Keywords) ทีป่รากฏอยูบ่นหน้านัน้ไว ้แต่จะไปรวบรวม

คาํคน้หาเป็นพนัๆ คาํจากหน้าเวบ็อื่น แลว้ใหเ้สริช์เอน็จิน้ มาอ่านไป ดงันัน้ กจ็ะทาํใหห้น้านัน้มี

คาํคน้หาอยู่มากมายนัน่เอง นอกจากน้ี เมือ่เสริช์เอน็จิน้ ทาํการวเิคราะหค์วามเชื่อมโ ยงระหว่าง

กนั (Analyze Link Structure)  ตวั Optimizer กจ็ะทาํการสรา้งไซตห์รอืหน้าต่างจาํนวนมาก

เพื่อเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนั ทาํใหเ้สริช์เอน็จิน้เหน็ว่าหน้าเพจดงักล่าวเป็นหน้าทีค่นเขา้มาใช้

บรกิารเยอะและเป็นแหล่งขอ้มลูทีส่าํคญันัน่เอง20

21
  

 

รปูที ่3 ตวัอยา่งการทาํ SEO ใหเ้วบ็ไซตต์ดิอนัดบัในส่วนผลลพัธด์า้นซา้ยมอืหรอื Natural 

Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Advertising) 

 

สาํหรบั การทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising) นัน้ 

สามารถทาํไดโ้ดยการจา่ยเงนิค่าโฆษณาใหแ้ก่เสริช์เอน็จิน้ เพื่อนําโฆษณาลงในเวบ็เสริช์เอน็จิน้ 

โดยเมือ่ผูใ้ชง้านเขา้มาคน้หาขอ้มลูในเวบ็เสริช์เอน็จิน้ดว้ยการพมิพค์าํคน้หา (keywords) ที่

เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการ กจ็ะปรากฏการโฆษณาในส่วนผลลพัธด์า้น

ขวามอืหรอืดา้นบนของเวบ็เสริช์เอน็จิน้นัน่เอง    

 

โดยปกตแิลว้เสริช์เอน็จิน้มวีธิกีารเกบ็ค่าใชจ้า่ยจากการโฆษณาหรอืการทาํการตลาด

แบ่งเป็น 3 วธิดีว้ยกนั คอื  วธิแีรกคอื จา่ยเมือ่แสดง (Pay Per Impression) คอื จะมกีารคดิค่า

โฆษณากต่็อเมือ่มกีารแสดงโฆษณาผ่านสายตาของผูใ้ชง้าน โดยจะคดิต่อการแสดงของโฆษ ณา 

                                                
21

 Blake Ross, “Stanford Daily link spam harms the web and students,” 

(Blakeross.com: May 27, 2005), <http://blakeross.com/index.php?p=136>. 

 

การแสดงผลลพัธ์แบบ Natural Result  

ซ่ึงเกิดจากการทาํ SEO ทาํใหเ้วบ็ไซตข์องตน 

ติดอนัดบัตน้ๆ ของเสิร์ชเอน็จ้ิน โดยไม่ตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายใหแ้ก่เสิร์ชเอน็จ้ิน 
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1,000 ครัง้ต่อการจา่ย หรอืทีเ่รยีกว่า Cost Per Thousand Impression วธิกีารทีส่อง คอื จา่ย

เมือ่คลิก้ (Pay Per Click)  คอื จะมกีารคดิค่าโฆษณากต่็อเมือ่มผีูใ้ชง้านคลิก้โฆษณาในหน้า

เวบ็ไซตเ์ท่านัน้ ดงันัน้ แมก้ารโฆษณาของเวบ็เสริช์เอน็จิน้จะผ่านสายตาของผูใ้ช้ งานในเวบ็ไซต ์

กไ็มก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยใดๆ  และวธิทีีส่ามคอื จา่ยเมือ่ มกีารกระทาํ (Pay Per Action) คอื จะมี

การคดิค่าโฆษณากต่็อเมือ่มกีารทาํธุรกรรมผ่านเวบ็ไซตข์องผูล้งโฆษณาแลว้เท่านัน้ 

 

การโฆษณาแบบน้ี ไมไ่ดจ้าํกดัวงเฉพาะแค่ในบรกิารเสริช์เอน็จิน้เท่านัน้ แต่สามา รถที่

จะทาํในเวบ็ไซตท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการจบัคู่ระหว่าง ผูล้งโฆษณา  (Advertisers) กบั

ผูใ้ชง้าน (Users)ไดเ้หมอืนกนั   ดงันัน้โดยสรปุแลว้ ผูล้งโฆษณาจะเป็นผูจ้า่ยเงนิใหก้บั คนกลาง

หรอืเสริช์เอน็จิน้เพื่อใหโ้ฆษณาของตนเองนัน้ไดเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายนัน่เอง  ทัง้น้ี ปจัจบุนัเพยีง

มเีสริช์เอน็จิน้บางรายเท่านัน้ทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิารดา้นการโฆษณาลกัษณะน้ี 21

22
  

 

รปูที ่4 ตวัอยา่งการโฆษณา (Advertising) ในส่วนผลลพัธด์า้นขวามอืหรอืดา้นบนของเวบ็เสริช์  

เอน็จิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบของการทาํโฆษณาต่างๆ ดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กดิ อาชญกรรมได้ หลายแบบ

ดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่น ผูล้งโฆษณา  (advertisers) อาจจะมกีารเสยี ค่าใชจ้า่ยมากขึน้ โดยเกดิ

จากการดขูอ้มลูซํ้าๆ หรอืคลิ้กซํ้าๆ ทีเ่น้ือหาของโฆษณานัน้ (Click Fraud) ซึง่บางครัง้การก่อ 

                                                
22

 James Grimmelmann, “The Structure of Search Engine Law,” pp 8-11. 

 

การโฆษณา (Advertising) สินคา้หรือบริการ 

ซ่ึงปรากฏจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากคาํคน้หา (Keyword)  

โดยจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหแ้ก่เสิร์ชเอน็จ้ิน 
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อาชญากรรมในลกัษณะดงักล่าวอาจจะเขา้มา สรา้งลิง้ค ์(link) เพื่อใหเ้วลาผูใ้ช้ งานเขา้มาคลิก้ก็

จะเขา้ไปทีเ่วบ็ไซตท์ีต่นเองทาํ แต่เวลาเกบ็เงนิกจ็ะไปเกบ็ทีผู่ล้งโฆษณากเ็ป็นได2้2

23
 

 

(1) The Adwords Program 

 

  The Adwords Program หรอืทีม่กัเรยีกว่า Google Adwords เป็นโปรแกรมโฆษณา

ของ Google ซึง่ไดอ้อกมาเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2545 โดยจะมวีธิกีารคดิค่ าบรกิารไดห้ลายแบบ 

โดยจะจา่ยค่าโฆษณากต่็อเมือ่มกีารคลิก้เท่านัน้ ซึง่เป็นวธิกีารเพิม่ Traffic ใหก้บัเวบ็ไซตท์ี่

ไดผ้ลดกีว่าการใชป้้ายโฆษณา (Banner Ads) เพราะคนส่วนใหญ่ใชเ้สริช์เอน็จิน้เพื่อคน้หา

ขอ้มลูซึง่หมายถงึสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ทีต่นตอ้งการจรงิๆ เมือ่มี คนคน้หาดว้ยคาํคน้หา 

(Keywords) ทีก่ําหนดไว ้โฆษณาของผูใ้ชบ้รกิารจะแสดงทนัทใีนหน้าแสดงผลการคน้หาในส่วน 

Sponsored Links ซึง่อยูด่า้นขวาของหน้าจอหรอืบางทอีาจจะแสดงทัง้ดา้นขวาและแถบดา้นบน

เหนือผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการคน้หาปกติ23

24 

 

 เหตุผลทีท่าํใหม้ผีูล้งโฆษณาผ่านบรกิาร Google Adwords เช่น24

25
 

(1) Google เป็นเสริช์เอน็จิน้ทีส่าํคญั โดยมสี่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงของเสริช์เอน็

จิน้ทัง้หมด นอกจากน้ียงัมพีนัธมติร (Partners) อื่นๆ เช่น America Online (AOL), 

Netscape Netcenter, Ask.com ซึง่เป็นเสริช์เอน็จิน้ เช่นเดยีวกนั           ดงันัน้ 

โฆษณาของเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารจะสามารถเขา้ถงึลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได้

มากกว่า 80% 

(2) โฆษณาจะแสดงในเวบ็ไซตข์อง Google และเครอืขา่ยภายใน 15 นาท ีดงันัน้ 

เวบ็ไซตข์องเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารจะไดร้บั Traffic โดยทนัท ี

(3) ไมต่อ้งเสยีค่าบรกิารรายเดอืน จะเสยีเฉพาะค่าเปิ ด Account ครัง้แรกเพยีง 5 

เหรยีญ นอกจากน้ี ไมม่กีารกําหนดค่าใชจ้า่ยขัน้ตํ่าในแต่ละเดอืน และใหเ้ครดติกบั

ผูล้งโฆษณาไปก่อนแลว้ค่อยเรยีกเกบ็เงนิภายหลงัได ้

(4) สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขคาํคน้หา (Keywords) และรายละเอยีดของโฆษณาได้

สะดวก โดยโฆษณาทีแ่กไ้ขนัน้จะแสดงผลในทนัท ี

                                                
23

 Andy Baio, “Wordpress Website’s Search Engine Spam,” (Waxy.org: March 30, 

2005), <http://www.waxy.org/archive/2005/03/30/wordpres.shtml> 
24

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 202-225. 
25

 กองพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ , e-C0mmerce 

คู่มอืการประกอบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส,์ (กรงุเทพมหานคร: สงิหาคม 2547), หน้า 220. 
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(5) สามารถกําหนดลกูคา้กลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน เช่น ประเทศ ภาษา เมอืง ระยะห่าง

ระหว่างลกูคา้กบัพกิดัของรา้นคา้ เป็นตน้ 

(6) มรีะบบทีล่ดช่องว่าง (GAP) ของราคา Bid ระหว่างผูส้มคัรกบัคู่แขง่ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

โดยจะตัง้ระยะห่าง 1 Cent โดยไมต่อ้งกงัวลกบัการบรหิาร Bid แต่อยา่งใด 

(7) สามารถกําหนดงบประมาณประจาํวนั (Daily Budget) ได ้

(8) เมือ่ลงโฆษณากบั Google Adwords นอกจากโฆษณาของเราจะไปปรากฏใน

เวบ็ไซตข์อง Google เองแลว้ ยงัจะไปปรากฏทีเ่วบ็ไซตท์ีเ่ป็นพนัธมติร (Partners) 

ของ Google ทีม่อียูม่ากมายอกีดว้ย 

  

 สาํหรบัการจดัอนัดบัโฆษณานัน้ Google จะดาํเนินการโดยพจิารณาจากราคาสงูสุดต่อ

คลิ้ก (Click) ทีส่ามารถจา่ยได ้ (Maximum Cost per Click) และคุณภาพของคาํคน้หา  (Quality 

Score) โดยสามารถเขยีนสมการไดด้งัน้ี25

26
 

 

สตูรการคาํณวนเพื่อการจดัอนัดบัโฆษณา คอื  

(Maximum CPC)  X  (Quality Score)  =  Ad Rank 

 

 

ทัง้น้ี คุณภาพของคาํคน้หา (Quality Score) นัน้ จะวดัจากค่า CTR (Click through 

Rate) ของคาํคน้หา (keywords) ซึง่คอืค่าที ่ Google ใชว้ดัว่าโฆษณาของผูใ้ชบ้รกิารนัน้ว่า

น่าสนใจหรอืไม ่โดย  Google จะคดิค่า CTR จากจาํนวนคนคลิ้ กทีโ่ฆษณา และ จาํนวนครัง้ที่

โฆษณานัน้แสดง  ถา้คาํคน้หามคี่า CTR สงู จะมผีลทาํให้ คุณภาพของคาํคน้หา มคี่าสงูตามไป

ดว้ย ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี26

27
 

  

สตูรการคาํณวนเพื่อหาคุณภาพของคาํคน้หา (Quality Score) คอื  

Click through Rate = Click / Impression  X 100 

 

โดย  Click = จาํนวนคลกิ 

 Impression = จาํนวนครัง้ทีโ่ฆษณาแสดง 

 
                                                

26
 Alexander Tuzhilin, “The Lane’s Gifts v. Google Report,” (New York 

University), <http://googleblog.blogspot.com/pdf/Tuzhilin_Report.pdf> 
27

 Ibid. 
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นอกจาก CTR แลว้ เพื่อวดัคุณภาพของคาํคน้หา  (Quality Score) แลว้ Google จะมี

ตวัวดัอื่นๆ อกีเพื่อใหแ้สดงว่าหน้า เวบ็ นัน้ๆ มคีวามสาํคญันัน่เอง  นอกจากน้ี จากเหตุผล

ดงักล่าวคุณภาพของคาํคน้หา จงึเป็นตวักําหนดราคาขัน้ตํ่า (Minimum Bid) ทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้ง

จา่ยเมือ่มคีนมาคลิ้กทีโ่ฆษณา โดยหากผูใ้ชง้านตัง้ราคา Maximum CPC ไวต้ํ่ากว่า Minimum 

Bid โฆษณาของผูใ้ชบ้รกิารนัน้กจ็ะไมแ่สดง ซึง่ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งเพิม่ราคา Maximum CPC 

ใหส้งูกว่า Minimum Bid อยา่งไรกต็าม หากตอ้งการทาํให ้ Minimum Bid นัน้มคี่าตํ่าลง สิง่ที่

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งดาํเนินการกค็อื  การทาํใหคุ้ณภาพของคาํคน้หา สงูขึน้ ดว้ยการปรบัค่า CTR ให้

สงูขึน้ ซึง่หมายถงึการทาํใหเ้ปอรเ์ซน็ตค์ลิก้ต่อจาํนวนทีแ่สดงโฆษณานัน้ มคี่าสงูขึน้นัน่เอง27

28
 

 

สาํหรบัขัน้ตอนในการลงโฆษณากบั Google Adwords นัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งกรอก         

ใบสมคัรเพื่อเปิด Account กบัทาง Google ทางออนไลน์ ซึง่สามารถทาํได ้ดงัน้ี28

29
 

(1) เป็นขัน้ตอนการเลอืกกลุ่มเป้าหมายจากภาษาและประเทศ 

(2) เป็นขัน้ตอนการสรา้งโฆษณา โดยเขยีนขอ้ความโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ โดย

สรา้ง AD Group ทีอ่า้งถงึกลุ่มสนิคา้ทีต่นเองตอ้งการโฆษณา โดยจะตอ้งกรอก

ขอ้มลูใหค้รบดงัน้ี 

• กรอกขอ้มลูในส่วน Headline โดยส่วนน้ีจะนําไปแสดงเป็นบรรทดัแรก และ 

สาํคญัทีสุ่ดสาํหรบัการเขยีนโฆษณา โดยสามารถใส่ขอ้ความสงูสุด 25 ตวัอกัษร 

• เป็นการกรอกขอ้ความโฆษณาความยาวไมเ่กนิ 35 ตวัอกัษร 

• เป็นการกรอกขอ้ความโฆษณาความยาวไมเ่กนิ 35 ตวัอกัษร 

• เป็นการกรอกชื่อเวบ็ไซต ์โดยส่วนน้ีจะนําไปแสดงบนโฆษณาดว้ย 

• กรอก URL ของเวบ็ไซตเ์พื่อให ้Ads เขา้ไปหน้าภายในเวบ็ไซตน์ัน้ได ้

(3) เป็นขัน้ตอนในการเลอืก คาํคน้หา (Keywords) ของ AD Group หรอื ของสนิคา้

นัน้ๆ โดยอาจใช ้Keyword Suggestion Tool ทีเ่ป็นเครือ่งมอืของ Google สาํหรบั

การคน้หา Keyword ทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ด โดยผูใ้ชง้านจะสามารถใส่ Keyword เขา้

ไปในกล่อง และใส่เพยีงบรรทดัละ 1 คาํเท่านัน้ 

(4) เป็นขัน้ตอนการกําหนด Maximum CPC โดยสามารถกําหนดเป็นอตัราแลกเปลีย่น

เงนิสกุลต่างๆ เช่น USD, EUR, GBP, THB ได ้

 

 

                                                
28

 Ibid. 
29

 จตุพล ทานาฤทยั, Search Engine Marketing 2.0, หน้า 221-225. 
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(5) เป็นขัน้ตอนการกําหนด Daily Budget เพื่อเป็นการกําหนดงบประมาณในการลง

โฆษณาแต่ละวนั ว่าตอ้งการชาํระค่าบรกิารสงูสุดวนัละเท่าใด หากเมือ่ใชง้านจรงิ

จาํนวนเงนิเกนิกว่าทีก่ําหนดไว ้โฆษณาทีท่าํไวจ้ะไมแ่สดงในเวบ็ไซตต์ลอดเวลาที่

ลกูคา้เขา้มาคน้หา 

(6) เมือ่กรอกขอ้มลูเสรจ็สิน้แลว้ จะไดร้บั Email เพื่อทาํการ Activate Account             

โดยหลงัจากที ่Activate Account แลว้ ให ้Log on เขา้ไปกรอกขอ้มลูการวางบลิ

ต่างๆ เพื่อชาํระค่าบรกิาร 

 

เมือ่มกีารลงโฆษณาผ่านบรกิาร Google Adwords แลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง ตดิตามผล

การลงโฆษณาดว้ยการ Tracking and Results ซึง่เป็นกระบวนการตร วจสอบผลตอบรบัจาก

การลงโฆษณา โดยวดัจากจาํนวนทีม่คีนคลิก้เขา้ไปดูและมกีารสัง่ซือ้สนิคา้ต่อวนั ซึง่สามารถวดั

เป็นเปอรเ์ซน็ตไ์ดจ้ากค่า Conversion Rates โดย Google จะมรีะบบตดิตาม (Tracker) 

ใหบ้รกิารกบัผูล้งโฆษณา เรยีกว่า Conversion Tracker โดยสามารถเรยีกดรูายงาน สาํหรบัการ

ตดิตามเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการทาํการตลาดโฆษณาต่อไปในอนาคต โดยดวู่าโฆษณา

ดงักล่าวนัน้ สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัหรอืไม ่

 

(2) The AdSence Program30 

 

ปภาดา อมรนุรตัน์กุล  ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บรษิทั เรตแรง็ค ์จาํกดั  ไดอ้ธบิายถงึ

โปรแกรม The AdSence Program ไว ้ดงัน้ี 

The AdSence Program หรอืทีม่กัเรยีกว่า Google Adsense คอื โปรแกรมการ

โฆษณาสนิคา้ทีท่าง Google จดัแสดงโฆษณาผ่านทางเวบ็ไซตข์องตวัแทนโฆษณา (affiliates) 

หรอืเจา้ของเวบ็ไซต ์ซึง่ทาํใหผู้ท้ ีนํ่า Google Adsense ไปตดิ (เจา้ของเวบ็ไซต์ ) สามารถหา

รายไดจ้ากการเยีย่มชมและการคลิก้โฆษณาทีแ่สดงอยูใ่นหน้าเวบ็ของเขาได ้โดยบรกิารโฆษณา

จาก Google น้ี สามารถนํามาตดิไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งงา่ยๆ เพยีงแค่สมคัร

ใชบ้รกิารไดฟ้รทีี ่ http://Adsense.google.com/ ซึง่หลงัจา กสมคัร เจา้ของเวบ็ไซตจ์ะไดร้หสั

โฆษณา และเพยีงนํารหสัทีไ่ดไ้ปตดิไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องตนเอง เมือ่มผีูใ้ชง้านเขา้มาเยีย่มชม

เวบ็ไซต ์รหสันัน้จะเปลีย่นเป็นโฆษณาทีจ่ะแสดงอยูภ่ายในตําแหน่งทีเ่จา้ของเวบ็ไซตไ์ดนํ้ารหสั

นัน้ไปวางไวใ้นเวบ็ไซต ์

                                                
30

 ปภาดา อมรนุรตัน์กุล, รวยดว้ยคลกิ Google AdSense ขมุทรพัยโ์ลกออนไลน์, พมิพ์

ครัง้ที ่2 (กรงุเทพมหานคร: บรษิทั กรงัดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั, สงิหาคม 2549), หน้า 

22-23. 

http://adsense.google.com/
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 โดยรปูแบบของโฆษณาทีม่าแสดง จะมทีัง้รปูแบบทีเ่ ป็นตวัหนงัสอืหรอืรปูภาพ และ โดย

เจา้ของเวบ็ไซตส์ามารถปรบัแต่งและเลอืกรปูแบบโฆษณาใหม้รีปูแบบ ขนาดและสสีนัที่

เหมาะสมไดด้ว้ย ซึง่จะช่วยทาํใหโ้ฆษณาดโูดดเด่น หรอื ดกูลมกลนืกบัเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งลงตวั 

 

สาํหรบัรปูแบบในการไดร้ายไดจ้ากการนําโฆษณาของ Google Adsense มาตดิไวท้ี่

เวบ็ไซตน์ัน้ จะเป็นรายไดท้ีเ่กดิจากเวบ็ไซตต่์างๆ  มาลงโฆษณากบัทาง Google โดยเมือ่มกีาร

โฆษณาเกดิขึน้ผ่านหน้าเวบ็ไซต ์รายไดก้จ็ะมกีารแบ่งกนัระหว่างเจา้ของเวบ็ไซตห์รอืทีเ่รยีกว่า 

ตวัแทนโฆษณา  (Search Engine Affiliates) ผูซ้ึง่เป็นคนแสดงโฆษณา กบั Google ผูซ้ึง่นํา

โฆษณามาลงให ้

 

สาํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่าง AdSense กบั AdWords กล่าวคอื เมือ่มคีนมาลงโฆษณา     

กบัทาง Google ดว้ยคาํคน้หา (Keyword) ต่างๆ เช่น “Hotel” แลว้ Google จะนําโฆษณาน้ีมา

ปรากฏลงในหน้าโฆษณาของผูท้ีนํ่าระบบโฆษณา AdSense ไปไวใ้นเวบ็ไซตน์ั ้นๆ โดยภายใน

เวบ็ไซตน์ัน้จะตอ้งมเีน้ือหาเกีย่วกบั “Hotel” เป็นตน้ โดยเมือ่ได ้ Code ทีไ่ดร้บัจากการสมคัร 

AdSense แลว้ ระบบของ Google จะพจิารณาเวบ็ไซตท์ีนํ่า Code AdSense ไปตดิว่ามเีน้ือหา

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใด แลว้จะแปลง Code ดงักล่าวเป็นการโฆษณาตามเน้ือหาในเ วบ็ไซตน์ัน้ๆ 

และเมือ่มคีนคลิก้โฆษณา  ทีห่น้าเวบ็ไซตท์ีนํ่า AdSense ไปตดินัน้ Google กจ็ะไดร้บัเงนิจากผู้

ลงโฆษณา (ผ่าน AdWords) และแบ่งเงนิส่วนทีไ่ดร้บันัน้ใหก้บัผูท้ีนํ่า AdSense ไปตดิในรปูของ

ค่านายหน้า (Commission) นัน่เอง30

31
  

 

ทัง้น้ี หากนํากระบวนการดงักล่าวทัง้หมดมาเขยีนความสมัพนัธร์ะหว่าง AdWords และ 

AdSense จะสามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

(1) ผูท้ีต่อ้งการลงโฆษณากบั Google (นาย ก) ลงโฆษณาดว้ยคาํว่า “Hotel” โดยส่ง

ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัคาํว่า “Hotel” ต่างๆ เขา้สู่ระบบของ Google AdWords 

(2) Google เกบ็ขอ้มลูของรายละเอยีดต่างๆ เหล่นัน้ เขา้สู่ฐานขอ้มลู ซึง่รายละเอยีดนัน้     

จะประกอบไปดว้ย Keyword ราคา คาํโฆษณา เป็นตน้  

(3) ผูค้น้หาขอ้มลูเขา้มาทีเ่วบ็ไซตข์อง Google (นาย ข) เพื่อคน้หาคาํว่า “Hotel”  

(4) ระบบของ Google ดงึขอ้มลูคาํว่า “Hotel” มาจากฐานขอ้มลูของ Google ตามทีไ่ด้

เกบ็ไว ้พร้อมทัง้แสดงผลการคน้หาดว้ยคาํว่า “Hotel” ใหผู้ค้น้หาทราบ โดยมกีาร

แสดงโฆษณาของนาย ก แสดงอยูท่างดา้นขวามอื 
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(5) ผูท้ีต่อ้งการใช ้ AdSense (นาย ค) เขา้ไปสมคัรการใชง้านกบั Google และไดร้บั 

Code AdSense มาจาก Google และ นํา Code ดงักล่าวไปตดิตัง้ไวใ้น Web Site 

ของตนเอง  

(6) หากเน้ือหาในเวบ็ไซตข์องนาย ค เกีย่วขอ้งกบั “Hotel” ระบบของ Google กจ็ะนํา

โฆษณาของนาย ก ไปแสดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องนาย ค 

(7) ดงันัน้ เมือ่ผูค้น้หาขอ้มลู (นาย ข) เขา้มาทีเ่วบ็ไซตข์อง นาย ค กจ็ะพบเวบ็ไซต์ของ  

นาย ก ปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตข์องนาย ค 

 

 สาํหรบัรายไดข้อง Google AdSense สามารถแบ่งออกเป็นได ้3 ประเภท คอื 31

32
 

(1) รายไดข้องโฆษณาจากเน้ือหา (AdSense for Content)  คอื โฆษณาของ AdSense 

ทีจ่ะปรากฏขึน้มาตามเน้ือหาหรอืเรือ่งทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนักบัเวบ็ไซตท์ีนํ่า AdSense 

ไปตดินัน่เอง โดยระบบของ Google จะเขา้ไปดแูละตรว จสอบเน้ือหาในเวบ็ไซตน์ัน้ แลว้แปลง          

Code AdSense ทีนํ่าไปตดินัน้ใหก้ลายเป็นโฆษณาทีม่เีน้ือหาและขอ้มลูใกลเ้คยีงกบัเวบ็ไซตท์ี่

นําไปตดิมากทีสุ่ด 

 

(2) รายไดข้องโฆษณาจากการคน้หา (AdSense for Search) คอื การนํากล่องคน้หา

ขอ้มลู ไปตดิยงัเวบ็ไซตท์ีเ่ราตอ้งการ โดยกล่องการคน้หาขอ้มลูน้ี สามารถคน้หาขอ้มลูไดจ้าก

ฐานขอ้มลูของ Google หรอื คน้หาไดภ้ายในเวบ็ไซตข์องเราเองทีนํ่าไปตดิตัง้ได ้  ดงันัน้ เมือ่มผีู้

เยีย่มชมทาํการคน้หาขอ้มลูจากกล่องคน้หาดงักล่าว ระบบกจ็ะแสดงผลการคน้หาขอ้มลูต่างๆ  

พรอ้มทัง้การแสดงโฆษณาออกมาเป็นผลลพั ธใ์หผู้เ้ยีย่มชมเหน็ ดงันัน้  เมือ่ผูเ้ยีย่มชมคลิ้ กที่

โฆษณาตามผลการคน้หานัน้ เจา้ของเวบ็ไซต ์กจ็ะไดร้บัส่วนแบ่งในการโฆษณาดว้ย 

 

(3) รายไดข้องโฆษณาทีไ่ดจ้ากการแนะนํา (Referrals) คอื การแนะนํา หรอื บรกิาร

แนะนําการบอกต่อ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดข้องโฆษณา ทีไ่ดจ้ากการแนะนํา

ใหม้าเป็นสมาชกิ (AdSense Referral), รายไดข้องโฆษณาทีไ่ดจ้ากการแนะนําใหใ้ชเ้บราวเ์ซอร์

ไฟลฟ์อกซ์  (Referral Firefox) และรายไดข้องโฆษณาทีไ่ดจ้ากการแนะนําใหใ้ช ้ AdWords 

(AdWords Referral) 

 

  

 

 

                                                
32

 อา้งแลว้, หน้า 27. 



 26 

บทสรปุ 

 

 อาจกล่าวโดยสรปุไดว้่า การทาํการตลาดโดยผ่า นเสริช์เอน็จิน้ (Search Engine 

Market) นัน้ สามารถกระทาํไดเ้ป็ นสองรปูแบบดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  คอื การทาํการตลาดโดย

การจดัลาํดบัเวบ็ไซตบ์นเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Optimization (SEO)) และการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising) ซึง่การ ทาํการตลาดทัง้สอง

รปูแบบดงักล่าว (SEO และ Advertising) อาจสรา้งความน่ารงัเกยีจและก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

แก่บุคคลอื่นไดห้ากมกีารนําไปใชโ้ดยไมถู่กตอ้ง (misuse) เช่น เพื่อตอ้งการผลประโยชน์ในเชงิ

พาณชิย ์หรอืเพื่อตอ้งการ   กลัน่แกลง้บุคคลอื่น เป็นตน้  โดยการใชเ้ทคนิค Black-hat ในกรณี

ของ SEO หรอืการทาํ Click Fraud ในกรณขีอง Advertising  อยา่งไรกต็าม สารนิพนธฉ์บบัน้ี

จะมุง่เน้นศกึษาความรบัผดิของ เสริช์เอน็จิน้ เฉพาะกรณกีาร ฉ้อโกงอนัเกดิจากการ ทาํการตลาด

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ หรอืทีเ่รยีกว่า Click Fraud เท่านัน้โดยจะไมก่ล่าวถงึ

กรณกีารทาํการตลาดโดยการจดัลาํดบัเวบ็ไซตบ์นเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (SEO) โดยการใชเ้ทคนิค 

Black-hat แต่อยา่งใด 
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บทท่ี 3 

การฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click 

Fraud) 

และตวัอย่างกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น 

 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถงึความรูเ้กีย่วกบัการฉ้อการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาด

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ตัง้แต่ความหมายและรปูแบบของการ

ฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  ตลอดจนตวัอยา่ง

กรณศีกึษาทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้พพิาทระหว่ างคู่กรณดีว้ยกนัเอง หรอืเป็นคดขีึน้สู่การพจิารณา

ของศาล  เพื่อเป็นพืน้ฐานอนัจะนําไปสู่การศกึษาวเิคราะหค์วามรบัผดิของ เสริช์เอน็จิน้ ในบท

ต่อไป 

 

3.1 ความหมายของการฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบน 

เวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click Fraud) 

 

 3.1.1 ความหมายของการฉ้อโกงลกัษณะทัว่ไป 

  

 หากจะกล่าวถงึ  “การฉ้อโกง (Fraud)” ในความหมายทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่ไป  อาจพจิารณาได้

จากแหล่งทีม่าดงัน้ี 

 

 พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑติยสถาน  

 ใหค้าํนิยามไวว้่า  “ชื่อความผดิอาญา ฐานหลอกลวงผูอ้ื่นโดยทุจรติ ดว้ยการแสดง

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่ งควรบอกใหแ้จง้ โดยการหลอกลวงดงัว่านัน้ ได้

ไปซึง่ทรพัยส์นิจากผูถู้กหลอกลวงหรอืบุคคลทีส่าม หรอืทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหรอืบุคคลทีส่ามทาํ 

ถอน หรอืทาํลายเอกสารสทิธ ิเรยีกว่า ความผดิฐานฉ้อโกง”
33

 

 

 

 

  

                                                

 
33

 พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑติยสถาน พ .ศ. 2542, พมิพค์รัง้ที ่1, (กรงุเทพมหานคร :           

ศริวิฒันาอนิเตอรพ์ริน้ท,์ 2546), หน้า 334 
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341  

 ไดก้ล่าวถงึความหมายของการฉ้อโกงไวว้่า  “ผูใ้ดโดยทุจรติ หลอกลวงผูอ้ื่นดว้ยการ

แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ และโดยการหลอกลวง 

ดงัว่านัน้ ไดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิจากผูถู้กหลอกลวงหรอืบุคคลทีส่าม หรอืทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหรอื

บุคคลทีส่ามทาํ ถอน หรอืทาํลายเอกสารสทิธ ิผูน้ัน้กระทาํควา มผดิฐานฉ้อโกง ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั” 

 

3.1.2 ความหมายของการฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา 

 บนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click Fraud) 

 

 การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud) นัน้ มกีารใหค้าํจาํกดัความทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายไว้ หลากหลาย  

ดงัน้ี 

 

 Webopedia.com 

“การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud) เป็นการกระทาํทีผ่ดิกฏหมาย ซึง่เกดิจากการ คลิก้ (click) จากเวบ็ไซต์ ไปทีโ่ฆษณา 

(advertisements) เพื่อก่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยแก่ผูล้ง โฆษณา (advertiser) การคลิก้ ดังกล่าว 

สามารถทาํไดโ้ดยการใชว้ธิกีารปกตทิีก่ระทาํโดยมนุษย ์ (by having a person manually) หรอื

การใชซ้อฟตแ์วรพ์เิศษในรปูแบบของระบบอตัโนมตัิ  (by using automated software or Online 

bots) ซึง่พบว่าการกระทาํดงักล่าว เกดิจากกลุ่มคนสองกลุ่มดว้ยกนั คอื กลุ่มทีต่อ้งการไดร้ายได้

จากการคลิก้ และกลุ่ม ทีเ่ป็นคู่แขง่ ทางธุรกจิของผูล้ง โฆษณาโดยหวงัว่าจะทาํใหค้่าใช้ จา่ย

ทางดา้นโฆษณาของคู่แขง่ทางธุรกจิ  อกีฝา่ยหน่ึงสงูขึน้นัน่เอง33

34
” 

 

Wikipedia.org 

“การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud)เป็นอาชญากรรมทางอนิเทอรเ์น็ตประเภทหน่ึง ซึง่เกดิขึน้จากการทาํการตลาดดว้ย   การ

ลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ทีม่กีารจา่ยค่าโฆษณาแบบจา่ยเมือ่คลิก้ (Pay Per Click) โดยอาจ

เกดิขึน้จากการกระทาํ โดยมนุษยห์รอืการใช้ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ทาํการคลิก้ ไปทีโ่ฆษณานัน้  

เพื่อมุง่หวงัใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยจากการโฆษณาโดยปราศจากความสนใจทีแ่ทจ้รงิ  จากผูใ้ชง้านหรอื

กลุ่มเป้าหมายของ    การทาํการตลาดนัน้ๆ  (without having actual interest in the target of 

                                                
34

 http://www.webopedia.com/TERM/C/click_fraud.html 
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the ad’s link) ทัง้น้ี การกระทาํดงักล่าวน้ี ถอืเป็นความผดิทางอาญาอนัรา้ยแรงตามกฏหมาย

ของต่างประเทศดว้ย  ซึง่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทาํผดิดงักล่าวจะตอ้งถูกจบักุมมาดาํเนินคดี

ดว้ยกนัทัง้สิน้34

35
”  

 

Kevin M. Ryan 

“การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud)เป็นการกระทาํทีผู่ก้ระทาํมเีจตนาเพื่อจะทาํลายการทาํการตลาดดว้ยการลงโฆษณาบน

เวบ็เสริช์เอน็จิน้ทีม่กีารจา่ยค่าโฆษณาแบบจา่ยเมือ่คลิก้ (Pay Per Click) ดว้ยความมุง่รา้ย 

เพื่อทีจ่ะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางดา้นการแขง่ขนัทางธุรกจิ หรอืเพื่อการไดม้าซึง่รายไดท้ีไ่ม่

ถูกตอ้ง ทัง้น้ี การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิ้ นดงัก

ล่าว จะเกีย่วขอ้งกบัการคลิก้ (click) ทีไ่มพ่งึประสงคห์รอืทีไ่มเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ทีต่อ้งการ 

โดยการคลิก้เหล่าน้ีจะไมก่่อใหเ้กดิรายไดใ้นเชงิการคา้แต่อยา่งใด แต่ในทางกลบักั นจะ

กลายเป็นตน้ทุนทีผู่ล้งโฆษณา (advertiser)ไมค่วรตอ้งเสยี35

36
” 

 

 จากความหมายการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็

จิน้ (Click Fraud) ทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี ทาํใหผู้เ้ขยีนสามารถสรปุและใหค้าํจาํกดัความไดด้งัน้ี 

 

 “การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลา ดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud) หมายถงึ การกระทาํโดยทุจรติ ดว้ยการคลิก้ไปทีโ่ฆษณาของบุคคลอื่นผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้

ทีม่กีารจา่ยค่าโฆษณาแบบจา่ยเมือ่คลิก้ (Pay Per Click) เพื่อตอ้งการไดม้าซึง่ รายไดจ้ากการ

กระทาํดงักล่าว หรอืทาํใหผู้อ้ ื่นสญูเสยีท รพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากค่าใชจ้า่ยทางดา้นการโฆษณาที่

เกดิขึน้จากการกระทาํดงักล่าว” 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 
36

 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: What is click fraud?,” (iMedia 

Communications, June 21, 2006), <http://www.imediaconnection.com/content/10145.asp>. 
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3.1.3 ความแตกต่างระหว่างการฉ้อโกง (Fraud) และการฉ้อโกงอนัเกิดจากการ

ทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click Fraud) 

 

จากความหมายของการฉ้อโกง  (Fraud) และการฉ้อโกงอนัเกิ ดจากการทาํการตลาด

โดย  การลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click Fraud) ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า มคีวาม

แตกต่างกนัทัง้ในแงข่องลกัษณะของการกระทาํทีเ่กดิขึน้และมลูเหตุจงูใจทีก่่อใหเ้กดิการกระทาํ 

กล่าวคอื         

 

(1) ในแงข่องลกัษณะของการกระทาํทีเ่กดิขึน้ นัน้ การฉ้อโกง (Fraud) มลีกัษณะของ

การกระทาํ  คอื   การหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอก 

ในขณะทีก่ารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดย  การลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  (Click 

Fraud)          มลีกัษณะของการกระทาํ คอื การคลิก้ (clicks) นัน่เอง  

 

(2) ในแงข่องมลูเหตุจงูใจทีก่่อใหเ้กดิการกระทาํนัน้ การฉ้อโกง (Fraud) จะมมีลูเหตุจงู

ใจมาจากความ ตอ้งการไดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิของผูอ้ื่นหรอืมกีารทาํ ถอนหรอืทาํลายเอกสารสทิธิ

ของผูอ้ื่น ในขณะทีก่ารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้  

(Click Fraud) มมีลูเหตุจงูใจมาจากความตอ้งการใหต้น้ทุนทางดา้นโฆษณาของคู่แขง่ทางธุรกจิ

อกีฝา่ยหน่ึงสงูขึน้จนทาํใหก้ารประกอบธุรกจิไดร้บัความเสยีหาย หรอื ความตอ้งการส่วนแบ่ง

รายได ้ (commissions) จากค่าลงโฆษณาทีเ่สริช์เอน็จิน้ไดร้บัจากผูล้งโฆษณา (advertiser) 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัรปูแบบของการฉ้อโกงนัน่เอง 

 

3.2 รปูแบบของการฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็

เสิรช์เอน็จ้ิน  

(Click Fraud) 

 

การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

เกดิขึน้ไดใ้นหลายรปูแบบดว้ยกนั และไมว่่าจะเป็นการกระทาํใดรปูแบ บใดกต็ามลว้นก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ผูล้งโฆษณา (advertisers) ใหต้อ้งจา่ยเงนิค่าโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้เพิม่

มากขึน้ทัง้นัน้ ซึง่สามารถ จาํแนกประเภทของ Click Fraud ตามลักษณะการเกดิขึน้ ไดเ้ป็น 2 

รปูแบบ ดงัน้ี36

37
 

                                                
37

 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: Types of click fraud,” (iMedia 

Communications, June 21, 2006), <http://www.imediaconnection.com/content/10147.asp>. 
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3.2.1 การฉ้อโกงท่ีกระทาํโดยคู่แข่งทางธรุกิจ (Competitive Fraud) 

 

การฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยคู่แขง่ทางธุรกจิ (Competitive Fraud) คอื กรณทีีม่ผีูอ้ ื่นซึง่เป็น

คู่แขง่ทางธุรกจิ  (competitors) เขา้มาคลิก้ (clicks) ทีโ่ฆษณา (advertisement) ซึง่ปรากฏขึน้

จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการคน้หาขอ้มลู (results) โดยมมีลูเหตุจงูใจมาจาก ความตอ้งการใหต้น้ทุน

ทางดา้นการทาํการตลาดของคู่แขง่ทางธุรกจิอกีฝา่ยหน่ึงมจีาํนวนสงูขึน้ และทาํใหโ้อกาส

ทางการคา้ขาย สนิคา้หรอืบรกิาร ของฝา่ยนัน้ (sales opportunities) ลดลงเน่ืองจากการตัง้

ค่าสงูสุดของการคลิก้ (maximum clicks) เอาไว ้ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านซึง่เป็นกลุ่มเ ป้าหมายไม่

สามารถเขา้ไปใชบ้รกิารเวบ็ไซตน์ัน้ผ่านเสริช์เอน็จิน้ได3้7

38
     

 

การฉ้อโกงเพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิดงักล่าวเป็นรปูแบบทีเ่จอไดบ่้อยทีสุ่ด โดยที่

ปจัจบุนัส่งผลกระทบทาํใหผู้ล้งโฆษณาจะตอ้งยกเลกิการลงโฆษณาเป็นจาํนวนมากแลว้ ดว้ย

เหตุผลทีเ่กดิจากตน้ทุนทางดา้นโฆษ ณาทีส่งูขึน้  ทาํใหก้ารประกอบธุรกจิไดร้บัความเสยีหาย

และขาดรายได ้ในขณะทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยจากการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้นัน่เอง38

39
  

 

อน่ึง การฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยคู่แขง่ทางธุรกจิดงักล่าว สามารถกระทาํไดโ้ดยวธิกีารปกต ิ   

ทีใ่หม้นุษย ์ (human) ทาํการคน้หาขอ้มลู (search) ผ่านเสริช์เอน็จิน้โดยใชค้าํคน้หา 

(keywords) ทีเ่หมอืนหรอืตรงกบัเวบ็ไซตข์องตนเพื่อหาเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย  หลงัจาก

นัน้กจ็ะเขา้ไปคลิก้ (clicks) ทีโ่ฆษณา (advertisement) ซึง่ปรากฏขึน้จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการ

คน้หาขอ้มลู (results) นัน้หรอืกระทาํโดยการ ใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่ชี ื่อว่า “hitbots” เขา้ไปคลิก้ที่

โฆษณา (advertisement) ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยไมต่อ้งกระทาํการคน้หาขอ้มลู (search) 

ก่อนกไ็ด 3้9

40
 

         

 

                                                
38

 MSN Business Company, “Click fraud looms as search-engine threat: 
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39

 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: Types of click fraud,” (iMedia 
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3.2.2 การฉ้อโกงท่ีกระทาํโดยตวัแทนโฆษณา (Affiliate or contextual Fraud) 

 

หากพจิารณาจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising) 

ประกอบกบัมลูเหตุจงูใจของบุคคลผูก้ระทาํผดิแลว้ นอกจากการฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยคู่แขง่ทาง

ธุรกจิ (Competitive Fraud) แลว้ ยงัมกีารฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยตวัแทนโฆษณา (Affiliate or 

contextual Fraud)
41

 คอื กรณทีีม่ผีูอ้ ื่น ซึง่เป็นตวัแทนโฆษณา (affiliates) เขา้มาคลิก้ (clicks)             

ทีโ่ฆษณา (advertisement) ซึง่ปรากฏขึน้จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการคน้หาขอ้มลู (results) โดยมี

มลูเหตุจงู ใจมาจากส่วนแบ่งรายได ้ (commissions) ของรายไดท้ีเ่สริช์ เอน็จิน้ไดร้บัจาก ผูล้ง

โฆษณา (advertiser) นัน่เอง 41

42
  กล่าวคอื ยิง่มกีารคลิก้มาก ตวัแทนโฆษณาและเสริช์เอน็จิน้ ก็

จะยิง่ไดร้ายไดม้ากนัน่เอง42

43
 

 

อน่ึง การฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยตวัแทนโฆษณาดงักล่าวสามารถกระทาํไดส้องลกัษณะ

ดงัเช่นการฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยคู่แขง่ทางธุรกจิ กล่าวคอื การกระทาํโดยวธิกีารปกตทิีใ่หม้นุษย ์

(human) เขา้ไปคลิก้ (clicks) ทีโ่ฆษณา (advertisement) หรอืกระทาํโดยการใชซ้อฟตแ์วรเ์ขา้

ไปคลิก้ทีโ่ฆษณา (advertisement) กไ็ด ้

 

3.3 สถิติและตวัอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกบัการฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาด 

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click Fraud) 

 

 3.3.1 สถิติการเกิด Click Fraud 

  

 จากการสาํรวจโดย Outsell Inc. พบว่าในปี 2005 มกีารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํ

การตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) เป็นมลูค่าความเสยีหาย

ประมาณ 800 ลา้นเหรยีญสหรฐั  โดยรอ้ยละ 14.6 ของการคลิก้บนโฆษณาทัง้หมดเป็นคลิก้ที่

                                                
41

 San Francisco & Los Angeles SEO Company and Alchemist Media Inc, “Click 

Fraud Overview 2006,” <http://alchemismedia.com/CPC_Click_fraud.ntm>. 
42

 MSN Business Company, “Click fraud looms as search-engine threat: 

Merchants billed for repeated clicks on on-line ads,” <http://www.msnbc.msn.com/ 

id/6967931>. 
43

 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: Types of click fraud,” (iMedia 
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เกดิจากการฉ้อโกง  ทัง้น้ี จากการสาํรวจดงักล่าว ยงัพบว่ามผีูล้งโฆษณา (advertisers) จาํนวน 

3 ใน 4 จะตอ้งประสบปญัหาการคลิก้ทีเ่กดิจากการฉ้อโกง และมผีูล้งโฆษณาจาํนวนรอ้ยละ 27 

ทีต่อ้งลด (reduce) หรอืหยดุ (stop) การโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ และอกีจาํนวนรอ้ยละ 10  

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะจาํกดั (curtail) การโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ 43

44
 ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี ยงั

ไมน่บัรวมถงึมลูค่าความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิแต่อยา่งใด โดยอาจเป็นเพราะผูล้ง

โฆษณา (advertisers) ไมท่ราบถงึ ความเสยีหายทีเ่กดิ หรอืทราบแต่ไมต่ดิใจเอาความ หรอื

แมแ้ต่กระทัง่มกีารปกปิดขอ้เทจ็จรงิจากเสริช์เอน็จิน้กเ็ป็นได ้44

45
 

 

3.3.2 ตวัอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกบั Click Fraud 

 

 หากพจิารณาจากตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาด

โดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั จะพบว่ามทีัง้กรณทีี่

เสริช์เอน็จิน้เป็นโจ ทกฟ้์องผูอ้ื่นเป็นจาํเลยและกรณทีีผู่อ้ ื่นเป็นโจทกฟ้์องเสริช์เอน็จิน้เป็นจาํเลย 

และเป็นกรณทีีเ่กดิจากการฉ้อโกงหลากหลายรปูแบบไมว่่าจะเป็นการฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยคู่แขง่

ทางธุรกจิ (Competitive Fraud) หรอืการฉ้อโกงทีก่ระทาํโดยตวัแทนโฆษณา  (Affiliate or 

contextual Fraud) ซึง่ไดก้ล่าวไปแลว้ในขอ้ 3.2 แลว้ โดยมตีวัอยา่งพอสรปุได ้ดงัน้ี 

 

การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click 

Fraud)    ทีก่ระทาํโดยคู่แขง่ทางธุรกจิดงักล่าว เป็นสิง่ทีม่มีานานแลว้ หรอือาจกล่าวไดว้่าเกดิ

ขึน้มาควบคู่กบัการเตบิโตของเ สริช์เอน็จิน้นัน่เอง  แต่การฉ้อโกงดงักล่าว เริม่ปรากฏใหเ้หน็ สู่

สาธารณะ และเป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์อยา่งกวา้งขวางในปี 2005 เมือ่เจา้ของเวบ็ไซตช์ื่อดงั 

lendingexpert.com ซึง่ประกอบธุรกจิออนไลน์เกีย่วกบัจาํนองบา้น ซึง่ใชย้ทุธศาสตรง์า่ยๆ ใน

การทาํกําไรใหแ้ก่ธุรกจิ โดยการจา่ยเงนิทาํการตลาดจาํนวนมาก เพื่อใหโ้ฆษณาของบรษิทัได้

ปรากฏอยูข่า้งๆ ผลการคน้หาปกต ิ (Natural Results) ของ Google เสมอ และจา่ยเงนิลง

โฆษณา (หรอืทีใ่นภาษาทางการตลาดเรยีกว่าใหก้ารสนบัสนุน (Sponsor)) ในเวบ็เสริช์เอน็จิน้อ

ยา่ง Google เพื่อใหโ้ฆษณา (Advertisement) ของตนอยูใ่นลาํดบัแรก  เพราะการทาํการตลาด

บนอนิเทอรเ์น็ตเพยีงอยา่งเดยีวช่วยลดค่าใชจ้า่ยและสามารถเขา้ถงึคนเป็นจาํนวนมากได ้โดย

                                                
44

 Verne Kopytoff  and Chornicle Staff, “Click Fraud a huge problem, Study finds 

pradtice widespread; many cut back online ads,” (San Francisco Chronicle: July 5, 

2006), <www.sfgate.com>. 
45

 Kevin M. Ryan, “How to Fight Click Fraud: What is click fraud?,” (iMedia 

Communications, June 21, 2006), <http://www.imediaconnection.com/content/10145.asp>. 

http://www.imediaconnection.com/content/10145.asp
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การรว่มมอืกบั Google ทาํให ้ lendingexpert.com ไดร้บัความเชื่อถอืสามารถดงึดดูลกูคา้นบั

พนัๆ รายในแต่ละวนั และสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ ทางธุรกิ จประเภทเดยีวไดอ้กีดว้ย ทัง้น้ี 

วธิกีารเชญิชวนลกูคา้ของ lendingexpert.com คอื เมือ่ผูใ้ชง้านเขา้ไปคลิก้บนโฆษณาของ 

lendingexpert.com กจ็ะไดร้บัเชญิชวนใหก้รอกใบขอจาํนองขัน้ตน้ ซึง่บรษิทัจะไดก้ําไรจากการ

ขายคาํรอ้งอนัเป็นใบเบกิทางนําไปการทาํธุรกจิในความเป็นจรงิต่อไป 

 

ในขณะทีธุ่รกจิการจาํนองบา้นกําลงัดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีปญัหาเกดิขึน้เมือ่เจา้ของ

เวบ็ไซต ์ lendingexpert.com เริม่สงัเกตเหน็ว่า การคลิก้บนโฆษณาของ lendingexpert.com 

นัน้เพิม่ขึน้อยา่งน่าสงสยั เพราะมคีลิก้จาํนวนมากมาจากทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต (IP Address) 

เดยีวกนั และไมม่คีลิก้ใดทีนํ่าไปสู่การทาํธุรกจิ กล่าวอกีนยัหน่ึงไดว้่า กําลงัมคีนหรอืซอฟตแ์วร์

อตัโนมตักิําลงัคลิก้บนโฆษณาของ lendingexpert.com ทาํใหค้่าโฆษณาของบรษิทัเพิม่ขึน้ แต่

ไมม่กีารกรอกคาํรอ้งขอจาํนองเลย ทาํใหก้ารคลิก้จาํนวนมากนัน้เป็นทีส่งัเกตไดช้ดัเจนขึน้ 

คาํถามทีไ่มม่ีคาํตอบ คอื เจา้ของเวบ็ไซตต์อ้งจา่ยค่าโฆษณาใหแ้ก่ Google เป็นจาํนวนเท่าไร 

และจะหยดุเหตุการณ์ผดิปกตเิช่นน้ีไดอ้ยา่งไร ใครคอืผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการคลิก้โกง (Click 

Fraud) น้ี แมว้่าจะพสิจูน์ไมไ่ดแ้ต่เจา้ของเวบ็ไซตก์ร็ูส้กึว่าคงมคีู่แขง่ทางธุรกจิกําลงัคลิก้โฆษณา

ของเขาอยูเ่พื่อทาํลายธุรกจิของเขาโดยการดนัใหร้ายจา่ยสงูขึน้ 

 

เจา้ของเวบ็ไซตเ์ริม่ตดิตามและเฝ้าดพูฤตกิรรมการคลิก้ทีเ่กดิขึน้บนโฆษณาของเขา จงึ

ไดพ้บความผดิปกตเิกดิขึน้ว่า ในแต่วนัมคีลิก้จาํนวนมากมาจากทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต (IP Address)       

แห่งเดยีวกนัถงึ 30-40 เปอรเ์ซน็ตข์องจาํนวนคลิก้ทัง้หมด ซึง่เจา้ของเวบ็ไซตค์ดิว่าคงเป็นสิง่ที่

เกดิขึน้ทัว่ไปและยากทีจ่ะหยดุยัง้เหตุการณ์ดงักล่าวหรอืแกะรอยหาตวัผูก้ระทาํผดิ45

46
  

 

ต่อมา การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ 

(Click Fraud) กเ็ริม่เป็นทีเ่ปิดเผย ในวงกวา้งมากขึน้ และมจีาํนวนไมน้่อยทีเ่ป็นคดคีวามขึน้สู่

การพจิารณาของศาลอยา่งต่อเน่ืองทัง้ในรปูแบบของคดแีพ่งและคดอีาญา ดงัน้ี 

 

 

 

                                                
46

 สรปุความจาก  David A. Vise and Mark Malseed, The Google Story, (Delacorte 

Press: November 15, 2005). 
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คดี Click defense Inc. v. Google
47

 

 

คดน้ีี Click defense Inc. ภายใตช้ื่อ AIT Inc. เป็นโจทกฟ้์อง Google เป็นจาํเลยว่า 

Google กระทาํการโดยบกพรอ่งต่อหน้าที ่ ไมด่าํเนินการป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก Click 

Fraud ทัง้ทีส่ามารถทีจ่ะทาํได ้ การที ่ Google กระทาํการเพยีงออกกฎในเชงินโยบายสาํหรบั

ตวัแทนโฆษณา  (affiliates) ว่า “การใชก้ลอุบายหรอืการฉ้อโกงทีท่าํใหม้กีารสรา้งจาํนวนคลิก้

ขึน้มาในระบบไมว่่าดว้ยวธิกีารใดๆ จะกระทาํมไิด ้ ไมว่่าจะเป็นการคลิก้ซํ้าๆ ,   การใหส้นิจา้งใน

การสรา้งคลิก้ ,  การใชโ้ปรแกรม Robot,   การใชเ้ครือ่งมอืสรา้งคลิก้อตัโนมตัิ ,  หรอืการใช้

ซอฟตแ์วรใ์นการหลอกลวง  ตลอดจนการกระทาํในลกัษณะอื่นใดกต็าม  เพื่อหลกีเลีย่งการ

กระทาํทีจ่ะส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยสาํหรบัการโฆษณาสงูขึน้ 47

48
”  ไมเ่พยีงพอสาํหรบัการป้องกนัปญัหา 

Click Fraud  ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ Google สามารถจดัการกบัปญัหา Click Fraud ที่

เกดิขึน้ได ้โดยใชว้ธิทีางเทคนิค เพื่อ จดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ แต่ Google เลอืกทีจ่ะไมก่ระทาํ

การป้องกนัปญัหาดงักล่าวเน่ื องจากจะส่งผลกระทบต่อรายไดห้รอืผลตอบแทนต่างๆที ่ Google 

ไดร้บัว่าอาจจะเป็นโมฆะได ้รวมทัง้อาจส่งผลต่อผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการโฆษณาดว้ย48

49
 

 

คดี Lane’s Gifts and Collectibles v. Google Yahoo, Lycos
50

      

    

คดน้ีีเกดิขึน้เดอืนกุมภาพนัธปี์ 2005 ซึง่นําโดย Lane’s Gifts and Collectibles จาก

กลุ่มธุรกจิประมาณ 70 ราย เป็นโจทกฟ้์อง  Google , Yahoo, Lycos และเสริช์เอน็จิน้อื่นๆ เป็น

จาํเลย โดยอา้งว่ากลุ่มของตนเองนัน้ตอ้งจา่ยเงนิใหก้บั คลิก้ทีไ่มถู่กตอ้ง  (Invalid Clicks) แต่ยงั

                                                

 
47

 United States District Court, Northern District of California, Case No: 5:05-cv-

02579-pvt. 
48

 Any method that artificially generates clicks is strictly prohibited. These 

prohibited methods include but are not limited to: repeated manual clicks, incentives to 

click, using robots, automated clicking tools, or other deceptive software. Please note 

that clicking on your own ads for any reason in prohibited, to avoid potential inflation of 

advertiser costs. 
49

 Pinsent Masons, “Click Fraud suit changes hand,” (United Kingdom: 

December 12, 2005), <http://www.out-law.com/page-6439> และ Market Wire, “Hosting 

Company AIT Leads Class-Action Suit Against Google,” (December 08, 2005), 

<http://www.marketwire.com/mw/ release_html_b1?release_id=103417>. 

 
50

 The Circuit Court of Miller Country, Arkansas, Case No: cv-2005-52-1. 
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ไมไ่ดร้บัการคนืเงนิจากเสริช์เอน็จิน้ต่างๆ เหล่านั ้ นเลย คดน้ีีศาลตดัสนิให ้ Google ตอ้งจา่ยเงนิ

ให้แก่ผูเ้สยีหายทัง้หมดเป็นเงนิ 90 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยมวีธิกีารคาํนวณ ค่าเสยีหาย คอื 

ผูเ้สยีหายแต่ละรายจะไดร้บัค่าเสยีหายจาํนวน  4.5 เหรยีญสหรฐัต่อการคลิก้จาํนวน 1,000 ครัง้ 

โดยมกีารชาํระเงนิค่าเสยีหายดว้ยการคนืเป็นเครดิ ตการลงโฆษณาแทนการชดใชใ้นรปูของตวั

เงนิ (distributed as Google advertising credits, no advertiser will receive cash) ทัง้น้ี ผู้

พพิากษาในคดดีงักล่าว (Judge Joe Griffin of Miller Country Circuit Court) ไดย้ดึหลกัของ

ความยตุธิรรม  (Fair), ความสมเหตุสมผล  (Reasonable) และความเพยีงพอ (Adequate) เป็น

ขอ้พจิารณา ในการตดัสนิคด ีซึง่ในระหว่างการพจิารณาคดกีม็บีางกลุ่มของผูเ้สยีหายที่ ไมเ่หน็

ดว้ยกบัมลูค่าดงักล่าว 50

51
 ในขณะทีผู่เ้สยีหายจาํนวน 51 รายไมเ่หน็ดว้ยกบัการชดใชค้่าเสยีหาย

ในจาํนวนเงนิและวธิกีารดงักล่าว51

52
 

 

การฟ้องรอ้งเป็นคดใีนครัง้น้ี ผูเ้สยีหายใชข้อ้กล่าวอา้งว่าการที ่Google กระทาํการเพยีง  

ออกกฎในเชงินโยบายสาํหรบัตวัแทนโฆษณา  (Search Engine Affiliates) ว่า “การใชก้ลอุบาย

หรอืการฉ้อโกงทีท่าํใหม้กีารสรา้งจาํนวนคลิก้ขึน้มาในระบบไมว่่าดว้ยวธิกีารใดๆ จะกระทาํมไิด ้         

ไมว่่าจะเป็น การคลิก้ซํ้าๆ ,การใหส้นิจา้งในการสร้ างคลิก้ ,การใชโ้ปรแกรม Robot,การใช้

เครือ่งมอืสรา้งคลิก้อตัโนมตัิ ,หรอืการใชซ้อฟตแ์วรใ์นการหลอกลวง  ตลอดจนการกระทาํใน

ลกัษณะอื่นใดกต็าม เพื่อหลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยสาํหรบัการโฆษณาสงูขึน้นัน้ 

ไมเ่พยีงพอสาํหรบัการ ป้องกนัปญัหา Click Fraud  ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ Google สามารถ

จดัการกบัปญัหา Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ได5้2

53
  

 

ข้อพิพาทระหว่าง Humor University กบั Google   

 

ขอ้พพิาทน้ีเป็นกรณทีี ่Humor University ใช ้Adsense Program ตัง้แต่เดอืนตุลาคมถงึ   

เดอืนพฤศจกิายน แต่ไมไ่ดร้บัการจา่ยเงนิค่านายหน้า (Commissions) จาก Google โดย 

Google   อา้งว่าไดม้กีารยกเลิ กสญัญาไปเรยีบรอ้ยแลว้ เพราะว่า มคีวามสงสยัในกจิกรรมของ 

Humor University ดงันัน้ Humor University จงึยืน่เรือ่งต่อ Korean Fair Trade Commission 

(KFTC) เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนในการฟ้องรอ้งคดต่ีอ Google ใหด้าํเนินการเขยีนสญัญาใหมแ่ละ

เรยีกค่าเสยีหายจากการไมจ่า่ยเงนิค่านายหน้า (Commissions) ดว้ย  ซึง่นาย Lee Jung-min 

                                                
51

 http://googleblog.blogspot.com/pdf/lanes_google_final_order.pdf 
52

 Jill Zeman, “Google offers click fraud settlement,” (IOL Technology: 2006), 

<http://www.ioltechnology.co.za/article_page.php?iSectionId=2885&iArticleId=3355759>.  
53

 Ibid. 
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ประธานของ Humor University กล่าวกบัหนงัสอืพมิพ ์ Korea Times ว่า Google ไมไ่ดจ้า่ยค่า

นายหน้า (Commissions) เป็นเงินประมาณ 20 ลา้นวอน (20 Million won) โดยอา้งว่าเป็นการ

ทาํ Click Frauds ซึง่ KFTC สามารถแสดงไดว้่า Google นัน้มคีวามผดิแน่นอน ซึง่จะตอ้งมกีาร

ฟ้องรอ้งกนัต่อไปเพื่อเรยีกค่าเสยีหายมลูค่า 20 ลา้นวอน คนืจาก Google
54

 

 

 คดี Checkmate Strategic Group v. Yahoo
55

 

 

 คดน้ีีเกดิขึน้ในเดอืนมถุินายน 2005 บรษิทั Checkmate Strategic Group เป็นโจทก์

ฟ้อง Yahoo เป็นจาํเลย ในขอ้หาบกพรอ่งต่อหน้าที ่ไมด่าํเนินการป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก        

Click Fraud ทัง้ทีส่ามารถทีจ่ะทาํได้  โดย Yahoo ตอ้งชดใชจ้า่ยเสยีหายใหแ้ก่โจทกเ์ป็นเงนิ           

4.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั และตกลงทีจ่ะจา่ยค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณา (advertiser) ยอ้นหลงัไป

จนถงึเดอืนมกราคม 2004 ซึง่ถอืว่าเป็นวนัทีม่กีารฉ้อโกงเกดิขึน้ในครัง้แรก55

56
 

 

คดี Google v. Auction Expert 

 

  คดน้ีี Google เป็นโจทกฟ้์องบรษิทั Auction Expert เป็นจาํเลย ในขอ้หาผดิสญัญาการ

ใช ้Google AdSense โดยบรษิทัดงักล่าวไดก้ระทาํการคลิก้ (clicks) โฆษณา (advertisement) 

ทีป่รากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องตนเอง ทาํใหเ้กดิค่าโฆษณาแก่ผูล้งโฆษณา (advertiser) เป็น

จาํนวน 50,000 เหรยีญสหรฐั56

57
 

 

คดี US v. Allen Tam 

 

คดน้ีี นาย Kevin Ryan ซึง่พนักงานอยัการของสหรฐัอเมรกิา เป็นโจทกฟ้์องนาย Allen 

Tam อาย ุ32 ปี เป็นจาํเลย ในขอ้หาฉ้อโกงโดยการใชโ้ปรแกรม Robot เพื่อสรา้งคลิก้ 

(Generate Click Fraud) ใชบ้นเวบ็ไซต ์FreeRide โดยนาย Allen Tam ไดใ้ชโ้ปรแกรม Robot 

                                                
54

 Pinsent Masons, “Korea orders Google to rewrite ‘unfair’ Adsense contracts,” 

(United Kingdom: March 1, 2007), <http://www.out-law.com/page-6439>. 

 
55

 United States District Court, Central District of California, Case No.: CV-05-

4588 CAS (FMOx) 
56

 Kevin M. Ryan, “The Big Yahoo! Click Fraud Settlement,” (iMedia Communications, 

June 21, 2006), < http://www.imediaconnection.com/content/10294.asp>. 
57

 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 

http://www.imediaconnection.com/content/10294.asp
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ในการสรา้งคะแนนใหก้บั FreeRide ซึง่นาย Allen Tam จะใชค้ะแนนเหล่านัน้ในการแลกซือ้

สนิคา้จากเวบ็ไซตอ์ื่นๆ รวมทัง้ AMAZON จากบทสรปุดงักล่าวทาํใหน้าย Allen Tam ตอ้งไดร้บั

โทษตามกฎหมายซึง่กําหนดบทลงโทษจาํคุกสงูสุด 20 ปี และปรบัไมเ่กนิ USD 250,000
58

 

 

 คดี US v. Bradley 

 

คดน้ีี รฐับาลแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐั อเมรกิา เขา้ทาํการจบักุมนาย  Bradley     

ในทีท่าํงานของ Google ในขอ้หารดีเอาทรพัย ์โดยม ี Google เป็นผูเ้สยีหาย  อนัเน่ืองมาจาก

การทีน่าย Bradley ไดท้าํการสรา้งซอฟตแ์วรท์ีม่ชี ื่อว่า “Google Clique” โดยอา้งว่าโปรแกรมน้ี

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัผูใ้ชง้านดว้ยการคลิก้ (click) อตัโนมตัไิปทีเ่วบ็ไซตข์องผูล้งโฆษณา 

ซึง่จะทาํใหส้ามารถไดเ้งนิมาจาก Google หากผูใ้ดใชโ้ปรแกรมน้ี แลว้จะสามารถไดร้บัเงนิจาก

การทาํ Click Fraud เป็นมลูค่านบัลา้นเหรยีญสหรฐั โดยนาย Bradley ไดท้าํการนําเสนอ

โปรแกรมดงักล่าวใหก้บั Google และขม่ขูเ่รยีกเงนิจาก Google เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 100,000 

เหรยีญสหรฐั ซึง่หากไมไ่ดร้บัเงนิดงักล่าวแลว้นาย Bradley จะทาํการเผยแพรต่วัโปรแกรมน้ีไป

ใหก้บัผูอ้ื่น ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบั Google เป็นจาํนวนมหาศาล  อยา่งไรกต็าม นาย  

Bradley ถูกจบักุมไดใ้นเวลาต่อมา และไดร้บัการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

1341 และมาตรา 1951 (Violation of 18 U.S.C 1341 and 1951) ทีก่ําหนดบทลงโทษจาํคุกไม่

เกนิ 20 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ $250,000 หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และต่อมานาย Bradley กไ็ดร้บัการ

ประกนัตวัโดยใชพ้นัธบตัรเป็นจาํนวนเงนิ 50,000 เหรยีญสหรฐั และมเีงื่ อนไขว่าหา้มนาย 

Bradley เขา้ไปใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตรวมทัง้หา้มตดิต่อกบั Google และลกูจา้ง

ทัง้หมดของ Google ดว้ย58

59
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58

 Pinsent Masons, “Man charged over click fraud scheme,” (United Kingdom: 

March 31, 2006), <http://www.out-law.com/page-6803>. 
59

 http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/bradleyArrest.htm 
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3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา Click Fraud ในปัจจบุนั 

 

 3.4.1 การแก้ไขปัญหาโดยผูล้งโฆษณา (Advertiser) 

  

ปจัจบุนัไดม้กีารจดัตัง้ The Click Quality Council หรอื CQC ซึง่เกดิจากกลุ่มของผูล้ง

โฆษณา (Advertiser) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการใหค้าํปรกึษาหารอืสาํหรบั ผูล้งโฆษณา   

และรว่มกนักําหนดแนวทางป้องกนัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา

บนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) โดยปจัจบุนั CQC ไดห้ลกัการสาํคญัเพื่อเป็นแนวทางในการ

ต่อตา้น Click Fraud โดยการยืน่ขอ้เรยีกรอ้งต่อเสริช์เอน็จิน้ แบ่งออกเป็น 8 ประการ ดงัน้ี59

60
 

 

ประการแรก ผูล้งโฆษณาไมค่วรทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัการคลิก้ซํ้าทีเ่กดิขึน้ 60

61
 เน่ืองจาก

เหตุผลทีว่่าโดยทัว่ไปแลว้ เมือ่ผูใ้ชง้านเขา้ทาํ การเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร (shopping) อยูน่ัน้    

อาจเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการคลิก้ทีโ่ฆษณานัน้ซํ้าๆ เพื่อทาํการเปรยีบเทยีบสนิคา้ทีต่อ้งการ ซึง่จะ

ส่งผลทาํใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยกบัผูล้งโฆษณาโดยไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทางธุรกจิแต่อยา่งใด 

 

ประการทีส่อง  ผูล้งโฆษณาไมค่วรที่จะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัการคลิก้ทีเ่กดิจากโปรแกรม 61

62

เน่ืองจากกลุ่ม ผูล้งโฆษณา มรีะบบและกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อชีช้ดัว่าเป็นโปรแกรม 

(bots) ทีเ่ขา้มาดาํเนินการคลิก้หรอืไม ่แมว้่าในบางกรณจีะไมส่ามารถพสิจูน์ไดว้่าการคลิก้

เหล่านัน้มาจากแหล่งใด แต่กระบวนการหรอืวธิกีา รดงักล่าวกย็งัถอืไดว้่ามปีระสทิธภิาพอยู ่

เพราะสามารถนํามาใชป้ระกอบการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ๆ ได ้

 

ประการทีส่าม  ผูล้งโฆษณา ควรมสีทิธใินการควบคุมโฆษณาของตนเองทีม่กีารส่งต่อ

ใหก้บัผูอ้ื่นจากทีใ่ดหรอืเมือ่ใดกไ็ด้ 62

63
 เน่ืองจากกลุ่ม ผูล้งโฆษณามวีธิกีารทีส่ามารถกําหนดหา้ม 

                                                
60

 The Click Quality Council, “Search Advertising Industry Group Proposes Eight 

Principles to Ensure Click Quality,” (April 26, 2007), <http://www.clickqualitycouncil.org/        

4-26-2007>. และ Shuman Ghosemajumder, “Advertiser Requests on Invalid Clicks,” 

(April 29, 2007), <http://shumans.com/articles/000052.php>. 
61 Advertisers should never pay for double clicks or repeat clicks from the same session 
62

 Advertisers should never pay for traffic from bots 
63

 Advertisers should have control over where, when and to whom ads area 

distributed 
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มใิห้ IP Address ใด สามารถเขา้มาคลิก้ทีโ่ฆษณาของตนได ้ดงันัน้ ผูล้งโฆษณาจงึควรทีจ่ะมี

สทิธใินการควบคุมหรอืป้องกนัคลิก้ทีเ่กดิขึน้จาก IP Address ทีไ่มพ่งึประสงคไ์ด ้

 

ประการทีส่ ี่  บญัชชีื่อโดเมนหรอืไอพทีี่ ผูล้งโฆษณา ไมป่ระสงคใ์หเ้ขา้ไปคลิก้ทีโ่ฆษณ า

ของตนซึง่อยูใ่นความดแูลของเสริช์เอน็จิน้นัน้ จะตอ้งจดัทาํขึน้ในลกัษณะทีง่า่ยต่อการนําไปใช้

หรอืดแูลรกัษา63

64
 

 

ประการทีห่า้ เสริช์เอน็จิน้ควรใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งการเรยีกเกบ็เงนิค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจาก

การโฆษณาทัง้หมดใหแ้ก่ ผูล้งโฆษณา 64

65
 เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสในการเก็ บเงนิ โดยจะต้ อง

แสดงใหเ้หน็ว่า โฆษณานัน้มกีารแสดงหรอืปรากฏในทีใ่ดบา้ง ซึง่ ผูล้งโฆษณา กจ็ะสามารถนํา

ขอ้มลูดงักล่าวมาตรวจสอบจากขอ้มลู (Log Files) ในฐานขอ้มลูของตนเองไดแ้น่นอน 

 

  ประการทีห่ก ผูล้งโฆษณาไมค่วรทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัรายการค่าใชจ้า่ยทีม่ตีน้กําเนิดที่

อยูน่อกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายทีร่ะบุไว้ 65

66
 เน่ืองจากโดยปกตแิลว้กลุ่มเป้ าหมายจะมกีารระบุ

ดว้ย IP Address  ซึง่โดยทัว่ไป ผูล้งโฆษณา มกัจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายของตนจากกลุ่ม

ประเทศของตน ยกตวัอยา่งเช่น หากผูใ้ชง้านเขา้ www.Google.fr ซึง่ถอืว่ากลุ่มเป้าหมายคอื

ผูใ้ชง้านในประเทศฝรัง่เศส ดงันัน้หากมผีูใ้ชง้านจากประเทศอื่นเขา้มาคลิก้ทีเ่วบ็ไซตข์อง ผูล้ง

โฆษณา ยอ่มแสดงไดว้่า ผู้ใช้งานนัน้ไมใ่ช่บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เสริช์เอน็จิน้จงึไมค่วรเกบ็

ค่าโฆษณาจากคลิก้นัน้ เป็นตน้ 

 

  ประการทีเ่จด็  เสริช์เอน็จิน้ควรจดัใหม้บุีคคลทีส่ามเขา้มาตรวจสอบคุณภาพของการ

คลิก้66

67
 ทัง้น้ี การจดัใหม้บุีคคลทีส่ามเขา้มาตรวจสอบคุณภาพของการคลิก้ดงักล่าว จะตอ้งไดร้บั

การรบัรองจาก MRC (Media Rating Council) ซึง่เป็นหน่วยงานทางราชการ ดว้ย เพื่อใหแ้น่ใจ

ว่าถูกตอ้งและไมม่คีวามผดิพลาดเกดิขึน้ 

                                                
64

 Domain and IP exclusion lists from search providers should be easy to use 

and maintain 
65

 Search providers should provide advertisers detailed referrer information on 

all traffic that is billed 
66

 Advertisers should never pay for traffic originating outside the specified geo-

targeted settings 
67

 Search engines should adopt third-party validation for click quality as other 

media companies have done for their audience validation 

http://www.google.fr/


 41 

 

  ประการทีแ่ปด เสริช์เอน็จิน้ควรจดัใหม้กีระบวนตรวจสอบการจา่ยเงนิค่าโฆษณา

ประจาํเดอืนทีง่า่ยสาํหรบัผูล้งโฆษณา67

68
  อนัจะนําไปสู่การดาํเนินการป้องกนัต่อไป 

 

 3.4.2   การแก้ไขปัญหาโดยเสิรช์เอน็จ้ินเอง (Search Engine) 

 

ภายหลงัจากทีก่ลุ่ม ผูล้งโฆษณาไดม้กีารรวมตวักนัเพื่อเรยีกรอ้งใหเ้สริช์เอน็จิน้เขา้มามี

บทบาทในการแกไ้ขปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็

เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ดว้ยการกําหนดถงึสทิธขิอง ผูล้งโฆษณา และหน้าทีข่องเสริช์เอน็จิน้ 

ต่อมาเสริช์เอน็จิน้ตระหนกัถงึความสาํคญั ของการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวมากขึน้ โดยการกําหนด            

แนวทางการแกไ้ขปญัหาโดยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะขอยกตวัอยา่งเสริช์เอน็จิน้รายใหญ่ 2 

ราย อนัไดแ้ก่ Google และ Yahoo! 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของ Google 

(1) การแกไ้ขปญัหาดว้ยการออกขอ้กําหนดควบคุมผูแ้ทนโฆษณา (Affiliates) โดยใน

เบือ้งตน้ Google จะไดม้กีารออกกฎในเชงินโยบายเกีย่วกบัการใช ้ AdSense ขึน้ เพื่อจดั

ระเบยีบการใชง้าน Adsense ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายกต็าม ในปจัจบุนักม็กีารนํา AdSense ไป

ใชอ้ยา่งผดิกฎทีก่ําหนดขึน้ดงักล่าว 68

69 โดยเฉพาะกฎในขอ้ 14 ทีก่ล่าวว่า “การใชก้ลอุบายหรอื

การฉ้อโกงทีท่าํใหม้กีารสรา้งจาํนวนคลิก้ขึน้มาในระบบไมว่่าดว้ยวธิกีารใดๆ จะกระทาํมไิด ้  

 ไมว่่าจะเป็นการคลิก้ซํ้าๆ ,การใหส้นิจา้งในการสรา้งคลิก้ ,การใชโ้ปรแกรม Robot,การใช้

เครือ่งมอืสรา้งคลิก้อตัโนมตัิ ,หรอืการใชซ้อฟตแ์วรใ์นการหลอกลวง  ตลอดจนการกระทาํใน

ลกัษณะอื่นใดกต็าม เพื่อหลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยสาํหรบัการโฆษณาสงูขึน้ 69

70
” 

                                                
68

 Search providers should provide an easy mechanism to reconcile paid clicks 

on a monthly basis 
69

 ปภาดา อมรนุรตัน์กุล, รวยดว้ยคลกิ Google AdSense ขมุทรพัยโ์ลกออนไลน์ , หน้า 

37-38, 137. 
70

 Any method that artificially generates clicks is strictly prohibited. These 

prohibited methods include but are not limited to: repeated manual clicks, incentives to 

click, using robots, automated clicking tools, or other deceptive software. Please note 

that clicking on your own ads for any reason in prohibited, to avoid potential inflation of 

advertiser costs. 
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แต่กไ็มไ่ดช่้วยขจดัปญัหาหรอืลดจาํนวนการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลง

โฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ไดเ้ลย70

71
  

 

 (2) การแกไ้ขปญัหาดว้ยการจดัใหม้กีระบวนตรวจสอบการจา่ยเงนิค่ าโฆษณา สาํหรบั        

ผูล้งโฆษณา  รวมถงึบุคคลทีส่ามหรอืบรษิทัตรวจสอบต่างๆ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มลู

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดโ้ดยงา่ย ซึง่จะช่วยให้ ผูล้งโฆษณาสามารถตรวจสอบสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้จาก

การคลิก้โฆษณาของตนได ้อนัจะนําไปสู่การดาํเนินการป้องกนัต่อไป71

72
 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาของ Yahoo! 

Reggie Davis ผูบ้รหิารระดบัสงูของ Yahoo! Search กล่าวถงึแนวทางการแกไ้ขปญัหา

การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) 

ดงัน้ี72

73
  

 

(1) การแกไ้ขปญัหาดว้ยการใชม้าตรการทางเทคนิค กล่าวคอื ปจัจบุนั Yahoo! มกีาร

ตรวจสอบ Click Fraud โดยใชต้วักรอกขอ้มลู (Filters) เป็นจาํนวนมากถงึ 2000 ตวั โดยเป็น

กฏเกณฑเ์พื่อดาํเนินการตรวจสอบการคลิก้ต่างๆ โดยมอีงคป์ระกอบในการตรวจสอบจาก

คุณสมบตัหิลายๆ อยา่ง ซึง่รวมถงึ 

o บญัชดีาํและบญัชขีาว (Black Lists / White Lists) 

o การจบัคู่ดว้ยรปูแบบพฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน (Behavioral pattern 

matching) 

o การตรวจสอบความซํ้าซอ้นของการคลิก้ (De-Duplications) 

o การตรวจสอบจากการวเิคราะหข์อ้มลูในอดตี (Historical Analysis) 

o การตรวจสอบจาก IP ทีผ่ดิปกต ิ(Bad IPs) 

o การตรวจสอบโดยใช ้Robot (Robotic Browser IDs) 

                                                
71

 Pinsent Masons, “Google sues over click fruad,” (United Kingdom: March 1, 

2007), <http://www.out-law.com/page-5092>. 
72

 The Click Quality Council, “Search Advertising Industry Group Proposes Eight 

Principles to Ensure Click Quality,” (April 26, 2007), <http://www.clickqualitycouncil.org/        

4-26-2007>. 
73

 Donna Bogatin, “Click Fraud: Yahoo! pledges quality, what about audits?,”           

(April 12, 2007), <http://blogs.zdnet.com/micro-markets/?p=1212>. 

http://blogs.zdnet.com/micro-markets/?p=1212
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โดยดว้ยวธิกีารดงักล่าว ทาํใหก้ารฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา

บนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) ลดลงอยา่งมาก  นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารตัง้ทมีผูเ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 26 คน ทาํหน้าทีใ่นการแกไ้ขปญัหา Click Fraud อกีดว้ย 

 

 (2) การแกไ้ขปญัหาดว้ยการจดัใหม้หีน่วยตรวจสอบ ก ล่าวคอื ขณะน้ี Yahoo! อยู่

ระหว่างการจดัตัง้สาํนกังานโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต  (Internet Advertising Bureau หรอื IAM) 

ซึง่คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารภายในสิน้ปี 2007 น้ี โดย ณ ปจัจบุนัอยูร่ะหว่างการกําหนด

มาตราฐานในการตรวจสอบ Click Fraud  

 

(3) การแกไ้ขปญัหาดว้ยการจดัใหม้ี นโยบายของบรษิทัเพื่อรองรบัปญัหา Click Fraud 

โดยปจัจบุนั Yahoo! ไดก้ําหนดนโยบายเพิม่เตมิในเรือ่งทีส่าํคญั 2 ประการ คอื คุณภาพของ

การกําหนดราคาโฆษณา (Quality-based pricing)  และการป้องกนัโดเมน (Block Domain) ที่

ไดร้บัแจง้จากผูล้งโฆษณา  (Advertiser) โดยจะอนุญาตให้ ผูล้งโฆษณาสามารถแจง้โดเมนทีไ่ม่

ตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง 

 

3.4.3 การแก้ไขปัญหาโดยบคุคลท่ีสาม (Third party) 

 

นอกจากการแกไ้ขปญัหา Click Fraud ในส่วนของผูล้งโฆษณาดว้ยการรวมกลุ่มเพื่อ

กําหนดขอ้เรยีกรอ้ง (8 ประการ ) ต่อเสริช์เอน็จิน้ และในส่วนของเสริช์เอน็จิน้เองซึง่กระทาํใน

ลกัษณะของ Self-Regulation ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ปจัจบุนัไดม้บีรษิทัภาคเอกชนรเิริม่

เปิดใหบ้รกิารตรวจสอบและพสิจูน์ Click Fraud โดยบุคคลทีส่าม (provider of third-party 

technology and services) ภายใตช้ื่อว่า “Click Forensics” ซึง่ปจัจบุนัมสีมาชกิทีเ่ป็นผู้ ลง

โฆษณาแลว้กว่า 2,500 ราย  ทัง้น้ี Click Forensics ทาํหน้าทีใ่นการสรา้งมาตรฐานและแนวทาง

ปฏบิตัขิองวธิกีารตรวจสอบ pay per click (pay per click measurement guideline and 

standard) สาํหรบัผูล้งโฆษณา ซึง่ดาํเนินการรว่มกบั Interactive Advertising Bureau หรอื IAB 

นอกจากน้ี Click Forensics ยงัทาํหน้าทีเ่ป็นเสมอืนเป็นทีป่รกึษาและใหค้วามช่วยเหลอื

ดาํเนินการใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาในกรณทีีม่เีหตุสงสยัว่าเกดิ Click Fraud ขึน้บนโฆษณาของตน 

ตลอดจนคดิคน้และพฒันาเครือ่งมอืในการตดิตาม Click Fraud ทีเ่กดิกบัผูล้งโฆษณาดว้ย73

74
  

                                                
74

 ClickForensics, “Former eBay Trust & Safety Expert to represent Click 

Forensics and  2,500  Members of  the  Click Fraud Network on the  IAB  Click 

Measurement Working Group,” (September 13, 2006), <http://www.clickforensics.com/ 

news/pressreleases/09-13-06.htm>. 



 44 

 

Click Forensics พยายามจะอธบิายและชีใ้หเ้สริช์เอน็จิน้ทราบว่า ปญัหา Click Fraud 

ในปจัจบุนันัน้สามารถดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูและพสิจูน์ไดว้่าเกดิขึน้จรงิ และผูล้งโฆษณามสีทิธิ

โดยชอบธรรมทีจ่ะรอ้งขอเงนิคนืจากเสริช์เอน็จิน้ดว้ย  ทัง้น้ี ปจัจบุนัผูล้งโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์

เอน็จิน้ไดร้ ับความเดอืนรอ้นเป็นอยา่งมากจากปญัหา Click Fraud น้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะเสริช์

เอน็จิน้รายใหญ่ถา้ไมจ่ดัการกบัปญัหา Click Fraud อยา่งจรงิจงั ซึง่อาจบัน่ทอนความเชื่อมัน่

ของผูล้งโฆษณาจนนํามาสู่ปรากฏการณ์ทีผู่ล้งโฆษณาอาจจะลดหรอืยกเลกิการโฆษณาผ่านเวบ็

เสริช์เอน็จิน้ หรอืปรากฏการณ์ทีผู่ล้งโฆษณาเรยีกรอ้งระบบการคดิค่าใชจ้า่ยการโฆษณารปูแบบ

ใหมท่ีด่กีว่าทีเ่ป็นอยูน้ี่กเ็ป็นได7้4

75
   

 

 3.4.4 แนวทางอ่ืนๆ 

 

นอกจากแนวทางทีก่ล่าวมาตัง้แต่ขอ้ 3.4.1-3.4.3 ขา้งตน้แลว้ ยงัมวีธิกีารหน่ึงทีม่ ี  

ผูก้ล่าวอา้งว่าสามารถป้องกนั Click Fraud ไดผ้ลอยา่งด ีแต่เสริช์เอน็จิน้รายใหญ่อยา่ง 

“Google” ไมไ่ดพ้ยายามทีจ่ะนํามาใช ้คอืวธิขีองเสริช์เอน็จิน้ “Snap” ซึง่ใชว้ธิเีกบ็เงนิแบบ จา่ย

เมือ่มกีารกระทาํ (Pay Per Action) คอื จะมกีารคดิค่าโฆษณากต่็อเมือ่มกีารทาํธุรกรรมผ่าน

เวบ็ไซตข์องผูล้งโฆษณาแลว้เท่านัน้ หมายความ ว่า ผูโ้ฆษณาจะเสยีเงนิกต่็อเมือ่ผูใ้ชง้านคลิก้

โฆษณาและไดก้ระทาํการทีก่่อใหเ้กดิธุรกรรมแลว้เท่านัน้ ไมว่่าจะเป็นการซือ้สนิคา้หรอืกรอกคาํ

รอ้งขอใชบ้รกิารต่างๆ แต่ Google กย็งัคงเลกิทีจ่ะใชว้ธิกีารเกบ็เงนิจากผูโ้ฆษณา ทุกครัง้ทีม่กีาร

คลิก้ไมว่่าคลิก้นัน้จะนําไปสู่การเกดิธุรกรรมอื่นๆ ตามมาหรอืไมก่ต็าม75

76
   

 

ประธานคณะผูบ้รหิารของ Snap เชื่อว่าวธิกีารเกบ็เงนิในลกัษณะดงักล่าว สามารถ

ปกป้อง  ผูโ้ฆษณาจากClick Fraud ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะผูล้งโฆษณาทีไ่มไ่ดเ้ฝ้าดู

ความเป็นไปทางออนไลน์อยา่งใกลช้ดิ เพราะเมือ่ผูโ้ฆษณาจะจา่ย กต่็อเมือ่มกีารทาํธุรกรรม

เท่านัน้ เช่นน้ีแลว้ เงนิทีจ่า่ยไปเพื่อทาํตลาดกจ็ะใหผ้ลตอบแทนมากขึน้ แทนทีจ่ะจา่ยต่อคลิก้

ตามวธิขีองเสริช์เอน็จิน้ในปจัจบุนัทีใ่ชร้ะบบ Pay Per Click  ระบบการคน้หารปูแบบใหมน้ี่จะให้

หลกัประกนัว่าเงนิทีจ่า่ยไปแต่ละครัง้เพื่อทาํการตลาดนัน้จะไดล้กูคา้คนืมาหน่ึงราย76

77
 

                                                
75

 Ibid. 
76

 สรปุความจาก David A. Vise and Mark Malseed, The Google Story, (Delacorte 

Press: November 15, 2005). 
77

 Ibid. 
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บทท่ี 4 

ความรบัผิดของเสิรช์เอน็จ้ิน (Search Engine)  

กบัการฉ้อโกงอนัเกิดจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสิรช์เอน็จ้ิน (Click 

Fraud) 

 

 เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถงึกระบวนการทางกฎหมายในการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย

ใหแ้ก่ผูล้งโฆษณากบักรณี  Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการพสิจูน์ความผดิของเสริช์

เอน็จิน้ การพสิจูน์ความเ สยีหาย ตลอดจนการชดใชค้่าเสยีหาย  อนัจะนําไปสู่ขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบักรอบแนวคดิพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชก้ารทาํการตลาดผ่าน

เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) ในบทต่อไป ทัง้น้ี การศกึษาวเิคราะหใ์นบทน้ี จะนํา

หลกักฎหมายของสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นกฎหมายแห่งสหพนัธรฐั (Federal Law) และกฎหมาย

ระดบัมลรฐั (State Law) ทีเ่คยมคีดเีกีย่วกบั Click Fraud ขึน้สู่การพจิารณาของศาล มา ใชเ้ป็น

หลกัในการศกึษา  เน่ืองจาก เสริช์เอ็นจิน้รายใหญ่ (ไดแ้ก่ Google และ Yahoo! Search) เป็น

นิตบุิคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูว่าในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไทยตอ้งการ

ฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั Click Fraud อาจตอ้งฟ้องรอ้งทีศ่าลประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะตอ้ งใช้

กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินกระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ี

 

จากการศกึษาคาํพพิากษาคดเีกีย่วกบั Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ ซึง่มกัจะนิยมดาํเนิน

กระบวนพจิารณาคดแีบบกลุ่ม (Class Action) ซึง่ใชเ้ป็นหลกักฎหมายสาํคญัในการดาํเนิน

กระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ี เน่ืองจาก การดาํเนินคดแีบบกล่ม (Class Action) นัน้ มี

ววิฒันาการประยกุตม์าจากหลกัยตุธิรรม (equity) เพื่อทีจ่ะใชก้บัการดาํเนินกระบวนพจิารณาใน

คดทีีม่จีาํนวนผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทีเ่ป็นมลูเหตุแห่งการฟ้องรอ้งคดมีจีาํนวนมาก เพราะการทีจ่ะเขา้

มาเป็นคู่ความรว่มเพื่อเขา้มาดาํเนินกระบวนพจิารณาพรอ้มกนันัน้เป็นสิง่ทีไ่มส่า มารถปฏบิตัไิด้

โดยสะดวก เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการซํ้าซอ้นในการฟ้องคด ีเป็นการประหยดัค่าใชจ้า่ยและ

เวลาและเป็นการใหไ้ดม้าซึง่การชีข้าดตดัสนิซึง่มผีลผกูพนัรว่มกนั และเป็นการขจดัปญัหาทีอ่าจ

เกดิแก่ผูเ้สยีหายคนอื่นๆ ทีแ่ยกฟ้องเป็นคดต่ีางหากโดยอาจจะมเีหตุเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัใน 

เรือ่งเขตอํานาจศาล หรอืเพราะเหตุบุคคลเหล่านัน้ไมท่ราบถงึสทิธทิีต่นมอียู ่ 

 

 

 



 46 

นอกจากน้ี การดาํเนินคดแีบบ Class Action นัน้ ยงัมวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะรวบรวมผูม้ ี

ขอ้เรยีกรอ้งรายยอ่ยเพื่อใหส้ามารถทีจ่ะยืน่ขอ้เรยีกรอ้งของตนเขา้มาในศาลได้ 77

78
 ประกอบกบั

จากการศกึษาคาํพพิากษาคด ี Click Fraud เกีย่วกบักระบวนการพสิจูน์ความผดิและความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ ดงันัน้ ในการพสิจูน์ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปน้ี  จะขอ

แบ่งออกเป็น  4 หวัขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

 

4.1 การตรวจสอบการเกดิ Click Fraud  

4.2 กระบวนการดาํเนินคดแีบบ Class Action กบักรณ ีClick Fraud 

4.2.1  เงือ่นไขเบือ้งตน้ในการดาํเนินคดแีบบกลุ่มกรณ ีClick Fraud 

4.2.2 หลกัเกณฑท์ีส่มควรอนุญาต (maintainable) ใหฟ้้องคดแีบบกลุ่มกรณ ี 

  Click Fraud 

4.2.3 การดาํเนินคดแีบบ Class Action กรณ ีClick Fraud 

4.2.4 บทวเิคราะหข์อ้กล่าวหาของกลุ่มผูฟ้้องรอ้งเพื่อขอดาํเนินคดแีบบ 

Class Action กบักรณ ีClick Fraud (Class Action Allegations) 

4.3 กระบวนการพสิจูน์ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ 

4.3.1 สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาในการฟ้องคด ี(Substantive Allegations  

Common to All Counts) 

(1) สาระสาํคญัทัว่ไปของขอ้กล่าวหา 

(2) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการเกดิ Click Fraud 

(3) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการแพรห่ลายของ Click 

Fraud 

(4) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการทีเ่สริช์เอน็จิน้ไมย่อม

เปิดเผย 

      ขอ้มลูการแพรห่ลายของ Click Fraud 

4.3.2 ประเดน็แห่งคดเีพื่อพสิจูน์ความรบัผดิของเสริช์เอน็จิน้ 

 (1) การผดิสญัญา (Breach of Contract) 

  (2) การละเลยไมเ่อาใจใส่ในเรือ่ง Click Fraud ของเสริช์เอน็จิน้  

(Negligence) 

                                                

 
78

 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา , เอกสารประกอบการสมัมนาเพื่อรบัฟงัความ

คดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิี พจิารณา

ความแพ่ง (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... ( กฎหมายเกีย่วกบัการดาํเนินคดแีบบกลุ่ม ) เมื่อวนัที ่ 16-18 

กนัยายน 2548, หน้า 2. 
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  (3) การรํ่ารวยอยา่งไมส่ามารถแสดงเหตุผลไดข้องเสริช์เอน็จิน้ 

(Unjust  

        Enrichment) 

  (4) การทาํการคา้ทางธุรกจิอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Unfair Business 

Practices) 

4.4 ภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืของคู่ความ 

 

4.1 การตรวจสอบการเกิด Click Fraud  

 

 การแกไ้ขปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็

จิน้ (Click Fraud) นบัว่าเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยากในทางปฏบิตั ิเน่ืองจากเราไมส่ามารถทราบได้

ว่าผูก้ระทาํนัน้เป็นใครและมวีตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ดงันัน้ สิง่ทีท่าํไดด้ทีีสุ่ดกค็อื การตรวจสอบ

ว่าคลิก้แต่ละครัง้เกดิขึน้จากการฉ้อโกงหรอืไม ่และหากเป็นเช่นนัน้กไ็มส่มควรทีจ่ะเกบ็ค่า

โฆษณาอนัเกดิจากคลิก้ทีไ่มถู่กตอ้ง (invalid clicks) ดงักล่าว ซึง่กระบวนการในการตรวจสอบที่

กล่าวมาน้ี   กท็าํไดค้่อนขา้งยาก เพราะนอกจากจะก่อใหเ้กดิความยากในแงข่องการตรวจสอบ

ว่าคลิก้แต่ละครัง้เป็นคลิก้ทีถู่กตอ้งหรอืไมแ่ลว้ ยงัมคีวามยากทีจ่ะพสิจูน์ความถูกตอ้งแทจ้รงิ

ของผลลพัธท์ีไ่ ดจ้ากการตรวจสอบนัน้ดว้ย 78

79
 นอกจากน้ี กระบวนการในการตรวจ สอบความ

ถูกตอ้งของคลิก้ (valid clicks) นัน้ ยงัไมม่กีารเปิดเผยเป็นการทัว่ไปอกีดว้ย มเีพยีงเสริช์เอน็จิน้

เท่านัน้ทีท่ราบกระบวนการตรวจสอบดงักล่าว เน่ืองจากเสริช์เอน็จิน้ไมต่อ้งการใหก้ระบวนการ

ตรวจสอบความถูกต้องของคลิก้ดงักล่าวล่วงรูไ้ปถงึกลุ่มบุคคลทีไ่มห่วงัด ี (unethical users) ซึง่

อาจนําไปสู่การก่อใหเ้กดิการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์

เอน็จิ้น (Click Fraud) อยา่งแพรห่ลายต่อไปในอนาคต จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหผู้ล้งโฆษณา 

(advertisers) ไมส่า มารถตรวจสอบหรอืแมก้ระทัง่โตแ้ยง้เสริช์เอน็จิน้เกีย่วกบัค่าโฆษณาที่

เกดิขึน้79

80
  

 

 ยกตวัอยา่งในกรณขีอง “lendingexpert.com”
81

 ซึง่ผูล้งโฆษณาเริม่สงัเกตเหน็ว่าการ

คลิก้บนโฆษณาของเวบ็ตนนัน้เพิม่ขึน้อยา่งน่าสงสยั เพราะมคีลิก้จาํนวนมากมาจาก IP 

Address เดยีวกนั และไมม่ี คลิก้ใดทีนํ่าไปสู่การทาํธุรกจิ ผูล้งโฆษณาเริม่ตดิตามและเฝ้าดู

พฤตกิรรมการคลิก้ทีเ่กดิขึน้บนโฆษณาจาก Log file ของเวบ็ไซตต์นเอง จงึไดพ้บความผดิปกติ

                                                
79

 http://en.wikipedia.org/wiki/Click_fraud 
80

 Ibid. 
81

 รายละเอยีดอยูใ่นบทที ่3 
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เกดิขึน้ว่า ในแต่วนัมคีลิก้จาํนวนมากมาจาก  IP Address แห่งเดยีวกนัถงึรอ้ยละ 30-40 ของ

จาํนวนคลิก้ทัง้หมด ในขณะทีผู่ล้งโฆษณากําลงัวติกกงัวลถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และไมท่ราบว่า

จะตอ้งทาํอยา่งไรต่อไป ผูล้งโฆษณาทาํไดเ้พยีงตดิต่อไปยงัเสริช์เอน็จิน้ใหต้รวจสอบความ

ผดิปกตดิงักล่าว แต่สิง่ทีไ่ดร้บัเป็นคาํตอบจากเสริช์เอน็จิน้ คอื  เสริช์เอน็จิน้สัง่ใหผู้ล้งโฆษณา

จดัส่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิขอ้สงัสยัเกีย่วกบั Click Fraud ใหแ้ก่เสริช์  

เอน็จิน้  อาทิ กลุ่มเป้าหมายและคาํคน้หาทีส่มัพนัธก์บัคลิก้ทีต่อ้งสงสยั , วนัและเวลาของการ

คลิก้ทีต่อ้งสงสยั , คาํอธบิายของผูล้งโฆษณาทีบ่รรยายถงึแนวโน้มซึง่ทาํใหผู้ล้งโฆษณาพบการ

คลิก้ทีต่อ้งสงสยั , ขอ้มลูทีช่่วยระบุถงึ IP Address ทีต่อ้งสงสยั เป็นตน้ เพื่อตนเองจะไดไ้ป

ตรวจสอบต่อไป 

 

 ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งในกระบวนการตรวจสอบการเกดิ Click 

Fraud ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึควรดาํเนินการดงัน้ีเพื่อใหก้ระบวนการตรวจสอบการเกดิ Click 

Fraud มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัน้ี  

 

 (1) ควรมกีารกําหนดหน้าทีข่องเสริช์เอน็จิน้ไวใ้นสญัญาการลงโฆษณาระหว่างเสริช์เอน็

จิน้กบัผูล้งโฆษณาว่า เสริช์เอน็จิน้มหีน้าทีต่อ้งรายงานและแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัคลิก้ที่

เกดิขึน้ทัง้หมดใหผู้ล้งโฆษณาไดร้บัทราบ ทัง้น้ี อาจแจง้ใหผู้ล้งโฆษ ณาทราบพรอ้มกบัการเรยีก

เกบ็เงนิค่าลงโฆษณา (billing) กไ็ด ้เพื่อใหผู้ล้งโฆษณาสามารถตรวจสอบความผดิปกตขิองคลิก้

ทีเ่กดิขึน้จากการลงโฆษณาแต่ละรายการได ้ 

 

 (2) ผูล้งโฆษณา (advertiser) อาจตรวจสอบความผดิปกตขิองการคลิก้บนโฆษณาของ

เวบ็ไซตต์นเองว่าเขา้ขา่ยการเกดิ Click Fraud หรอืไม ่โดยการสงัเกตไดจ้ากปจัจยัสาํคญั 2 

ประการ คอื ประการแรก ไดแ้ก่ ค่าโฆษณาของบรษิทัเพิม่ขึน้จากสถติเิดมิทีผ่่านมาอยา่ง

ผดิปกตหิรอืไม ่  และยิง่จะช่วยสรา้งความชดัเจนมากขึน้หากเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนธุ รกรรมที่

เกดิขึน้ผ่านเวบ็ไซต ์ ประการทีส่อง ไดแ้ก่ พฤติ กรรมการคลิก้ทีเ่กดิขึน้บนโฆษณาของต น เช่น 

ทีอ่ยูบ่นอนิเทอรเ์น็ต  (IP Address) ของแต่ละคลิก้มาจากหมายเลขเดยีวกนัหรอืไมเ่มือ่

เปรยีบเทยีบกบัคลิก้ทัง้หมด 
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4.2 กระบวนการดาํเนินคดีแบบ Class Action กบักรณี Click Fraud 

 

 หากพจิารณาคาํพพิากษาคดเีกีย่วกบั Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มกัจะนิยมดาํเนิน

กระบวนพจิารณาคดแีบบกลุ่ม (Class Action) ซึง่ใชเ้ป็นหลกักฎหมายสาํคญัในการดาํเนิน

กระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ีและ จากการศกึษาคดเีกีย่วกบั Click Fraud หลายคดชีื่อดงัไม่

ว่าจะเป็นคดรีะหว่าง  Click defense Inc. v. Google หรอืคดชีื่อดังอยา่งคดรีะหว่าง Lane’s 

Gifts and Collectibles v. Google Yahoo, Lycos พบว่า ไดนํ้ากระบวนการดาํเนินคดแีบบ 

Class Action มาใช ้ภายใต ้Federal Rules of Civil Procedure ขอ้ 23 เป็นหลกักฎหมาย

สาํคญัในการดาํเนินกระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ีโดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

 4.2.1  เง่ือนไขเบือ้งต้นในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มกรณี Click Fraud
82

 

   

 (1) จาํนวนสมาชกิของกลุ่มตอ้งมจีาํนวนมากพอ (numerous) และการเป็นสมาชกิของ

กลุ่ม (members) จะเขา้มารว่มกนัในคดเีป็นสิง่ทีย่าก (impracticable) โดยจะพจิารณาตาม

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้ค ราวไป ผูเ้สยีหายจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ไมใ่ช่เป็นเพยีงการคาดคะเนถงึบุคคลทีอ่าจไดร้บัความเสยีหาย  ยกตวัอยา่งคดรีะหว่าง  Click 

defense Inc. v. Google จะประกอบไปดว้ยกลุ่มบรษิทัทีจ่า่ยเงนิใหก้บั Google ผ่านทาง 

Google AdWords ใน 5 ปี ทีผ่า่นมา เป็นตน้ 

  

 (2) มปีญัหาขอ้กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิชนิดเดยีวกนัในกลุ่ม (common question to 

fact or law) ซึง่โจทกต์อ้งแสดงใหศ้าลเหน็ว่าปญัหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายรว่มกนัของกลุ่ม

นัน้มคีวามสาํคญักว่าปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายของสมาชกิแต่ละคน โดยขอ้เรยีกร้ อง

ของสมาชกิกลุ่มของโจทกใ์นคดเีกีย่วกบั Click Fraud น้ีอยูบ่นพืน้ฐานอนัเน่ืองมาจากการที่

เสริช์เอน็จิน้กระทาํการโดยบกพรอ่งต่อหน้าที ่ไมด่าํเนินการป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก Click 

Fraud ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้สามารถจดัการกบัปญัหา Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ได ้แต่ เสริช์

                                                

 
82

 Rule 23 (a) Prerequisites to a Class Action. One or more members of a class 

may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if (1) the class is so 

numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or 

fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are 

typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will 

fairly and adequately protect the interests of the 

class. 
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เอน็จิน้เลอืกทีจ่ะไมก่ระทาํการป้องกนัปญัหาดงักล่าวเน่ืองจากอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้

หรอืผลตอบแทนต่างๆ ทีไ่ดร้บั จะเหน็ไดว้่าแมต้ามขอ้เทจ็จรงิโจทกจ์ะอา้งเรือ่งการผดิสญัญา

หรอืละเมดิซึง่เป็นขอ้เรยีกรอ้งส่วนบุคคลกต็าม แต่กเ็ป็นการอา้งอยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกนัคื อ 

ความบกพรอ่งต่อหน้าทีข่องเสริช์เอน็จิน้ทีไ่มด่าํเนินการป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก Click 

Fraud ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้สามารถจดัการกบัปญัหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ได ้จงึไมถ่อืว่าขอ้

เรยีกรอ้งของโจทกท์ีเ่กีย่วกบัการผดิสญัญาหรอืละเมดิเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีแ่ตกต่างกบั สมาชกิของ

กลุ่มคนอื่นๆ และอยูเ่หนือขอ้เรยีกรอ้งของสมาชกิของกลุ่มและถอืว่ามปีญัหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้

กฎหมายรว่มกนั 

 

 (3) ขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้ต่อสู ้ (typical or defense of claim) ของคู่ความจะตอ้งเป็นขอ้

เรยีกรอ้งหรอืขอ้ต่อสูท้ีม่คีวามมุง่หมายเพื่อผลของคาํพพิากษาอย่ างเดยีวกนัหรอืในลกัษณะ

เดยีวกนั ซึง่กรณน้ีีจะต่างจากกรณขีองขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายรว่มกนัในกลุ่มทีเ่ป็นรากฐาน

ของความรบัผดิ แต่ขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้ต่อสูค้อืการมุง่ต่อผลเพื่อพสิจูน์ใหเ้หน็ว่าคู่ความอกีฝา่ย

หน่ึงตอ้งรบัผดิ เพื่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพในการดาํเนินค ดแีละเพื่อมใิหผ้ลประโยชน์ของ

สมาชกิในกลุ่มตอ้งอยูใ่นภาวะทีเ่สีย่งอนัเน่ืองมาจากการทีข่อ้เรยีกรอ้งหรอืความมุง่หมายของ

ผูแ้ทนของกลุ่มและกลุ่มแตกต่างกนัอนัจะก่อใหเ้กดิการขดักนัของผลประโยชน์ และทาํใหผู้ร้อ้ง

ไมม่คีวามเป็นผูแ้ทนอยา่งเพยีงพอ ทัง้น้ี ในคดเีกีย่วกบั Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ ขอ้เรยีกรอ้งหรอื

ขอ้ต่อสูข้องกลุ่มกค็อืการอา้งเหตุผลว่ามสีมาชกิของกลุ่มจาํนวนมากทีไ่ดร้บัความเสยีหายอนั

เน่ืองมาจากการกระทาํ Click Fraud เพราะเหตุทีเ่สริช์เอน็จิน้ซึง่เป็นจาํเลยไมด่าํเนินการ

ป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก Click Fraud ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้สามารถจดัการกบัปญัหา

ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ได ้และรอ้งขอต่อศาลใหจ้าํเลย ชดใชค้่าเสยีหายโดยใชส้ตูรการคาํนวณ

ค่าเสยีหายอนัเดยีวกนั 

 

4.2.2 หลกัเกณฑท่ี์สมควรอนุญาต (maintainable) ให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณี  

 Click Fraud 

  

 นอกจากเงือ่นไขดงัทีก่ล่าวมา ขา้งตน้แลว้ หลั กเกณฑท์ีศ่าลจะใชใ้นการพจิารณาว่า

สมควรอนุญาตใหม้กีารดาํเนินคดแีบบ Class Action กรณ ีClick Fraud หรอืไมน่ัน้ ตอ้งเขา้

เงือ่นไขขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

 (1) การดาํเนินคดแียกอาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายดงัต่อไปน้ี  (ก) การพจิารณา

วนิิจฉยัคดขีองศาลทีแ่ตกต่างกนัห รอืไมเ่ป็นไปในทาํนองเดยีวกนัทีม่ต่ีอบุคคลหน่ึงบุคคลใดใน
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กลุ่มจะก่อใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมกนัในขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัคู่ความฝา่ยตรงขา้ม หรอื (ข) การ

พจิารณาคดเีกีย่วกบัสมาชกิของกลุ่มนัน้โดยทางปฏบิตัจิะกระทบกระเทอืนถงึประโยชน์ของ

สมาชกิทีม่ใิช่คู่ความในคดหีรอืเป็นเหตุ ใหบุ้คคลทีม่ใิช่คู่ความในคดหียอ่นความสามารถในการ

ปกป้องผลประโยชน์ของตนไดอ้ยา่งเตม็ที(่Rule 23 (b)(1))
83

  

 ทัง้น้ี หากพจิารณาจากคดเีกีย่วกบั Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ มผีูล้งโฆษณาไดร้บัความ

เสยีหายจากการทาํ Click Fraud เป็นจาํนวนมากและมคีวามประสงคท์ีจ่ะฟ้องรอ้งคดี ต่อศาล

เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายแก่เสริช์เอน็จิน้ผูเ้ป็นจาํเลย ซึง่จะเหน็ไดว้่าการฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกบั 

Click Fraud ดงักล่าวนัน้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อใหม้กีารคุม้ครองผลประโยชน์ของสมาชกิในกลุ่ม

จากความเสีย่งในการทีอ่าจมคีาํพพิากษาทีม่ผีลบงัคบัต่อ เสริช์เอน็จิน้ ทีแ่ต กต่างกนั  ซึง่

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีส่มควรอนุญาตใหฟ้้องคดแีบบ Class Action ขา้งตน้  

 

 (2) ศาลจะพจิารณาว่าปญัหาขอ้กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิของกลุ่มมคีวามสาํคญัมากกว่า

ปญัหาทีก่ระทบต่อสมาชกิแต่ละคน และ Class Action เป็นวธิเีดยีวทีด่กีว่าวธิอีื่นในการ

พจิารณาขอ้โตแ้ย้ งอยา่งยตุธิรรมและมปีระสทิธภิาพ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขดงัน้ี (ก) 

ผลประโยชน์ของสมาชกิของกลุ่มรายบุคคลในการควบคุมแยกฟ้องรอ้งคดหีรอืแยกต่อสูค้ด ี (ข) 

ขอบเขตและสภาพของคดทีีเ่กีย่วกบัขอ้โตแ้ยง้ทีส่มาชกิของกลุ่มไดเ้ริม่ฟ้องหรอืถูกฟ้องไปแลว้ 

(ค) ความประสงคห์รอืไมป่ ระสงคใ์นการดาํเนินคดใีนเขตศาลใดศาลหน่ึง และ (ง) ปญัหาทีอ่าจ

พบในการดาํเนินคดแีบบ Class Action (Rule 23 (b)(3))
84

  

                                                

 
83

 Rule 23 (b)(1) the prosecution of separate actions by or against individual 

members of the class would create a risk of (A) inconsistent or varying adjudications 

with respect to individual members of the class which would establish incompatible 

standards of conduct for the party opposing the class, or (B) adjudications with respect 

to individual members of the class which would as a practical matter be dispositive of 

the interests of the other members not parties to the adjudications or substantially 

impair or impede their ability to protect their interests;  

 
84

 Rule 23 (b)(3) the court finds that the questions of law or fact common to the 

members of the class predominate over any questions affecting only individual 

members, and that a class action is superior to other available methods for the fair and 

efficient adjudication of the controversy. The matters pertinent to the findings include: 

(A) the interest of members of the class in individually controlling the prosecution or 

defense of separate actions; (B) the extent and nature of any litigation concerning the 

controversy already commenced by or against members of the class; (C) the desirability 
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 ทัง้น้ี หากพจิารณาปรบัใชก้บัคดเีกีย่วกบั Click Fraud หลกัเกณฑข์อ้น้ีถอืไดว้่า เป็น

กรณทีีศ่าลมสีทิธทิีจ่ะพจิารณาไดเ้องว่าจะใชห้ลกัเกณฑ์ ขอ้น้ี มาใชใ้ นการดาํเนินกระบวน

พจิารณากรณ ีClick Fraud หรอืไม ่ซึง่ก่อนทีศ่าลจะนํามาใชศ้าลจะตอ้งตรวจสอบว่าปญัหาทาง

กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิของสมาชกิของกลุ่มทีม่อียูน่ัน้มผีลต่อสมาชกิของกลุ่มเป็นรายบุคคล

หรอืไม ่และวธิกีารทีก่ําหนดจะดกีว่าวธิกีารอื่นๆ ทีม่อียูใ่นการใหค้วามเป็นธร รมและการ

พจิารณาคดไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หลกัเกณฑโ์ดยตวัของมนัเองระบุวธิกีารสีป่ระการใหศ้าล

พจิารณา คอื ตอ้งเขา้เงือ่นไขเบือ้งตน้ (prerequisite) เสยีก่อน นอกจากนัน้กจ็ะตอ้งพจิารณาว่า

การใชก้ารดาํเนินคดแีบบ Class Action นัน้จะมผีลดกีว่าวธิกีารอื่น ในทนัททีีส่าม ารถทาํได้

หลงัจากไดฟ้้องคดแีบบ Class Action ศาลจะตอ้งมคีาํสัง่ว่าการฟ้องคดนีัน้จะเป็นการฟ้องคดี

แบบ Class Action ไดห้รอืไม ่แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งจดัใหม้กีารไต่สวนมลูฟ้องของจาํเลยก่อน 

 

 4.2.3  การดาํเนินคดีแบบ Class Action กรณี Click Fraud 

  

 (1) เมือ่มกีารนําคด ี Click Fraud ขึน้สู่ศาล และศาลเหน็สมควรใหด้าํเนินกระบวน

พจิารณาแบบ Class Action แลว้ ศาลจะตอ้งแจง้ไปยงัผูล้งโฆษณาซึง่เป็นสมาชกิของกลุ่มแต่

ละรายโดยตรงโดยการส่งหนงัสอืบอกกล่าวใหท้ราบเรือ่ง การส่งหนงัสอืบอกกล่าวนัน้อาจทาํ

โดยวธิกีารใดกไ็ดโ้ดยพจิารณาจากสภาพของเหตุการณ์ ในกรณทีีท่ราบถงึชื่อและทีอ่ยูท่ ีแ่น่นอน

ของผูล้งโฆษณากต็อ้งส่งไปยงัสมาชกิคนนัน้โดยตรง ในกรณทีีไ่มท่ราบถึ งชื่อและทีอ่ยูข่องผูล้ง

โฆษณา จงึจะส่งโดยการประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพ ์ถา้ทราบถงึชื่อและทีอ่ยูโ่ดยชดัเจน

ของผูล้งโฆษณาซึง่เป็นสมาชกิของกลุ่มแลว้ไมไ่ดส้่งหนงัสอืบอกกล่าวโดยตรงไปยงัผูล้งโฆษณา

จะเป็นการขดัต่อหลกักระบวนการยตุธิรรม (due process) การบอกกล่าวนัน้จะตอ้งแจง้ใหผู้ล้ง

โฆษณาทราบว่ามคีวามประสงคท์ีจ่ะอยูใ่นกลุ่ม Class Action หรอืไม ่ถา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ

อยูใ่นกลุ่มจะตอ้งแจง้ความจาํนงไปยงัศาลภายในระยะเวลาทีก่ํา หนดในหนงัสอืบอกกล่าว 

มฉิะนัน้จะถอืว่าเป็นผูล้งโฆษณารายนัน้เป็นสมาชกิของกลุ่มไปโดยปรยิาย และเมื่ อศาลมคีาํ

พพิากษาหรอืคาํสัง่  คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ยอ่มผกูพนัผูล้งโฆษณาซึง่เป็นสมาชกิ ของกลุ่ม

ทุกคน อยา่งไรกต็าม เมือ่ผูล้งโฆษณาเป็นสมาชกิของกลุ่มแลว้ แต่ไมอ่าจมาศ าลได ้และมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะมผีูแ้ทนของตนเองเขา้มาในคดเีพื่อรกัษาสทิธขิองตน ผูล้งโฆษณากอ็าจตัง้ที่

ปรกึษาของตนเขา้มาในศาลได้84

85
 

                                                                                                                                       

or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; (D) 

the difficulties likely to be encountered in the management of a class action. 

 
85

 Rule 23 (c) Determination by Order Whether Class Action To Be Maintained--

Notice--Judgment--Actions Conducted Partially as Class Actions. 
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 (2) สาํหรบัเรือ่งผลคาํสัง่หรอืคาํพพิากษาของศาล จะมผีลผกูพนัต่อผูล้งโฆษณาทีไ่ดร้บั

หนงัสอืบอกกล่าวทุกรายซึง่ไมไ่ดแ้สดงความจาํนงขอออกจากกลุ่ ม (opt-out) ยกตวัอยา่ง Class 

Action คดรีะหว่าง Click defense Inc. v. Google จะประกอบไปดว้ยกลุ่มบรษิทัทีจ่า่ยเงนิ

ใหก้บั Google ผ่านทาง Google AdWords ใน 5 ปี ทีผ่่านมา ดงันัน้ ผูล้งโฆษณาทีเ่ป็นสมาชกิ

ของกลุ่มและไดร้บัหนงัสอืบอกกล่าว หากไมไ่ดแ้สดงความจาํนงขอ ออกจากกลุ่ม ผลคอื จะตอ้ง

ถอืตามคาํสัง่หรอืคาํพพิากษาของศาลในการดาํเนินคด ี Class Action นัน้ เช่น เรือ่งการชดใช้

เยยีวยาความเสยีหาย เรือ่งการหา้มฟ้องซํ้า เป็นตน้85

86
 

 

4.2.4 บทวิเคราะหข้์อกล่าวหาของกลุ่มผูฟ้้องร้องเพ่ือขอดาํเนินคดีแบบ Class 

Action กบักรณี Click Fraud (Class Action Allegations) 

 

  จากการศกึษาตวัอยา่งคด ีClick Fraud หลายคดทีีม่กีารดาํเนินกระบวนการแบบ Class 

Action พบว่า ขอ้กล่าวหาของกลุ่มผูฟ้้องรอ้งเพื่อขอดาํเนินคดแีบบ Class Action กบักรณ ีClick 

                                                                                                                                       

 (1) As soon as practicable after the commencement of an action brought as a 

class action, the court shall determine by order whether it is to be so maintained. An 

order under this subdivision may be conditional, and may be altered or amended before 

the decision on the merits. 

 (2) In any class action maintained under subdivision (b)(3) of this rule, the court 

shall direct to the members of the class the best notice practicable under the 

circumstances, including individual notice to all members who can be identified through 

reasonable effort. The notice shall advise each member that (A) the court will exclude 

the member from the class if the member so requests by a specified date; (B) the 

judgment, whether favorable or not, will include all members who do not request 

exclusion; and (C) any member who does not request exclusion may, if the member 

desires, enter an appearance through counsel. 

 
86

 Rule 23 (c)(3) The judgment in an action maintained as a class action under 

subdivision (b)(1) or (b)(2) of this rule, whether or not favorable to the class, shall 

include and describe those whom the court finds to be members of the class. The 

judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)(3) of this rule, 

whether or not favorable to the class, shall include and specify or describe those to 

whom the notice provided in subdivision (c)(2) of this rule was directed, and who have 

not requested exclusion, and whom the court finds to be members of the class. 
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Fraud ตามกฎขอ้ 23 ของ Rules of Civil Procedure ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายระดบัสหพนัธรฐั

(Federal Law) และกฎหมายระดบัมลรฐั (State Law) ใหเ้หตุผลสาํคญัพอสรปุไดด้งัน้ี  

 

(1) เน่ืองจากสมาชกิของกลุ่ม (Members of the Class) ซึง่เป็นผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีไ่ด้

ประโยชน์จากการฟ้องรอ้งน้ี อยู่อยา่ง กระจดักระจายในหลายๆ  รฐัใน ประเทศ สหรฐัอเมรกิา  

(dispersed throughout the United States) และมจีาํนวนผูเ้สยีหายมากเพยีงพอ (numerous)  

อกีทัง้การจะเขา้มารว่มกนัในคดเีป็นสิง่ทีย่าก (impracticable)  นอกจากน้ี จาํนวนผูเ้สยีหายที่

แทจ้รงิทีจ่ะเขา้รว่มเป็นสมาชกิของกลุ่ม (the exact number of Class members) กไ็มส่ามารถ

ทีจ่ะระบุเป็นจาํนวนทีแ่น่นอนได้  โดยผูฟ้้องรอ้งเชื่อว่าอาจมี จาํนวนมากถงึกว่าพนัราย  ซึง่อาจ

ระบุกลุ่มของผูเ้สยีหายทัง้หมดไดจ้ากรายการต่างๆ ทีเ่สริช์เอน็จิน้ บนัทกึไวใ้นระบบ  (identified 

from records maintained by Search Engine) นัน่เอง 

 

(2) ขอ้เรยีกรอ้งของโจทก ์ (Plaintiff’s claims) เหมอืนกบัขอ้เรยีกรอ้งหรอื ขอ้ต่อสู้ของผู้

ลงโฆษณาซึง่เป็นสมาชกิของกลุ่มและไดร้บัความเสยีหายจากกระทาํจากเสริช์เอน็จิน้ 

 

(3) โจทก ์ (Plaintiff) ซึง่เป็นตวัแทนของผูล้งโฆษณาทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการ

กระทาํของจาํเลยเป็นผูซ้ึง่ มคีวามยตุธิรรม  (fairly) ทีจ่ะปกป้องผลประโยชน์ ของสมาชกิกลุ่มทุก

คน นอกจากน้ี โจทกเ์องกไ็มไ่ดม้ผีลประโยชน์หรอืขอ้ขดัแยง้ ใดๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั สมาชกิของ

กลุ่มจากการทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มเพื่อดาํเนินการฟ้องรอ้คด ี

 

(4) หากไม่ดาํเนินคดแีบบ Class Action แลว้ จะทาํใหค้วาม เสยีหายของสมาชกิของ

กลุ่มแต่ละรายอาจมมีลูค่า เลก็น้อย ทาํใหค้่า ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดีของสมาชกิของกลุ่มในกรณี

ทีม่กีารฟ้องรอ้งแยกเป็นรายกรณอีาจไมคุ่ม้ค่าทีจ่ะฟ้องรอ้งนัน่เอง 

 

(5) โจทกซ์ึง่เป็นตวัแทนสมาชกิของกลุ่ม เชื่อว่า จะไมม่คีวามยุง่ยากในการจดัการ

ฟ้องรอ้งดาํเนินคดแีบบ Class Action 

 

(6) การตัง้ปญัหาขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จรงิชนิดเดยีวกนัในกลุ่ม (the questions of 

law and fact common to the members of class)  นัน้มคีวามสาํคญักว่าปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอื

ขอ้กฎหมายของสมาชกิแต่ละคน ทัง้น้ี การตัง้ป้ญหาขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว ไดแ้ก่ 

o ความแพรห่ลายของ Click Fraud 

o โครงสรา้งของสญัญาระหว่างเสริช์เอน็จิน้กบัสมาชกิของกลุ่ม 

o การกระทาํหรอืการละเลยต่อหน้าทีข่องเสริช์เอน็จิน้ 
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o การส่งเสรมิการขาย AdWords Program ของเสริช์เอน็จิน้นัน้ ได้

ดาํเนินการโดยละเลยในเรือ่งของการป้องกนัความแพรห่ลายของการเกดิ 

Click Fraud 

o การกระทาํผดิสญัญาของเสริช์เอน็จิน้ 

o มาตรการของเสริช์เอน็จิน้ทีเ่พยีงพอเพื่อป้องกนัการเกดิ Click Fraud 

o ความเหมาะสมของวธิกีารคดิคาํนวณเงนิเพื่อชดใชค้นืใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บั

ผลกระทบหรอืความเสยีหายจาก Click Fraud 

o จาํนวนสมาชกิของกลุ่มทีเ่หมาะสมทีจ่ะอยูใ่นขอบเขตของการฟ้องรอ้ง และ 

หลกัการหรอืวธิกีารคาํนวณมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

 

4.3 กระบวนการพิสจูน์ความรบัผิดของเสิรช์เอน็จ้ิน 

 

4.3.1 สาระสาํคญัของข้อกล่าวหาในการฟ้องคดี (Substantive Allegations 

Common to All Counts) 

 

  เมือ่ศาลมคีาํสัง่อนุญาตใหโ้จทกซ์ึง่เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มที่ ไดร้บัความเสยีหายจาก

การกระทาํของเสริช์เอน็จิน้แลว้ และจากการศกึษารายละเอยีดและสาระสาํคญัของคาํฟ้องซึง่

ศาลจะนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาคด ี Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ พบว่าในหลายคดกีล่าวถงึขอ้

กล่าวหาในการฟ้องคด ีดงัน้ี 

 

(1) สาระสาํคญัทัว่ไปของขอ้กล่าวหา 

 

สาํหรบัสาระสาํคัญทัว่ไปของขอ้กล่าวหาในการฟ้องรอ้งคด ี Click Fraud นัน้ โจทกจ์ะ

เริม่ตน้ดว้ยการกล่าวถงึลกัษณะทัว่ไปของเสริช์เอน็จิน้และการใชง้านเสริช์เอน็จิน้ของผูใ้ชง้าน

อนิเทอรเ์น็ตในปจัจบุนั  ลกัษณะและวธิกีารคดิคาํนวณเงนิค่าใชจ้า่ยในการลงโฆษณา ตลอดจน

รายไดข้องเสริช์เอน็จิน้ ทีเ่กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตม์าจากค่าลงโฆษณา  เพื่อแสดงใหศ้าลเหน็ถงึ

ภาพรวมการทาํงานและธุรกจิการลงโฆษณาของเสริช์เอน็จิน้ อนัจะนํามาสู่การเกดิขึน้ของ Click 

Fraud    โดยมรีายละเอยีดในการนําเสนอขอ้กล่าวหา ดงัน้ี 

 

(1.1) Google หรอื Yahoo! Search เป็นเสริช์เอน็จิน้ทีใ่หบ้รกิารคน้หาขอ้มลูโดยไมม่คีดิ

ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร  (Free Internet Search Engine) ซึง่นิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายใน

อนิเทอรเ์น็ต และมผีูใ้ชง้านกว่ารอ้ยลา้นคน และครอบคลุมเวบ็เพจกว่าพนัลา้นเวบ็   และสาํหรบั
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กรณขีอง Google นัน้ ไดม้กีารนําใชโ้ปรแกรม AdWords ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ค.ศ. 2000 เป็นตน้

มา เพื่อใหเ้ป็นเครือ่งมอืในการโฆษณาใหก้บัผูโ้ฆษณ าทีม่คีวามตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต

เขา้มาคน้หาขอ้มลูตามทีต่อ้งการดว้ยคาํคน้หาต่างๆ (Keywords)  

 

(1.2) ผู้ลงโฆษณาจะจา่ยเงนิ ค่าลงโฆษณาใหก้บัเสริช์เอน็จิน้ซึง่ใชว้ธิกีารคาํนวณ

ค่าใชจ้่ายจากจาํนวนคลิก้ของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีค่ลิก้บนโฆษณา (Pay Per Click) และใน

กรณขีอง Google นัน้ รายไดเ้กอืบทัง้หมด (กว่า 99 เปอรเ์ซน็ต์ ) ที ่Google ไดร้บัจากการ

ใหบ้รกิารคน้หาขอ้มลูเกดิจากค่าโฆษณาทัง้สิน้ 

 

(1.3) ผู้ลงโฆษณากบัเสริช์เอน็จิน้ จะคดัเลอืกคาํคน้หาต่างๆ (Keywords) ทีเ่หมาะสม 

เพื่อใหส้ามารถใชค้าํดงักล่าวในการคน้หาโฆษณาของผูล้งโฆษณาไดง้า่ย และเป็นการตรวจสอบ

และ     จดัระเบยีบการลงโฆษณาดว้ย  ทัง้น้ี ในบางกรณี  ผู้ลงโฆษณาอาจมกีารประมลู ราคา 

(bid) สาํหรบั  คาํคน้หานัน้ๆ เพื่อใหโ้ฆษณาของตนเองนัน้ขึน้มาอยู่ ในลาํดบัแรกๆ ของผลลพัธ์

เมือ่มผีูใ้ชง้านพมิพค์าํคน้หานัน้ๆ นัน่หมายความว่า ราคาของคาํคน้หานัน้ๆ อาจจะเริม่ตัง้แต่ 50 

เซน็ต ์(Cents) ไปจนถงึ 100 เหรยีญสหรฐัต่อการคลิก้หน่ึงครัง้กไ็ด ้

 

(1.4) นอกจากน้ี กรณขีอง Google ยงัมวีธิกีารทีนํ่าเอาขอ้มลูทีอ่ยูใ่น AdWords นัน้ ส่ง

ต่อใหก้บัเวบ็ไซต์ อื่นๆ เพื่อเป็นช่องท างในการโฆษณาอกีวธิหีน่ึงผ่านโปรแกรม AdSense 

(AdSense Program) โดยผู้แทนโฆษณานัน้ จะได้รบัส่วนแบ่งจากเงนิ ค่าโฆษณาที ่ Google 

ไดร้บัจากผูล้งโฆษณานัน่เอง 

 

(2) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการเกดิ Click Fraud 

 

 นอกจากการบรรยายสาระสาํคญัทัว่ไปของขอ้กล่าวหาเพื่อใหศ้าลทราบถงึภาพรวมการ

ทาํงานและธุรกจิการลงโฆษณาของเสริช์เอน็จิน้แลว้ โจทกจ์ะตอ้งบรรยายใหศ้าลทราบถงึการ

กระทาํ Click Fraud เพื่อใหศ้าลเขา้ใจถงึสภาพแห่งขอ้เทจ็รงิทีเ่กดิขึน้ โดยมรีายละเอยีดในการ

นําเสนอขอ้กล่าวหาในส่วนน้ี ดงัน้ี 

(2.1) Click Fraud เป็นคาํทีใ่ชธุ้รกจิการลงโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้เพื่ออธบิาย

เหตุการณ์ทีม่บุีคคลกระทาํการคลิก้ทีโ่ฆษณาโดยมเีจตนารา้ย (an ill intent) และไมม่เีจตนาทีจ่ะ

ทาํธุรกจิกบัผูล้งโฆษณาแต่อยา่งใด ทัง้น้ี Click Fraud ไมถ่อื เป็นการฉ้อโกง (fraud) ตาม

ความหมายของกฎหมายทัว่ไป (common law) กต็าม และไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้กําหนดแห่ง

กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งของคาํคู่ความ (pleading requirement) ตามกฎแห่งสหพนัธรฐั (Federal 

rules) แต่อยา่งใด ถา้จะกล่าวใหถู้กตอ้งแลว้ Click Fraud เป็นเพยีงการอธบิายถงึวตัถุประสงค์
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ของการคลิก้บนโฆษณาซึง่มวีตัถุประสงคท์ีไ่มถู่กตอ้ง (improper purpose) และผูก้ระทาํ Click 

Fraud (perpetrators of click fraud) จะดาํเนินการทาํกบัโฆษณาทีม่ลีกัษณะการคดิค่าใชจ้า่ย

การลงโฆษณาแบบ Pay Per Click โดยมวีตัถุประสงคต์อ้งการทีจ่ะเพิม่ค่าใชจ้า่ยจากการลง

โฆษณา (to increase the pay-per-click fees) ของคู่แขง่ขนัทางธุรกจิ  (rivals) หรอืมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะไดป้ระโยชน์โดยตรง (directly profit) เป็นเงนิค่านายหน้า (their own 

commissions) จากการกระทาํดงักล่าว โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูก้ระทาํจะดาํเนินการโดยการใช้

โปรแกรมใหม้กีารคลิก้ไปทีโ่ฆษณานัน้ๆ โดยอตัโนมตั ิ

 

(2.2) Click Fraud สามารถป้องกนัได้ โดยการ ตดิตามการคลิก้ ทีโ่ฆษณานัน้ๆ และ

ตรวจสอบจาํนวนครัง้ในการคลิก้จากแหล่งทีม่าแห่ง เดยีวกนั ทัง้น้ี การ ตดิตามตรวจสอบ  

(tracking) ในลกัษณะดงักล่าวสามารถดาํเนินการ ไดโ้ดยการใช้ โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

(Computer Program) เดยีวกบัทีเ่สริช์เอน็จิน้ใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเรยีก เกบ็เงนิจากผู้ ลง

โฆษณานัน่เอง ซึง่หลกัการดงักล่าว หากเสริช์เอน็จิน้ นําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มาใชต้ดิตาม

ตรวจสอบการเกดิ Click Fraud ดว้ยกจ็ะช่วยใหเ้สริช์เอน็จิน้ สามารถตรวจหา (screen) คลิก้ที่

จดัอยู่ในกลุ่มทีเ่ป็น Click Fraud ได ้ นอกจากน้ี การตดิตามตรวจสอบการเกดิ Click Fraud ยงั

สามารถทาํไดจ้ากการใช้ ขอ้มลู (source) จากเวบ็ไซตใ์นส่วนทีเ่ป็น Log files ของผูล้งโฆษณา

เองไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย  ซึง่จะทาํใหก้ารตดิตามตรวจสอบ Click Fraud สามารถทาํไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

(2.3) เสริช์เอน็จิน้ควรแสดงรายละเอยีดใหผู้ล้งโฆษณา เหน็ว่า คลิก้ใด เป็นการคลิก้

ตามปกตขิองผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต และคลิก้ใดเป็นการคลิก้ทีเ่กดิจาก  Click Fraud ซึง่ ณ 

ปจัจบุนัน้ีเอง แมเ้สริช์เอน็จิน้จะมกีารคนืเงนิจากคลิก้ทีเ่ป็น Click Fraud ใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาอยู่

บา้งกต็าม แต่กย็งัคงเป็นจาํนวนทีน้่อยมาก ในขณะทีม่ผีูล้งโฆษณาจาํนวนมากต่างอา้งว่าตนเอง

กําลงัตกเป็นเหยือ่ของ Click Frauds อยู ่

 

 

 

(3) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการแพรห่ลายของ Click Fraud 

 

สาํหรบัการบรรยายถงึการแพรห่ลายของ Click Fraud (The Pervasive of Click 

Fraud) นัน้ ไดม้กีารกล่าวอา้งถงึขอ้มลูสถติทิีเ่ป็นผลจากการสาํรวจขององคก์รหรอืบุคคลต่างๆ 

ประกอบการบรรยายถงึการแพรห่ลายของ Click Fraud ดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ในคดรีะหว่าง 

Click defense Inc. v. Google นัน้ ไดม้กีารกล่าวอา้งถงึข้ อมลูสถติทิีไ่ดจ้ากนกัวเิคราะห ์ (some 
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analysts) ซึง่เชื่อว่ารอ้ยละ 20 ของคลิก้ไปยงัโฆษณา เป็น Click Fraud โดยไดม้กีารกล่าวอา้ง

บทวเิคราะหข์องนาย George Reyes ว่า ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2004 เชื่อว่า ในขณะน้ี Click 

Fraud จดัไดว้่าเป็นอาชญากรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกธุรกจิอนิเทอรเ์น็ต  (the biggest threat to the 

Internet economy) 

 

(4) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการทีเ่สริช์เอน็จิน้ไมย่อมเปิดเผยขอ้มลูการ

แพรห่ลายของ Click Fraud 

 

สาํหรบัการบรรยายถงึการทีเ่สริช์เอน็จิน้ไมย่อมเปิดเผยขอ้มลูการแพรห่ลายของ Click 

Fraud (Search Engine’s Failure to Disclose the Pervasiveness of Click Fraud) นัน้ ไดม้ี

การอา้งองิเอกสารรายงานต่างๆ เพื่อเพิม่น้ําหนกัพยานหลกัฐานใหศ้าลเชื่อถอืว่าเสริช์เอน็จิน้มี

การปกปิดขอ้มลูการแพรห่ลายของ Click Fraud ทีเ่กดิขึน้อยูใ่นปจัจบุนั เช่น รายงานประจาํปี 

(Annual Report) ของGoogle ซึง่ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํ ปี ค.ศ. 2005 ว่า “หากเรา

ลม้เหลวในการตรวจจบั  Click Frauds เราอาจประสบปญัหาจากการที่ ผูล้งโฆษณาทัง้หลายลด

ความเชื่อมัน่ในการลงโฆษณาได้  ซึง่จะส่งผลกระทบใหธุ้รกจิของเราแยล่ง  (If we fail to detect 

click-through fraud, we could lose the confidence of our advertisers, there by causing 

our business suffer)” เน่ืองจาก รอ้ยละ  99 ของรายไดข้อง Google ทัง้หมดนัน้มาจาก 

AdWords Program ทัง้น้ี จากรายงานประจาํปีดงักล่าวทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัไดว้่า เหตุใด  Google 

จงึไมเ่ปิดเผยค่าประมาณการของตนเอ งเพื่อระบุจาํนวนของ Click Fraud ทีผู่โ้ฆษณาตอ้งจา่ย

ใหก้บั Google ดว้ย 

 

นอกจากน้ี ไดม้กีารบรรยายใหเ้หน็ถงึการละเลย (fails) ของเสริช์เอน็จิน้ ในการแสดง

วธิกีารการ ตรวจสอบ (track) หรอืป้องกนั  (prevent) Click Fraud รวมทัง้การละเลย ไม่

ดาํเนินการอยา่งเพยีงพอ (fails to adequately) ทีจ่ะจดัใหม้กีารแจง้ เตอืน (warn) ใหก้บัลกูคา้

ปจัจบุนัและลกูคา้ในอนาคต  (Existing and Potential Customers) เกีย่วกบัการมอียูข่อง Click 

Fraud และในกรณทีี่ลกูคา้ตกเป็นเหยือ่ของ Click Fraud (victims of click fraud) แลว้ ก็ไมไ่ด้

ดาํเนินการแจง้ต่อลกูค้ าทีต่กเป็นเหยือ่ของ Click Fraud ใหร้บัทราบเหตุดงักล่าว รวมทัง้ไม่

ดาํเนินการ คนืเงนิส่วนเกนิทีเ่กดิจาก Click Fraud นัน้ดว้ย  ทัง้น้ี เพราะเสริช์เอน็จิน้ มี

ผลประโยชน์ขดักนั (Conflict of Interest) ในเรือ่งการป้องกนั Click Fraud ไมใ่หเ้กดิขึน้ เน่ือง

จากเสริช์เอน็จิน้มสี่วนไดร้บัเงนิหรอืมรีายไดจ้ากคลิก้ ทีเ่กดิจากการฉ้อโกง (Fraudulent Clicks) 

นัน้ดว้ย 
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(5) สาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัขอ้ตกลงในการลงโฆษณา 

 

นอกเหนือจากการบรรยายสาระสาํคญัของขอ้กล่าวหาทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้แลว้         

สิง่หน่ึงทีข่าดไมไ่ดส้าํหรบั การบรรยายคาํฟ้องในคด ี Click Fraud น้ีเพื่อเพิม่น้ําหนกัพยาน

หลฐัานของฝา่ยโจทกผ์ูเ้สยีหาย กค็อื ขอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงในการลงโฆษณา เพื่อแสดงใหศ้าล

เหน็ถงึความตกลงเกีย่วกบัสทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิของคู่สญัญา ตลอดจนความตกลงอนัเป็น

เงือ่นไขแห่งการชาํระหน่ึงตามสญัญาด้ วย ซึง่ในทีน้ี่จะขอยกตวัอยา่งขอ้ตกลงในการลงโฆษณา

ของ Google (Google’s Agreement) จากขอ้กําหนดการลงโฆษณาแบบ  AdWords (AdWords 

Program Terms) ทีก่ําหนดว่า  “ผู้ลงโฆษณาจะตอ้งจา่ยค่าลงโฆษณาโดยคดิคาํนวณจากการ

คลิก้บนโฆษณาทีเ่กดิขึน้ จรงิ (Advertisers shall be charged based on actual clicks…)” ซึง่

น่าจะหมายความว่าคลิก้ทีเ่ป็น Click Fraud นัน้ไมถ่อืว่าเป็นคลิก้ทีเ่กดิขึน้จรงิ  (Actual Clicks) 

แต่อยา่งใด  

 

นอกจากน้ี โจทกซ์ึง่เป็นผูแ้ทนกลุ่มจะตอ้งแสดงใหศ้าลเหน็ดว้ยว่าสมาชกิของกลุ่ม 

Class Action หมดทุกคนอยูภ่ายใตข้อ้สญัญาหรอื ขอ้ตกลงเดยีวกนั  และมกีารตกลงทีจ่ะใชข้อ้

กฎหมายโดยยดึตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 

 

4.3.2 ประเดน็แห่งคดีเพ่ือพิสจูน์ความรบัผิดของเสิรช์เอน็จ้ิน 

 

จากการศกึษาคาํพพิากษาคด ี Click Fraud เกีย่วกบักระบวนการพสิจูน์ความผดิและ

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ พบว่ามกีาร กําหนดประเดน็แห่งคดแีละการพสิจูน์ความผดิของเสริช์

เอน็จิน้   ไว ้4 ประการทีส่าํคญั โดยมรีายละเอยีดของแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

(1) การผดิสญัญา (Breach of Contract)  

(2) การละเลยไมเ่อาใจใส่ในเรือ่ง Click Fraud ของเสริช์เอน็จิน้ (Negligence)                 

(3) การรํ่ารวยอยา่งไมส่ามารถแสดงเหตุผลไดข้องเสริช์เอน็จิน้ (Unjust Enrichment) 

และ             

(4) การทาํการคา้ทางธุรกจิอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Unfair Business Practices) 

 โดยมรีายละเอยีดของแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

(1) การผดิสญัญา (Breach of Contract)  

 

ในทีน้ี่จะขอยกตวัอยา่งขอ้สั ญญาหรอืขอ้ตกลงการลงโฆษณาของ Google ตาม

ขอ้กําหนดของ AdWords Program Terms ทีก่ําหนดว่า “ผูล้งโฆษณาจะตอ้งจา่ยค่าลงโฆษณา

โดยคดิคาํนวณจากการคลิก้บนโฆษณาทีเ่กดิขึน้จรงิ  (Advertisers shall be charged based on 
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actual clicks…)” นอกจากน้ี ในขอ้สญัญาดงักล่าวยงักําหนดไว้ ว่า “Google จะดาํเนินการธุรกจิ

ดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ รวมทัง้ไมท่าํสิง่ใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัผูล้ง

โฆษณาเพื่อทีจ่ะรบัผลประโยชน์จากการกระทาํดงักล่าว  (the Adwords Program Terms 

contains and contained an implied covenant of good faith and fair dealing that Google 

would not do anything that would have the effect of injuring the right of advertiser to 

receive the benefits of the contract)” 

 

อน่ึง นอกจากการกล่าวอา้งถงึขอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงตามสญัญา เกีย่วกบัการจา่ยค่าลง

โฆษณาแลว้ แนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุ รกจิบนอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึแนวปฏบิตัขิอง เสริช์เอน็จิน้

ยงักําหนดเกีย่วกบัการเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาทีถู่ก Click Fraud ว่า เสริช์เอน็

จิน้จะดาํเนินการคนืเงนิ (Refund) ใหก้บัผูล้งโฆษณาต่อเมือ่มกีารพสิจูน์ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิไดว้่าม ี

Click Fraud เกดิขึน้จรงิ  

 

จากขอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงขา้งตน้ซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ จงึมปีระเดน็ว่า การ

กระทาํของเสริช์เอน็จิน้ถอืเป็นการผดิสญัญาการลงโฆษณาหรอืไม ่และการ เกบ็เงนิ ค่าลง

โฆษณาจากลงผูโ้ฆษณาทัง้ๆ ทีเ่สริช์เอน็จิน้รูอ้ยูว่่า เป็น Click Fraud จงึไมถ่อืเป็นคลิก้ทีเ่กดิขึน้

จรงิ (Actual Click) แต่ถอืเป็นการคลิก้ทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไม ่

 

ทัง้น้ี หากพจิารณาจากขอ้สญัญาทีก่ําหนดใหผู้ล้งโฆษณาจะตอ้งจา่ยค่าลงโฆษณาโดย

คดิคาํนวณจากการคลิก้บนโฆษณาทีเ่กดิขึน้จรงิ (Actual clicks) เท่านัน้ ประกอบกบัขอ้สญัญาที่

กําหนดว่าเสริช์เอน็จิน้จะดาํเนินการธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ รวมทัง้ไมท่าํ

สิง่ใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัผูล้งโฆษณาเพื่อทีจ่ะรบัผลประโยชน์จากการกระทาํดงักล่าว

แลว้ น่าจะมกีารตคีวามคาํว่า “คลิก้ทีเ่กดิขึน้จรงิ (Actual clicks)” หมายความถงึการคลิก้บน

โฆษณาทีถู่กตอ้ง (Valid click) ซึง่กระทาํโดยผูใ้ชง้าน (users) ทีสุ่จรติเท่านัน้ แต่ไมร่วมถงึคลิก้

ทีเ่กดิจากการฉ้อโกง (Fraudulent Clicks) ซึง่น่าจะไมถ่อืว่าเป็น คลิก้ทีเ่กดิขึน้จริ งตาม

ความหมายของขอ้สญัญาดงักล่าว 

ส่วนประเดน็ขอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงตามสญัญาเกีย่วกบัการจา่ยค่าลง โฆษณานัน้           

จากขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นแนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิบนอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึแนวปฏบิตัขิองเสริช์

เอน็จิน้ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความไมย่ตุธิรรมเกีย่วกบัการเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูล้งโฆษณา

ทีถู่ก Click Fraud ว่า เสริช์เอน็จิน้จะดาํเนินการคนืเงนิ (Refund) ใหก้บัผูล้งโฆษณาต่อเมือ่มี

การพสิจูน์ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิไดว้่าม ีClick Fraud เกดิขึน้จรงิ ซึง่แสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนว่าเสริช์

เอน็จิน้จะอยูใ่นสถานะทีม่อีํานาจเหนือกว่าผูล้งโฆษณา เพราะเสริช์เอน็จิน้สามารถเกบ็เงนิค่าลง

โฆษณาไดก่้อนแลว้จงึจะมกีารพจิารณาตดัสนิในภายหลงัว่าจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาทีร่อ้งขอ
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คนืหรอืไม่ ซึง่แตกต่างการประกอบธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิบตัรเครดติ ทีม่กีารตอบสนองลกูคา้

มากกว่า กล่าวคอื บรษิทัจะใหค้วามสาํคญัและเชื่อถอืในคาํพดูของลกูคา้ และยอมใหล้กูคา้เลื่อน

การจา่ยเงนิในรายการทีผ่ดิปกตไิดจ้นกว่าจะได้ ขอ้พสิจูน์ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัรายการใชจ้า่ยที่

ผดิปกตนิัน้ 

 

(2) การละเลยไมเ่อาใจใส่ในเรือ่ง Click Fraud ของเสริช์เอน็จิน้ (Negligence)  

 

หากพจิารณาถงึแนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิบนอนิเทอรเ์น็ตของเสริช์เอน็จิน้เกีย่วกบั

การลงโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้แลว้ เสริ์ชเอน็จิน้ยอ่มมหีน้าที่สาํคญัในการตดิตามตรวจสอบ  

(monitor) รวมทัง้ป้องกนั (protect) ผูล้งโฆษณาใหพ้น้จากการกระทาํ  Click Fraud  เพื่อให้ผูล้ง

โฆษณาแน่ใจไดว้่า ผูล้งโฆษณาจะ จา่ยเงนิ ค่าลงโฆษณาเฉพาะแต่คลิก้ทีเ่กดิขึน้จรงิ (Actual 

Clicks) เท่านัน้ 

 

ทัง้น้ี หากพจิารณาจ ากแนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิบนอนิเทอรเ์น็ตของเสริช์เอน็จิน้   

ขา้งตน้ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ ยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่าเสริช์เอน็จิน้ไมป่ฏบิตัติามแนว

ปฏบิตัดิงักล่าวซึง่เป็นการละเลยหน้าทีท่ีม่ต่ีอ ผู้ลงโฆษณา เน่ืองจากไมด่าํเนินการตดิตาม

ตรวจสอบ Click Fraud อยา่งเพยีงพอ  รวมทัง้ไม่ ดาํเนินการป้องกนัผูล้งโฆษณา จาก Click 

Fraud ทีเ่กดิขึน้       ทาํให้ลงผูโ้ฆษณาตอ้งไดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํดงักล่าว โดย

จะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัการคลิก้บนโฆษณาทีม่วีตัถุประสงคไ์มเ่ป็นไปตามทีผู่ล้งโฆษณาตอ้งการ 

 

(3) การรํ่ารวยอยา่งไมส่ามารถแสดงเหตุผลไดข้องเสริช์เอน็จิน้ (Unjust Enrichment)  

 

จากขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นแนวปฏบิตัขิองเสริช์เอน็จิน้เกีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิค่าลงโฆษณา

ทีจ่ะมกีารเกบ็เงนิค่าลงโฆษณาก่อนแลว้จงึจะมกีารพจิารณาตดัสนิในภายหลงัว่าจะคนืเงนิใหแ้ก่

ผูล้งโฆษณาทีร่อ้งขอคนืหรอืไม ่และ หากเสริช์เอน็จิน้พจิารณาแลว้เหน็ว่าคลิก้ทีเ่กดิขึน้เป็น 

Click Fraud จงึจะดาํเนินการคนืเงนิ (Refund) ใหก้บัผูล้งโฆษณานัน้  

 

ทัง้น้ี จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า เป็นการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งตามหลกัความเป็น

ธรรมและหลกัความรบัผดิชอบทีด่ี (Equity and Good Conscience) ซึง่แทจ้รงิแลว้เสริช์เอน็จิน้

ไม่สมควรเรยีกเกบ็เงนิค่าโฆษณาทีต่อ้งสงสยัว่าเป็น Click Fraud ก่อน แต่ควรยอมใหผู้ล้ง

โฆษณาเลื่อนการจา่ยเงนิในรายการคลิก้ทีผ่ดิปกตอิอกไปไดจ้นกว่าจะไดข้อ้พสิจูน์ทีช่ดัเจน

เกีย่วกบัรายการใชจ้า่ยทีผ่ดิปกตนิัน้ว่าเป็น Click Fraud หรอืไม ่
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(4) การทาํการคา้ทางธุรกจิอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Unfair Business Practices) 

 

  นอกจากประเดน็ขอ้กฎหมายทัง้สามทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมปีระเดน็ทีเ่กีย่วกบั การ

แขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Unfair Competition) กําหนดว่า “การแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม

หมายความรวมถงึการกระทาํใดๆ ทีผ่ดิกฏหมาย (Unlawful), การกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืเกดิ

จากการฉ้อโกงหลอกลวงในการทาํธุรกจิ (Unfair or fraudulent business act or practice)86

87
”  

 

 ทัง้น้ี หากพจิารณาหลกักฎหมายดงักล่าวประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้จะเหน็ได้

ว่า การกระทาํของเสริช์เอน็จิน้ทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิค่าลงโฆษณาทีต่อ้งสงสยัว่าเป็น Click Fraud 

จากผูล้งโฆษณา ก่อนมกีารพสิจูน์ความจรงิ นัน้ ถอืว่าเป็นการละเมดิต่อ หลกักฎหมาย เกีย่วกบั

การแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม  (ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ใชช้ื่อว่า “Business & Professionals Code”) 

ดงักล่าว เพราะ การเ รยีกเกบ็เงนิในลกัษณะนัน้ยอ่มเป็นการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งและฝา่ฝืนต่อ

กฏหมาย และเป็นการกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืเป็นการฉ้อโกงหลอกลวงในการทาํ ธุรกจินัน่เอง 

และจากการกระทาํดงักล่าว ผูล้งโฆษณาซึง่เป็นผูเ้สยีหายยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา ความ

เสยีหายอนัเกดิจาก Click Fraud เป็นตวัเงนิ รวมถงึค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลที่

เกดิขึน้ดว้ย87

88
 

                                                
87

 ตามกฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย Section 17200 of Business & Professionals 

Code     

“As used in this chapter, unfair competition shall mean and include any unlawful, 

unfair or fraudulent business act or practice and unfair, deceptive, untrue or misleading 

advertising and any act prohibited by Chapter 1 (commencing with Section 17500) of 

Part 3 of Division 7 of the Business and Professions Code.” 
88

 ตามกฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย Section 1021.5 of Code of Civil Procedure           

“Upon motion, a court may award attorneys' fees to a successful party against 

one or more opposing parties in any action which has resulted in the enforcement of an 

important right affecting the public interest if:  (a) a significant benefit, whether 

pecuniary or nonpecuniary, has been conferred on the general public or a large class of 

persons, (b) the necessity and financial burden of private enforcement, or of 

enforcement by one public entity against another public entity, are such as to make the 

award appropriate, and (c) such fees should not in the interest of justice be paid out of 

the recovery, if any.  With respect to actions involving public entities, this section 

applies to allowances against, but not in favor of, public entities, and no claim shall be 
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4.4 ภาระการพิสจูน์หรือหน้าท่ีนําสืบของคู่ความ 

 

ดว้ยเหตุทีต่ามหลกัทฤษฎทีางกฎหมายและทางปฏบิตัขิองศาลสหรฐัอเมรกิาใชร้ะบบ

กล่าวหาในการดาํเนินกระบวนวธิพีจิารณาความและนําสบืพสิจูน์พยานหลกัฐานในคดี แพ่ง 

ดงันัน้ ในเรือ่งของภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบื จงึถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีก่ฎหมายกําหนดให้

คู่ความฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดในคดตีอ้งนําเอาพยานหลกัฐานพสิจูน์ใหศ้าลเหน็ว่าขอ้เทจ็จรงิในคดเีป็น

ดงัทีต่นเองกล่าวอา้ง  

 

ทัง้น้ี ภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืมคีวามสาํคญั คื อ เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปทีถ่อื

ปฏบิตักินัเป็นสากลว่าคู่ความฝา่ยใดมภีาระการพสิจูน์ประเดน็ขอ้ใดไมนํ่าพยานหลกัฐานมา

พสิจูน์ตามหน้าทีข่องตนกด็ ีหรอืนําพยานหลกัฐานมาสบืไดไ้มส่มตามมาตรฐานการพสิจูน์ที่

กฎหมายกําหนดไวใ้นประเดน็นัน้กด็ ีถอืว่าเป็นผูท้ีแ่พใ้นประเดน็นัน้ หลั กกฎหมายทัว่ไปขอ้น้ี 

ทาํใหก้ฎเกณฑใ์นเรือ่งภาระการพสิจูน์หรอืในเรือ่งหน้าทีนํ่าสบืสาํคญัมากทีสุ่ดเพราะทาํให้

เกดิผลแพช้นะคดกีนัโดยตรง88

89
  

 

การกําหนดภาระการพสิจูน์ตามกฎหมายสหรฐัอเมรกิา 89

90
 บญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัว่าดว้ย

พยานหลกัฐานของศาลสหรฐัอเมรกิา (Federal Rules of Evidence) ขอ้ 301 บญัญตัวิ่า 

                                                                                                                                       

required to be filed therefor, unless one or more successful parties and one or more 

opposing parties are public entities, in which case no claim shall be required to be filed 

therefor under Part 3 (commencing with Section 900) of Division 3.6 of Title 1 of the 

Government Code. 

   Attorneys' fees awarded to a public entity pursuant to this section shall not be 

increased or decreased by a multiplier based upon extrinsic circumstances, as 

discussed in Serrano v.  Priest, 20 Cal. 3d 25, 49.” 
89

 ศาสตราจารยจ์รฐั ภกัดธีนากุล, คาํบรรยายวชิากฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน ครัง้

ที ่8 เมือ่วนัที ่ 30 มกราคม 2550, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติ

บณัฑติยสภา, 2550), หน้า 91. 
90

 สาํหรบัหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการกําหนดภาระการพสิจูน์ ตามกฎหมายไทย บญัญตัไิวใ้น

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 84 บญัญตัวิ่า  

“ถา้คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงกล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิอยา่งใด ๆ  เพื่อสนบัสนุนคาํฟ้องหรอื

คาํใหก้ารของตน ใหห้น้าทีนํ่าสบืขอ้เทจ็จรงินัน้ตกอยูแ่ก่คู่ความฝา่ยทีก่ล่าวอา้ง 
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“เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในรฐับญัญตัขิองรฐัสภาหรอืในขอ้บงัคบัน้ีในการ

ดาํเนินกระบวนพจิารณาคดแีพ่ง ใหถ้อืว่าขอ้สนันิษฐานนัน้กําหนดใหคู้่ความทีต่อ้งขอ้สนันิษฐาน

มหีน้าทีใ่นการนําพยานหลกัฐานมาสบืหกัลา้งหรอืใหเ้ป็นไปตามทีข่อ้สนันิษฐาน กําหนด แต่มไิด้

หมายความถงึการโยนหน้าทีนํ่าสบืในแงข่องภาระการพสิจูน์ไปยงัคู่ความอกีฝา่ยหน่ึง ซึง่ภาระ

การพสิจูน์น้ียอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนดแต่ตน้และไมอ่าจถูกเปลีย่นแปลงไดต้ลอดการ

พจิารณาคดนีัน้90

91
”  

 

จากบทบญัญตักิฎหมายทัง้ของสหรฐัอเมรกิาดงักล่าว หมายความว่า คู่ ความฝา่ยใด

กล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิใดเพื่อสนบัสนุนคดขีองตน คู่ความฝา่ยนัน้มหีน้าทีนํ่าสบืพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ

นัน้ ไมว่่าจะพสิจูน์ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิหรอืเป็นการสบืเชงิปฏเิสธ เวน้แต่จะมกีฎหมายบญัญตัิ

สนันิษฐานขอ้เทจ็จรงินัน้ไวเ้ป็นการใดเบือ้งตน้แลว้ ภาระการพสิจูน์จงึต กกลบัไปอยูแ่ก่ฝา่ยตรง

ขา้มทีจ่ะตอ้งมหีน้าทีนํ่าสบืหกัลา้งขอ้สนันิษฐานเบือ้งตน้ของกฎหมายนัน้  หรอืกล่าวโดยสรปุได้

ว่าหลกัเกณฑใ์นการกําหนดหน้าทีนํ่าสบืหรอืภาระการพสิจูน์มหีน่ึงหลกักบัหน่ึงขอ้ยกเวน้ คอื 

หลกัทีว่่า “ผูใ้ดกล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิใดผูน้ัน้ตอ้งพสิจูน์ ” ส่วนขอ้ยกเวน้ของหลกัน้ีมเีพยีงขอ้เดยีว

ว่า “เวน้แต่ฝา่ยทีก่ล่าวอา้งจะไดร้บัประโยชน์จากขอ้สนันิษฐานทีม่กีฎหมายบญัญตัสินันิษฐานไว้

ใหเ้บือ้งตน้ ในกรณเีช่นน้ีภาระการพสิจูน์จงึจะตกกลบัไปอยูแ่ก่คู่ความฝา่ยตรงขา้มจะตอ้งพสิจูน์

หกัลา้งขอ้สนันิษฐานนัน้”  

 

                                                                                                                                       

แต่ว่า (1) คู่ความไมต่อ้งพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิซึง่เป็นทีรู่ก้นัอยูท่ ัว่ไป หรอืซึง่ไมอ่าจโตแ้ยง้ได ้

หรอืซึง่ศาลเหน็ว่าคู่ความอกีฝา่ยหน่ึงไดร้บัแลว้  

(2) ถา้มขีอ้สนันิษฐานไวใ้นกฎหมายเป็นคุณแก่คู่ความฝา่ยใด คู่ความฝา่ยนัน้ตอ้งพสิจูน์

แต่เพยีงว่าตนไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขแห่งการทีต่นจะได้ รบัประโยชน์จากขอ้สนันิษฐานนัน้

ครบถว้นแลว้” 

 
91

 Rule 301. Presumptions in General in Civil Actions and Proceedings 

 “In all civil actions and proceedings not otherwise provided for by Act of 

Congress or by these rules, a presumption imposes on the party against whom it is 

directed the burden of going forward with evidence to rebut or meet the presumption, 

but does not shift to such party the burden of proof in the sense of the risk of non- 

persuasion, which remains throughout the trial upon the party on whom it was originally 

cast.” 
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จากหลกักฎหมายเกีย่วกบัภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบื ตลอดจนประเดน็แห่งคดทีี่

เกดิขึน้ ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ อาจสรปุไดว้่าผูซ้ึง่มภีาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืประเดน็

แห่งคด ีคอื ผูล้งโฆษณาซึง่เป็นผูเ้สยีหายนัน่เอง และความยากในการดาํเนินกระบวนพจิารณา              

ดงักล่าวคอื ผูล้งโฆษณาซึง่เป็นสามญัชนทัว่ไปทีไ่มม่คีวามรูท้างดา้นเทคนิคจะนําขอ้เทจ็จรงิ

หรอืพยานหลกัฐานใดมานําสบืใหศ้าลเหน็ไดว้่า (1) การดาํเนินธุรกจิของเสริช์เอน็จิน้ไม่

เพยีงพอสาํหรบัการป้องกนัปญัหา Click Fraud หรอื (2) เสริช์เอน็จิน้กระทาํการโดยบกพรอ่ง

ต่อหน้าทีไ่ม่ดาํเนินการป้องกนัการกระทาํอนัเกดิจาก Click Fraud ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้

สามารถจดัการกบัปญัหา Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ได ้แต่เสริช์เอน็จิน้เลอืกทีจ่ะไมก่ระทาํการ

ป้องกนัปญัหาดงักล่าว  

 

จากการทีห่ลกักฎหมายกําหนดขอ้ยกเวน้เกีย่วกบัภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืที่ ว่า 

ผูใ้ดกล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิใดผูน้ัน้ตอ้งพสิจูน์  ไวเ้พยีงขอ้เดยีวคอื “เวน้แต่ฝา่ยทีก่ล่าวอา้งจะไดร้บั

ประโยชน์จากขอ้สนันิษฐานทีม่กีฎหมายบญัญตัสินันิษฐานไวใ้หเ้บือ้งตน้ ” ในกรณเีช่นน้ีภาระ

การพสิจูน์จงึจะตกกลบัไปอยูแ่ก่คู่ความฝา่ยตรงขา้มจะตอ้งพสิจูน์หกัลา้งข้ อสนันิษฐานนัน้  แต่

เน่ืองจากปจัจบุนัไมม่กีฎหมายใดทีก่ําหนดความรบัผดิทางแพ่งใหเ้สริช์เอน็จิน้ตอ้งชดใช้

ค่าเสยีหายอนัเกดิจาก Click Fraud ไมว่่าการดาํเนินการนัน้จะเกดิจากการการะทาํโดยจงใจ

หรอืประมาทเลนิเล่อของเสริช์เอน็จิน้หรอืไมก่ต็าม (Strict liability) 91

92
  ดงันัน้ หากไมม่กีารเขยีน

กฎหมายสารบญัญตัริองรบัหลกั Strict liability ไวแ้ลว้ ขอ้ยกเวน้เกีย่วกบัภาระการพสิจูน์หรอื

หน้าทีนํ่าสบืตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิจะยกขึน้กล่าวอา้งเพื่อใหภ้าระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบื

ตกกลบัไปอยูแ่ก่เสริช์เอน็จิน้ไมไ่ด ้

 

อยา่งไรกต็าม แมว้่าจะนําขอ้ยก เวน้เกีย่วกบัภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืตามหลกั

กฎหมายบญัญตัดิงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ขึน้กล่าวอา้งเพื่อใหภ้าระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบื      

ตกกลบัไปอยูแ่ก่เสริช์เอน็จิน้มาใชไ้มไ่ดแ้ลว้ แต่ยงัคงมหีลกัเกณฑป์ระการอื่นทีเ่ป็นหลกั

                                                

 
92

 ความรบัผดิเดด็ขาดหรอืความรบัผดิโดยเครง่ครดั (Strict Liability) หมายถงึ ความ

รบัผดิทีผู่ก้ระทาํจะตอ้งรบัผดิทัง้ทีไ่มม่คีวามผดิ กรณน้ีีจะถอืว่าเป็นความรบัผดิเดด็ขาดต่อเมือ่

มใิช่การกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ และไมว่่าจาํเลยจะรูห้รื อไมรู่ถ้งึการกระทาํนัน้

หรอืไมก่ต็าม จาํเลยกไ็มพ่น้จากความรบัผดิ ทัง้น้ี หลกัความรบัผดิเดด็ขาดหรอืความรบัผดิโดย

เครง่ครดั (Strict Liability) เกดิขึน้จากนโยบายทางกฎหมายทีป่ระสงคจ์ะเยยีวยาความเสยีหาย

ทีเ่กดิขึน้จากกรณทีีไ่มใ่ช่เป็นการกระทาํโดยเจตนาหรอืประมาทเลนิเ ล่อ เพราะการกําหนดให้

ผูเ้สยีหายเรยีกรอ้งค่าเสยีหายไดต่้อเมือ่จาํเลยไดก้ระทาํโดยเจตนาหรอืประมาทเลนิเล่อไมเ่ป็น

การเพยีงพอ 
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กฎหมายในต่างประเทศทีม่กันําม าใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่า

สบืตกกลบัไปอยูแ่ก่คู่ความฝา่ยตรงขา้มจะตอ้งพสิจูน์หกัลา้งขอ้สนันิษฐานนัน้  ซึง่สามารถนํามา

ปรบัใชก้บักรณ ี Click Fraud ใหภ้าระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืตกแก่เสริช์เอน็จิน้ เพื่อสรา้ง

ความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูล้งโฆษณาซึง่เป็นผูเ้สยีหายได ้

 

  เรือ่งขอ้สนันิษฐานทีจ่ะมาเปลีย่นภาระการพสิจูน์จากฝา่ยทีก่ล่าวอา้งใหไ้ปอยูก่บัฝา่ย

ตรงขา้มนัน้ ในทางวชิาการหรอืหลกักฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา

แลว้ อาจเกดิขึน้ได ้ 2 ทาง ทางหน่ึงเกดิขึน้โดยกฎหมายบญัญตั ิ (ซึง่กฎหมายไทยบั ญญตัใิห้

ใชไ้ดแ้ต่ทางน้ีเท่านัน้ ) แต่อกีทางหน่ึงเป็นขอ้สนันิษฐานทีเ่กดิจากความเป็นจรงิหรอืเกดิจาก

สภาพความเป็นจรงิทีเ่รยีกว่า “ขอ้สนันิษฐานตามความเป็นจรงิ  (factual presumption)” ซึง่

ตวัอยา่งในต่างประเทศทีใ่ชข้อ้สนันิษฐานตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ดตวัอยา่งหน่ึง กค็อื หลกั

กฎหมายทัว่ไปทีว่่า res ipsa loquitur
 93

 หลกักฎหมายในเรือ่งน้ีเป็นหลกัทีใ่ชม้ากในคดลีะเมดิ 

กล่าวคอื โดยหลกัทัว่ไปแลว้โจทกต์อ้งกล่าวอา้งว่าจาํเลยกระทาํโดยประมาทเลนิเล่อ แต่ในบาง

สถานการณ์ทีส่ภาพของเหตุการณ์แสดงตวัของมนัอยูว่่าจาํเลยน่าจะประมาท ถา้จาํเลยไ ม่

ประมาทแลว้เหตุรา้ยหรอือุบตัเิหตุรายน้ีไมน่่าจะเกดิ ในสถานการณ์เช่นน้ี res ipsa loquitur ถอื

เป็นขอ้สนันิษฐานตามความเป็นจรงิทีเ่ปลีย่นภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืจากฝา่ยโจทกท์ี่

จะตอ้งพสิจูน์ว่าจาํเลยประมาทใหต้กกลบัไปอยูแ่ก่ฝา่ยจาํเลยทีจ่ะตอ้งพสิจูน์หกัลา้ง ขอ้

สนันิษฐานตามความเป็นจรงิหลกัน้ีว่าตนไมไ่ดป้ระมาทเพราะอะไร หรอืตนไดใ้ชค้วาม

ระมดัระวงัเพยีงพอแลว้ในสถานการณ์นัน้อยา่งไร ถา้จาํเลยนําสบืไมไ่ด ้หรอืไมส่บืไมส่มตาม

มาตรฐานการพสิจูน์ จาํเลยตอ้งเป็นฝา่ยแพใ้นประเดน็น้ี93

94
 

 

จากหลกั res ipsa loquitur ดงักล่าว ไดม้กีารนํา มาใชก้บักรณ ี Click Fraud เพื่อ

กําหนดภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืของคู่ความ ยกตวัอยา่งคดชีื่อดงัอยา่งคด ี Lane’s Gifts 

and Collectibles v. Google Yahoo, Lycos ซึง่กส็ามารถสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูล้ง

โฆษณาซึง่เป็นโจทกไ์ดเ้ป็นอยา่งดอีกีวธิหีน่ึงเช่นกนั กล่าว คอื โดยลกัษณะทัว่ไปของคด ี Click 

                                                
93

 หลกั res ipsa loquitur หมายความว่า สรรพสิง่ยอ่มประกาศตวัของมนัเอง  

สิง่ทัง้หลายยอ่มแสดงตวัของมนัเอง หรอืพดูแทนตวัของมนัเองไมต่อ้งใหใ้ครมาพสิจูน์  

(ในภาษาภาษาองักฤษแปลว่า things speak for themselves) [ขอ้มลูจาก

http://en.wikipedia.org/wiki/Res_ipsa_loquitur] 
94

 สรปุความจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Res_ipsa_loquitur และ จรญั ภกัดธีนา

กุล,  คาํบรรยายวชิากฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน ครัง้ที ่ 8 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2550, 

หน้า 96. 
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Fraud แลว้  ผูล้งโฆษณาตอ้งกล่าวอา้งว่าเสริช์เอน็จิน้กระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

ละเลยต่อหน้าทีใ่นการป้องกนั Click Fraud เพราะหากมกีารป้องกนัเป็นอยา่งดแีลว้กรณ ี Click 

Fraud คงไมเ่กดิขึน้ ในสถานการณ์เช่นน้ี res ipsa loquitur ถอืเป็นขอ้สนันิษฐานตามความเป็น

จรงิทีเ่ปลีย่นภาระการพสิจูน์หรอืหน้าทีนํ่าสบืจากผูล้งโฆษณาทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ว่าเสริช์เอน็จิน้  

ประมาทใหต้กกลบัไปอยูแ่ก่เสริช์เอน็จิน้ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์หกัลา้งขอ้สนันิษฐานตามความเป็นจรงิ

หลกัน้ีว่าตนไมไ่ดจ้งใจหรอืประมาทเพราะอะไร หรอื ตนไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพยีงพอแลว้ใน

สถานการณ์นัน้อยา่งไร ถา้เสริช์เอน็จิน้นําสบืไมไ่ดห้รอืไมส่บืไมส่มตามมาตรฐานการพสิจูน์

เสริช์เอน็จิน้ตอ้งเป็นฝา่ยแพใ้นประเดน็น้ีนัน่เอง 
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บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถงึบทสรปุและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักรอบ แนวคดิเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชก้ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็

จิน้ (Advertising) ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้ไปใชบ้รกิารดงักล่าว ตลอดจนกรณทีีไ่ดร้บัความ

เสยีหายอนัเกดิจากการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็

จิน้ (Click Fraud)  

 

5.1 บทสรปุ 

 

ปจัจบุนัการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ 

(Click Fraud) เริม่มจีาํนวนเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามการเตบิโตของจาํนวนผูล้งโฆษณาผ่านเสริช์

เอน็จิน้ และมมีลูค่าความเสยีหายของแต่ละกรณทีีเ่กดิขึน้มจีาํนวนสงูมาก ซึ่ งการคาํนวณมลูค่า

ความเสยีหายดงักล่าวลว้นแต่เกดิขึน้จากการคาดการณ์ความเสยีหายทัง้สิน้ โดยไมม่กีรณใีดที่

สามารถกําหนดจาํนวนเงนิค่าความเสยีหายถูกตอ้งตรงตามมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิได ้  

 

มลูค่าความเสยีหายทีป่รากฏใหเ้หน็เป็นคดคีวามดงักล่าวน้ี ยงัไมน่บัรวมถึ งมลูค่าความ

เสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิในระบบการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณา

บนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click Fraud) แต่อยา่งใด ซึง่อาจเป็นเพราะผูล้งโฆษณา (advertisers) ไม่

ทราบถงึความเสยีหายทีเ่กดิ หรอืทราบแต่ไมต่ดิใจเอาความหรอืไมม่หีลกั ฐานเพยีงพอ ทีจ่ะ

กล่าวอา้งหรอืแมแ้ต่กระทัง่มกีารปกปิดขอ้เทจ็จรงิจากเสริช์เอน็จิน้กเ็ป็นได ้  อยา่งไรกต็าม หาก

ปล่อยให้การฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Click 

Fraud) เกดิขึน้เช่นน้ีต่อไปโดยไมห่าวธิกีารป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาแลว้ มลูค่าความเสี ยหายที่

เกดิขึน้ในระบบอาจมจีาํนวนสงูขึน้ไปมากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั ยิง่ไปกว่านัน้ การกระทาํ

ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Commerce) 

ในอนาคตซึง่อาจมสีดัส่วนทีล่ดน้อยถอยไปกเ็ป็นได ้เน่ืองจากผูล้งโฆษณาไมม่ัน่ใจหรอืข าด

ความเชื่อมัน่ทีจ่ะลงโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ผ่านเสริช์เอน็จิน้อกีต่อไป 
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เน่ืองจากปจัจบุนัไมม่ตีํารวจไซเบอร ์ (CyberCop) ในการตดิตามหรอืเอาผดิกบัผูท้าํ     

Click Fraud อยา่งจรงิจงั ทาํใหเ้สริช์เอน็จิน้จาํเป็นตอ้งใชท้างออกในการแกไ้ขปญัหาบนพืน้ฐาน

แบบตลาดเสรี เสยีเป็นส่วนใหญ่ นัน่คอื การออกมาตรการการกํากบัดแูลตวัเอง (Self-

Regulation) ไมว่่าจะเป็นการออกนโยบายเพื่อการต่อตา้น Click Fraud การจา้งพนกังาน

เพิม่ขึน้เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขระบบการโฆษณาเพื่อจดัการกบั Click Fraud หรอืการตดิตัง้ตวั

กรอง (filters) ดงัที่ไดก้ล่าวม าแลว้ แต่มาตรการดงักล่าวเป็นการแกไ้ขปญัหาทีป่ลายเหตุและ

จดัการไดเ้ฉพาะบางจดุทีต่รวจสอบพบเท่านัน้  ทัง้น้ีทัง้นัน้ เหตุทีเ่สริช์เอน็จิน้ไมก่ระตอืรอืรน้ที่

จะแกไ้ขปญัหา Click Fraud เป็นเพราะจะส่งผลใหเ้สริช์เอน็จิน้ไดก้ําไรจากค่าโฆษณาลดน้อยลง

นัน่เอง เสริช์เอน็จิ้ นขาดแรงจงูใจทางการเงนิทีจ่ะทุ่มทรพัยากรลงไปแกไ้ขปญัหา Click Fraud 

ในเมือ่เสริช์เอน็จิน้ไดก้ําไรจากการม ี Click Fraud และผูล้งโฆษณาส่วนใหญ่ กไ็มรู่ว้่าเกดิอะไร

ขึน้กบัโฆษณาของตน   แมจ้ะมผีูล้งโฆษณาบางรายสามารถรวบรวมขอ้มลูไดเ้ป็นจาํนวนมาก

เพยีงพอทีท่าํใหรู้ว้่าตนเองตกเป็นเหยือ่ของ Click Fraud และเรยีกรอ้งใหเ้สริช์เอน็จิน้จา่ยเงนิค่า

โฆษณาทีเ่กดิจาก Click Fraud ไดก้ต็าม แต่ผูล้งโฆษณาเหล่านัน้กไ็มส่ามารถหยดุยัง้ Click 

Fraud ได ้ทาํไดอ้ยา่งมากกเ็พยีงการตดิตามและเฝ้าระวงัว่าการโฆษณาของตนปรากฏ

พฤตกิารณ์ Click Fraud หรอืไม ่ 

 

แมว้่าปจัจบุนัจะมคีวามรว่มมอืกนัในการแกไ้ขปญัหา Click Fraud จากกลุ่มคน

หลากหลายภาคส่วนกต็าม แต่แนวทางหรอืมาตรการดงักล่าว กย็งัไมส่ามารถหยดุยัง้ปญัหา  

Click Fraud ใหห้มดไปได ้ในขณะทีใ่นแต่ละปีเสริช์เอน็จิน้สามารถสรา้งรายไดจ้ากการโฆษณา

ผ่านเวบ็ของตนเป็นจาํนวนมหาศาล ยกตวัอยา่ง Google มรีายไดก้ว่าหน่ึงพนัลา้นเหรยีญสหรฐั

จากโฆษณาบนเวบ็ของตน (โดยเฉลีย่เท่ากบั 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัต่อเดอืน หรอืวนัละกว่า 3 

ลา้นเหรยีญสหรฐั ) 94

95
 อกีทัง้มหีลายวธิทีีจ่ะกําจดั  Click Fraud ได ้เช่น การจา้งคนจาํนวนมากๆ 

มาตรวจสอบ (monitoring) หรอื แกไ้ขระบบ หรอืโดยการตดิตัง้ตวักรอง (filters) บนระบบ

โฆษณาเพื่อสกดั Click Fraud ซึง่ทัง้สองวธิกีารดงักล่าว เสริช์เอน็จิน้กด็าํเนินการอยูเ่ช่นกนั แต่

กด็าํเนินการในลกัษณะทีไ่มเ่ตม็ทีเ่ท่าทีค่วร กล่าวคอื แมจ้ะมกีารจา้งพนกังานจาํนวนหน่ึงเขา้มา

ตรวจสอบหรอืแกไ้ขระบบแต่กม็จีาํนวนไมม่ากเพยีงพอทีจ่ะแกไ้ขปญัหาดงักล่าวใหห้มดไป หรอื

การดาํเนินการโดยการตดิตัง้ตวักรองกส็ามารถกรองไดเ้ฉพาะคลิก้ทีม่าในรปูแบบซึง่เหน็ได้

เด่นชดัเท่านัน้ แต่กไ็มส่ามารถสกดักัน้ Click Fraud ทีม่ศีกัยภาพได ้

 

                                                
95

 David A. Vise and Mark Malseed, The Google Story, (Delacorte Press: 

November 15, 2005). 
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เพราะฉะนัน้แลว้ สาํหรบัปญัหา Click Fraud ทีเ่กดิขึ้นซึง่มผีูล้งโฆษณาเป็นจาํนวนมาก      

ทัง้ทีรู่แ้ละไมรู่ถ้งึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายอยา่งกวา้งขวาง       

และโดยทีก่ระบวนการทางกฎหมายทีม่อียูใ่นปจัจบุนัอาจสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูล้งโฆษณา

ไดเ้พยีงบางจดุบางระดบัเท่านัน้ กล่าวคอื  เมือ่เกดิปรากฏการณ์ Click Fraud ขึน้แลว้ ผูล้ง

โฆษณาแต่ละรายจะดาํเนินการเรยีกรอ้งต่อเสริช์เอน็จิน้ไดอ้ยา่งไรบา้ง จะใชส้ทิธทิางศาลใน

รปูแบบใด ใชข้อ้กฎหมายใดเป็นฐานในการฟ้องรอ้งคด ีบทบาทหน้าทีใ่นขัน้ตอนการพสิจูน์

ความผดิของเสริช์เอน็จิน้เป็น อยา่งไร และเมือ่เข้ าสู่กระบวนการพสิจูน์ความเสยีหายและชดใช้

ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้จะสามารถพสิจูน์ความเสยีหายเกดิขึน้อยา่งไร เป็นจาํนวนเท่าไหร ่ 

 

 ทัง้น้ี จากการศกึษาคาํพพิากษาคดเีกีย่วกบั Click Fraud ทีเ่กดิขึน้ซึง่มกัจะนิยมดาํเนิน

กระบวนพจิารณาคดแีบบกลุ่ม (Class Action) ซึง่ใช้เป็นหลกักฎหมายสาํคญัในการดาํเนิน

กระบวนพจิารณาและตดัสนิคด ีเน่ืองจากการดาํเนินคดแีบบกล่ม (Class Action) นัน้ มี

ววิฒันาการประยกุตม์าจากหลกัยตุธิรรม (equity) เพื่อทีจ่ะใชก้บัการดาํเนินกระบวนพจิารณาใน

คดทีีม่จีาํนวนผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทีเ่ป็นมลูเหตุแห่งการฟ้องรอ้งคดี มจีาํนวนมาก เพราะการทีจ่ะเขา้

มาเป็นคู่ความรว่มเพื่อเขา้มาดาํเนินกระบวนพจิารณาพรอ้มกนันัน้เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด้

โดยสะดวก เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการซํ้าซอ้นในการฟ้องคด ีเป็นการประหยดัค่าใชจ้า่ยและ

เวลาและเป็นการใหไ้ดม้าซึง่การชีข้าดตดัสนิซึง่มผีลผกูพนัรว่มกนั และเป็นการขจดัปญัหาทีอ่าจ

เกดิแก่ผูเ้สยีหายคนอื่นๆ ทีแ่ยกฟ้องเป็นคดต่ีางหากโดยอาจจะมเีหตุเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัใน

เรือ่งเขตอํานาจศาล หรอืเพราะเหตุบุคคลเหล่านัน้ไมท่ราบถงึสทิธทิีต่นมอียู ่นอกจากน้ี การ

ดาํเนินคดแีบบ Class Action นัน้ ยงัมวีตัถุประสงคเ์พื่อที่ จะรวบรวมผูม้ขีอ้เรยีกรอ้งรายยอ่ย

เพื่อใหส้ามารถทีจ่ะยืน่ขอ้เรยีกรอ้งของตนเขา้มาในศาลได ้ประกอบกบัจากการศกึษาคาํ

พพิากษาคด ีClick Fraud เกีย่วกบักระบวนการพสิจูน์ความผดิและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ แลว้ 

จงึนํามาสู่ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักรอบแนวคดิเพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํห รบัผูป้ระกอบการไทยที่

ใชก้ารทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Advertising) ในหวัขอ้ทีจ่ะกล่าว

ต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

  ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบการชาวไทยหรอืบรษิทัทีท่าํธุรกจิอยูใ่นเมอืงไทยหลายรายทีใ่ช้

วธิกีารทาํการตลาดผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ (Search Engine Marketing) มาช่วยในการทาํ

การตลาดใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร นอกเหนือไปจากการใชส้ื่อแบบดัง้เดมิ (Offline Media) 

ยกตวัอยา่งเช่น บรษิทั สยามฟลอรสีต ์ดอท คอม จาํกดั (SiamFlorist.com) ซึง่เป็นเวบ็ซจ์ดัส่ง

ดอกไมอ้อนไลน์ระดบัแนวหน้าของเมอืงไทย , เวบ็ไซต ์JobDB.com ซึง่เป็นเว็บไซตห์างานและ
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สมคัรงานอนัดบัหน่ึงของประเทศ, เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลกรงุเทพ (bangkokhospital.com) ซึง่

เป็นผูนํ้าทางดา้นการเป็นศูนยก์ลาง Medical Hub ของประเทศไทย , บรษิทั ดจิติอล โฟกสั 

(digitalfocus.com) ซึง่เป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์รกัษาความ

ปลอดภยัระดบัแนวหน้าของประเทศไทย เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นเพยีงเวบ็ไซตต์วัอยา่งทีม่วีธิกีารทาํ

การตลาดผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ ไมว่่าจะเป็น Google AdWords หรอื Yahoo! Marketing เท่านัน้ 

ซึง่ในปจัจบุนัน้ี ผูป้ระกอบการไทยอกีเป็นจาํนวนไมน้่อยทีใ่ชว้ธิกีารทาํการตลาดลกัษณะ น้ี และ

ยงัคงมอีกีเป็นจาํนวนมากทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์และขอ้ดจีากการทาํการตลาดจากการใช ้ Search 

Engine Marketing และอยูร่ะหว่างการศกึษาและตดัสนิใจทีจ่ะใชว้ธิกีารทาํการตลาดในลกัษณะ

ดงักล่าว 

 

 ดงันัน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยทัง้ที่ใชว้ธิกีารทาํการตลาดแบบ Search 

Engine Marketing อยูแ่ลว้ และทีอ่ยูร่ะหว่างการตดัสนิใจใชว้ธิกีารทาํการตลาดดงักล่าว สาํหรบั

เตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัปญัหาการเกดิ Click Fraud ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตลอดจนวธิกีาร

ดาํเนินคดใีนกรณทีีไ่ดร้บัความเสยีหายอนัเกดิจาก Click Fraud โดยมรีายละเอยีดทีค่วรรู ้ดงัน้ี 

 

5.2.1 การตรวจสอบการเกิด Click Fraud  

 

 การแกไ้ขปญัหาการฉ้อโกงอนัเกดิจากการทาํการตลาดโดยการลงโฆษณาบนเวบ็เสริช์เอน็

จิน้ (Click Fraud) นบัว่าเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยากในทางปฏบิตั ิ ประกอบกบักระบวนการในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของคลิก้ (valid clicks) นัน้ ยงัไมม่กีารเปิดเผยเป็นการทัว่ไปอกีดว้ย มี

เพยีงเสริช์เอน็จิน้เท่านัน้ทีท่ราบกระบวนการตรวจสอบดงักล่าว อกีทัง้เสริช์เอน็จิน้ยงัมี

ผลประโยชน์ขดักนั (Conflict of Interest) ในเรือ่งการป้องกนั Click Fraud ไมใ่หเ้กดิขึน้ เพราะ

เสริช์เอน็จิน้มสี่วนไดร้บัเงนิหรอืมรีา ยไดจ้ากคลิก้ทีเ่กดิจากการฉ้อโกง (Fraudulent Clicks) นัน้

ดว้ย ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งในกระบวนการตรวจสอบการเกดิ Click Fraud 

ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สิง่ที่ผูป้ระกอบการไทยทีป่ระสงค์ จะลงโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้ จงึควร

ดาํเนินการ  คอื ผูล้งโฆษณา (advertiser) ควรตรวจสอบความผดิปกตขิองการคลิก้บนโฆษณา

ของเวบ็ไซตต์นเองว่าเขา้ขา่ยการเกดิ Click Fraud หรอืไม ่โดยการสงัเกตไดจ้ากปจัจยัสาํคญั 2 

ประการ คอื ประการแรก ไดแ้ก่ ค่าโฆษณาของบรษิทัเพิม่ขึน้จากสถติเิดิ มทีผ่่านมาอยา่ง

ผดิปกตหิรอืไม ่ และยิง่จะช่วยสรา้งความชั ดเจนมากขึน้หากเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนธุ รกรรมที่

เกดิขึน้ผ่านเวบ็ไซต ์ ประการทีส่อง ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการคลิก้ทีเ่กดิขึน้บนโฆษณาของตน  เช่น 

ทีอ่ยูบ่นอนิเทอรเ์น็ต (IP Address) ของแต่ละคลิก้มาจากหมายเลขเดยีวกนัหรอืไมเ่มือ่

เปรยีบเทยีบกบัคลิก้ทัง้หมด 
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5.2.2 กระบวนการนําคดีขึ้นสู่ศาลเม่ือได้รบัความเสียหายจาก Click Fraud 

 

 ผูป้ระกอบการไทยทีล่งโฆษณาผ่านเวบ็เสริช์เอน็จิน้และมัน่ใจว่าตนเองไดร้บัความ

เสยีหายจากการทาํ Click Fraud นัน้ หากประสงคท์ีจ่ะดาํเนินคดทีางศาลกบัเสริช์เอน็จิน้แลว้ 

สมควรใชว้ธิกีารดาํเนินกระบวนพจิารณาคดแีบบกลุ่ม (Class Action) เพราะนอกจากจะมผีู้

ดาํเนินคดแีทนตนเองซึง่พรอ้มทีจ่ะ ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชกิกลุ่ม  Class Action ทุกคน

แลว้ ยงัช่วยลดความยุง่ยากใน การฟ้องรอ้งดาํเนินคดี ของตน ทัง้ในส่วนของ การตัง้ปญัหาขอ้

กฎหมายและขอ้เทจ็จรงิ (the questions of law and fact common) อกีดว้ย ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้ 

ผูป้ระกอบการไทยยอ่มจะไดร้บัผลประโยชน์จากคาํพพิากษาจากการดาํเนินคดแีบบ Class 

Action นัน้ดว้ย 
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