
มาตรการปดบล็อกเว็บไซทของกระทรวงไอซีท ี:แนวทางการแกปญหาหรือเพิ่มปญหาใหกับโลก
ออนไลน? 

                                                           ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ*                    

ภายหลังจากมีการกอต้ังกระทรวงไอซีทีในป พ.ศ.2545 ใหเปนหนวยงานในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแกไขปญหาเว็บไซทที่เผยแพรเนื้อหาที่ขัดตอกฎหมาย เชน ส่ือลามก

อนาจาร เกมสออนไลน การพนนัขันตอ การคามนษุย ขอความที่หมิน่พระบรมเดชานุภาพ ฯลฯ ในชวง 2-3 ปที่

ผานมา ทุกคร้ังที่มีปญหาการเผยแพรขอมูลที่ผิดกฎหมายขางตน มาตรการที่กระทรวงไอซีทหีรือรัฐบาลมักใช

ในการแกไขปญหา คือ การปดหรือบล็อกเว็บไซท แตส่ิงที่เปนผลลัพธตามมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐ คือ 

“ยิ่งบล็อกเว็บไซทมากเทาใด เว็บไซทที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายก็เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ” จนทายที่สุดเมื่อเดือน

ตุลาคม 2551 กระทรวงไอซทีีมีความเห็นวา รัฐบาลควรแกไขมาตรา 20 ของพ.ร.บ.วาดวยการกระทํา

ความผิดคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. คอมฯ”) โดยใหอํานาจรัฐในการปดหรือบล็อกเว็บไซทไดทันที

โดยมิตองขออนุญาตจากศาล รวมถงึการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรมูลคาหลายสิบลานบาทมาเพื่อปด

หรือบล็อกเว็บไซทใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บทความนีผู้เขียนจะหยิบยกปญหาดังกลาวมาวิเคราะหวจิารณ

และนําเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาววา แนวทางแกไขปญหาทีถ่กูตองควรเปนอยางไร                   สภาพ

ปญหาการใชสื่ออินเตอรเน็ตโดยเผยแพรเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายในประเทศไทย                   จากสถิติ

การรับเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับเว็บไซทซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงไอซีทีในเดือนตุลาคม 2551 ที่ผานมาจะ

พบวา ปญหาเว็บไซทที่เผยแพรเนื้อหาที่ผิดกฎหมายระหวางเดือนมถิุนายน 2550 ถึงกันยายน 2551 มีสูงถงึ 

478 เร่ือง ทั้งนี้ไมรวมเว็บไซททีถู่กปดหรือบล็อกกอนหนานี้ทีม่ีมากกวา 5,000 เว็บไซท ดังรายละเอียดที่ปรากฏ

ขางทายนี ้ 
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สถิติการรับเรื่องรองเรียนแตละหนวยงานแยกตามประเภทความผิดระหวาง มิ.ย.50 – ก.ย.51  

เรื่อง 
ตํารวจ 
(กทม.) 

ตํารวจ
(ภูมิภาค) 

หนวยงาน
อ่ืนๆ 

ประชาชน ไมระบุ รวม 

website ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม 36 4 62 4 0 106 

การดักดูขอมูล หรือเก็บรวบรวมขอมูล 2 0 1 2 0 5 

การตัดตอภาพไมเหมาะสม และเผยแพรสูสาธารณะ 3 0 1 0 0 4 

เปดเว็บ Camfog 1 0 0 0 0 1 

การพนัน 2 0 0 0 0 2 

การระดมโจมตี 1 0 0 0 0 1 

การสง E-mail โดยปกปดที่อยูหรือกอความรําคาญใหกับผูอื่น 0 0 1 0 0 1 

การหมิ่นประมาทผาน E-mail 5 5 4 2 0 16 

การหมิ่นประมาทผาน PDA, โทรศัพทมือถือ 9 0 3 0 0 12 

การหมิ่นประมาทผาน Website 15 4 16 4 1 40 

การหลอกลวง หรือ Phishing 7 1 10 2 0 20 

องคกรของรัฐขอความชวยเหลือ 154 37 66 3 1 261 

ตอบรับการชวยเหลือจากหนวยงาน 3 1 3 1 1 9 

รวม 238 52 167 18 3 478 

                   จาก ปญหาดังกลาวขางตนจึงเกิดขอนาสงสัยวา พ.ร.บ.คอมฯ และมาตรการปดบล็อกเว็บไซทดังกลาวของ

กระทรวงไอซีทีไมมีประสิทธิภาพและ ตองแกไขกฎหมายจริงหรือไม                     

เหตุที่ พ.ร.บ.คอมฯ การปดหรือบล็อกเว็บไซทไมสามารถใชแกไขปญหาได                    

ปญหาดังกลาวขางตนเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไมเฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ในโลกอินเตอรเน็ต หรือ Cyber 

Space นั้นไมมีพรมแดน (borderless) และไมมีขอบเขตหรืออาณาเขต (Territory) เหมือนในโลก Real Space ดังนั้นการ

บังคับใชกฎหมายและใชมาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica[1]) ของแตละประเทศจะประสบปญหาเหมือนกันคือ             

(1)      ปญหาการขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Laws) เพราะกฎหมายของแตละประเทศน้ันจะสามารถบังคับใชได

เฉพาะในเขตอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หรือในดินแดนของตนเองเทานั้น (ขณะที่เว็บไซทนั้นสามารถอัพโหลด (upload) 

เนื้อหา ไปไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรเซิฟเวอรที่อยูในประเทศตางๆ ไดทั่วโลก) ดังนั้น หากเว็บไซท ก. ที่เผยแพรภาพลามก

อนาจาร (มีแฟมขอมูลอยูในเคร่ือง  

 
[1] Lex Electronica หมาย ถึง การใชเทคโนโลยีใหมีสภาพบังคับใชเหมือนกฎหมาย ในการปองกันการกระทําความผิดไมใหเกิดขึ้น เชน การปองกันการละเมิดลิขสทิธิ์ โดยการ

ใชเทคโนโลยีการเขารหสั (encryption) ในโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวร การใช Firewall ปองกันปญหาแฮคเกอรหรือไวรัสคอมพิวเตอร การปดหรือบลอ็กเว็บไซท เปนตน 
 



คอมพิวเตอร อยูที่สหภาพยโุรป) เนื้อหาในเว็บไซทนัน้อาจถูกตองตามกฎหมายของสหภาพยุโรป แตเนื้อหาของ

เว็บไซท ก. อาจขัดตอกฎหมายไทย จงึเปนปญหาวา จะนํากฎหมายใดมาใชบังคับเปนหลัก นอกจากนี้ในทาง

ปฏิบัติเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “เปนไปไมไดที่เว็บไซทหนึง่เว็บไซทจะใหบริการหรือเสนอขายสินคาโดยทํา

ถูกตองตามหลักเกณฑของกฎหมายทกุประเทศในโลก”                 
(2)    ปญหาเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (Jurisdiction) กลาว คือ เมื่อเกดิปญหาขอพพิาททาง

กฎหมายบนอินเตอรเน็ต ศาลของประเทศใด จะมีอํานาจในการรับพิจารณาคดี ศาลของประเทศทีม่ีความ

เสียหายเกิดข้ึน หรือศาลที่จาํเลยมีภูมิลําเนา[1]                     
(3)    ปญหาการบังคับใชของคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งทางการปกครอง (Legal Enforcement) 
กลาว คือ เมื่อศาลมีคําพพิากษาหรือรัฐบาลมีคําส่ังในทางปกครองออกมา ในกรณีที่เว็บไซท (ซึ่งมีเคร่ือง

คอมพิวเตอรเซิฟเวอรต้ังอยูในตางประเทศ และ/หรือ เจาของเว็บไซทนั้นมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ) เผยแพร

เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คําพพิากษาของศาลไทยหรือคําส่ังของกระทรวงไอซีทีในการปดหรือบล็อกเว็บไซทก ็ไม

สามารถบังคับใชกับเว็บไซทหรือเจาของเว็บไซทที่อยูในตางประเทศได เพราะคําพพิากษาของศาลตางประเทศ

เปนเพียงแคพยานหลักฐานชิ้นหนึง่เทานัน้[2]                    
จากชองโหวทางกฎหมายดังกลาวทาํใหในทางปฏิบัติรัฐบาลในบางประเทศ (รวมถึงประเทศไทยดวย) จงึมกั

นิยมใช “มาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica)” ในการปดหรือบล็อกเว็บไซทที่มีเนื้อหาขัดตอกฎหมายโดย

ออกคําส่ังไปยงัผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)เจาของเว็บไซท (Website Owner) ผูใหบริการเช่ือมตอเคร่ือง

คอมพิวเตอรเซิฟเวอร (Hosting Service Provider) หรือผูใหบริการเกทเวย (Gateway Service Provider) ให

ปดบล็อกเว็บไซททัง้ในและตางประเทศ ซ่ึง ทันททีีมี่การปดหรือบล็อกเว็บไซทดังกลาว เจาของเว็บไซทก็
จะยายเว็บไซทนั้นไปเชื่อมตอในประเทศอ่ืนทันท ีรวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซท (Domain 
Name) และชือ่ที่อยูบนอินเตอรเน็ต (IP Address) สามารถ ทําไดภายในระยะเวลาเพยีงไมกี่นาท ีดวย
สาเหตุนีจ้ึงทาํใหนโยบายของกระทรวงไอซีทีในการปดหรือบลอ็กเว็บไซทหรือ ซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรราคาแสนแพงมาบล็อก จึงเปนการแกไขปญหาท่ี
ปลายเหตุและมีผลทําใหเว็บไซทที่ผิดกฎหมายเพิม่มาก ขึ้น  
 

 
[1] หลกัการในการวินจิฉัยวา ศาลใดมีอํานาจในการพิจารณาคดีในตางประเทศมี ดังนี ้

   (1)   หลัก “Effect Doctrine” พิจารณาทีท่องทีท่ี ่“ความเสียหาย (Damage)” เกิดขึน้ เปนหลักคด ีSheville v. Press Alliances S.A. (1998) ECR 1-418 (ECJ-

European Court of Justice)   (2)   หลัก “Sliding Scale’ Doctrine” พิจารณาถึงเจตนาของผูกระทําความผดิเปนสําคญั (Purposeful Availment) คด ีZippo Manufacturing 

v. Zippo Dot Com, Inc. 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa 1997)   (3)   หลัก “Degree of Interactiveness” พิจารณาโดยแบงประเภทของเว็บไซทเปน 3 ประเภท         -

  Passive         -  Active         -  Interactive         คด ีWeber v. Jolly Hotel (977 F. Supp. 327 (D.N.J 1997) 

[2] คําพิพากษาฎีกาที่ 585/2461  

 



การ ปดหรือบล็อกเว็บไซทนัน้เปนมาตรการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไม นิยมใช เพราะนอกจาก

ขัดตอหลักกฎหมายสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแลว ยังไมไดเปนการแกปญหาดวย เปนเพยีงการ

ใชงบประมาณของรัฐไปในทางท่ีผิด ซึ่งผูเขียนขอหยิบยกความเหน็ทางกฎหมายท่ีนาสนใจของผูเช่ียวชาญทาง 

คอมพิวเตอร ซึ่งระบุไวในคดี ยาฮู ดอทคอม (UEJF and LICRA V Yahoo! Inc – 2000) ที่ศาลฝร่ังเศส

ตัดสินเมื่อป พ.ศ. 2543 ใหยาฮู อิงค (เจาของเว็บไซท yahoo.com) ระงับ การใหบริการจําหนายสินคาที่

เกี่ยวกับนาซีหรือฮิตเลอร (เพราะผิดกฎหมายเหยียดผิวของฝร่ังเศส) แกผูใหบริการในประเทศฝร่ังเศส ซึ่งนาย

วินตัน เซอรฟ (Vinton Cerf) ผูเชี่ยวชาญของ ยาฮู ดอทคอม ใหการตอศาลในประเด็นทีน่าสนใจเก่ียวกับการ

ปดหรือบล็อกเว็บไซทหรือจํากัด คนในการใชบริการอินเตอรเน็ตวา “เปนการยากท่ีจะปองกันและตรวจสอบ
ท่ีอยูบนอินเตอรเน็ต (IP Address) ของผูใชบริการอินเตอรเน็ต เนื่องจากผูใชบริการอินเตอรเน็ต
สามารถใชทีอ่ยูบนอินเตอรเน็ตที่เปลีย่นแปลงได (Dynamic IP Address) หรอือาจใชเทคโนโลยีที่ไม
สามารถตรวจสอบ IP Address ของผูใชบริการอินเตอรเน็ต (Anonymous User) ได” ผล สุดทายคําส่ัง

ปดบล็อกเว็บไซทของศาลฝร่ังเศสก็ไมเปนผล และถูกยกเลิกใหเปนโมฆะโดยคําส่ังศาลอเมริกาวา ขัดตอหลัก

สิทธิเสรีภาพข้ันพืน้ฐาน (The First Amendment)                
แนวทางการแกไขปญหา                    
เพื่อ แกไขปญหาดังกลาวขางตน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รัฐจะใชมาตรการ 3 มาตรการ

รวมกัน คือ 1) การปรับใชกฎหมายที่มีอยู (Law Enforcement) 2) มาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica) 3) 

การสรางองคกรดูแลควบคุมกันเอง (Self-Regulation)                
1.     การปรบัใชกฎหมายที่มีอยูกับปญหาเพื่อแกไขปญหาแตละเรื่องที่เกิดขึ้นกับสื่ออินเตอรเน็ต 
แนวทางนี้ประเทศไทยก็ใชดําเนนิการอยูเชนกนั กลาวคือ เมื่อมกีารเผยแพรเนื้อหาที่ขัดตอกฎหมายเร่ืองใดก็นํา

กฎหมายเฉพาะในแตละเร่ืองนัน้มาปรับใช เชน เมื่อมีการโฆษณาขายยาไวอะกลาออนไลนก็ใช พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2522 มาลงโทษหรือโฆษณาออนไลนเกนิจริงก็ใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (เร่ือง การ

โฆษณา) มาลงโทษ เปนตน                  
2.     การใชมาตรการทางดานเทคนิค (ใชเทคโนโลยคีวบคุมและจํากัดพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต 

“Code as code”) โดย รัฐบาลหรือหนวยงานเอกชนจะใชโปรแกรมซอฟทแวรตางๆ ในการตรวจสอบปองกนั 

ปดหรือบล็อกเว็บไซท การดาวนโหลดรูปภาพ ส่ือลามกอนาจารจากชื่อโดเมนที่ลงทายหรือประกอบดวย

ถอยคําที่สอไปในทางที ่เกีย่วของกับเร่ืองทางเพศ อาทเิชน คําวา “_____sex.com” 

“_______xxx.com”                
3.     วิธกีารใหองคกรเอกชนหรือผูทีอ่ยูในโลกอินเตอรเน็ตดูแลควบคุมกนัเอง (Self-Regulation) 
เปน มาตรการท่ีประเทศไทยไมเคยนํามาพิจารณาใชแมแตนอย ขณะทีใ่นตางประเทศเปนที่นิยมและ



ไดรับการยอมรับเปนอยางมาก เนื่องจากการแกไขปญหาการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศที่ถูกตอง
ไมใชเพยีง การแกไขกฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายที่เขมขนกบัใชเทคโนโลยีบล็อก แตตองแกไขที่
ผูใชสื่ออินเตอรเน็ตกลาวคือ การสรางจริยธรรมใหกับคนใชอินเตอรเน็ต โดยนําจริยธรรมมากําหนด
เปนรูปแบบลายลักษณอักษร เชน กําหนดเปน “Code of Ethics” และ “Code of Conduct” (ซึ่งการสราง

กฎเกณฑกติกาแบบนี้ ชาว Netizen เรียกวา “Netiquette”) อยางไรก็ตามหวัใจสําคัญของมาตรการนี้ คือ ตอง

มี “มาตรการลงโทษทางสงัคม (Social Sanction)[1]” นอกจากนี้รัฐควรดําเนนิการดังตอไปนี้                
1.     มาตรการสวนภาครฐั (State Norm Level) รัฐควรดําเนนิการจัดต้ังองคกรอิสระ (Independent 

Authority) และสนับสนุนใหหนวยงานเอกชนแตละแหงดูแลควบคุมกันเอง เชน IETF (Internet Engineering 

Task Force), PICS (Platform for Internet Content Selection), IWF (Internet Watch Foundation) และให

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เชน หนวยงาน WIPO ฯลฯ                
2.     มาตรการสวนภาคเอกชน (Private Norm Level) ในสวนภาคเอกชนในตางประเทศนั้น รัฐบาลควรมี

การสงเสริมนโยบายดูแลควบคุมตนเอง โดยหนวยงานที่ภาคเอกชนกําหนดข้ึนเอง เชน    
                   ก)       การใชหลกัเกณฑเรื่องนิติกรรมสัญญา (Contract) โดยวธิีนี้รัฐหรือกระทรวงไอซทีี

ควรจะสงเสริมใหภาคเอกชนทาํสัญญาผูกพนัระหวางกนั เชน ใหองคกรผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือ

เจาของเว็บไซทกําหนดสัญญาหลักหรือสัญญามาตรฐาน (Model Contract) ของตนเองที่มีขอความหาม

ผูใชบริการใชส่ืออินเตอรเนต็เผยแพรเนื้อหาผิดกฎหมาย หรือกําหนดใหหลัก Nettiquette เปนสวนหนึง่ของ

สัญญา และใชสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของบริการที่อยูภายใตธุรกิจควบคุมสัญญาตาม  
 

 
[1]  มาตรการลงโทษทางสงัคม สามารถทําได 2 รูปแบบคือ 1) มาตรการลงโทษโดยองคกรนั้นเอง เชน มีการกําหนด trustmark ใหสมาชิกได

สิทธิประโยชนทางภาษี และหากพบวาสมาชิกทําผิดก็ลงโทษโดยปรับหรือเพิกถอนความเปนสมาชิก 2) มาตรการลงโทษโดยกฎหมาย คือ นําเอา

หลักเกณฑขององคกรมาบัญญัติเปนกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 หาก มีผูใชบริการรายใดผิดสัญญา ผูใหบริการอนิเตอรเน็ตก็หยุด

ใหบริการและยังสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได ดวย วธิีการนี้ใชไดผลอยางมากในตางประเทศโดยเฉพาะ

วิธีการระงับขอพิพาท เร่ือง ชื่อโดเมน (Domain Name) ในการใชวิธีการระงับขอพพิาทออนไลนกบัหนวยงาน

ของไอคานหรือที่เรียกวา “Arbitration online[1]”                         
ข)    การรบัรองมาตรฐานการดูแลของหนวยงานเอกชน (Certification) วิธ ีนี้รัฐควรสงเสริมให

ภาคเอกชนจัดต้ังองคกรที่ดูแลเกี่ยวกับเร่ืองส่ือ ลามกอนาจารและส่ิงที่ผิดกฎหมายบนสื่ออินเตอรเนต็

เชนเดียวกับตางประเทศ เชน แนวคิดของประเทศออสเตรเลยี (Australian Model) รัฐบาลออสเตรเลียนํา

หลักเกณฑ “Code of Practice” ในเร่ืองการจัดเรตต้ิงของรายการทวีีของหนวยงานเอกชน คือ ABA 

(Australian Broadcasting Authority) มาเปนกฎหมายที่ใชบังคับส่ืออินเตอรเน็ต กลาวคือ The Australian 
Broadcasting Amendment (Online Service) Act. Of 1999 ซ่ึงกําหนดใหผูใหบริการอินเตอรเน็ตหรือ
หนวยงานเอกชนตองดําเนินการตาม “Code of Practice” ซ่ึง เปนสวนหน่ึงของกฎหมาย หากบรษิัท
หรือองคกรใดไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑดังกลาว หนวยงานเฉพาะที่ต้ังขึ้นมาโดยรัฐบาล เอกชน และ
ผูประกอบการก็จะมีมาตรการลงโทษทางสังคมในการสั่งใหลบขอความ (Clean Feed) ขึ้นบัญชีดํา 
(Black List) งดใหบริการ หรือสงศาลดําเนินคดี ซ่ึงเปนมาตรการที่มีประสทิธภิาพมาก ใน สวนประเทศ

ไทยนัน้ กระทรวงไอซีทีอาจรวมมือกับชมรมเว็บมาสเตอรแหงประเทศไทยหรือสมาคมผูดูแล อินเตอรเน็ตใน

ประเทศไทย โดยยกระดับมาตรฐานขององคกรดังกลาวใหเทยีบเทากบัหนวยงาน IWF (Internet Watch 

Foundation) ของประเทศองักฤษ หรือ ABA ของ ออสเตรเลีย โดยหนวยงานใหมนี้เปนการทํางานรวมกัน

ระหวางรัฐบาล ผูใหบริการอินเตอรเน็ต สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกีย่วของกับ

อินเตอรเน็ตในการดูแลสอดสองวา เว็บไซทใดที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเม่ือพบการกระทํา

ความผิด หนวยงานดังกลาวจะมีบทลงโทษในทางองคกรหรือในทางกฎหมาย โดยองคกรนี้จะทาํหนาที่เหมือน

ตํารวจที่ตรวจตราบนอินเตอรเน็ต (Cyber Patrol) นอกจากนี ้รัฐควรจดัใหมีการกาํหนดระบบ “Web Trader 

Certification Scheme” ซึ่งรัฐและเอกชนจะมีการกาํหนดเคร่ืองหมายรับรอง (Certification mark) ใหกับ

สมาชิกที่ดําเนนิการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานดังกลาว                     
สุดทายสําหรับการแกไขปญหาเร่ืองเว็บไซททีห่มิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ผมมีความเหน็วาควรใชมาตรการ 

Self-Regulation เชนกนั โดยสรางมาตรการลงโทษทางสังคมโดยกระทรวงไอซทีี (ในฐานะเจาภาพ) อาจทํา

วีดีโอคลิปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง และใหพลพรรคชาวเส้ือเหลือง (รวมถงึเส้ือแดงดวย) 

ดาวนโหลดลงเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเองและนาํไปอัพโหลดใสเว็บไซททีห่มิ่น พระบรม 

เดชานุภาพ ไมวาจะเปน youtube หรือเว็บใดก็ตาม วนัละ 3 คร้ัง (หลังอาหาร) คาดวาเว็บไซทนั้นคงลม



ภายในระยะเวลาเพียงไมกีช่ั่วโมง ซึ่งนาจะดีกวาการฟองศาล การปดบล็อกเว็บไซทหรือซื้อซอฟแวรราคาแพง

มา ซึ่งทานจะเห็นดวยหรือไมแลวแตวิจารณญาณของแตละคนครับ  
 

 
[1] การทําอนุญาโตตุลาการออนไลน ซ่ึงปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ีระงับขอพิพาทดานช่ือโดเมนไดแก WIPO, NAF, eRes, ADNDRC ฯลฯ 
 


