มาตรการปดบล็อกเว็บไซทของกระทรวงไอซีที :แนวทางการแกปญหาหรือเพิ่มปญหาใหกับโลก
ออนไลน?
ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ*
ภายหลังจากมีการกอตั้งกระทรวงไอซีทีในป พ.ศ.2545 ใหเปนหนวยงานในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแกไขปญหาเว็บไซทที่เผยแพรเนื้อหาที่ขัดตอกฎหมาย เชน สื่อลามก
อนาจาร เกมสออนไลน การพนันขันตอ การคามนุษย ขอความที่หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ ฯลฯ ในชวง 2-3 ปที่
ผานมา ทุกครัง้ ที่มีปญหาการเผยแพรขอมูลที่ผิดกฎหมายขางตน มาตรการที่กระทรวงไอซีทหี รือรัฐบาลมักใช
ในการแกไขปญหา คือ การปดหรือบล็อกเว็บไซท แตสิ่งที่เปนผลลัพธตามมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐ คือ
“ยิ่งบล็อกเว็บไซทมากเทาใด เว็บไซทที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายก็เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ” จนทายที่สดุ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2551 กระทรวงไอซีทีมีความเห็นวา รัฐบาลควรแกไขมาตรา 20 ของพ.ร.บ.วาดวยการกระทํา
ความผิดคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ. คอมฯ”) โดยใหอํานาจรัฐในการปดหรือบล็อกเว็บไซทไดทันที
โดยมิตองขออนุญาตจากศาล รวมถึงการซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรมูลคาหลายสิบลานบาทมาเพื่อปด
หรือบล็อกเว็บไซทใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ บทความนีผ้ ูเขียนจะหยิบยกปญหาดังกลาวมาวิเคราะหวจิ ารณ
และนําเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาววา แนวทางแกไขปญหาทีถ่ กู ตองควรเปนอยางไร
สภาพ
จากสถิติ
ปญหาการใชส่อื อินเตอรเน็ตโดยเผยแพรเนื้อหาทีผ่ ิดกฎหมายในประเทศไทย
การรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเว็บไซทซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงไอซีทีในเดือนตุลาคม 2551 ที่ผานมาจะ
พบวา ปญหาเว็บไซทที่เผยแพรเนื้อหาที่ผิดกฎหมายระหวางเดือนมิถุนายน 2550 ถึงกันยายน 2551 มีสูงถึง
478 เรื่อง ทั้งนี้ไมรวมเว็บไซททถี่ ูกปดหรือบล็อกกอนหนานี้ทมี่ ีมากกวา 5,000 เว็บไซท ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ขางทายนี้
* กรรมการผูจัดการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย จํากัด, นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยม)

สถิติการรับเรื่องรองเรียนแตละหนวยงานแยกตามประเภทความผิดระหวาง มิ.ย.50 – ก.ย.51
เรื่อง
website ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม
การดักดูขอมูล หรือเก็บรวบรวมขอมูล
การตัดตอภาพไมเหมาะสม และเผยแพรสูสาธารณะ
เปดเว็บ Camfog
การพนัน
การระดมโจมตี
การสง E-mail โดยปกปดที่อยูหรือกอความรําคาญใหกับผูอื่น
การหมิ่นประมาทผาน E-mail
การหมิ่นประมาทผาน PDA, โทรศัพทมือถือ
การหมิ่นประมาทผาน Website
การหลอกลวง หรือ Phishing
องคกรของรัฐขอความชวยเหลือ
ตอบรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
รวม

ตํารวจ
(กทม.)
36
2
3
1
2
1
0
5
9
15
7
154
3
238

ตํารวจ
(ภูมิภาค)
4
0
0
0
0
0
0
5
0
4
1
37
1
52

หนวยงาน
อื่นๆ
62
1
1
0
0
0
1
4
3
16
10
66
3
167

ประชาชน

ไมระบุ รวม

4
2
0
0
0
0
0
2
0
4
2
3
1
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3

106
5
4
1
2
1
1
16
12
40
20
261
9
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) เพราะกฎหมายของแตละประเทศนั้นจะสามารถบังคับใชได
เฉพาะในเขตอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หรือในดินแดนของตนเองเทานั้น (ขณะที่เว็บไซทนั้นสามารถอัพโหลด (upload)
เนื้อหา ไปไวในเครื่องคอมพิวเตอรเซิฟเวอรที่อยูในประเทศตางๆ ไดทั่วโลก) ดังนั้น หากเว็บไซท ก. ที่เผยแพรภาพลามก
อนาจาร (มีแฟมขอมูลอยูในเครื่อง
[1] Lex Electronica หมาย ถึง การใชเทคโนโลยีใหมีสภาพบังคับใชเหมือนกฎหมาย ในการปองกันการกระทําความผิดไมใหเกิดขึ้น เชน การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการ
ใชเทคโนโลยีการเขารหัส (encryption) ในโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวร การใช Firewall ปองกันปญหาแฮคเกอรหรือไวรัสคอมพิวเตอร การปดหรือบล็อกเว็บไซท เปนตน

คอมพิวเตอร อยูที่สหภาพยุโรป) เนื้อหาในเว็บไซทนนั้ อาจถูกตองตามกฎหมายของสหภาพยุโรป แตเนื้อหาของ
เว็บไซท ก. อาจขัดตอกฎหมายไทย จึงเปนปญหาวา จะนํากฎหมายใดมาใชบังคับเปนหลัก นอกจากนี้ในทาง
ปฏิบัติเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา “เปนไปไมไดที่เว็บไซทหนึง่ เว็บไซทจะใหบริการหรือเสนอขายสินคาโดยทํา
ถูกตองตามหลักเกณฑของกฎหมายทุกประเทศในโลก”
(2) ปญหาเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี (Jurisdiction) กลาว คือ เมื่อเกิดปญหาขอพิพาททาง
กฎหมายบนอินเตอรเน็ต ศาลของประเทศใด จะมีอํานาจในการรับพิจารณาคดี ศาลของประเทศทีม่ ีความ
เสียหายเกิดขึ้น หรือศาลที่จาํ เลยมีภูมิลาํ เนา[1]
(3) ปญหาการบังคับใชของคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งทางการปกครอง (Legal Enforcement)
กลาว คือ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือรัฐบาลมีคําสั่งในทางปกครองออกมา ในกรณีที่เว็บไซท (ซึ่งมีเครื่อง
คอมพิวเตอรเซิฟเวอรตั้งอยูใ นตางประเทศ และ/หรือ เจาของเว็บไซทนั้นมีภูมิลาํ เนาอยูในตางประเทศ) เผยแพร
เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งของกระทรวงไอซีทีในการปดหรือบล็อกเว็บไซทก็ ไม
สามารถบังคับใชกับเว็บไซทหรือเจาของเว็บไซทที่อยูในตางประเทศได เพราะคําพิพากษาของศาลตางประเทศ
เปนเพียงแคพยานหลักฐานชิ้นหนึง่ เทานัน้ [2]
จากชองโหวทางกฎหมายดังกลาวทําใหในทางปฏิบัติรฐั บาลในบางประเทศ (รวมถึงประเทศไทยดวย) จึงมัก
นิยมใช “มาตรการทางเทคนิค (Lex Electronica)” ในการปดหรือบล็อกเว็บไซทที่มีเนื้อหาขัดตอกฎหมายโดย
ออกคําสั่งไปยังผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)เจาของเว็บไซท (Website Owner) ผูใหบริการเชื่อมตอเครื่อง
คอมพิวเตอรเซิฟเวอร (Hosting Service Provider) หรือผูใหบริการเกทเวย (Gateway Service Provider) ให
ปดบล็อกเว็บไซททงั้ ในและตางประเทศ ซึ่ง ทันทีทมี่ ีการปดหรือบล็อกเว็บไซทดังกลาว เจาของเว็บไซทก็
จะยายเว็บไซทนั้นไปเชื่อมตอในประเทศอื่นทันที รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซท (Domain
Name) และชือ่ ที่อยูบนอินเตอรเน็ต (IP Address) สามารถ ทําไดภายในระยะเวลาเพียงไมกี่นาที ดวย
สาเหตุนจี้ ึงทําใหนโยบายของกระทรวงไอซีทีในการปดหรือบล็อกเว็บไซทหรือ ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรราคาแสนแพงมาบล็อก จึงเปนการแกไขปญหาที่
ปลายเหตุและมีผลทําใหเว็บไซทที่ผิดกฎหมายเพิม่ มาก ขึ้น

[1] หลักการในการวินจิ ฉัยวา ศาลใดมีอํานาจในการพิจารณาคดีในตางประเทศมี ดังนี้

หลัก “Effect Doctrine” พิจารณาทีท่ องทีท่ ี่ “ความเสียหาย (Damage)” เกิดขึน้ เปนหลักคดี Sheville v. Press Alliances S.A. (1998) ECR 1-418 (ECJEuropean Court of Justice) (2) หลัก “Sliding Scale’ Doctrine” พิจารณาถึงเจตนาของผูกระทําความผิดเปนสําคัญ (Purposeful Availment) คดี Zippo Manufacturing
(1)

v. Zippo Dot Com, Inc. 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa 1997) (3) หลัก “Degree of Interactiveness” พิจารณาโดยแบงประเภทของเว็บไซทเปน 3 ประเภท
Passive
- Active
- Interactive
คดี Weber v. Jolly Hotel (977 F. Supp. 327 (D.N.J 1997)
[2] คําพิพากษาฎีกาที่ 585/2461

-

การ ปดหรือบล็อกเว็บไซทนนั้ เปนมาตรการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไม นิยมใช เพราะนอกจาก
ขัดตอหลักกฎหมายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแลว ยังไมไดเปนการแกปญหาดวย เปนเพียงการ
ใชงบประมาณของรัฐไปในทางที่ผิด ซึ่งผูเขียนขอหยิบยกความเห็นทางกฎหมายทีน่ า สนใจของผูเชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอร ซึ่งระบุไวในคดี ยาฮู ดอทคอม (UEJF and LICRA V Yahoo! Inc – 2000) ที่ศาลฝรั่งเศส
ตัดสินเมื่อป พ.ศ. 2543 ใหยาฮู อิงค (เจาของเว็บไซท yahoo.com) ระงับ การใหบริการจําหนายสินคาที่
เกี่ยวกับนาซีหรือฮิตเลอร (เพราะผิดกฎหมายเหยียดผิวของฝรั่งเศส) แกผูใหบริการในประเทศฝรัง่ เศส ซึ่งนาย
วินตัน เซอรฟ (Vinton Cerf) ผูเชี่ยวชาญของ ยาฮู ดอทคอม ใหการตอศาลในประเด็นทีน่ าสนใจเกี่ยวกับการ
ปดหรือบล็อกเว็บไซทหรือจํากัด คนในการใชบริการอินเตอรเน็ตวา “เปนการยากทีจ่ ะปองกันและตรวจสอบ
ที่อยูบนอินเตอรเน็ต (IP Address) ของผูใชบริการอินเตอรเน็ต เนื่องจากผูใชบริการอินเตอรเน็ต
สามารถใชทอี่ ยูบนอินเตอรเน็ตที่เปลีย่ นแปลงได (Dynamic IP Address) หรืออาจใชเทคโนโลยีที่ไม
สามารถตรวจสอบ IP Address ของผูใชบริการอินเตอรเน็ต (Anonymous User) ได” ผล สุดทายคําสั่ง
ปดบล็อกเว็บไซทของศาลฝรัง่ เศสก็ไมเปนผล และถูกยกเลิกใหเปนโมฆะโดยคําสัง่ ศาลอเมริกาวา ขัดตอหลัก
สิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ ฐาน (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. การปรับใชกฎหมายที่มีอยูกับปญหาเพื่อแกไขปญหาแตละเรื่องที่เกิดขึ้นกับสื่ออินเตอรเน็ต
แนวทางนี้ประเทศไทยก็ใชดําเนินการอยูเชนกัน กลาวคือ เมื่อมีการเผยแพรเนื้อหาที่ขดั ตอกฎหมายเรื่องใดก็นํา
กฎหมายเฉพาะในแตละเรือ่ งนัน้ มาปรับใช เชน เมื่อมีการโฆษณาขายยาไวอะกลาออนไลนก็ใช พ.ร.บ. ยา
พ.ศ. 2522 มาลงโทษหรือโฆษณาออนไลนเกินจริงก็ใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (เรื่อง การ
โฆษณา) มาลงโทษ เปนตน
2. การใชมาตรการทางดานเทคนิค (ใชเทคโนโลยีควบคุมและจํากัดพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต
“Code as code”) โดย รัฐบาลหรือหนวยงานเอกชนจะใชโปรแกรมซอฟทแวรตางๆ ในการตรวจสอบปองกัน
ปดหรือบล็อกเว็บไซท การดาวนโหลดรูปภาพ สื่อลามกอนาจารจากชื่อโดเมนที่ลงทายหรือประกอบดวย
ถอยคําที่สอไปในทางที่ เกีย่ วของกับเรื่องทางเพศ อาทิเชน คําวา “_____sex.com”
“_______xxx.com”
3. วิธกี ารใหองคกรเอกชนหรือผูทอี่ ยูในโลกอินเตอรเน็ตดูแลควบคุมกันเอง (Self-Regulation)
เปน มาตรการที่ประเทศไทยไมเคยนํามาพิจารณาใชแมแตนอย ขณะทีใ่ นตางประเทศเปนที่นิยมและ

ไดรับการยอมรับเปนอยางมาก เนื่องจากการแกไขปญหาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตอง
ไมใชเพียง การแกไขกฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายที่เขมขนกับใชเทคโนโลยีบล็อก แตตองแกไขที่
ผูใชสื่ออินเตอรเน็ตกลาวคือ การสรางจริยธรรมใหกับคนใชอินเตอรเน็ต โดยนําจริยธรรมมากําหนด
เปนรูปแบบลายลักษณอกั ษร เชน กําหนดเปน “Code of Ethics” และ “Code of Conduct” (ซึ่งการสราง
กฎเกณฑกติกาแบบนี้ ชาว Netizen เรียกวา “Netiquette”) อยางไรก็ตามหัวใจสําคัญของมาตรการนี้ คือ ตอง
มี “มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)[1]” นอกจากนี้รัฐควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. มาตรการสวนภาครัฐ (State Norm Level) รัฐควรดําเนินการจัดตั้งองคกรอิสระ (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 โดยหนวยงานที่ภาคเอกชนกําหนดขึ้นเอง เชน
ก)
การใชหลักเกณฑเรื่องนิติกรรมสัญญา (Contract) โดยวิธีนี้รัฐหรือกระทรวงไอซีที
ควรจะสงเสริมใหภาคเอกชนทําสัญญาผูกพันระหวางกัน เชน ใหองคกรผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือ
เจาของเว็บไซทกําหนดสัญญาหลักหรือสัญญามาตรฐาน (Model Contract) ของตนเองที่มีขอความหาม
ผูใชบริการใชสื่ออินเตอรเน็ตเผยแพรเนื้อหาผิดกฎหมาย หรือกําหนดใหหลัก Nettiquette เปนสวนหนึง่ ของ
สัญญา และใชสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของบริการที่อยูภายใตธุรกิจควบคุมสัญญาตาม
[1] มาตรการลงโทษทางสังคม สามารถทําได 2 รูปแบบคือ 1) มาตรการลงโทษโดยองคกรนั้นเอง เชน มีการกําหนด trustmark ใหสมาชิกได
สิทธิประโยชนทางภาษี และหากพบวาสมาชิกทําผิดก็ลงโทษโดยปรับหรือเพิกถอนความเปนสมาชิก 2) มาตรการลงโทษโดยกฎหมาย คือ นําเอา
หลักเกณฑขององคกรมาบัญญัติเปนกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 หาก มีผูใชบริการรายใดผิดสัญญา ผูใหบริการอินเตอรเน็ตก็หยุด
ใหบริการและยังสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได ดวย วิธีการนี้ใชไดผลอยางมากในตางประเทศโดยเฉพาะ
วิธีการระงับขอพิพาท เรื่อง ชื่อโดเมน (Domain Name) ในการใชวิธีการระงับขอพิพาทออนไลนกบั หนวยงาน
ของไอคานหรือที่เรียกวา “Arbitration online[1]”
ข) การรับรองมาตรฐานการดูแลของหนวยงานเอกชน (Certification) วิธี นี้รัฐควรสงเสริมให
ภาคเอกชนจัดตั้งองคกรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสื่อ ลามกอนาจารและสิ่งที่ผดิ กฎหมายบนสื่ออินเตอรเน็ต
เชนเดียวกับตางประเทศ เชน แนวคิดของประเทศออสเตรเลีย (Australian Model) รัฐบาลออสเตรเลียนํา
หลักเกณฑ “Code of Practice” ในเรื่องการจัดเรตติ้งของรายการทีวีของหนวยงานเอกชน คือ ABA
(Australian Broadcasting Authority) มาเปนกฎหมายที่ใชบังคับสื่ออินเตอรเน็ต กลาวคือ The Australian
Broadcasting Amendment (Online Service) Act. Of 1999 ซึ่งกําหนดใหผูใหบริการอินเตอรเน็ตหรือ
หนวยงานเอกชนตองดําเนินการตาม “Code of Practice” ซึ่ง เปนสวนหนึ่งของกฎหมาย หากบริษัท
หรือองคกรใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว หนวยงานเฉพาะที่ตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาล เอกชน และ
ผูประกอบการก็จะมีมาตรการลงโทษทางสังคมในการสั่งใหลบขอความ (Clean Feed) ขึ้นบัญชีดํา
(Black List) งดใหบริการ หรือสงศาลดําเนินคดี ซึ่งเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาก ใน สวนประเทศ
ไทยนัน้ กระทรวงไอซีทีอาจรวมมือกับชมรมเว็บมาสเตอรแหงประเทศไทยหรือสมาคมผูดูแล อินเตอรเน็ตใน
ประเทศไทย โดยยกระดับมาตรฐานขององคกรดังกลาวใหเทียบเทากับหนวยงาน IWF (Internet Watch
Foundation) ของประเทศอังกฤษ หรือ ABA ของ ออสเตรเลีย โดยหนวยงานใหมนี้เปนการทํางานรวมกัน
ระหวางรัฐบาล ผูใหบริการอินเตอรเน็ต สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกีย่ วของกับ
อินเตอรเน็ตในการดูแลสอดสองวา เว็บไซทใดที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเมื่อพบการกระทํา
ความผิด หนวยงานดังกลาวจะมีบทลงโทษในทางองคกรหรือในทางกฎหมาย โดยองคกรนี้จะทําหนาที่เหมือน
ตํารวจที่ตรวจตราบนอินเตอรเน็ต (Cyber Patrol) นอกจากนี้ รัฐควรจัดใหมีการกําหนดระบบ “Web Trader
Certification Scheme” ซึ่งรัฐและเอกชนจะมีการกําหนดเครื่องหมายรับรอง (Certification mark) ใหกับ
สมาชิกที่ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานดังกลาว
สุดทายสําหรับการแกไขปญหาเรื่องเว็บไซททหี่ มิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ผมมีความเห็นวาควรใชมาตรการ
Self-Regulation เชนกัน โดยสรางมาตรการลงโทษทางสังคมโดยกระทรวงไอซีที (ในฐานะเจาภาพ) อาจทํา
วีดีโอคลิปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง และใหพลพรรคชาวเสื้อเหลือง (รวมถึงเสื้อแดงดวย)
ดาวนโหลดลงเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองและนําไปอัพโหลดใสเว็บไซททหี่ มิ่น พระบรม
เดชานุภาพ ไมวาจะเปน youtube หรือเว็บใดก็ตาม วันละ 3 ครั้ง (หลังอาหาร) คาดวาเว็บไซทนั้นคงลม

ภายในระยะเวลาเพียงไมกชี่ ั่วโมง ซึ่งนาจะดีกวาการฟองศาล การปดบล็อกเว็บไซทหรือซื้อซอฟแวรราคาแพง
มา ซึ่งทานจะเห็นดวยหรือไมแลวแตวิจารณญาณของแตละคนครับ

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

