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บทที่  2
บริการและประโยชน ของอินเทอร  เน็ต

คนไมรูจกัคอมพวิเตอรมนีอยลงทกุวนั ในการนาํคอมพวิเตอรมาใช การใชอนิเทอรเนต็มกัไดรบั
ความสนใจเปนอนัดบัแรก เพราะมปีจจยัประกอบหลายประการ เชน คอมพวิเตอรใหมทกุเครือ่งตดิตัง้
โมเดม็เปนอปุกรณมาตรฐาน ไมตองซือ้เพิม่ บานทกุหลงัทีซ่ือ้คอมพวิเตอรมกัตดิตัง้โทรศพัท เริม่มบีรกิาร
อนิเทอรเนต็ฟรใีหใช และโรงเรยีนในตวัเมอืงสวนใหญตดิตัง้อนิเทอรเนต็ เพือ่สอน หรอืใหบรกิารนกัเรยีน

ปจจบุนั หลายครอบครวัพกโทรศพัทมอืถอืคนละ 1 เครือ่ง และกวาครึ่งหนึ่งเปนโทรศัพทที่
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือรับสง SMS (Short Message Service) ได ยังมีอีกหลายบริการ
ทีน่กัพฒันาเวบ็มอืใหมยงัไมทราบ ในบทนีจ้งึขอนาํเสนอประโยชนที่ผูเขียนพอทราบ หรือเคยใช แต
ทัง้หมดทีน่าํเสนอกย็งัมใิชบรกิารทัง้หมดทีม่ ีเพราะบรกิารในอนิเทอรเนต็ หรอืเทคโนโลยใีหม เกดิขึน้
ตลอดเวลา แหลงขอมลูทีด่ทีีส่ดุก็คือ นิตยสารคอมพิวเตอร ที่พรอมจะนําเสนอขอมูลใหมใหทานได
ทราบอยางตอเนือ่ง
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Introduction to Webmaster

2.1 ความหมายของอินเทอรเน็ต
อนิเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือขายขนาดเล็กมากมาย รวม

เปนเครือขายเดียวทั้งโลก หรือเครือขายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรทั้งหมดที่ตองการ
เขามาในเครอืขาย

สําหรับคําวา internet หากแยกศัพทจะไดมา 2 คํา คือ คําวา Inter และคําวา net ซึ่ง Inter
หมายถงึ ระหวาง หรอืทามกลาง และคาํวา Net มาจากคาํวา Network หรอืเครอืขาย เมือ่นาํความหมาย
ของทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลวา “ การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย ”

2.2 ประโยชนของอินเทอรเน็ตมีดานใดบาง
1. เปนแหลงขอมลูทีล่กึ และกวาง เพราะขอมลูถกูสรางไดงาย แมนกัเรยีน หรอืผูสงูอายกุส็รางได
2. เปนแหลงรบั หรอืสงขาวสาร ไดหลายรปูแบบ เชน mail, board, icq, irc, sms หรอื web เปนตน
3. เปนแหลงใหความบนัเทงิ เชน เกม ภาพยนตร ขาว หรอืหองสะสมภาพ เปนตน
4. เปนชองทางสาํหรบัทาํธรุกจิ สะดวกทัง้ผูซือ้ และผูขาย เชน e-commerce หรอืบรกิารโอนเงนิ เปนตน
5. ใชแทน หรอืเสรมิสือ่ทีใ่ชตดิตอสือ่สาร ในปจจบุนั โดยเสยีคาใชจาย และเวลาทีล่ดลง
6. เปนชองทางสาํหรบัประชาสมัพนัธสนิคา บรกิาร หรอืองคกร

2.3 ประวัติความเปนมา
- อนิเทอรเนต็ เปนโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)

ซึง่เปนหนวยงานทีส่งักดักระทรวงกลาโหมของสหรฐัฯ (U.S.Department of Defense - DoD) ถกูกอตัง้
เมือ่ประมาณ ป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)

- พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ARPA ไดรบัทนุสนนัสนนุจากหลายฝาย ซึง่หนึง่ในผูสนบัสนนุกค็อื
Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เปน DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) พรอมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยาง และในป พ.ศ. 2512 นี้เอง ไดทดลองการเชื่อมตอ
คอมพวิเตอรจาก 4 แหงเขาหากนัเปนครัง้แรก คอื มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเนยีทีล่อสแอนเจลสิ สถาบนั
วจิยัสแตนฟอรด มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเนยีทีซ่านตาบารบารา และมหาวทิยาลยัยทูาห เครอืขายทดลอง
ประสบความสาํเรจ็อยางมาก ดงันัน้ ในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) จงึเปลีย่นจากเครอืขายทดลองเปน
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เครอืขายใชงานจรงิ ซึง่ DARPA ไดโอนหนาทีร่บัผดิชอบใหแกหนวยงานการสือ่สารของกองทพัสหรฐัฯ
(Defense Communications Agency - ปจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency) แตใน
ปจจุบัน Internet มีคณะทํางานที่รับผิดชอบบริหารเครือขายโดยรวม เชน ISOC (Internet Society)
ดแูลวตัถปุระสงคหลกั IAB (Internet Architecture Board) พจิารณาอนมุตัมิาตรฐานใหมใน Internet
IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใชกับ Internet ซึ่งเปนการทํางานโดย
อาสาสมคัรทัง้สิน้

- พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) DARPA ตดัสนิใจนาํ TCP/IP (Transmission Control Protocol
/Internet Protocol) มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ ทําใหเปนมาตรฐานของวิธีการติดตอ
ในระบบเครอืขาย Internet จนกระทัง่ปจจบุนั จงึสงัเกตไดวา ในเครือ่งคอมพวิเตอรทุกเครื่องที่จะตอ
internet ได จะตองเพิม่ TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คอืขอกาํหนดทีท่าํใหคอมพวิเตอรทัว่โลก
ทกุ platform และสือ่สารกนัไดถกูตอง

- การกาํหนดชือ่โดเมน (Domain Name System) มขีึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อ
สรางฐานขอมลูแบบกระจาย (Distribution database) อยูในแตละเครอืขาย และให ISP (Internet Ser-
vice Provider) ชวยจดัทาํฐานขอมลูของตนเอง จงึไมจาํเปนตองมฐีานขอมลูแบบรวมศนูยเหมอืนแตกอน
เชน การเรยีกเวบ็ www.yonok.ac.th จะไปทีต่รวจสอบวามชีือ่นีห้รอืไม ที ่www.thnic.co.th ซึง่มฐีานขอมลู
ของเวบ็ทีล่งทายดวย th ทัง้หมด เปนตน

- DARPA ไดทาํหนาทีร่บัผดิชอบดแูลระบบ internet เรือ่ยมาจนถงึ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
และใหมลูนธิวิทิยาศาสตรแหงชาต ิ(National Science Foundation - NSF) เขามาดแูลแทนรวมกบัอกี
หลายหนวยงาน

- ในความเปนจรงิ ไมมใีครเปนเจาของ internet และไมมใีครมสีทิธิข์าดแตเพยีงผูเดยีว ในการ
กาํหนดมาตรฐานใหมตาง ๆ  ผูตดัสนิวาสิง่ไหนด ีมาตรฐานไหนจะไดรบัการยอมรบั คอื ผูใช ทีก่ระจายอยู
ทัว่ทกุมมุโลก ทีไ่ดทดลองใชมาตรฐานเหลานัน้ และจะใชตอไปหรอืไมเทานัน้ สวนมาตรฐานเดมิทีเ่ปนพืน้
ฐานของระบบ เชน TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตองยึดตามนั้นตอไป เพราะ Internet เปน
ระบบกระจายฐานขอมลู การจะเปลีย่นแปลงระบบพืน้ฐาน จงึไมใชเรือ่งงายนกั
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2.4 ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
อนิเทอรเนต็ในประเทศไทย เริม่ตนเมือ่ป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) โดยการเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร

ระหวางมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร (http://www.psu.ac.th) และสถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี (http://
www.ait.ac.th) ไปยงัมหาวทิยาลยัเมลเบริน ประเทศออสเตรเลยี (http://www.unimelb.edu.au) แต
ครัง้นัน้ยงัเปนการเชือ่มตอโดยผานสายโทรศพัท (Dial-up line) ซึง่สามารถสงขอมลูไดชาและไมเสถยีร
จนกระทัง่ ธนัวาคม ป พ.ศ. 2535  ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)
ไดทาํการเชือ่มตอคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั 6 แหง เขาดวยกนั (Chula, Thammasat, AIT, Prince
of Songkla, Kasetsart and NECTEC) โดยเรยีกเครอืขายนีว้า ไทยสาร (http://www.thaisarn.net.th)
และขยายออกไปในวงการศกึษา  หรอืไมกก็ารวจิยั การขยายตวัเปนไปอยางตอเนือ่งจนเดอืนกนัยายน
ป พ.ศ. 2537 มสีถาบนัการศกึษาเขารวมถงึ 27 สถาบนั และความตองการใชอนิเทอรเนต็ของเอกชนมี
มากขึน้ การสือ่สารแหงประเทศไทย (http://www.cat.or.th) เปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถเปนผู
ใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP - Internet Service Provider) และเปดใหบรกิารแกบคุคลทัว่ไป สามารถเชือ่ม
ตอ Internet ผานผูใหบรกิารทีไ่ดรบัอนญุาตจากการสือ่สารแหงประเทศไทย

2.5 ความหมายของ IPV6
ระบบ Internet ในปจจบุนัอยูบนมาตรฐาน IPV4 : Internet Protocol Version 4 ขนาด 32 Bits

ซึง่ใชเลข 4 ชดุ กาํหนดตาํแหนงของเครือ่ง เชน 255.255.255.255 หรอื 202.29.78.12 หรอื 202.28.18.
65 เปนตน ซึง่เลข IP นี ้กาํลงัจะถกูใชจนหมดในไมชา จงึสรางมาตรฐานใหม IPV6 : Internet Protocol
Version 6 ขนาด 128 Bits โดย IETF : Internet Engineering Task Force (http://www.ietf.org)
เริม่ใชตัง้แตป พ.ศ. 2540 มาตรฐานนีส้ามารถเพิม่ความปลอดภยั และรองรบัผูใชไดสงูกวาระบบเดมิ
โดยถอืวา IPV6 นีค้อื IP สาํหรบัยคุตอไป

ในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เครอืขายไทยสาร ถกูดแูลโดยศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส
และคอมพวิเตอรแหงชาต ิไดเชื่อมตอเขา STARTAP (http://www.startap.net), APAN (http://
www.apan.net) และ Abilene (http://www.internet2.edu) สาํหรบั Internet-2 เดมิเปนเครอืขายทีม่ี
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การเชือ่มตอเฉพาะสถานศกึษาในสหรฐัฯ เทานัน้ และคาดวาจะมกีารเปลีย่นไปใช IPV6 มากขึน้ แมปจจบุนั
จะเปนโครงการทีเ่นนในสถาบนัการศกึษา และงานวจิยั (อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจาก http://www.
thaisarn.net.th หรอื http://www.ipv6.org)

2.6 บริการของอินเทอรเน็ต
บรกิารของอนิเทอรเนต็มมีากมาย ขอยกตวัอยางบรกิารทีม่ใีชกนัอยางแพรหลายในปจจบุนั 14

บรกิาร ทีห่ลายทานคุนเคย และอาจหนัไปใชบรกิารอยางจรงิจงัใหเหมาะกบังานมากขึน้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail หรือ Electronic mail)

บรกิารสงจดหมายอเิลก็ทรอนกิส โดยการพมิพจดหมายในคอมพวิเตอร แลวสงผานสายโทรศพัท
(Dial-up line) หรอืสาย LAN (Local Area Network) ในองคกร ไปใหเพือ่นไดงาย โดยไมใชแสตมป
และสวนใหญจะถงึผูรบัในเกอืบทนัท ีสามารถสงภาพหรอืเสยีง แมแตแฟม Video เชน Mpeg หรอื AVI
เปนตน สาํหรบันกัเรยีนนกัศกึษาทีไ่ปเยีย่มบานในตางจงัหวดั สามารถสงผลงานใหอาจารยหรอืเพือ่นทีอ่ยู
ในอกีจงัหวดัหนึง่ได พอแมทีอ่ยูเมอืงไทย อาจสงจดหมายไปคยุกบัลกูที ่Texas หรอื London ได พอคา
สามารถใช e-mail สอบถามราคาหรอืตกลงซือ้ขายกบัลกูคา

POP3 (Post Office Protocol 3) คอื มาตรฐานหนึง่ของ Mail server เพือ่ใหบรกิาร ผูใชสามารถ
อาน e-mail จากเครือ่งคอมพวิเตอรสวนบคุคล เชน ทีบ่าน ทีท่าํงาน และเกบ็ e-mail ไวอาน แมไมได
online  แตการอาน mail วธินีีต้องกาํหนด SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เพือ่ใชสาํหรบัการสง
e-mail ที่เขียนใหม หรือตอบจดหมาย โปรแกรมที่นิยมใชอาน e-mail เชน Outlook, Eudora หรือ
Netscape mail เปนตน เว็บที่ใหบริการเชน softhome.net, siammail.com หรือ hotpop.com เปนตน
สาํหรบัวธิกีารตดิตัง้คา หรอืขอกาํหนด อานไดจาก http://www.siammail.com/email_m.htm หรอื http:
//www.softhome.net/help/pop.html ปญหาใหญของบรกิารนี ้คอื อาน e-mail จากเครือ่งทีไ่มไดใช
ประจาํไดลาํบาก เชน เดนิทางไปตางจงัหวดั แตตองการเปด e-mail ฉบบัเดมิทีเ่คยเขยีน หรอืตองการขอมลู
จากสมดุทีอ่ยู (Address book) เปนตน
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Web-based e-mail คอื บรกิารใหผูใชสามารถอาน e-mail จากเครือ่งคอมพวิเตอรทีอ่าจมผีูใช
หลายคน เชน ในหองปฏบิตักิาร หรอืราน internet ไดสะดวก โดยใช Browser เชน IE, Netscape, Neoplanet
หรอื Opera เปนตน เมือ่อานแลวจะไมมขีอมลูเหลอือยูในคอมพวิเตอรเครือ่งนัน้อกี เพราะทกุอยางถกูเกบ็
ที ่Mail server เวบ็ทีใ่หบรกิารเชน hotmail.com, yahoo.com, lampang.net, chaiyo.com, thaimail.com
หรอื thaiall.com เปนตน ปญหาใหญของบรกิารนี้ คอื จาํกดัขนาดของ e-mail จงึตองอาน และลบ e-mail
เสมอ หรอืมปีายโฆษณา (Advertising banner) ขึน้มากวนใจ แตมตีวัเลอืกใหจายเงนิ เพือ่ไมใหแสดง
ปายโฆษณา และเพิม่บรกิารทีอ่าํนวยความสะดวกใหผูใชมากขึน้

2. เว็บไซต (Web site) และบริการสืบคน (Search engine)
นายเบอรเนอร ล ี (Berners-Lee) แหง CERN ไดพัฒนา HTTP (HyperText Transfer

Protocol) ตัง้แตป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ทาํใหเกดิบรกิาร WWW (World Wide Web) ทีส่ามารถ
เปดดขูอมลูไดทัง้ภาพและเสยีง จงึเปนจดุเริม่ตนทีท่าํใหเกดิเวบ็ไซตอยางทกุวนันี ้โดยใชมาตรฐานการ
เชือ่มตอ TCP/IP  ซึง่เปนมาตรฐานทีท่าํใหคอมพวิเตอรทกุเครือ่งสือ่สารกนัไดทกุระบบ

เมือ่ตองการขอมลู การเขาไปยงั web site เพือ่หาขอมลู จงึกลายเปนสิ่งจําเปน เพราะสะดวก
และเรว็กวาการไปทีห่องสมดุ ปจจบุนัมเีวบ็ใหบรกิารสบืคน เหมอืนตูบตัรรายการ ขอผูเขยีนแนะนาํ 4 เวบ็
คอื google.com, alltheweb.com, yahoo.com และ siamguru.com  ซึง่เปนบรกิารทีท่าํใหทราบวามเีวบ็ใด
มขีอมลูตามคาํสบืคน (Keyword) ทีร่ะบ ุโดยหาไดทัง้ขอมลูเวบ็ไซต ภาพ และแฟมขอมลู

ตวัอยางการสบืคนขอมลู เชน ตองการหาวาวทิยาลยัโยนกมเีวบ็ไซตชือ่อะไร หรอืเวบ็ใดมขีอมลู
บาง สามารถเขาไปที ่http://www.alltheweb.com แลวพมิพคาํวา วทิยาลยัโยนก ในชองวาง แลวกดปุม
Search จะพบชือ่เวบ็และคาํอธบิายขอมลูของวทิยาลยัโยนก เวบ็แรกทีพ่บกค็อื http://www.yonok.ac.th
เปนตน

ขอมลูจากเวบ็ไซตมทีัง้ภาพและเสยีง ซึง่รวมไปถงึแฟมทัง้หมดทีใ่ชในคอมพวิเตอร เชน แฟม
ทีม่นีามสกลุ zip, doc, pdf, xls, mdb หรอื mp3 เปนตน จงึไมจาํกดัวา เปดเวบ็เพือ่ดขูอมลู ภาพ หรอืเสยีง
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เพราะบางองคกร ไดสงแฟมขอมลูทีเ่ปน Microsoft access (.mdb) ใหกบัผูสนใจได download หรอื หนวย-
งานของรฐับางแหง สงแฟม Microsoft excel (.xls) ซึง่เกบ็ขอมลูสถติใิหประชาชนไดนาํไปใชประโยชน

เวบ็ไซต (Web site) หมายถงึ แหลงรวมเวบ็เพจทัง้หมด เชน เวบ็ไซตของวทิยาลยัโยนก กค็อื
การรวมทกุเวบ็เพจทีอ่ยูภายใตชือ่ http://www.yonok.ac.th  คําวาโฮมเพจ (Home page) หมายถึง
เวบ็เพจหนาแรก โดยปกตจิะหมายถงึแฟม index.html สวนคาํวาเวบ็เพจ (Webpage) คอื หนาเอกสารขอ-
มลูแตละหนาทีอ่ยูในเวบ็ไซต เชน  กระดานขาว ขอมลูหลกัสตูร หรอืขอมลูบคุลากร เปนตน
3. ไออาซ ี (IRC - Internet relay chat)

บรกิารทีท่าํใหคนทัว่โลกสามารถคยุกนัผานแปนพมิพพรอมกนัหลายคน  หรอืจะกระซบิคยุกนั  2
คนกไ็ด โดยเลอืกหองทีต่นสนใจ และในหองนัน้จะมผีูไดรบัสทิธิใ์นการดแูล หากผูใดประพฤตติวัไมเหมาะสม
กบักลุม กจ็ะถกูขบัออกไป การทีอ่นิเทอรเนต็ไดรบัความนยิมอยางสงูในหมูวยัรุนกเ็พราะพวกเขาสามารถ
คยุเปดใจกบัใครกไ็ด โดยไมตองบอกชือ่จรงิ หรอืจะโกหกกไ็มมใีครทราบ ในผูใชบางกลุมจะสรางสงัคม
และตดิตอสือ่สารเพือ่ชวยเหลอืสมาชกิ มกีารนดัพบปะสงัสรรค แตมดีานดกีย็อมมดีานเสยี เพราะบางคน
อาจสนใจจะใช IRC หาเพือ่นเพยีงอยางเดยีว โดดเรยีน ไมอานหนงัสอื นัง่คยุกนัไดจนดกึ บางครัง้อาจ
ถกูผูไมหวงัดหีลอกลวงโดยไมพจิารณาขอมลูทีไ่ดรบัจนกอใหเกดิความเสยีหาย โปรแกรมทีไ่ดรบัความนยิม
คอื PIRCH และ MIRC เปนตน เวบ็ทีห่าขอมลูเรือ่งนีไ้ดคอื pirchat.compirch.com, mirc.com  thaiirc.in.th
irc.narak.com, irchelp.org และ irc.org เปนตน

4. ไอซีคิว (ICQ)
คาํวา ICQ ออกเสยีงเหมอืน “I seek you” ถาทานใหชาวตางชาตพิดูคาํวา “I seek you” อยาง

เรว็ คนไทยฟงแลวจะไดยนิเสยีงเหมอืนพดูคาํวา ICQ  และนีก่ค็อืทีม่าของชือ่โปรแกรมทีน่ยิมใชกนัทัว่โลก
บรกิารนีท้าํใหผูใชสามารถตดิตอสือ่สารกนัไดงาย สามารถทีจ่ะคยุกบัเพือ่นไดสะดวก เพราะ

โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ของเพือ่น เมือ่มกีารเปดเครือ่งขึน้จะแสดงสถานะใหทราบวาเพือ่นคนใด พรอม
รบัขอความและสามารถคยุไดคลายโปรแกรม IRC แต ICQ จะมคีวามเฉพาะเจาะจงกวา เพราะทกุคน
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จะมีเลขประจําตัว 1 เลขเสมอ สําหรับผูเขียนไดเลข 20449588 ซึ่งทั้งโลกนี้มีผูเขียนคนเดียวที่ได
เลขนี้

ความสามารถของ ICQ  นอกจากการคยุกบัเพือ่นผานแปนพมิพ การสงขอความในกรณทีีผู่รบั
ไมอยู ขอความกจ็ะถกูฝากไวที ่server เหมอืน e-mail เมือ่ผูรบักลบัมาเปด ICQ จะไดรบัขอความและ
บรกิาร ICQPhone ทําใหใชไมโครโฟน (Microphone) และลําโพง (Speaker) ที่ตอกับคอมพิวเตอร
คยุกบัเพือ่นจากคอมพวิเตอรถงึคอมพวิเตอรโดยไมเสยีคาใชจายเพิ่ม เพียงแตเครื่องทั้ง 2 จะตองมี
ไมโครโฟน ลาํโพง และความเรว็ในการเชือ่มตออนิเทอรเนต็ทีเ่หมาะสม แตถาตองการโทรเขาโทรศพัท
บานกท็าํได แตเปนบรกิารเสรมิทีต่องมคีาใชจายเปนนาท ีนอกจากนีย้งัสามารถอาน e-mail จาก POP
server ไดหลาย server เมื่อม ีe-mail เขามาใหมโปรแกรมจะสงเสียงเตือนใหทราบทันที สามารถสง
ขอความเขามอืถอืของเพือ่นดวยบรกิาร SMS  หรอืสงแฟม เพลง ภาพใหเพือ่นกท็าํได

บรษิทั Mirabilis กอตัง้ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เพือ่ใหบรกิาร ICQ สาํหรบั
การตดิตอสือ่สารระหวางสมาชกิ มสีมาชกิในปจจบุนัไมตํา่กวา 160 ลานคน ตอมาบรษิทัถกูซือ้โดย AOL
(American online) ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)  เวบ็ไซตทีใ่หขอมลูเกีย่วกบั ICQ คอื
icq.com, thaiicq.com, icqplus.org และ 1001icqskins.com เปนตน

คูแขงที่นาจับตาของ ICQ คือ Hotmail messenger และ Yahoo messenger เพราะมีบริการ
ทีใ่กลเคยีงกบั ICQ และไดรบัความนยิมมากขึน้ เพราะเปนทางเลอืกทีไ่มตองเสยีคาใชจาย เปนของใหม
ใชรวมกบัระบบ e-mail ไดด ีและแปลกกวาเดมิ ซึง่เปนปกตขิองมนษุยทีช่อบของใหม ฟร ีมปีระโยชน
และนาเชือ่ถอื
5. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)

วธิกีารหนึง่ทีเ่อือ้ใหการคาขายเกดิขึน้  เปนการใชประโยชนจากอเิลก็ทรอนกิส  เพือ่ทาํใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร พาณชิยอเิลก็ทรอนกิสใชเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย และครอบคลมุรปูแบบทางการเงนิ
ในปจจบุนั เชน ธนาคารอเิลก็ทรอนกิส การคาอเิลก็ทรอนกิส การแลกเปลีย่นขอมลูอเิลก็ทรอนกิส ไปรษณยี
อเิลก็ทรอนกิส หรอืการประชมุทางไกล เปนตน

ความหมายทีก่ระชบัขึน้ของพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส คอื กจิกรรมทกุรปูแบบทีเ่กีย่วของกบักจิกรรม
เชงิพาณชิย ทัง้ในระดบัองคกรและสวนบคุคล บนพืน้ฐานของการนาํเสนอขอมลู การประมวลผล และการ
สงขอมลูดจิติอล ทีม่ทีัง้ขอมลูอกัษร ภาพ และเสยีง
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6. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning หรือ Electronic learning)
บรกิารทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนสามารถเรยีนหนงัสอื โดยไมจาํเปนตองเขาไปนัง่ในชัน้เรยีน  แตใช

คอมพวิเตอรเปนสือ่ จะเรยีนทีไ่หน (Anywhere)  เมือ่ใด (Anytime) กไ็ด ผูเรยีนสามารถนัง่เรยีนดวยตนเอง
แบบเปนขัน้ตอนบทตอบท หากสงสยักส็ามารถตดิตอสอบถามจนเขาใจและมกีารสอบวดัผลเพือ่ประเมนิผล
การเรยีนรู โดยสรปุแลวการเรยีนแบบ Online  มกัมลีกัษณะสาํคญั 4 ประการ คอื เผยแพรความรูเปนขัน้-
ตอน (Follow by contents), มกีารสอบวดัผล ประเมนิผล (Evaluation), มรีะบบตอบขอซกัถาม (Reply
the student question) และมกีารบรหิารจดัการ (Management Education System) สาํหรบัเวบ็ทีเ่กีย่วของ
เชน thai2learn.com, learn.in.th, onlinetraining.in.th, nectec.or.th/courseware, elearningmag.com
และ elearningexpos.com เปนตน

ถาทานคดิจะทาํ e-learning เพือ่ใหบรกิาร กอ็ยาไปยดึตดิกบัลกัษณะ 4 ขอขางตน เพราะสิง่ทีด่ี
ทีส่ดุไมจาํเปนตองสมบรูณเสมอไป ขอเพยีงทานรวบรวมขอมลู นาํเสนอขอมลูทีไ่ดจากการจดัระเบยีบใหเปน
หมวดหมู ไมผดิพลาด ปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง ตอบขอซกัถามผูเรยีน และประเมนิผลการเรยีนรูของผูเรยีน
กย็อดเยีย่มแลว
7. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking)

ปจจบุนัการทาํธรุกรรมทางการเงนิทีใ่หบรกิารโดยธนาคาร เริม่เปดชองทางอืน่นอกจากการไป
ตดิตอดวยตนเองทีธ่นาคาร หรอืการทาํรายการจากตู ATM ในแบบเดมิ ทกุวนันีท้านสามารถใชโทรศพัท
มอืถอืตดิตอเขาไปชาํระคาสนิคา และบรกิารหลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงนิระหวางบญัชผีานอนิ-
เทอรเนต็ สาํหรบัผูเขยีน สามารถตรวจสอบยอดในบญัชทีีใ่หบรกิารโดยธนาคารไทยพาณชิย ผานเวบ็
scbeasy.com และในป พ.ศ. 2545 เปนปแรกทีก่รมสรรพากร เปดใหมกีารยืน่แบบฟอรมชาํระภาษเีงนิได
ภ.ง.ด.91 ทางอนิเทอรเนต็ ซึง่สรางความสะดวกใหกบัประชาชนอยางมาก
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หลายทานทีใ่ชโทรศพัทมอืถอืในระบบจเีอสเอม็ แอดวานซ สามารถใชบรกิาร mBANKING จาก
mobileLIFE เพือ่ทาํธรุกรรมทางการเงนิกบัธนาคารไดหลายแหง เชน เรยีกดยูอดเงนิในบญัช ีโอนเงนิ
ระหวางบญัช ีชาํระคาสนิคา หรอืเรยีกดอูตัราแลกเปลีย่น เปนตน

8. โทรศัพทอินเทอรเน็ต (Internet Phone)
บรกิารโทรศพัทฟรจีากคอมพวิเตอรไปเขาโทรศพัทบาน ในอเมรกิาเคยมแีตบรกิารเหลานัน้ได

หายไป เหลอืเพยีงบรกิารทีม่รีาคาถกูมาก บางเวบ็ใหบรกิารโทรเขาอเมรกิาเพยีงนาทลีะ 2 cent  เทานัน้
แตถาใช ICQ จะสามารถโทรจากคอมพวิเตอรถงึคอมพวิเตอรไดฟรี แตถาตองการโทรศพัทเขาบานใน
ประเทศตาง ๆ  สามารถตรวจสอบบรกิารของเวบ็เหลานีไ้ด เชน net2pone.com, mediaring.com, icon
necthere.com hottelephone.com และ dialpad.com เปนตน
9. เกมออนไลน (Game online)

เดก็ชอบเลนเกม ปจจบุนัเกมถกูพฒันาไปมาก ไมจาํเปนตองไปซือ้โปรแกรมเกมจากรานมาตดิตัง้
ในเครือ่งอกีตอไป เพราะทานสามารถเลอืกเกมเลนผานระบบอนิเทอรเนต็ไดทนัที และมเีวบ็ทีใ่หบรกิาร
อยูมากมาย แตถาเลนคนเดยีวแลวเบือ่ กส็ามารถเลนแบบเปนกลุมกบัผูใชอนิเทอรเนต็ทานอืน่ทีต่ดิตอเขามา
ในระบบ มผีูนกัเลนเกมมากมายทีพ่รอมจะเลนกบัทาน
10. ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย (Software updating)

ปจจบุนัเมือ่ทานซือ้โปรแกรมสกัโปรแกรมหนึง่ เชน โปรแกรมฆาไวรสั หรอื Microsoft windows
เปนตน ความสามารถหนึง่คอืการ update โปรแกรมผานระบบอนิเทอรเนต็ เพราะโปรแกรมฆาไวรสั จะตอง
ไดรบัการปรบัปรงุเสมอ เพือ่ใชตอสูกบัไวรสัพนัธุใหม หรอืระบบปฏบิตักิาร เชน Windows หรอื Linux
เมือ่ซือ้มาระยะหนึง่ ทางผูพฒันาจะแจงใหทราบวาโปรแกรมมขีอผดิพลาด ให download patch เพือ่นาํมา
แกปญหาในโปรแกรมทีไ่ดซือ้มาแลว
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11. Wap, Palm หรือ PocketPC
WAP (Wireless Application Protocol) คือ บริการที่ทําใหผูใชโทรศัพทมือถือเปดเว็บดวย

โทรศพัทได แตปจจบุนัขอมลูยงัอยูในรปูแบบทีจ่าํกดักวาหนาจอคอมพวิเตอร ผูเขยีนไดทดสอบแลว เพราะ
มโีทรศพัท รุน Siemens c35i เมือ่ใชบรกิาร WAP เพือ่ดขูอมลูจะพบ 2 ปญหา คอื หนาจอเล็กเกินไป
เหมอืนอานนยิาย แตตองอานผานแวนขยายทลีะตวัอกัษร และขอมลูกไ็มนาดงึดดู เพราะเปนตวัอกัษรเทานัน้
ไมมรีปูภาพหรอืเสยีง

Palm  คอือปุกรณประเภท PDA (Personal Digital Assistant) ของบรษิทั Palm
PocketPC คอือปุกรณประเภท PDA ของหลายบรษิทั แตใชระบบปฏบิตักิารจาก Microsoft
หาขอมลูเพิม่เตมิไดจากเวบ็ตอไปนี้
http://www.palm.com/products/handhelds/other/
http://www.microsoft.com/mobile/handheldpc/buyhpc.asp
http://www.neccomp.com/MobilePro/

12. บริการกระดานขาว (Usenet news)
บรกิารกระดานขาวทีม่ใีนเวบ็มากมาย เกดิขึน้ตามบรกิารกระดานขาว (Usenet news) ทีม่ใีห

บรกิาร มาตัง้แตยคุแรกของอนิเทอรเนต็ และยงัมกีารใหบรกิารอยูในปจจบุนั แตมผีูใชจาํนวนไมมาก
ที่ทราบ เพราะการใชงานกระดานขาวในเว็บไซตสะดวกกวา Usenet news สําหรับกระดานขาวของ
สังคมไทยมีชื่อเปน soc.culture.thai ถาทานตองการคําตอบที่เกี่ยวกับสังคมไทย เมื่อสงคําถามไปที่
news:soc.culture.thai อาจจะมคีนตอบและตรงกบัทีท่านตองการ ปจจบุนัโปรแกรมทีน่ยิมนาํมาใชอาน
usenet news คือ Outlook express ถาทานใชโปรแกรม IE (Internet explorer) เมื่อพิมพ news:
soc.culture.thai จะเปนการเปดโปรแกรม Outlook  และ download หวัขอขาวจากเครือ่งบรกิารขาว
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Introduction to Webmaster

13. เอฟทีพ ี (FTP - File Transfer Protocol)
FTP คือ การรับ - สงแฟมไปยังเครื่องที่ใหบริการ ปจจุบันมีโปรแกรม WS_FTP (http://

www.ipswitch.com) หรอื CUTE_FTP (http://www.globalscape.com) ทีท่าํใหสงแฟมหลายแฟมไปยงั
เครือ่งบรกิารไดสะดวก ตางกบัการ Upload หรอื Download แฟมทีจ่าํกดัจาํนวนแฟมในการสงตอครัง้ผาน
Browser เหมอืนบรกิารของ thai.net หรอื geocities.com แมไมมโีปรแกรม WS_FTP หรอื CUTE_FTP
แตเครือ่งคอมพวิเตอรทีต่ดิตัง้ TCP/IP จะมโีปรแกรม c:\windows\ftp.exe ตดิมาดวย ทําใหสามารถ
Download หรอื Upload ในแบบ Text mode ซึ่งมีฟงกชันที่จําเปนครบ การใช FTP ไดหรือไม ขึ้นอยู
กบับรกิารของเครือ่งบรกิารทีเ่ปดใหบรกิาร Web hosting และเปดใหใช  FTP
14. เทลเน็ต (Telnet) หรือ SSH

Telnet คอืโปรแกรมทีใ่ชตดิตอเขาไปทาํงานในเครือ่งบรกิารทีต่ดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Unix หรอื
Linux มาตัง้แตยคุแรก แตในปจจบุนัการใชโปรแกรมนีเ้ริม่ลดลง เพราะมจีดุบกพรองเรือ่งความปลอดภยั
ถาผูไมหวงัดนีาํโปรแกรมประเภท Sniffer ไปประมวลผลในเครอืขาย จะสามารถเหน็ทกุตวัอกัษรทีพ่มิพ
และสงออกไปจากคอมพวิเตอรแตละเครือ่ง ผูเขยีนทดสอบแลวเหน็ขอมลูมากมายทีส่งจากคอมพวิเตอร
แตละเครือ่ง แมแตรหัสผานหรือเนื้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส วิธีแกไขคือใชโปรแกรม SSH
(Secure Shell) ซึง่เขารหสัขอมลูกอนสง ทาํใหผูลกัลอบไมสามารถเห็นขอมูลที่แทจริง ปจจุบันระบบ
ปฏบิตักิาร Unix หรอื Linux จะมบีรกิาร SSH เสมอ แตเครือ่งของผูใชที่ตองการติดตอเครื่องบริการ
จาํเปนตองมโีปรแกรม SSH client ตดิตัง้ไว

บรกิารนีค้อื การอนญุาตใหผูใชตดิตอเขาไปยงัเครือ่งบรกิารไดเสมือนนั่งอยูหนาเครื่อง เชน
ตรวจสอบผูใช แกปญหาบางประการ อาน e-mail ดวย Pine หรอืใชเปนเครือ่งคอมพวิเตอรตนทางเพือ่
บกุรกุหรอืโจมตเีครือ่งอืน่ในอนิเทอรเนต็ตอไป แตเกดิปญหาความปลอดภยัของขอมลูทีถ่กูสงจากเครือ่ง
คอมพวิเตอรทีใ่ช telnet  จงึมกีารพฒันา SSH ทีท่าํงานไดคลาย telnet แตมีการเขารหัสกอนสงขอมูล
ทาํใหปลอดภยัจากผูทีใ่ชโปรแกรมตรวจจบัประเภท sniffer เพือ่ดกัจบัขอมลู จากการทดสอบพบวา ผูให
บรกิาร e-mail สวนหนึง่ในปจจบุนัยงัไมปองกนัปญหานี ้ผูใหบรกิารทีป่องกนัแลว เชน Hotmail.com
หรอื Yahoo.com โดยมตีวัเลอืกสาํหรบัความปลอดภยัทีส่งูขึน้
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