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บริ ก ารและประโยชน ข องอิ น เทอร เ น็ ต

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต

คนไมรจู กั คอมพิวเตอรมนี อ ยลงทุกวัน ในการนําคอมพิวเตอรมาใช การใชอนิ เทอรเน็ตมักไดรบั
ความสนใจเปนอันดับแรก เพราะมีปจ จัยประกอบหลายประการ เชน คอมพิวเตอรใหมทกุ เครือ่ งติดตัง้
โมเด็มเปนอุปกรณมาตรฐาน ไมตอ งซือ้ เพิม่ บานทุกหลังทีซ่ อื้ คอมพิวเตอรมกั ติดตัง้ โทรศัพท เริม่ มีบริการ
อินเทอรเน็ตฟรีใหใช และโรงเรียนในตัวเมืองสวนใหญตดิ ตัง้ อินเทอรเน็ต เพือ่ สอน หรือใหบริการนักเรียน
ปจจุบนั หลายครอบครัวพกโทรศัพทมอื ถือคนละ 1 เครือ่ ง และกวาครึ่งหนึ่งเปนโทรศัพทที่
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือรับสง SMS (Short Message Service) ได ยังมีอีกหลายบริการ
ทีน่ กั พัฒนาเว็บมือใหมยงั ไมทราบ ในบทนีจ้ งึ ขอนําเสนอประโยชนที่ผูเขียนพอทราบ หรือเคยใช แต
ทัง้ หมดทีน่ าํ เสนอก็ยงั มิใชบริการทัง้ หมดทีม่ ี เพราะบริการในอินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยีใหม เกิดขึน้
ตลอดเวลา แหลงขอมูลทีด่ ที สี่ ดุ ก็คือ นิตยสารคอมพิวเตอร ที่พรอมจะนําเสนอขอมูลใหมใหทานได
ทราบอยางตอเนือ่ ง
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2.1 ความหมายของอิ น เทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือขายขนาดเล็กมากมาย รวม
เปนเครือขายเดียวทั้งโลก หรือเครือขายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรทั้งหมดที่ตองการ
เขามาในเครือขาย
สําหรับคําวา internet หากแยกศัพทจะไดมา 2 คํา คือ คําวา Inter และคําวา net ซึ่ง Inter
หมายถึง ระหวาง หรือทามกลาง และคําวา Net มาจากคําวา Network หรือเครือขาย เมือ่ นําความหมาย
ของทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลวา “ การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย ”

2.2 ประโยชน ข องอิ น เทอร เ น็ ต มี ด  า นใดบ า ง
1. เปนแหลงขอมูลทีล่ กึ และกวาง เพราะขอมูลถูกสรางไดงา ย แมนกั เรียน หรือผูส งู อายุกส็ รางได
2. เปนแหลงรับ หรือสงขาวสาร ไดหลายรูปแบบ เชน mail, board, icq, irc, sms หรือ web เปนตน
3. เปนแหลงใหความบันเทิง เชน เกม ภาพยนตร ขาว หรือหองสะสมภาพ เปนตน
4. เปนชองทางสําหรับทําธุรกิจ สะดวกทัง้ ผูซ อื้ และผูข าย เชน e-commerce หรือบริการโอนเงิน เปนตน
5. ใชแทน หรือเสริมสือ่ ทีใ่ ชตดิ ตอสือ่ สาร ในปจจุบนั โดยเสียคาใชจา ย และเวลาทีล่ ดลง
6. เปนชองทางสําหรับประชาสัมพันธสนิ คา บริการ หรือองคกร

2.3 ประวัติความเปนมา
- อินเทอรเน็ต เปนโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)
ซึง่ เปนหนวยงานทีส่ งั กัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกกอตัง้
เมือ่ ประมาณ ป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
- พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ARPA ไดรบั ทุนสนันสนุนจากหลายฝาย ซึง่ หนึง่ ในผูส นับสนุนก็คอื
Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เปน DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) พรอมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยาง และในป พ.ศ. 2512 นี้เอง ไดทดลองการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรจาก 4 แหงเขาหากันเปนครัง้ แรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีล่ อสแอนเจลิส สถาบัน
วิจยั สแตนฟอรด มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีซ่ านตาบารบารา และมหาวิทยาลัยยูทาห เครือขายทดลอง
ประสบความสําเร็จอยางมาก ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) จึงเปลีย่ นจากเครือขายทดลองเปน
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เครือขายใชงานจริง ซึง่ DARPA ไดโอนหนาทีร่ บั ผิดชอบใหแกหนวยงานการสือ่ สารของกองทัพสหรัฐฯ
(Defense Communications Agency - ปจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency) แตใน
ปจจุบัน Internet มีคณะทํางานที่รับผิดชอบบริหารเครือขายโดยรวม เชน ISOC (Internet Society)
ดูแลวัตถุประสงคหลัก IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมตั มิ าตรฐานใหมใน Internet
IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใชกับ Internet ซึ่งเปนการทํางานโดย
อาสาสมัครทัง้ สิน้
- พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) DARPA ตัดสินใจนํา TCP/IP (Transmission Control Protocol
/Internet Protocol) มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ ทําใหเปนมาตรฐานของวิธีการติดตอ
ในระบบเครือขาย Internet จนกระทัง่ ปจจุบนั จึงสังเกตไดวา ในเครือ่ งคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่จะตอ
internet ได จะตองเพิม่ TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือขอกําหนดทีท่ าํ ใหคอมพิวเตอรทวั่ โลก
ทุก platform และสือ่ สารกันไดถกู ตอง
- การกําหนดชือ่ โดเมน (Domain Name System) มีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อ
สรางฐานขอมูลแบบกระจาย (Distribution database) อยูใ นแตละเครือขาย และให ISP (Internet Service Provider) ชวยจัดทําฐานขอมูลของตนเอง จึงไมจาํ เปนตองมีฐานขอมูลแบบรวมศูนยเหมือนแตกอ น
เชน การเรียกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปทีต่ รวจสอบวามีชอื่ นีห้ รือไม ที่ www.thnic.co.th ซึง่ มีฐานขอมูล
ของเว็บทีล่ งทายดวย th ทัง้ หมด เปนตน
- DARPA ไดทาํ หนาทีร่ บั ผิดชอบดูแลระบบ internet เรือ่ ยมาจนถึง พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
และใหมลู นิธวิ ทิ ยาศาสตรแหงชาติ (National Science Foundation - NSF) เขามาดูแลแทนรวมกับอีก
หลายหนวยงาน
- ในความเปนจริง ไมมใี ครเปนเจาของ internet และไมมใี ครมีสทิ ธิข์ าดแตเพียงผูเ ดียว ในการ
กําหนดมาตรฐานใหมตา ง ๆ ผูต ดั สินวาสิง่ ไหนดี มาตรฐานไหนจะไดรบั การยอมรับ คือ ผูใ ช ทีก่ ระจายอยู
ทัว่ ทุกมุมโลก ทีไ่ ดทดลองใชมาตรฐานเหลานัน้ และจะใชตอ ไปหรือไมเทานัน้ สวนมาตรฐานเดิมทีเ่ ปนพืน้
ฐานของระบบ เชน TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตองยึดตามนั้นตอไป เพราะ Internet เปน
ระบบกระจายฐานขอมูล การจะเปลีย่ นแปลงระบบพืน้ ฐาน จึงไมใชเรือ่ งงายนัก
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1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

2.4 ประวั ติ ค วามเป น มาของอิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย เริม่ ตนเมือ่ ป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) โดยการเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอร
ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (http://www.psu.ac.th) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (http://
www.ait.ac.th) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย (http://www.unimelb.edu.au) แต
ครัง้ นัน้ ยังเปนการเชือ่ มตอโดยผานสายโทรศัพท (Dial-up line) ซึง่ สามารถสงขอมูลไดชา และไมเสถียร
จนกระทัง่ ธันวาคม ป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
ไดทาํ การเชือ่ มตอคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 6 แหง เขาดวยกัน (Chula, Thammasat, AIT, Prince
of Songkla, Kasetsart and NECTEC) โดยเรียกเครือขายนีว้ า ไทยสาร (http://www.thaisarn.net.th)
และขยายออกไปในวงการศึกษา หรือไมกก็ ารวิจยั การขยายตัวเปนไปอยางตอเนือ่ งจนเดือนกันยายน
ป พ.ศ. 2537 มีสถาบันการศึกษาเขารวมถึง 27 สถาบัน และความตองการใชอนิ เทอรเน็ตของเอกชนมี
มากขึน้ การสือ่ สารแหงประเทศไทย (http://www.cat.or.th) เปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถเปนผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP - Internet Service Provider) และเปดใหบริการแกบคุ คลทัว่ ไป สามารถเชือ่ ม
ตอ Internet ผานผูใ หบริการทีไ่ ดรบั อนุญาตจากการสือ่ สารแหงประเทศไทย

2.5 ความหมายของ IPV6
ระบบ Internet ในปจจุบนั อยูบ นมาตรฐาน IPV4 : Internet Protocol Version 4 ขนาด 32 Bits
ซึง่ ใชเลข 4 ชุด กําหนดตําแหนงของเครือ่ ง เชน 255.255.255.255 หรือ 202.29.78.12 หรือ 202.28.18.
65 เปนตน ซึง่ เลข IP นี้ กําลังจะถูกใชจนหมดในไมชา จึงสรางมาตรฐานใหม IPV6 : Internet Protocol
Version 6 ขนาด 128 Bits โดย IETF : Internet Engineering Task Force (http://www.ietf.org)
เริม่ ใชตงั้ แตป พ.ศ. 2540 มาตรฐานนีส้ ามารถเพิม่ ความปลอดภัย และรองรับผูใ ชไดสงู กวาระบบเดิม
โดยถือวา IPV6 นีค้ อื IP สําหรับยุคตอไป
ในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เครือขายไทยสาร ถูกดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดเชื่อมตอเขา STARTAP (http://www.startap.net), APAN (http://
www.apan.net) และ Abilene (http://www.internet2.edu) สําหรับ Internet-2 เดิมเปนเครือขายทีม่ ี
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การเชือ่ มตอเฉพาะสถานศึกษาในสหรัฐฯ เทานัน้ และคาดวาจะมีการเปลีย่ นไปใช IPV6 มากขึน้ แมปจ จุบนั
จะเปนโครงการทีเ่ นนในสถาบันการศึกษา และงานวิจยั (อานรายละเอียดเพิม่ เติมไดจาก http://www.
thaisarn.net.th หรือ http://www.ipv6.org)

2.6 บริ ก ารของอิ น เทอร เ น็ ต
บริการของอินเทอรเน็ตมีมากมาย ขอยกตัวอยางบริการทีม่ ใี ชกนั อยางแพรหลายในปจจุบนั 14
บริการ ทีห่ ลายทานคุน เคย และอาจหันไปใชบริการอยางจริงจังใหเหมาะกับงานมากขึน้

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail หรือ Electronic mail)
บริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยการพิมพจดหมายในคอมพิวเตอร แลวสงผานสายโทรศัพท
(Dial-up line) หรือสาย LAN (Local Area Network) ในองคกร ไปใหเพือ่ นไดงา ย โดยไมใชแสตมป
และสวนใหญจะถึงผูร บั ในเกือบทันที สามารถสงภาพหรือเสียง แมแตแฟม Video เชน Mpeg หรือ AVI
เปนตน สําหรับนักเรียนนักศึกษาทีไ่ ปเยีย่ มบานในตางจังหวัด สามารถสงผลงานใหอาจารยหรือเพือ่ นทีอ่ ยู
ในอีกจังหวัดหนึง่ ได พอแมทอี่ ยูเ มืองไทย อาจสงจดหมายไปคุยกับลูกที่ Texas หรือ London ได พอคา
สามารถใช e-mail สอบถามราคาหรือตกลงซือ้ ขายกับลูกคา
POP3 (Post Office Protocol 3) คือ มาตรฐานหนึง่ ของ Mail server เพือ่ ใหบริการ ผูใ ชสามารถ
อาน e-mail จากเครือ่ งคอมพิวเตอรสว นบุคคล เชน ทีบ่ า น ทีท่ าํ งาน และเก็บ e-mail ไวอา น แมไมได
online แตการอาน mail วิธนี ตี้ อ งกําหนด SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เพือ่ ใชสาํ หรับการสง
e-mail ที่เขียนใหม หรือตอบจดหมาย โปรแกรมที่นิยมใชอาน e-mail เชน Outlook, Eudora หรือ
Netscape mail เปนตน เว็บที่ใหบริการเชน softhome.net, siammail.com หรือ hotpop.com เปนตน
สําหรับวิธกี ารติดตัง้ คา หรือขอกําหนด อานไดจาก http://www.siammail.com/email_m.htm หรือ http:
//www.softhome.net/help/pop.html ปญหาใหญของบริการนี้ คือ อาน e-mail จากเครือ่ งทีไ่ มไดใช
ประจําไดลาํ บาก เชน เดินทางไปตางจังหวัด แตตอ งการเปด e-mail ฉบับเดิมทีเ่ คยเขียน หรือตองการขอมูล
จากสมุดทีอ่ ยู (Address book) เปนตน

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

13

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

Web-based e-mail คือ บริการใหผใู ชสามารถอาน e-mail จากเครือ่ งคอมพิวเตอรทอี่ าจมีผใู ช
หลายคน เชน ในหองปฏิบตั กิ าร หรือราน internet ไดสะดวก โดยใช Browser เชน IE, Netscape, Neoplanet
หรือ Opera เปนตน เมือ่ อานแลวจะไมมขี อ มูลเหลืออยูใ นคอมพิวเตอรเครือ่ งนัน้ อีก เพราะทุกอยางถูกเก็บ
ที่ Mail server เว็บทีใ่ หบริการเชน hotmail.com, yahoo.com, lampang.net, chaiyo.com, thaimail.com
หรือ thaiall.com เปนตน ปญหาใหญของบริการนี้ คือ จํากัดขนาดของ e-mail จึงตองอาน และลบ e-mail
เสมอ หรือมีปา ยโฆษณา (Advertising banner) ขึน้ มากวนใจ แตมตี วั เลือกใหจา ยเงิน เพือ่ ไมใหแสดง
ปายโฆษณา และเพิม่ บริการทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหผใู ชมากขึน้

2. เว็บไซต (Web site) และบริการสืบคน (Search engine)
นายเบอรเนอร ลี (Berners-Lee) แหง CERN ไดพัฒนา HTTP (HyperText Transfer
Protocol) ตัง้ แตป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ทําใหเกิดบริการ WWW (World Wide Web) ทีส่ ามารถ
เปดดูขอ มูลไดทงั้ ภาพและเสียง จึงเปนจุดเริม่ ตนทีท่ าํ ใหเกิดเว็บไซตอยางทุกวันนี้ โดยใชมาตรฐานการ
เชือ่ มตอ TCP/IP ซึง่ เปนมาตรฐานทีท่ าํ ใหคอมพิวเตอรทกุ เครือ่ งสือ่ สารกันไดทกุ ระบบ
เมือ่ ตองการขอมูล การเขาไปยัง web site เพือ่ หาขอมูล จึงกลายเปนสิ่งจําเปน เพราะสะดวก
และเร็วกวาการไปทีห่ อ งสมุด ปจจุบนั มีเว็บใหบริการสืบคน เหมือนตูบ ตั รรายการ ขอผูเ ขียนแนะนํา 4 เว็บ
คือ google.com, alltheweb.com, yahoo.com และ siamguru.com ซึง่ เปนบริการทีท่ าํ ใหทราบวามีเว็บใด
มีขอ มูลตามคําสืบคน (Keyword) ทีร่ ะบุ โดยหาไดทงั้ ขอมูลเว็บไซต ภาพ และแฟมขอมูล
ตัวอยางการสืบคนขอมูล เชน ตองการหาวาวิทยาลัยโยนกมีเว็บไซตชอื่ อะไร หรือเว็บใดมีขอ มูล
บาง สามารถเขาไปที่ http://www.alltheweb.com แลวพิมพคาํ วา วิทยาลัยโยนก ในชองวาง แลวกดปุม
Search จะพบชือ่ เว็บและคําอธิบายขอมูลของวิทยาลัยโยนก เว็บแรกทีพ่ บก็คอื http://www.yonok.ac.th
เปนตน
ขอมูลจากเว็บไซตมที งั้ ภาพและเสียง ซึง่ รวมไปถึงแฟมทัง้ หมดทีใ่ ชในคอมพิวเตอร เชน แฟม
ทีม่ นี ามสกุล zip, doc, pdf, xls, mdb หรือ mp3 เปนตน จึงไมจาํ กัดวา เปดเว็บเพือ่ ดูขอ มูล ภาพ หรือเสียง

<<<
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เพราะบางองคกร ไดสง แฟมขอมูลทีเ่ ปน Microsoft access (.mdb) ใหกบั ผูส นใจได download หรือ หนวยงานของรัฐบางแหง สงแฟม Microsoft excel (.xls) ซึง่ เก็บขอมูลสถิตใิ หประชาชนไดนาํ ไปใชประโยชน
เว็บไซต (Web site) หมายถึง แหลงรวมเว็บเพจทัง้ หมด เชน เว็บไซตของวิทยาลัยโยนก ก็คอื
การรวมทุกเว็บเพจทีอ่ ยูภ ายใตชอื่ http://www.yonok.ac.th คําวาโฮมเพจ (Home page) หมายถึง
เว็บเพจหนาแรก โดยปกติจะหมายถึงแฟม index.html สวนคําวาเว็บเพจ (Webpage) คือ หนาเอกสารขอมูลแตละหนาทีอ่ ยูใ นเว็บไซต เชน กระดานขาว ขอมูลหลักสูตร หรือขอมูลบุคลากร เปนตน

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต

3. ไออาซี (IRC - Internet relay chat)
บริการทีท่ าํ ใหคนทัว่ โลกสามารถคุยกันผานแปนพิมพพรอมกันหลายคน หรือจะกระซิบคุยกัน 2
คนก็ได โดยเลือกหองทีต่ นสนใจ และในหองนัน้ จะมีผไ ู ดรบั สิทธิใ์ นการดูแล หากผูใ ดประพฤติตวั ไมเหมาะสม
กับกลุม ก็จะถูกขับออกไป การทีอ่ นิ เทอรเน็ตไดรบั ความนิยมอยางสูงในหมูว ยั รุน ก็เพราะพวกเขาสามารถ
คุยเปดใจกับใครก็ได โดยไมตอ งบอกชือ่ จริง หรือจะโกหกก็ไมมใี ครทราบ ในผูใ ชบางกลุม จะสรางสังคม
และติดตอสือ่ สารเพือ่ ชวยเหลือสมาชิก มีการนัดพบปะสังสรรค แตมดี า นดีกย็ อ มมีดา นเสีย เพราะบางคน
อาจสนใจจะใช IRC หาเพือ่ นเพียงอยางเดียว โดดเรียน ไมอา นหนังสือ นัง่ คุยกันไดจนดึก บางครัง้ อาจ
ถูกผูไ มหวังดีหลอกลวงโดยไมพจิ ารณาขอมูลทีไ่ ดรบั จนกอใหเกิดความเสียหาย โปรแกรมทีไ่ ดรบั ความนิยม
คือ PIRCH และ MIRC เปนตน เว็บทีห่ าขอมูลเรือ่ งนีไ้ ดคอื pirchat.compirch.com, mirc.com thaiirc.in.th
irc.narak.com, irchelp.org และ irc.org เปนตน

4. ไอซีคิว (ICQ)
คําวา ICQ ออกเสียงเหมือน “I seek you” ถาทานใหชาวตางชาติพดู คําวา “I seek you” อยาง
เร็ว คนไทยฟงแลวจะไดยนิ เสียงเหมือนพูดคําวา ICQ และนีก่ ค็ อื ทีม่ าของชือ่ โปรแกรมทีน่ ยิ มใชกนั ทัว่ โลก
บริการนีท้ าํ ใหผใู ชสามารถติดตอสือ่ สารกันไดงา ย สามารถทีจ่ ะคุยกับเพือ่ นไดสะดวก เพราะ
โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ ของเพือ่ น เมือ่ มีการเปดเครือ่ งขึน้ จะแสดงสถานะใหทราบวาเพือ่ นคนใด พรอม
รับขอความและสามารถคุยไดคลายโปรแกรม IRC แต ICQ จะมีความเฉพาะเจาะจงกวา เพราะทุกคน
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

จะมีเลขประจําตัว 1 เลขเสมอ สําหรับผูเขียนไดเลข 20449588 ซึ่งทั้งโลกนี้มีผูเขียนคนเดียวที่ได
เลขนี้
ความสามารถของ ICQ นอกจากการคุยกับเพือ่ นผานแปนพิมพ การสงขอความในกรณีทผี่ รู บั
ไมอยู ขอความก็จะถูกฝากไวที่ server เหมือน e-mail เมือ่ ผูร บั กลับมาเปด ICQ จะไดรบั ขอความและ
บริการ ICQPhone ทําใหใชไมโครโฟน (Microphone) และลําโพง (Speaker) ที่ตอกับคอมพิวเตอร
คุยกับเพือ่ นจากคอมพิวเตอรถงึ คอมพิวเตอรโดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม เพียงแตเครื่องทั้ง 2 จะตองมี
ไมโครโฟน ลําโพง และความเร็วในการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตทีเ่ หมาะสม แตถา ตองการโทรเขาโทรศัพท
บานก็ทาํ ได แตเปนบริการเสริมทีต่ อ งมีคา ใชจา ยเปนนาที นอกจากนีย้ งั สามารถอาน e-mail จาก POP
server ไดหลาย server เมื่อมี e-mail เขามาใหมโปรแกรมจะสงเสียงเตือนใหทราบทันที สามารถสง
ขอความเขามือถือของเพือ่ นดวยบริการ SMS หรือสงแฟม เพลง ภาพใหเพือ่ นก็ทาํ ได
บริษทั Mirabilis กอตัง้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เพือ่ ใหบริการ ICQ สําหรับ
การติดตอสือ่ สารระหวางสมาชิก มีสมาชิกในปจจุบนั ไมตาํ่ กวา 160 ลานคน ตอมาบริษทั ถูกซือ้ โดย AOL
(American online) ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เว็บไซตทใี่ หขอ มูลเกีย่ วกับ ICQ คือ
icq.com, thaiicq.com, icqplus.org และ 1001icqskins.com เปนตน
คูแขงที่นาจับตาของ ICQ คือ Hotmail messenger และ Yahoo messenger เพราะมีบริการ
ทีใ่ กลเคียงกับ ICQ และไดรบั ความนิยมมากขึน้ เพราะเปนทางเลือกทีไ่ มตอ งเสียคาใชจา ย เปนของใหม
ใชรว มกับระบบ e-mail ไดดี และแปลกกวาเดิม ซึง่ เปนปกติของมนุษยทชี่ อบของใหม ฟรี มีประโยชน
และนาเชือ่ ถือ

5. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)

<<<

วิธกี ารหนึง่ ทีเ่ อือ้ ใหการคาขายเกิดขึน้ เปนการใชประโยชนจากอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ทําใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบทางการเงิน
ในปจจุบนั เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคาอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลีย่ นขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส หรือการประชุมทางไกล เปนตน
ความหมายทีก่ ระชับขึน้ ของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส คือ กิจกรรมทุกรูปแบบทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรม
เชิงพาณิชย ทัง้ ในระดับองคกรและสวนบุคคล บนพืน้ ฐานของการนําเสนอขอมูล การประมวลผล และการ
สงขอมูลดิจติ อล ทีม่ ที งั้ ขอมูลอักษร ภาพ และเสียง
16
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6. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning หรือ Electronic learning)
บริการทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนสามารถเรียนหนังสือ โดยไมจาํ เปนตองเขาไปนัง่ ในชัน้ เรียน แตใช
คอมพิวเตอรเปนสือ่ จะเรียนทีไ่ หน (Anywhere) เมือ่ ใด (Anytime) ก็ได ผูเ รียนสามารถนัง่ เรียนดวยตนเอง
แบบเปนขัน้ ตอนบทตอบท หากสงสัยก็สามารถติดตอสอบถามจนเขาใจและมีการสอบวัดผลเพือ่ ประเมินผล
การเรียนรู โดยสรุปแลวการเรียนแบบ Online มักมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ คือ เผยแพรความรูเ ปนขัน้ ตอน (Follow by contents), มีการสอบวัดผล ประเมินผล (Evaluation), มีระบบตอบขอซักถาม (Reply
the student question) และมีการบริหารจัดการ (Management Education System) สําหรับเว็บทีเ่ กีย่ วของ
เชน thai2learn.com, learn.in.th, onlinetraining.in.th, nectec.or.th/courseware, elearningmag.com
และ elearningexpos.com เปนตน
ถาทานคิดจะทํา e-learning เพือ่ ใหบริการ ก็อยาไปยึดติดกับลักษณะ 4 ขอขางตน เพราะสิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ไมจาํ เปนตองสมบูรณเสมอไป ขอเพียงทานรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลทีไ่ ดจากการจัดระเบียบใหเปน
หมวดหมู ไมผดิ พลาด ปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง ตอบขอซักถามผูเ รียน และประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียน
ก็ยอดเยีย่ มแลว

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต

7. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking)
ปจจุบนั การทําธุรกรรมทางการเงินทีใ่ หบริการโดยธนาคาร เริม่ เปดชองทางอืน่ นอกจากการไป
ติดตอดวยตนเองทีธ่ นาคาร หรือการทํารายการจากตู ATM ในแบบเดิม ทุกวันนีท้ า นสามารถใชโทรศัพท
มือถือติดตอเขาไปชําระคาสินคา และบริการหลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงินระหวางบัญชีผา นอิน เทอรเน็ต สําหรับผูเ ขียน สามารถตรวจสอบยอดในบัญชีทใี่ หบริการโดยธนาคารไทยพาณิชย ผานเว็บ
scbeasy.com และในป พ.ศ. 2545 เปนปแรกทีก่ รมสรรพากร เปดใหมกี ารยืน่ แบบฟอรมชําระภาษีเงินได
ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอรเน็ต ซึง่ สรางความสะดวกใหกบั ประชาชนอยางมาก

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

หลายทานทีใ่ ชโทรศัพทมอื ถือในระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ สามารถใชบริการ mBANKING จาก
mobileLIFE เพือ่ ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไดหลายแหง เชน เรียกดูยอดเงินในบัญชี โอนเงิน
ระหวางบัญชี ชําระคาสินคา หรือเรียกดูอตั ราแลกเปลีย่ น เปนตน

8. โทรศัพทอินเทอรเน็ต (Internet Phone)
บริการโทรศัพทฟรีจากคอมพิวเตอรไปเขาโทรศัพทบา น ในอเมริกาเคยมีแตบริการเหลานัน้ ได
หายไป เหลือเพียงบริการทีม่ รี าคาถูกมาก บางเว็บใหบริการโทรเขาอเมริกาเพียงนาทีละ 2 cent เทานัน้
แตถา ใช ICQ จะสามารถโทรจากคอมพิวเตอรถงึ คอมพิวเตอรไดฟรี แตถา ตองการโทรศัพทเขาบานใน
ประเทศตาง ๆ สามารถตรวจสอบบริการของเว็บเหลานีไ้ ด เชน net2pone.com, mediaring.com, icon
necthere.com hottelephone.com และ dialpad.com เปนตน

9. เกมออนไลน (Game online)
เด็กชอบเลนเกม ปจจุบนั เกมถูกพัฒนาไปมาก ไมจาํ เปนตองไปซือ้ โปรแกรมเกมจากรานมาติดตัง้
ในเครือ่ งอีกตอไป เพราะทานสามารถเลือกเกมเลนผานระบบอินเทอรเน็ตไดทนั ที และมีเว็บทีใ่ หบริการ
อยูม ากมาย แตถา เลนคนเดียวแลวเบือ่ ก็สามารถเลนแบบเปนกลุม กับผูใ ชอนิ เทอรเน็ตทานอืน่ ทีต่ ดิ ตอเขามา
ในระบบ มีผน ู กั เลนเกมมากมายทีพ่ รอมจะเลนกับทาน

10. ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย (Software updating)
ปจจุบนั เมือ่ ทานซือ้ โปรแกรมสักโปรแกรมหนึง่ เชน โปรแกรมฆาไวรัส หรือ Microsoft windows
เปนตน ความสามารถหนึง่ คือการ update โปรแกรมผานระบบอินเทอรเน็ต เพราะโปรแกรมฆาไวรัส จะตอง
ไดรบั การปรับปรุงเสมอ เพือ่ ใชตอ สูก บั ไวรัสพันธุใ หม หรือระบบปฏิบตั กิ าร เชน Windows หรือ Linux
เมือ่ ซือ้ มาระยะหนึง่ ทางผูพ ฒ
ั นาจะแจงใหทราบวาโปรแกรมมีขอ ผิดพลาด ให download patch เพือ่ นํามา
แกปญ
 หาในโปรแกรมทีไ่ ดซอื้ มาแลว
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11. Wap, Palm หรือ PocketPC
WAP (Wireless Application Protocol) คือ บริการที่ทําใหผูใชโทรศัพทมือถือเปดเว็บดวย
โทรศัพทได แตปจ จุบนั ขอมูลยังอยูใ นรูปแบบทีจ่ าํ กัดกวาหนาจอคอมพิวเตอร ผูเ ขียนไดทดสอบแลว เพราะ
มีโทรศัพท รุน Siemens c35i เมือ่ ใชบริการ WAP เพือ่ ดูขอ มูลจะพบ 2 ปญหา คือ หนาจอเล็กเกินไป
เหมือนอานนิยาย แตตอ งอานผานแวนขยายทีละตัวอักษร และขอมูลก็ไมนา ดึงดูด เพราะเปนตัวอักษรเทานัน้
ไมมรี ปู ภาพหรือเสียง

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต

Palm คืออุปกรณประเภท PDA (Personal Digital Assistant) ของบริษทั Palm
PocketPC คืออุปกรณประเภท PDA ของหลายบริษทั แตใชระบบปฏิบตั กิ ารจาก Microsoft
หาขอมูลเพิม่ เติมไดจากเว็บตอไปนี้
http://www.palm.com/products/handhelds/other/
http://www.microsoft.com/mobile/handheldpc/buyhpc.asp
http://www.neccomp.com/MobilePro/

12. บริการกระดานขาว (Usenet news)
บริการกระดานขาวทีม่ ใี นเว็บมากมาย เกิดขึน้ ตามบริการกระดานขาว (Usenet news) ทีม่ ใี ห
บริการ มาตัง้ แตยคุ แรกของอินเทอรเน็ต และยังมีการใหบริการอยูใ นปจจุบนั แตมผี ใู ชจาํ นวนไมมาก
ที่ทราบ เพราะการใชงานกระดานขาวในเว็บไซตสะดวกกวา Usenet news สําหรับกระดานขาวของ
สังคมไทยมีชื่อเปน soc.culture.thai ถาทานตองการคําตอบที่เกี่ยวกับสังคมไทย เมื่อสงคําถามไปที่
news:soc.culture.thai อาจจะมีคนตอบและตรงกับทีท่ า นตองการ ปจจุบนั โปรแกรมทีน่ ยิ มนํามาใชอา น
usenet news คือ Outlook express ถาทานใชโปรแกรม IE (Internet explorer) เมื่อพิมพ news:
soc.culture.thai จะเปนการเปดโปรแกรม Outlook และ download หัวขอขาวจากเครือ่ งบริการขาว

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

19

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

13. เอฟทีพี (FTP - File Transfer Protocol)
FTP คือ การรับ - สงแฟมไปยังเครื่องที่ใหบริการ ปจจุบันมีโปรแกรม WS_FTP (http://
www.ipswitch.com) หรือ CUTE_FTP (http://www.globalscape.com) ทีท่ าํ ใหสง แฟมหลายแฟมไปยัง
เครือ่ งบริการไดสะดวก ตางกับการ Upload หรือ Download แฟมทีจ่ าํ กัดจํานวนแฟมในการสงตอครัง้ ผาน
Browser เหมือนบริการของ thai.net หรือ geocities.com แมไมมโี ปรแกรม WS_FTP หรือ CUTE_FTP
แตเครือ่ งคอมพิวเตอรทตี่ ดิ ตัง้ TCP/IP จะมีโปรแกรม c:\windows\ftp.exe ติดมาดวย ทําใหสามารถ
Download หรือ Upload ในแบบ Text mode ซึ่งมีฟงกชันที่จําเปนครบ การใช FTP ไดหรือไม ขึ้นอยู
กับบริการของเครือ่ งบริการทีเ่ ปดใหบริการ Web hosting และเปดใหใช FTP

14. เทลเน็ต (Telnet) หรือ SSH
Telnet คือโปรแกรมทีใ่ ชตดิ ตอเขาไปทํางานในเครือ่ งบริการทีต่ ดิ ตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Unix หรือ
Linux มาตัง้ แตยคุ แรก แตในปจจุบนั การใชโปรแกรมนีเ้ ริม่ ลดลง เพราะมีจดุ บกพรองเรือ่ งความปลอดภัย
ถาผูไ มหวังดีนาํ โปรแกรมประเภท Sniffer ไปประมวลผลในเครือขาย จะสามารถเห็นทุกตัวอักษรทีพ่ มิ พ
และสงออกไปจากคอมพิวเตอรแตละเครือ่ ง ผูเ ขียนทดสอบแลวเห็นขอมูลมากมายทีส่ ง จากคอมพิวเตอร
แตละเครือ่ ง แมแตรหัสผานหรือเนื้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส วิธีแกไขคือใชโปรแกรม SSH
(Secure Shell) ซึง่ เขารหัสขอมูลกอนสง ทําใหผลู กั ลอบไมสามารถเห็นขอมูลที่แทจริง ปจจุบันระบบ
ปฏิบตั กิ าร Unix หรือ Linux จะมีบริการ SSH เสมอ แตเครือ่ งของผูใชที่ตองการติดตอเครื่องบริการ
จําเปนตองมีโปรแกรม SSH client ติดตัง้ ไว
บริการนีค้ อื การอนุญาตใหผใู ชตดิ ตอเขาไปยังเครือ่ งบริการไดเสมือนนั่งอยูหนาเครื่อง เชน
ตรวจสอบผูใ ช แกปญ
 หาบางประการ อาน e-mail ดวย Pine หรือใชเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรตน ทางเพือ่
บุกรุกหรือโจมตีเครือ่ งอืน่ ในอินเทอรเน็ตตอไป แตเกิดปญหาความปลอดภัยของขอมูลทีถ่ กู สงจากเครือ่ ง
คอมพิวเตอรทใี่ ช telnet จึงมีการพัฒนา SSH ทีท่ าํ งานไดคลาย telnet แตมีการเขารหัสกอนสงขอมูล
ทําใหปลอดภัยจากผูท ใี่ ชโปรแกรมตรวจจับประเภท sniffer เพือ่ ดักจับขอมูล จากการทดสอบพบวา ผูใ ห
บริการ e-mail สวนหนึง่ ในปจจุบนั ยังไมปอ งกันปญหานี้ ผูใ หบริการทีป่ อ งกันแลว เชน Hotmail.com
หรือ Yahoo.com โดยมีตวั เลือกสําหรับความปลอดภัยทีส่ งู ขึน้
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