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บทที่ 3
การใชอีเมล และไอซีคิว

เพือ่การติดตอ

อีเมล (E-mail) คือบริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electornic mail) ตางกับระบบสง
จดหมายเดมิ เพราะบรกิารนีไ้มตองตดิแสตมป ไมใชเวลาในการสงมาก สวนใหญผูรบัจะไดรบัจดหมาย
ในเกอืบทนัท ีเนือ้ความจดหมายเปนไดทัง้ ตวัอกัษร รปูภาพ เสยีง หรอืแฟมขอมลูทางคอมพวิเตอร

ไอซคีวิ (ICQ) คอืโปรแกรมทีถ่กูพฒันาเพือ่สนองความตองการในการตดิตอ ทาํใหผูทีรู่จกักนั
สามารถสรางสงัคมทีใ่กลชดิกนัมากขึน้ โปรแกรมนีท้าํใหทราบวาใครเปดเครือ่งเพือ่ Online เขาระบบ
Internet ขณะนัน้ และสามารถขอพดูคยุผานแปนพิมพไดทันท ีใน ICQ รุนใหมไดมีการพัฒนาความ
สามารถมากขึน้ สามารถใชตรวจ e-mail สง SMS (Send Message Service) ใชแทนโทรศพัท และจัด
เกบ็รายชือ่เพือ่นในเครือ่งบรกิารของ ICQ ทาํใหผูใชสามารถใชคอมพวิเตอรไดหลายเครือ่ง (ICQ รุนเดมิ
จะใชไดเฉพาะเครือ่ง)

โทรศพัทมอืถอื จากทีเ่คยมรีาคาหลายแสน มขีนาดเทากระเปาหิว้ ปจจบุนัลดเหลอืขนาดพกใส
กระเปาเสือ้ได สามารถรบัขอมลูจาก ICQ  เปดด ูWAP (Wireless Application Protocol) สงขอมลูแบบ
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SMS (Short Message Service)  หรอืแมแตการรบั-สงอเีมล และการทาํธรุกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร
ตางเคยเปนความฝน แตปจจบุนัทกุอยางเปนจรงิ ในราคาทีข่าราชการธรรมดาซือ้ใหลกูไปโรงเรยีนได ทัง้หมด
เปนผลจากนวตักรรมดานเทคโนโลยี

3.1  รับ-สงอีเมลดวย Web-based mail
บรกิารนีม้ผีูนยิมใชกนัมากทีส่ดุ ดวยเหตผุลหลายประการ ดงันี้
1. สมคัรงาย ขอใชไดทนัที
2. มคีวามปลอดภยัสงู เพราะผูใหบรกิารรายใหญมบีรกิารเขารหสัขอมลูลบักอนสง
3. ไมยดึตดิกบัเครือ่งคอมพวิเตอร เปดทีเ่ครือ่งใดกไ็ด ไมเหลอืขอมลูคางในเครือ่งคอมพวิเตอร
4. เปด e-mail ดวยโปรแกรมประเภท Browser เชน IE, Netscape หรือ Opera เปนตน
5. ตดิไวรสัไดยาก เพราะไมใช Outlook ซึ่งเปนเปาหมายการจูโจมของไวรัสที่นิยมสูง
ในฐานะผูใชบริการ ผูเขียนประทับใจ hotmail.com, yahoo.com, thaimail.com และ

chaiyo.com มาก เพราะมีความเร็วและความสะดวก  เปนที่ยอมรับ ในระยะหลังมี
บริการเสริมมากมายที่ใชประจํา คือ hotmail.com สามารถกรองจดหมายขยะ  (Spam)
และมีบริการตรวจสอบไวรัสในแฟมแนบ (Attach file) ทําใหสะดวกในการหาจดหมาย
ที่สําคัญจากกองขยะไดรวดเร็ว สามารถดึง e-mail จากเครื่องบริการ mail เครื่องอื่นที่ใหบริการ
pop3 ไปอานใน hotmail.com มีสมุดที่อยู (Address book) และมีบริการเสริม เชน กระดานขาว
หรือสมุดภาพ แต hotmail.com ใหพื้นที่เก็บ e-mail เพียง 2 Mb ซึ่งไมพอสําหรับหลายทาน
ถาตองการพื้นที่มากกวานี้ก็ขอแนะนํา yahoo.com เพราะใหมากถึง 6 Mb และถาทานเปนคนไทย
ไมชอบ ภาษาอังกฤษ ก็ขอแนะนํา chaiyo.com เพราะเขาใจวาเด็กไทยชอบที่นี่กันมาก หรือจะใช
thaimail.com ชื่อก็เปนเอกลักษณ มีความเปนไทยชัดเจน

ในฐานะผูใหบรกิาร e-mail แกสมาชิกในองคกร เคยพยายามเปดบริการ web-based mail
อยูหลายครัง้ เคยใชโปรแกรมทีไ่มสมบรูณระยะหนึง่ จนกระทัง่พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ไดพบโปรแกรม
ที่ใชไดดีระดับหนึ่ง จึงสามารถใหบริการ e-mail แกสมาชิกผานระบบ Web-based mail (เดิมใช
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Telnet) ผูดูแลเพียงแตหาโปรแกรมที่ใชอาน POP3 e-mail แบบ Web-based mail เขาไปติดตั้ง
และเปดให บริการ สมาชิก โปรแกรมเหลานี้ฟรี หาไดจาก  hotscripts.com เปนตน
โปรแกรมที่ผูเขียนไดมาและใชงานอยู คือ UebiMiau ที่เขียนดวย PHP เมื่อ download มาแลว
ใหนําแฟม config.php ไปแกไขคาตามตองการ เพราะเปนภาษา Script จึงแกไขโปรแกรมไดงาย
ทานสามารถเขาไปอานรายละเอียดพรอม download ไดที ่http://www.uebimiau.sili.com.br หรือ
http://uebimiau.sourceforge.net

3.2 รับ-สงอีเมลดวย Pine
Pine ไดรบัการพฒันาจากมหาวทิยาลยั Washington ของสหรฐัฯ เพือ่ใชอาน e-mail ในระบบ

Unix หรอื Linux จนกระทัง่ hotmail.com เขามาใหบรกิาร web-based mail ใหคนทัว่โลกไดใชบรกิารฟรี
ผูพฒันาในองคกรจงึหนัมาใหบรกิาร e-mail สมาชกิของตน ดวยระบบ web-based mail แทน ผูใชพอใจ
กับระบบอาน e-mail ที่แสดงดวยภาพ (graphic mode) มากขึ้น และลดการใช pine ที่มีการทํางาน
แบบตวัอกัษร (text mode) อกีเหตผุลหนึง่คอื Pine เปนโปรแกรมทีต่อง Login เขาไปในระบบ Unix หรอื
Linux จงึจะอาน mail ได การยอมให Login เขาระบบ เปนการเปดโอกาสให hacker หรอืผูใช ทีช่อบทดลอง
สามารถหาชองทางเขาไปกระทาํการอนัไมพงึประสงคในเครือ่งคอมพวิเตอรทีเ่ปดใหบรกิาร ปจจุบัน
เครือ่งบรกิารรุนใหมจงึปดบรกิาร pine  แตเปดใหใช web-based mail  แทน
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ยงัมผีูใชบางสวนนิยมใช Pine สําหรับอาน e-mail ดวยเหตุผลดังนี้
1. โปรแกรม Telnet ใชสาํหรบัตดิตอเครือ่งบรกิาร มทีกุระบบปฏบิตักิาร ไมตองตดิตัง้เพิ่มเติม
2. ทาํงานไดเร็ว เพราะเปนตัวอักษร (Text mode) และมีความคลองตัวสูง
3. เหมาะสะดวกสําหรับนักพัฒนาที่ทํางานในเครื่อง Unix หรือ Linux  เปนประจํา

3.3  รับ-สงอีเมลดวย Outlook express
หากองคกรบรกิาร e-mail แบบ POP3 และผูใชทกุคนมเีครือ่งคอมพวิเตอรของตนเอง การใช

Outlook หรอื Outlook express จะสามารถทํางานไดสะดวกมาก เพราะโปรแกรมทํางานประสานกับ
โปรแกรมอืน่ใน Windows อยางสอดคลอง การทาํสมดุทีอ่ยู (Address book) ของลกูคา ปฏทินินดัหมาย
หรอือาน e-mail จากโปรแกรมอืน่ โปรแกรม Outlook express มกัถกูตดิตัง้ในเครือ่งคอมพวิเตอรทีใ่ช
ระบบปฏบิตักิาร Windows และสามารถเชือ่มตออนิเทอรเนต็ ทาํใหไมตองเสยีคาใชจายหรอืเวลาเพิม่
โปรแกรมนีจ้งึเปนโปรแกรมสาํหรบัรบั-สง e-mail  ทีม่ผีูใชมากทีส่ดุโปรแกรมหนึง่

ขอมูลจาก : http://www.washington.edu/pine/faq/whatis.html
Pine  R is the University of Washington’s “Program for Internet News and Email.” It is intended to
be an easy-to-use program for sending, receiving, and filing Internet electronic mail messages and
Internet News (Usenet) messages. Pine supports the following Internet protocols and specifications:
 SMTP : Simple Mail Transport Protocol    MIME : Multipurpose Internet Mail Extensions
 IMAP : Internet Message Access Protocol  NNTP : Network News Transport Protocol
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3.4  รับ-สงอีเมลดวย ICQ
ปจจบุนั ICQ สามารถแจงใหทราบวามี e-mail ใหมเขามา เปนความสามารถทีค่ลายกบั yahoo

messenger หรือ MSN messenger โปรแกรม ICQ mail ที่ผูเขียนใชอยูเปนรุนที่ยังทํางานไมสมบูรณ
เพราะอาน e-mail ไดเพยีงไมกีบ่รรทดัแรกและไมสามารถแสดง attach file แตในอนาคตเชือ่วา ตองไดรบั
การพฒันาใหสมบรูณอยางแนนอน เพราะ ICQ มพีฒันาการอยางตอเนือ่ง และไดรบัการดแูลโดย AOL
(American Online) ซึง่เปน ISP รายใหญทีส่ดุรายหนึง่ของสหรฐัฯ

ตวัอยางนี ้แสดงการอาน e-mail แบบ pop3 ทีบ่รกิารโดย http://www.softhome.net  ผูเขยีน
ใชโปรแกรม ICQ version 2001b  และจะสงเสยีงเตอืนทกุครัง้ทีม่ ีe-mail ฉบบัใหมเขามา

3.5  เปรียบเทียบขอดีขอเสียของโปรแกรมอานอีเมล

คณุสมบตัิ          Telnet, SSH (Pine)      POP3, Outlook, ICQ     Web-based
ความเรว็ในการเชือ่มตอเครอืขาย ตํา่ สงู          ปานกลาง
ลกัษณะ(Specification)เครือ่งฝงผูใช ตํา่ สงู ปานกลาง
ใชเนือ้ทีบ่นฮารดดสิกฝงผูใช        ตํ่าสุด สงู     ตํ่า
ลกัษณะการใชงาน      Text mode             Graphic mode       Graphic mode
ความปลอดภยั สงู ตํา่ ปานกลาง
การกาํหนดคาในเครือ่งฝงผูใช       ไมกําหนด     ตองกําหนด ไมกาํหนด
การตดิตัง้โปรแกรมฝงเครือ่งบรกิาร      มาพรอม OS      ปานกลาง        มีขั้นตอนมาก
การตดิตัง้โปรแกรมฝงเครือ่งผูใช      มาพรอม OS                  ยาก         ใช Browser
การใช เมือ่ผูใชตองใชหลายเครือ่ง     เครื่องไหนก็ได          เหมาะกับเครื่องเดียว      เครื่องไหนก็ได
การปองกนัไวรสัทางอเีมล      ติดไวรัสยาก              ติดไวรัสงาย        ปองกันไดบาง
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3.6 สงขอความถึงกันดวย ICQ
ความสามารถที่แทจริงของ ICQ ตั้งแตรุนแรกคือ การสงขอความถึงสมาชิก ICQ ดวยกัน

ตอมามกีารพฒันาใหสามารถสงขอความไปใหผูใชทาง e-mail ปจจบุนัสามารถสงขอความเขามือถือ
ดวยบรกิาร SMS message เปนบรกิารทีน่าประทบัใจมาก สาํหรบัผูสงไมจาํเปนตองลงทะเบยีน เพยีงแตใช
ICQ version ใหม ทัง้ผูรบัและผูสงไมตองเสยีคาใชจายเพิม่ เมือ่ไดรบักส็ามารถตอบขอความนัน้ ใหสง
กลบัไปเขาโปรแกรม ICQ ของผูสงได ในการตอบ SMS นี ้ผูใชมอืถอืตองรบัภาระคาใชจายในการตอบ
แตทีน่าเปนหวง คอื ผูรบัไมสามารถเลอืกรบั SMS จากผูทีต่นรูจกัได หากมผีูไมประสงคแกลงสงขอความ
กจ็ะกอปญหา และความราํคาญใหผูรบัได

ปจจุบันสามารถใชโทรศัพทมือถือสงขอความถึงกันได ดวยบริการ SMS บอยครั้งที่ผูเขียน
สงขอความ ถงึแฟนวา I Love you บางทานจะนาํไปใชกไ็ด หรอืชวนภรรยาทานขาวเยน็กส็งวา Dinner at
the same place in the same time เปนตน  ถาไมตองการเสียคาใชจายอะไรเลย ก็ใช ICQ สงขอความ
ไปเขามอืถอื
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