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9

การจดโดเมนเนม (Domain name) ก็เหมือนการขอ e-mail ฟรี แตการขอ e-mail ฟรีจาก
ผูใ หบริการบางราย ยากกวาการขอโดเมนเนม (Domain name) เสียอีก เพราะการขอโดเมนเนม ทานเพียง
กรอกขอมูลไมกชี่ อ ง จากนั้นจะไดรับแจงใหชําระเงิน โดยปกติใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เพราะ
ปลอดภัยทัง้ ผูโ อน และผูร บั เงิน ผูร บั จดโดเมนเนมจะดําเนินการให หลังจากไดรับ Fax หลักฐานการ
โอนเงิน ซึง่ ใชเวลาประมาณ 24 ถึง 48 ชัว่ โมง เพือ่ ทําใหชอื่ โดเมนทีข่ อจดใชงานได
ในบทนีจ้ ะไมบอกรายละเอียดการทําเว็บไซตวา มีขนั้ ตอนอยางไร เพราะการทําเว็บไซตกเ็ หมือน
การสรางบาน บอกไดเพียงขอควรทราบทัว่ ไปในทางทฤษฎีเทานัน้ ถาทานนึกถึงการสรางบาน แลวมีคมู อื
สรางบานสักเลมหนึง่ ในหนังสือเลมนัน้ คงไมบอกทานวาตองตอกตะปูทใี่ ดบาง ตองเทปูนตรงไหนบาง
แตสงิ่ ทีบ่ อกไดคอื เลือกปูนอยางไร ผสมปูนและเทปูนอยางไร เลือกทําเลอยางไร อธิบายขั้นตอนตาม
ทฤษฎี อธิบายหนาทีข่ องวิศวกร สถาปนิก และผูรับเหมา บางครั้งซื้อหนังสือบานและสวนมาดูหลาย
เลมก็ยงั ไมไดแบบทีถ่ กู ใจ แตพอขับรถตะเวนดูบา น แลวหยิบสวนดีของแตละแบบมารวมกัน จึงจะได
แบบบานในแบบของทาน และไมเหมือนใครในโลกในทุกรายละเอียด คลายวิธกี ารพัฒนาเว็บไซตของ
เว็บมาสเตอรทวั่ โลก ทีพ่ ฒ
ั นาเว็บไซตในแบบของตนขึน้ มาใหม ไมเหมือนการจางบริษทั รับออกแบบ เพราะ
การจางเขาทําจะมีรปู แบบเตรียมไวเหมือนบานจัดสรร การพัฒนาดวยตนเอง สามารถปรับปรุงตอเติม
ไดและไมตอ งเสียคาใชจา ยจางใครมาพัฒนาให
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บทที่
ขั้ น ตอนการจดโดเมนเนม
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
สิ่ ง ที่ ย ากในการสร า งเว็ บ ไซต คื อ “การใช เ วลา” เพราะการสร า งเว็ บ ไซต เ ว็ บ หนึ่ ง
ตองเริ่มตนดวยการ ทองไปในเว็บไซตมากมาย พบเว็บที่สวยงาม เว็บที่มีประโยชน เว็บที่โดนใจ
เว็บทีไ่ มถกู ใจ ตอมาก็อยากสราง เว็บไซตของตน เริม่ รวบรวมขอมูลทุกดาน คนหาเว็บทีม่ รี ปู แบบทีช่ อบ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า ง เทคนิ ค วิ ธี และศึ ก ษา ความเป น ไปไดที่ จ ะสร า ง นี่ เ ป น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต น
ของการสรางเว็บไซตที่ตองใชเวลา
การสรางเว็บไซตใหไปไดตลอดรอดฝง จะตองใชเวลาอานมาก เพือ่ รับรูถ งึ ขอมูลทีท่ า นควรรู แมแต
เนือ้ หาในหนังสือเลมนี้ สวนใหญกไ็ ดมาจากการอานและทดลองปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการสรางเว็บไซต มีรายละเอียดแตกตางกันไป ตามลักษณะของบริการ เมือ่ มีแผนการจัดทําเว็บไซต ก็ตอ งเริม่ ทีจ่ ะเลือกชือ่ โดเมน
(Domain name) หรือผูใ หบริการพืน้ ทีส่ รางเว็บ (Web hosting) ทีม่ รี ายละเอียดสอดคลองตามแผนทีก่ าํ หนด
สวนขัน้ ตอนการสรางเว็บเพจ มีรายละเอียดดานเทคนิค ตองใชเวลาในการอาน คิด และถามผูม ปี ระสบการณ
ทุกคําถามมีผทู พี่ รอมจะตอบ แตทา นตองเริม่ ตนดวยการอาน (http://www.pantip.com มีผรู มู ากมาย)

9.1 ในทางปฏิบัติ การทําเว็บไซตตองมีสิ่งใด

การจัดทําเว็บไซตตอ งมีชอื่ เว็บไซตทเี่ รียกวาโดเมนเนม (Domain name) ทีไ่ มซาํ้ กับใคร และมีพนื้ ที่
เก็บขอมูลจากผูใ หบริการพืน้ ที่ (Web hosting)
ชือ่ โดเมน (Domain name) : ทานสามารถจดดวยตัวทานเอง เชน lovelampang.com หรือ
thaiall.com เปนตน แตเดิมเครือ่ งคอมพิวเตอรตดิ ตอกันดวยหมายเลข 4 ชุด การเปดเว็บไซตโดยใช
หมายเลขทําใหจดจําไดยาก จึงใชวธิ ตี งั้ ชือ่ โดเมนเปนตัวอักษรแทน เมือ่ เรียกชือ่ โดเมนจะไปตรวจสอบ
กับฐานขอมูลโดเมนเนม (Domain name database) เพือ่ ใหผลเปนตัวเลข 4 ชุด เชน 202.28.18.65
เปนตน เลขทีไ่ ดถกู ใชอา งอิงกับตําแหนงของเว็บไซต สําหรับบริษทั ทีร่ บั จดชือ่ โดเมนเนม (Domain name)
และขึน้ ทะเบียนกับ ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) แสดงใน
เว็บ http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html หรือ http://www.internic.net/alpha.html
ในรายชือ่ เว็บไซตทที่ า นพบ จะไมมชี อื่ เว็บไทยมากนัก แตมเี ว็บไทยทีร่ บั จดโดเมนเนมจํานวนมาก โดยรับเปน
ตัวแทนของบริษทั เหลานัน้ มาใหบริการรับจดโดเมนเนม
รูปแบบโดเมนเนม ขัน้ สูงสุดของประเทศ ( ccTLDs-Country Code Top Level Domains) ถูกดูแล
โดยศูนยสารสนเทศ เครือขายประเทศไทย (THNIC-Thailand Network Information Center)
.ac.th
.co.th
.or.th
.go.th
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Academic organization
Company / Organization
Non-profit organization
Government organization

สําหรับสถาบันการศึกษา
สําหรับบริษทั หางราน หรือองคกร
สําหรับหนวยงานทีไ่ มหวังผลกําไร
สําหรับหนวยงานราชการ : กระทรวง ทบวง กรม
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บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม
สําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือเครือขาย
สําหรับหนวยงานทางทหาร
สําหรับบุคคลทัว่ ไป

รูปแบบ domain name ขัน้ สูงสุดแบบสากล (gTLDs-General Internet DNS Top Level Domains)
ถูกดูแลโดย ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers)
.com
.net
.org
.edu
.gov
.int
.mil
.biz
.info
.name
.aero

Commercial organizations
Networks
Non-Commercial organizations
US Education
US Government
Multiple international
US Military
Business
Information
Name
Aeronautiques (SITA)

.museum

Museum (MuseDoma)

.coop

Cooperation (NCBA)

สําหรับการพาณิชย และธุรกิจ
สําหรับกลุม เครือขาย
สําหรับหนวยงานไมหวังผลกําไร
สําหรับสถาบันการศึกษา
สําหรับหนวยงานของรัฐบาล สหรัฐ
สําหรับหนวยงานระหวางประเทศ
สําหรับหนวยงานทางทหาร สหรัฐ
สําหรับภาคธุรกิจ
สําหรับดานขอมูล
สําหรับชือ่
ดูแลโดย Societe Internationale de
Telecommunications Aeronautiques SC
ดูแลโดย Museum Domain Management
Association
ดูแลโดย National Cooperative Business
Association

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

.net.th Internet service provider
.mi.th Military organization
.in.th Individual / Incorporation

พืน้ ทีเ่ ก็บเว็บ (Web hosting) : เก็บขอมูลเว็บของทานสําหรับเผยแพร บางทานอาจใชบริการ
จาก free hosting หรือจะใชบริการซึง่ ในบทนีจ้ ะแยกออกเปน 4 แบบ โดยแยกตามประเภทของคาใชจา ย
คือ แบบเสียคาใชจา ยเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name) แบบเสียคาเชาพืน้ ทีร่ าคาถูก แบบเสียคา
เชาพืน้ ทีร่ าคาปานกลาง และแบบเสียคาเชาพืน้ ทีร่ าคาสูง สําหรับรายละเอียดอานไดจากหัวขอถัดไป
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9.2 ในทางทฤษฎี กอนเริ่มทําเว็บไซตควรมีสิ่งใด (MMTHAI)

มีผคู นมากมายทําเว็บไซตสว นตัว เพราะเห็นเปนเรือ่ งนาทํา อยากมีรายไดมาก เหมือนนักพัฒนา
เว็บไซตทปี่ ระสบความสําเร็จ แตไมไดคดิ หรือวางแผนใหรอบคอบวาเว็บไซตทสี่ รางขึน้ มาจะอยูก บั ผูพ ฒ
ั นา
ไปชัว่ ชีวติ อยางไร มีความรักในเนือ้ หา มีแหลงขอมูลทีช่ ดั เจน หรือเขากับอาชีพประจําของตนเองหรือไม
6 สิ่งที่ควรตรวจสอบ วามีหรือไม กอนเริ่มทําเว็บไซต ประกอบดวย เงิน (Money), วิธีการ
(Method), เวลา (Time), รีบศึกษา (Hurry), ความตั้งใจ (Attention), จินตนาการ (Imagination)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เงิน (Money)
เปนความจริงทีผ่ ใ ู ชอนิ เทอรเน็ตตองมีเงิน แมจะมีผใ ู หบริการอินเทอรเน็ตฟรี หรือถูกมาก แตกต็ อ ง
จายคาโทรศัพท สวนคอมพิวเตอรกต็ อ งซือ้ ราคาประมาณ 25,000 บาท ไมนานก็ตกรุน และตองซือ้ เครือ่ งใหม
แตมขี อ ยกเวนใหกบั ผูไ ดรบั ทุนการศึกษาในสถาบันทีม่ บี ริการอินเทอรเน็ตแบบไมจาํ กัด เพราะสถาบันการ
ศึกษา ใหบริการโดยเก็บคาใชจา ยรวมกับคาเลาเรียน หรือไดรบั บริจาคจากผูป กครอง และผูม อี ปุ การะคุณ
ทําใหนกั เรียนจายนอยลง สําหรับผูไ มมเี งินอีกกลุม ทีใ่ ชอนิ เทอรเน็ตไดฟรี คือ พนักงานในองคกรทีใ่ หบริการ
อินเทอรเน็ต ปจจุบนั ผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP-Internet Service Provider) มีรายรับจากการขายชัว่ โมง
อินเทอรเน็ตใหกบั ลูกคาหลายระดับ เชน บุคคลทัว่ ไปในอัตราชัว่ โมงละไมถงึ 10 บาท หรือลูกคาระดับองคกร
เชน โรงเรียน หรือบริษัทที่ใชบริการตออินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (Leased line) เสียคาใชจาย
รายเดือนประมาณ 15,000 บาท (64 Kbps) และสูงขึน้ ตามความเร็วการตออินเทอรเน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง
ตองเสียคาใชจา ยใหกบั ผูใ หบริการดานสือ่ เชน องคการโทรศัพทแบบรายเดือน เปนอีกคาใชจา ยหนึง่
2. วิธีการ (Method)
เปนเรือ่ งทีง่ า ยทีส่ ดุ ใน 6 สิง่ ถาทานคิดจะทําเอง จะตองใชเวลาศึกษาเพือ่ ควบคุมดวยตนเอง เพราะ
เว็บไซตตอ งอยูก บั ทานตลอดชีวติ หากไดสนทนากับผูท มี่ ปี ระสบการณแบบตัวตอตัวอยางเปนขัน้ ตอนอยาง
นอย 2 ชัว่ โมง ทานจะรูอ ะไรเพิม่ ขึน้ อีกมาก ภาษาพืน้ ฐานในการพัฒนา คือ HTML (Hypertext Markup
Language) เปนภาษาคอมพิวเตอรทงี่ า ยทีส่ ดุ เพราะไมมกี ารเลือกเงือ่ นไข (Decision) หรือการทําซํา้ (Loop)
แตถา ตองการเว็บไซตทมี่ บี ริการเพิม่ ขึน้ ทานตองเรียนรู Javascript, PERL, PHP, ASP หรือ Macromedia
Flash เปนตน ตองใชเวลาศึกษาอีกพอสมควร ถาเขียนเว็บไซตธรรมดาดวย HTML ขอยืนยันวางาย ปจจุบนั
นักเรียนประถมเริม่ เรียนเขียนเว็บไซตสง เขาประกวดระดับประเทศ โดยใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ เชน
Frontpage, Dreamweaver หรือ Netscape Composer เปนตน ใชเวลาศึกษาสัก 3 ชั่วโมงก็เขาใจ
ถาใหงา ยทีส่ ดุ ก็จา งคนมาชวยเขียน ทานเพียงแตบอกความตองการ แตไมขอแนะนําวิธจี า งคนเหมือน
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อยากมีลกู แตไปฝากคนอืน่ ทอง หรือ 10 ปากวาไมเทาตาเห็น ถาจางก็ตอ งทําใจทีจ่ ะจายโดยไมมรี ายรับ
มิเชนนัน้ เว็บไซตของทานก็จะหายไป เพราะขาดรายรับทีเ่ ปนรูปธรรมจากการคาดคะเนธุรกิจทีผ่ ดิ พลาด
เมือ่ มีรายรับไมพอกับคาใชจา ย ไมมแี รงจูงใจ และไมรสู กึ คุม ทีจ่ ะทําตอไป ก็ตอ งหยุดทํา
3. เวลา (Time)
บางทานมีครบหมดทุกขอ แตขาดเวลา ผูเ ขียนเองก็มปี ญ
 หาเรือ่ งนีเ้ ชนกัน เพราะทํางานกลางวัน
กลางคืนเลีย้ งลูกนอย หากไมพยายามหาเวลา เว็บไซตกจ็ ะตองถูกปลอยปละละเลยเหมือนปลาทองในตู
ถาไมดแู ล ไมใหอาหาร เดีย๋ วก็ตาย ปญหาเรือ่ งเวลาไมรวมถึงการจางคนทําเว็บไซต เพราะผูว า จางไมตอ ง
ทําอะไรมาก จายเงิน สัง่ งานใหผรู บั จางดูแลปรับปรุง ผูร บั จางจึงตองใหเวลาอยางเต็มที่
4. รีบศึกษา (Hurry)
มีคนเพียงไมกคี่ นรอบตัวทาน ทีม่ อี ายุเกิน 100 ป ทานมีเวลาไมมากทีจ่ ะศึกษาอะไรตอมิอะไร
ใหเหมาะกับวัย และยุคสมัย เวลาทีว่ า งทีส่ ดุ คือ เวลาเรียน หรือเปนนักศึกษา เมือ่ ศึกษาแลวสามารถนํา
ความรูไ ปใชได ตางกับคนทํางานทีม่ งี านและครอบครัวมาเปนขอจํากัด ในชวงเปนนักเรียนตองศึกษาหา
ความรูใ หมากทีส่ ดุ และควรเปนไปแบบ “Slow but sure” คือมัน่ ใจแลวศึกษา และศึกษาดวยความมัน่ ใจ
จึงอยากแนะนําวา ถายังเขียนเว็บไซตไมเปน ก็ไมตอ งรีบจดโดเมนเนม แตไปใชบริการเว็บฟรีสกั พัก เมือ่ รูส กึ
วา “นีห่ ละใชเลย” คอยไปจดโดเมนเนม เพราะถาไมรักในสิ่งที่กําลังจะทํา เว็บไซตของทานก็จะเปน
อีกเว็บหนึง่ ทีล่ ม เหลว ทีใ่ หรบี ศึกษาเพราะการสรางเว็บไซตมเี ทคนิคมากมาย ยิง่ ศึกษามากก็ยิ่งรูมาก
และรูว า ยังไมรอู กี มาก แลวเลือกจุดเดนของแตละเรือ่ งมารวมกัน เชน การพัฒนาเว็บไซตดวย PERL
PHP, ASP, Java script, Java applet หรือ Macromedia Flash มาใชรวมกัน การรีบศึกษาทําใหรูสึก
ถึงความตอเนือ่ ง และปองกันปญหา ไฟไหมฟางกอนฟางหมด ไดเปนอยางดี
5. ความตั้งใจ (Attention)
บางคนมีจนิ ตนาการ แตไมตงั้ ใจทีจ่ ะทํา อาจไมเขากับงานประจํา หรือไมมใี จรักในเรือ่ งทีจ่ ะทํา
ก็คงหยุดไวตรงทีค่ ดิ ถาตัง้ ใจ แบบไฟไหมฟาง อยางนีม้ ใี หเห็นกันมากมายในอินเทอรเน็ตอยางทีเ่ รียก
วา สุสานเว็บไซต คือทําแลว เสร็จแลว แตไมเขาไปปรับปรุง เมือ่ เวลาผานไปก็ตอ งตออายุโดเมนเนม
เมือ่ ไมตอ อายุ เว็บไซตกต็ อ งหายไป สําหรับเนือ้ หาในเว็บ ถาเปนเว็บไซตรวมภาพก็จะไมมปี ญ
 หาเรือ่ งอายุ
ของภาพมากนัก แตถา เปนเว็บรวม link จะพบวามี link มากมายหายไป ความตัง้ ใจจะตองชัดเจน และ
นาจะมีเหตุผลประกอบ เชน คนทีท่ าํ เว็บใหมหาวิทยาลัย หรือบริษทั จะตัง้ ใจทําเว็บ เพราะเปนหนาที่
ทีต่ อ งรับผิดชอบตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูบ งั คับบัญชา แตบคุ คลทัว่ ไปจะตองสรางความตัง้ ใจ เพือ่ เปน
แรงขับดันใหตนเอง เชน เว็บจังหวัดของฉัน เปนตน สําหรับนักเรียนทีท่ าํ เว็บ เพราะอาจารยสงั่ หรือครู
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
มอบหมาย จะพบวาตัง้ ใจทําจนแลวเสร็จ หลังจากครูตรวจแลว นักเรียนสวนใหญจะเลิกสนใจ เพราะมี
อะไรอีกมากในชีวติ ทีต่ อ งสนใจ ปจจุบนั มีเว็บไซตเกิดขึน้ มากมาย แตในจํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ มีเว็บทีผ่ พู ฒ
ั นา
หยุดปรับปรุงเพิม่ ขึน้ เชนกัน กอนทานเริม่ พัฒนาเว็บ ขอใหถามตัวเองกอนวา ทานพรอมสําหรับคําวา
ตัง้ ใจเพียงใด และตลอดไปหรือไม มิเชนนัน้ เว็บไซตของทานจะอีกเว็บหนึง่ ทีเ่ ปนอดีต
6. จินตนาการ (Imagination)
จินตนาการ หรือความใฝฝน คือสิง่ ทีส่ าํ คัญรองลงมา ถาคิดวาจะขอจดโดเมนเนม .com เพราะ
เห็นใครก็ขอ อยาขอดีกวา การขอโดเมนเนม .com ควรเปนวัตถุประสงคที่มาจาก ฝน ทานจะตองมี
ฝนอยางแรงกลาทีจ่ ะทําอะไรสักอยาง โดยฝนนัน้ ตองชัดเจน เปนระบบ วาทําอะไร เพือ่ ใคร โดยใคร

9.3 ทําไมตองโดเมนเนมดอทคอม (Dotcom domain name)

มือใหมหลายทานอาจตองการเหตุผลประกอบวา ทําไมตองขอ .com จึงขอตอบในมุมมองของผูเ ขียน
เพราะเหตุผลของแตละคนอาจแตกตางกันไปตามประสบการณ
1. จํางาย เปนสากล นาเชือ่ ถือ คาขายได รูจ กั กันทัง้ โลก เชนบอกวาทําเว็บ lovelampang ปกติ
ผูฟ ง จะกลับไปเดาตอไดอยางถูกตองวาทําเว็บชือ่ lovelampang.com คงไมมใี ครไปเดาผิดวาเปน love
lampang.org หรือ lovelampang.info เปนแน
2. เมื่อเริ่มคิดสรางเว็บ ควรจะเริ่มเขียนเว็บงายสักเว็บ แลวฝากไวกับ free hosting เชน
geocities.com หรือ thai.net เมื่อเขียนเว็บเปนและมีเปาหมายชัดเจน จะรูสึกรอนวิชา คําวา .com จึง
ตอบสนองความรูส กึ นีไ้ ดดที สี่ ดุ ดวยคาใชจา ยประมาณ 600 บาทตอปเทานัน้
3. เมื่อบริษัท หนวยงาน หรือบุคคล มีขอมูลที่ตองการเผยแพร เพื่อทําใหดูเปนมืออาชีพ
นาเชือ่ ถือ มีผลดานการประชาสัมพันธ สรางภาพพจน และยกระดับองคกร จึงควรมีโดเมนเนมของตนเอง
มากกวาการนําขอมูลไปฝากไวกบั ผูใ หบริการ free hosting
4. เพือ่ เปนหนาเปนตา เปนเรือ่ งของคนรุน ใหม เหมือนนักจัดรายการวิทยุ ทีพ่ ดู กันบอยวาวัย
dot com ทําใหคยุ อวดใครไดวา ฉันก็มเี ว็บ dot com ของตัวเอง อาชีพทีค่ วรมี เชน อาจารยทกุ ระดับชัน้
ทุกองคกร ผูส อื่ ขาว นักจัดรายการวิทยุ นักเรียนทีช่ อบศึกษา หรือนักศึกษายุคใหม การทําเว็บไซตคือ
การสรางขอมูล การรวบรวมขอมูล แลวบันทึกลงไปในเว็บไซตเพือ่ เผยแพรขอ มูลตอสาธารณะ เพราะคา
ของคนอยูท ผี่ ลของงาน เว็บไซตทมี่ คี ณ
ุ คาจึงเปนเว็บไซตทมี่ ปี ระโยชน
5. ตองการ สรางแหลงเผยแพรขอ มูล แบงปนใหคนทัว่ โลกไดอา น ไดคดั ลอกไปใชประโยชน
เพราะการทําเว็บไซตแลวฝากไวกบั free hosting ขอมูลทัง้ หมดอาจหายได ถานโยบายของเว็บไซตทใี่ ห
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บริการพืน้ ทีฟ่ รีเปลีย่ นไปเหมือนทีผ่ ใู หบริการ free hosting หลายรายเลิกใหบริการไปแลว ถามี .com
จะไมมปี ญ
 หาเรือ่ งเว็บไซตหายมากนัก ยกเวนผูพ ฒ
ั นาตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกพัฒนาเว็บไซตตอ ไป
6. มีเรือ่ งมากมายทีท่ าํ ไมไดในโลกแหงความเปนจริง แตสามารถทําไดอยางเสรีในอินเทอรเน็ต
เชน การเขียนหนังสือ เขียนบทความ สรางฐานขอมูลจังหวัด สรางศูนยสอบ สรางหองสะสม หรือรวมโปรแกรม
ทีน่ า สนใจเปนหมวดหมู เปนตน
7. เพือ่ ระบายความอึดอัดที่ คนหาอะไรก็ไมเจอ จึงรวบรวมขอมูล หรือเอกสารทีค่ ดิ วามีคนทํากัน
ไมมาก แตเปนประโยชน เชน การสรางขอสอบ online การรวม link ของเว็บทีส่ นใจ การรวมรายชือ่ บุคคล
หรือสถานทีส่ าํ คัญหรือสรางฐานขอมูลเปนหมวดหมู เพื่อใหบริการสืบคนไดงาย
8. สรางบริการ เชน บริการกระดาน หองสนทนา ตัวนับ จัดอันดับ รวมภาพ รวมขอมูล
แนะนําเว็บ ฐานขอมูลสมาชิก อํานวยประโยชนในการคาขาย เผยแพรสินคา ใหคําปรึกษา เปนตน

9.4 แบบของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลเว็บ (Web hosting)

Web hosting แบบที่ 1 : แบบเสียคาใชจายเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name)

โดยปกติเสียคาใชจา ยเฉพาะคาจดโดเมนเนม (Domain name) แตใชบริการ redirect ไปยัง free
hosting บริษทั ทีร่ บั จดโดเมนเนม (Domain name) มีมากมายในประเทศไทย สวนใหญใหบริการผานเว็บ
และใชวธิ โี อนเงินเขาบัญชีธนาคาร หลังโอนเงินแลวให Fax ใบโอนเงินพรอมรายละเอียดกลับไปใหบริษทั
หลังจากนัน้ บริษทั จะดําเนินการ โดยใชเวลาประมาณ 1-2 วัน ชือ่ โดเมนจึงจะใชงานได เหตุทใี่ ชเวลาเพราะ
จะตองปรับปรุงฐานขอมูลทัว่ โลกนัน่ เอง เดิมการจดโดเมนเนมถูกผูกขาดโดย networksolutions.com ตอมา
องคกร ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (http://www.icann.org)
ไดเขามาดูแลแทน ซึง่ เปนองคกรทีไ่ มหวังผลกําไร ทําหนาทีเ่ ปนผูบ ริหารดูแลระบบโดเมนเนม และจัดสรร
หมายเลขอินเทอรเน็ต รวมถึงมาตรฐาน ขอกําหนดใหเปนนโยบายทีช่ ดั เจน และใชรว มกัน เปดใหบริษทั
หรือองคกร สามารถเปนผูร บั จดโดเมนเนม (Domain name) ได เปนผลใหเราไดจดโดเมนเนมราคาถูก
เว็บของผูเ ขียนทีจ่ ดโดเมนเนมในราคาปละ 642 บาท เชน lovelampang.com หรือ weblampang.
com เปนตน บริการจากผูใ หบริการจดโดเมนทีน่ า สนใจคือ Net Redirect และการกําหนด MX โดย Net
Redirect (Domain parking หรือ URL forwarding) หมายถึง การพิมพชอื่ เว็บตามทีข่ อจด เชน http://
www.lovelampang.com แตไปเปดเว็บทีช่ อื่ http://www.thaiall.com/lovelampang/index.htmlขึน้ มาแทน
ตัวอยางนีท้ าํ ใหทา นสามารถขอโดเมนเนม แตกาํ หนดใหชไี้ ปยังเว็บทีฝ่ ากไวกบั ผูใ หบริการพืน้ ทีส่ รางเว็บฟรี
เชน เปดเว็บไซตชอื่ http://www.yourname.com จะไปเปดเว็บไซตชอื่ http://www.thai.net/yourname
ขึน้ มาแทน
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Web hosting แบบที่ 2 : แบบเสียคาใชจายตํ่า

โดยปกติจะเชา host ราคาประมาณ 100 - 500 บาทตอเดือน มักคุม กับบริการทีไ่ ดรบั เพราะได
พืน้ ทีม่ ากขึน้ ไมมปี า ยโฆษณา มี sub domain name, pop3 e-mail, data transfer มาก, ftp, ใหบริการ
ขอมูลดวยโปรแกรม MYSQL, MDB เปนตน หลายเว็บพยายามตัดราคา ถาเปรียบเทียบดานราคาและ
บริการ จะพบวาบางเว็บไซตเก็บเดือนละ 1,000 บาทขึน้ ไป แตบางเว็บใหบริการทีด่ กี วา เก็บคาบริการไมถงึ
500 บาท เรือ่ งแบบนีต้ อ งใชวจิ ารณญาณและความเสีย่ ง เพราะของดีราคาถูกอาจมีอยูจ ริง แตทนี่ า กลัว
คือ อยูไ ดไมนาน เพราะเคยเห็นเว็บทีใ่ หพนื้ ทีท่ าํ เว็บไซตฟรี เชน hypermart.net หรือ f2s.com เปนตน
ทีเ่ ปลีย่ นนโยบายการใหบริการ
สําหรับเว็บทีใ่ หบริการราคาถูก ถามีลกู คามาใชบริการมากขึน้ มีอตั ราของ data transfer มากขึน้
อาจตองลงทุนมากขึน้ เปนเงาตามตัว แตสว นใหญเจาของเว็บไซตทใี่ หบริการจะรับภาระไมไหว อาจเปลีย่ น
นโยบายเก็บคาใชจา ยเพิม่ จากลูกคา ทําใหคา บริการสูงขึน้ ในอนาคต บางครัง้ อาจตองยกเลิกบริการสมาชิก
เฉพาะทีใ่ ช data transfer มาก เพราะการยกเลิกสมาชิกสัก 5 ราย อาจทําใหระบบโดยรวมทํางานไดตาม
ปกติ ถาเปนทานจะทําหรือไม
ผูเ ขียนไดขา วจากนักพัฒนาหลายทานบนเรือ่ งบริการของ web hosting วาชวงแรกก็ดี เขาเว็บไซต
ไดไมมปี ญ
 หา ตอมามีลกู คามากขึน้ เริม่ เขาเว็บไดบา งไมไดบา ง นัน่ ก็เปนเรือ่ งปกติของขอจํากัดทีม่ ใี น server
ทุกเครือ่ ง แต web hosting บางแหงเปนของตางประเทศ นักพัฒนาชาวไทยทําหนาทีเ่ ปน reseller ถาได
host ทีด่ ี คิดราคาทีเ่ หมาะสม ปญหาเรือ่ ง data transfer อาจไมเกิดขึน้ เรือ่ งนีเ้ ปนเพียงความเห็นทีห่ วังวา
ทานจะไมเจอปญหาดวยตนเอง แตถา เปน free hosting ผูเ ขียนเจอปญหาเว็บหายเปนประจํา ลองไปทําเว็บ
ภาพสาวสวยที่ geocities.com สิครับ ที่นี่จํากัด data transfer ตอวัน วันใดมีคนเขาใชบริการเว็บมาก
เว็บก็จะหายไปเพราะมีอตั รา data transfer เกินทีก่ าํ หนด
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โดยปกติจะเชา host ราคาไมเกิน 1,000 บาท เพือ่ ใหไดรบั บริการทีส่ มบูรณขนึ้ เชน MYSQL
หรือ ASP.NET พืน้ ทีเ่ ก็บขอมูลตัง้ แต 100 Mb ขึน้ ไป โดยปกติจะไมจาํ กัด data transfer หรือไมกใ็ หเยอะมาก
ถาไมใชเว็บทา (Portal website) จะใช data transfer ไมถงึ จุดทีก่ าํ หนด เพราะธรรมชาติของเว็บองคกรทัว่ ไป
จะมีผเู ขาไปใชบริการนอย แตถา เปนองคกรทีใ่ หบริการ มีจาํ นวนคนเขาใชมาก วันหนึง่ ทานอาจไดรบั การ
ติดตอขอเลิกใหบริการหรือไมกม็ คี า ใชจา ยเกีย่ วกับ data transfer เพิ่มขึ้น เพราะผูเขียนเคยไดยินเว็บ
มาสเตอรหลายทานบนใหฟง ถึงปญหานี้
บริการในราคาขนาดนีผ้ เู ขียนใชบริการอยูก บั hypermart.net เสียคาใชจา ยในปจจุบนั ปละ $199
โดยฝากเว็บไซตชอื่ thaiall.com ในระยะแรกทีน่ ไี่ มจาํ กัด data transfer เคยเสียคาใชจายอยูปละ $99
ตอมามีการเปลีย่ นแปลงบริการ โดยจํากัด data transfer ที่ 4 Gb ตอเดือน ในเดือนตอมาตรวจพบวา
ผูเ ขียนใช data transfer ถึง 6 Gb แมจะพยายามลด โดยยายขอมูลหลายสวนไปฝากไวกบั free hosting
เชน บทความ และภาพ เปนตน แตกล็ ดไดระดับหนึง่ จนกระทัง่ ผูเ ขียนถูกปรับทีใ่ ช Data transfer เกิน
โดยปรับเฉพาะสวนทีเ่ กิน 100 Mb ละ $1 ปจจุบนั ยายหนาสําคัญทีม่ ผี เ ู ขาชมมาก ออกไปไวกบั free hosting
โดยเฉพาะเว็บหนาแรก ทําให data transfer ลดเหลือประมาณ 3 Gb แตกย็ งั ไมคดิ ทีจ่ ะยายทัง้ domain
name เพราะทีน่ นี่ า เชือ่ ถือ ลมยาก คิดคาบริการแบบสมเหตุผล ใหบริการ PERL, PHP และมีทนี่ เี่ ปดใหใช
บริการ FLY สําหรับสรางภาพดวยภาษา PERL

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Web hosting แบบที่ 3 : แบบเสียคาใชจายปานกลาง

Web hosting แบบที่ 4 : แบบเสียคาใชจายสูง

บริการในกลุม นีม้ หี ลายแบบ ทัง้ แบบติดตัง้ เครือ่ งบริการทีเ่ ปน server ในสถานทีข่ องผูใ หบริการ
หรือวางทีส่ ถานทีข่ องลูกคา แตถา เปนการวางเครือ่ งคอมพิวเตอรไวในสถานทีข่ องผูใ หบริการ และลูกคาเปน
เจาของเครือ่ งเพียงผูเ ดียว ถูกเรียกวา Dedicated server
แตถา วางเครือ่ งบริการ (Server) ไวทฝี่ ง ลูกคา มักเปนการใชบริการแบบ leased line ลูกคามัก
เปนองคกรระดับกลางขึน้ ไป ทีต่ อ งการมีเครือ่ งบริการ (Server) ของตนเองภายในองคกร เชน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย หรือบริษทั สามารถใหบริการ e-mail, web, ftp, proxy หรือ firewall ภายในองคกร เว็บไซต
ลักษณะนี้ สามารถใหบริการสมาชิกไดอยางสมบูรณ คลายผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP) แตไมสามารถ
ขายบริการใหบคุ คลภายนอก ยกเวนสมาชิกขององคกรทีส่ ามารถใช Modem ติดตอจากทีบ่ า นเขาองคกร
เพือ่ ใชบริการอินเทอรเน็ต
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ขอจํากัดคือความเร็วโดยรวมขององคกร การตออินเทอรเน็ตแบบ leased line ระดับองคกร
มี ค  า ใช จ  า ย 2 ส ว น คื อ ค า บริ ก ารสื่ อ สารที่ เ ชื่ อ มต อ ผู  ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต (ISP)
กับสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งบริการ ของลูกคา และคาบริการอินเทอรเน็ตทีจ่ า ยใหผใู หบริการอินเทอรเน็ต
(ISP) ซึง่ ความเร็วจะสูงขึน้ เมือ่ เสีย คาใชจา ยสูงขึน้ คาใชจา ยตํา่ สุดตอเดือนสําหรับบริการนี้ มักมากกวา
10,000 บาทตอเดือนที่ความเร็ว 128 Kbps
Dedicated server คือบริการทีใ่ หคอมพิวเตอร 1 เครือ่ ง พรอม IP address ราคาในสวนนีป้ กติ
จะไมตาํ่ กวา 1 หมืน่ บาทตอเดือน ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอรทเี่ ปดใหบริการ สามารถใชบริการไดทกุ อยาง
เชน cron jobs, unlimited email, unlimited user accounts, unlimited virtual hosts เปนตน รวมทัง้ การ
update software ดานความปลอดภัยใหกบั ระบบ จุดเดนของบริการนีค้ อื ไมจาํ กัด data transfer เพราะวาง
อยูบ น back bone ของผูใ หบริการ
สถาบันทีผ่ เู ขียนทํางานอยู ใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ Leased line เพราะทําใหสถาบันสามารถ
มีเครือ่ งบริการ (Server) ไดตามตองการ และสามารถใหบริการแกสมาชิก เพือ่ ติดตออินเทอรเน็ตจาก
ทีบ่ านโดยใช Modem คาใชจายเคยสูงถึงเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ถาสถาบันการศึกษาใดสนใจ
สามารถสอบถามจาก ISP ในจังหวัดได

9.5 คุณสมบัติของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลในฝน

การเลือกผูใ หบริการพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูล (Web hosting) สําหรับผูไ มมปี ระสบการณไมใชเรือ่ งงาย เพราะ
ผูใ หบริการแตละรายไมเหมือนกัน ถาทานตองการพัฒนาเว็บดวยตนเอง ยิง่ จําเปนตองเขาใจในบริการทีไ่ ดรบั
จึงตองเปรียบเทียบผูใ หบริการหลายราย จะทําใหไดสงิ่ ทีด่ ี และเหมาะสมทีส่ ดุ
รายชือ่ บริการ ทีค่ วรพิจารณากอนตัดสินใจ (ไมมใี ครใหไดทงั้ หมด ในราคาถูก ทานจึงตองเลือก)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

<<<

78

บริการตอบปญหาทางโทรศัพท
พืน้ ทีเ่ ก็บขอมูลมาก
Traffic bandwidth ไมจํากัด
IP address สวนตัว
POP3, SMTP, MX
Web based mail
Web based control panel
Site statistics
File manager

16. SSH, Telnet
17. Password protected pages
18. Redirect URL
19. SSL
20. Free shopping cart
21. Free frommail
22. Free webboard
23. Free guestbook
24. Backup (HD 2 ตัว ทํางานพรอมกัน)
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10. FTP account
11. Frontpage extensions
12. Online creation tools
13. SSI
14. PERL, PHP, MYSQL
15. ASP, DSN

25. ระบบปองกันอัคคีภัย
26. เครือ่ งสํารองไฟ ทีไ่ ดมาตรฐาน
27. ความเร็วสูงสุด OC-48 (2,488 Mbps)
28. คูม อื และฝกอบรม
29. ใบสัญญารับประกันความเชื่อมั่น
30. จดทะเบียน บริษทั เปนทีน่ า เชือ่ ถือ

หลายเว็บทีร่ บั จดโดเมนเนม (Domain name) เลิกดําเนินการ เพราะสวนใหญลงทุนตํา่ แลวหักคา
ใชจา ยใหกบั บริษทั ตางประเทศทีร่ บั ผิดชอบจริง (Reseller) ผูม าใชบริการไมจาํ เปนตองหวง เพราะขอมูล
การจดโดเมนเนม ถูกดูแลโดยบริษทั ตางประเทศ รายชือ่ เว็บไซตทรี่ บั จดโดเมนเนม และมีเบอรโทรศัพท
ใหตดิ ตอไดในประเทศไทย
http://www.bangkoknic.com
http://www.domainatcost.com
http://www.siamdomain.com
http://www.thnic.net
http://www.thainic.com

Tel.66-2319-5110
Tel.66-2950-0760
Tel.66-2935-5271
Tel.66-2564-8031
Tel.66-2930-2361

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

9.6 แนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการจดโดเมนเนม (Domain name)

- รายชื่อ ISP ในประเทศไทย มี Domain name ลงทายดวย .th ดูไดท(ี่ http://www.thnic.net)
- คาจด domain name ทีล่ งทายดวย .th ราคา 1,605 บาท สําหรับสองปแรก(http://www.thnic.net)
- คาจด domain name ที่ลงทายดวย .com ราคา 642 บาทตอป(http://www.domainatcost.com)
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9.7 แนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการ web hosting
รายละเอียดขอใหเปดจากเว็บไซตโดยตรง เพือ่ ตรวจสอบราคาและบริการทีแ่ ตละเว็บไซตมใี ห
ถาเบอรโทรศัพทตดิ ตอไปไมได ก็ขอใหเปดดูเบอรใหมจากเว็บ เหตุทไี่ มใสรายละเอียดเรือ่ งราคาและบริการ
เพราะทุกอยางเปลีย่ นแปลงไดตลอดเวลา กวาหนังสือเลมนีจ้ ะวางจําหนาย หลายเว็บอาจเปลีย่ นบริการไปแลว
ก็ได ถาสังเกตจะพบเบอรโทรศัพทของผูใ หบริการทุกรายอยูใ นเขตกรุงเทพ ฯ ทัง้ หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

http://www.108hosting.com
http://www.9t.com
http://www.asianet.co.th/services/main_hosting.htm
http://www.bangkokhost.com/hosting.html
http://www.bythailand.com
http://www.dotcom.co.th
http://www.ecombotthailand.com
http://www.elifecyber.com
http://www.hostpacific.com
http://www.hostsine.com
http://www.loxinfo.co.th/pricelist/webhosting.html
http://www.maxasp.net
http://www.microthai.com
http://www.porar.com
http://www.reachhost.com/indexthai.htm
http://www.siam-e-commerce.com
http://www.siaminterhost.com
http://www.siamwww.com
http://www.thaihost.net
http://www.thaihosting.com
http://www.thailandhost.com
http://www.thaiwebcyber.com
http://www.thnic.biz

Tel.66-2729-3685
Tel.66-2411-0656
Tel.66-2641-1800
Tel.66-2742-2692
Tel.66-2319-9416
Tel.66-2434-8206
Tel.66-2930-2361
Tel.66-2888-4035
Tel.66-2693-4443
Tel.66-2951-1924
Tel.66-2263-8222
Tel.66-2951-2433
Tel.66-2882-4317
Tel.66-2640-2799
Tel.66-2949-4977
Tel.66-2260-2541
Tel.66-2621-9099
Tel.66-9762-9040
Tel.66-2935-5271
Tel.66-2674-1028
Tel.66-2993-3303
Tel.66-2540-5055
Tel.66-2542-3419

รายชือ่ ผูใ หบริการ Web hosting ในไทยดูไดที่ http://webindex.sanook.com/internet/web_hosting
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