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บทที่  9
ขั้นตอนการจดโดเมนเนม

การจดโดเมนเนม (Domain name) ก็เหมือนการขอ e-mail ฟรี แตการขอ e-mail ฟรีจาก
ผูใหบรกิารบางราย ยากกวาการขอโดเมนเนม (Domain name) เสยีอกี เพราะการขอโดเมนเนม ทานเพยีง
กรอกขอมลูไมกีช่อง จากนั้นจะไดรับแจงใหชําระเงิน โดยปกติใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เพราะ
ปลอดภยัทัง้ผูโอน และผูรบัเงนิ ผูรบัจดโดเมนเนมจะดาํเนนิการให หลังจากไดรับ Fax หลักฐานการ
โอนเงนิ ซึง่ใชเวลาประมาณ 24 ถงึ 48 ชัว่โมง  เพือ่ทาํใหชือ่โดเมนทีข่อจดใชงานได

ในบทนีจ้ะไมบอกรายละเอยีดการทาํเวบ็ไซตวามขีัน้ตอนอยางไร เพราะการทาํเวบ็ไซตกเ็หมอืน
การสรางบาน บอกไดเพยีงขอควรทราบทัว่ไปในทางทฤษฎเีทานัน้  ถาทานนกึถงึการสรางบาน แลวมคีูมอื
สรางบานสกัเลมหนึง่ ในหนงัสอืเลมนัน้คงไมบอกทานวาตองตอกตะปทูีใ่ดบาง ตองเทปนูตรงไหนบาง
แตสิง่ทีบ่อกไดคอืเลอืกปนูอยางไร ผสมปนูและเทปนูอยางไร เลอืกทาํเลอยางไร อธิบายขั้นตอนตาม
ทฤษฎ ีอธบิายหนาทีข่องวศิวกร สถาปนิก และผูรับเหมา บางครั้งซื้อหนังสือบานและสวนมาดูหลาย
เลมกย็งัไมไดแบบทีถ่กูใจ แตพอขบัรถตะเวนดบูาน แลวหยบิสวนดขีองแตละแบบมารวมกนั จงึจะได
แบบบานในแบบของทาน และไมเหมอืนใครในโลกในทกุรายละเอยีด คลายวธิกีารพฒันาเวบ็ไซตของ
เวบ็มาสเตอรทัว่โลก ทีพ่ฒันาเวบ็ไซตในแบบของตนขึน้มาใหม ไมเหมอืนการจางบรษิทัรบัออกแบบ เพราะ
การจางเขาทาํจะมรีปูแบบเตรยีมไวเหมอืนบานจดัสรร การพฒันาดวยตนเอง สามารถปรบัปรงุตอเตมิ
ไดและไมตองเสยีคาใชจายจางใครมาพฒันาให

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

http://www.pdffactory.com


70<<<

ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Introduction to Webmaster

สิ่งที่ยากในการสรางเว็บไซตคือ “การใชเวลา” เพราะการสรางเว็บไซตเว็บหนึ่ง
ตองเริ่มตนดวยการ ทองไปในเว็บไซตมากมาย พบเว็บที่สวยงาม เว็บที่มีประโยชน เว็บที่โดนใจ
เวบ็ทีไ่มถกูใจ ตอมากอ็ยากสราง เวบ็ไซตของตน เริม่รวบรวมขอมลูทกุดาน คนหาเวบ็ทีม่รีปูแบบทีช่อบ
ศึกษาวิธีการสราง เทคนิควิธี และศึกษา ความเปนไปไดที่จะสราง นี่เปนเพียงจุดเริ่มตน
ของการสรางเว็บไซตที่ตองใชเวลา

การสรางเวบ็ไซตใหไปไดตลอดรอดฝง จะตองใชเวลาอานมาก เพือ่รบัรูถงึขอมลูทีท่านควรรู แมแต
เนือ้หาในหนงัสอืเลมนี ้สวนใหญกไ็ดมาจากการอานและทดลองปฏบิตั ิขัน้ตอนการสรางเวบ็ไซต มรีาย-
ละเอยีดแตกตางกนัไป ตามลกัษณะของบรกิาร เมือ่มแีผนการจดัทาํเวบ็ไซต กต็องเริม่ทีจ่ะเลอืกชือ่โดเมน
(Domain name) หรอืผูใหบรกิารพืน้ทีส่รางเวบ็ (Web hosting) ทีม่รีายละเอยีดสอดคลองตามแผนทีก่าํหนด
สวนขัน้ตอนการสรางเวบ็เพจ มรีายละเอยีดดานเทคนคิ ตองใชเวลาในการอาน คดิ และถามผูมปีระสบการณ
ทกุคาํถามมผีูทีพ่รอมจะตอบ แตทานตองเริม่ตนดวยการอาน (http://www.pantip.com มผีูรูมากมาย)

9.1  ในทางปฏิบัติ การทําเว็บไซตตองมีสิ่งใด
การจดัทาํเวบ็ไซตตองมชีือ่เวบ็ไซตทีเ่รยีกวาโดเมนเนม (Domain name) ทีไ่มซํา้กบัใคร และมพีืน้ที่

เกบ็ขอมลูจากผูใหบรกิารพืน้ที ่(Web hosting)
ชือ่โดเมน (Domain name) : ทานสามารถจดดวยตัวทานเอง เชน lovelampang.com หรือ

thaiall.com เปนตน แตเดมิเครือ่งคอมพวิเตอรตดิตอกนัดวยหมายเลข 4 ชุด การเปดเว็บไซตโดยใช
หมายเลขทาํใหจดจาํไดยาก จงึใชวธิตีัง้ชือ่โดเมนเปนตวัอกัษรแทน เมือ่เรยีกชือ่โดเมนจะไปตรวจสอบ
กบัฐานขอมลูโดเมนเนม (Domain name database) เพือ่ใหผลเปนตวัเลข 4 ชุด เชน 202.28.18.65
เปนตน เลขทีไ่ดถกูใชอางองิกบัตาํแหนงของเวบ็ไซต สาํหรบับรษิทัทีร่บัจดชือ่โดเมนเนม (Domain name)
และขึน้ทะเบยีนกบั ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) แสดงใน
เวบ็ http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html หรอื http://www.internic.net/alpha.html
ในรายชือ่เวบ็ไซตทีท่านพบ จะไมมชีือ่เวบ็ไทยมากนกั แตมเีวบ็ไทยทีร่บัจดโดเมนเนมจาํนวนมาก โดยรบัเปน
ตวัแทนของบรษิทัเหลานัน้มาใหบรกิารรบัจดโดเมนเนม

รปูแบบโดเมนเนม ขัน้สงูสดุของประเทศ ( ccTLDs-Country Code Top Level Domains) ถกูดแูล
โดยศนูยสารสนเทศ เครอืขายประเทศไทย (THNIC-Thailand Network Information Center)

.ac.th Academic organization สาํหรบัสถาบนัการศกึษา

.co.th Company / Organization สาํหรบับรษิทั หางราน หรอืองคกร

.or.th Non-profit organization สาํหรบัหนวยงานทีไ่มหวงัผลกาํไร

.go.th Government organization สําหรับหนวยงานราชการ : กระทรวง ทบวง กรม
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.net.th Internet service provider สําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือเครือขาย

.mi.th Military organization สาํหรบัหนวยงานทางทหาร

.in.th Individual / Incorporation สาํหรบับคุคลทัว่ไป

รปูแบบ domain name ขัน้สงูสดุแบบสากล (gTLDs-General Internet DNS Top Level Domains)
ถกูดแูลโดย ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers)

.com Commercial organizations สาํหรบัการพาณชิย และธรุกจิ

.net Networks สาํหรบักลุมเครอืขาย

.org Non-Commercial organizations สาํหรบัหนวยงานไมหวงัผลกาํไร

.edu US Education สาํหรบัสถาบนัการศกึษา

.gov US Government สาํหรบัหนวยงานของรฐับาล สหรฐั

.int Multiple international สาํหรบัหนวยงานระหวางประเทศ

.mil US Military สาํหรบัหนวยงานทางทหาร สหรฐั

.biz Business สาํหรบัภาคธรุกจิ

.info Information สาํหรบัดานขอมลู

.name Name สาํหรบัชือ่

.aero Aeronautiques (SITA) ดูแลโดย Societe Internationale de
Telecommunications Aeronautiques SC

.museum Museum (MuseDoma) ดแูลโดย Museum Domain Management
Association

.coop Cooperation (NCBA) ดูแลโดย National Cooperative Business
Association

พืน้ทีเ่กบ็เวบ็ (Web hosting)  : เกบ็ขอมลูเวบ็ของทานสาํหรบัเผยแพร บางทานอาจใชบรกิาร
จาก free hosting หรอืจะใชบรกิารซึง่ในบทนีจ้ะแยกออกเปน  4 แบบ โดยแยกตามประเภทของคาใชจาย
คอื แบบเสยีคาใชจายเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name) แบบเสยีคาเชาพืน้ทีร่าคาถกู แบบเสยีคา
เชาพืน้ทีร่าคาปานกลาง  และแบบเสยีคาเชาพืน้ทีร่าคาสงู  สาํหรบัรายละเอยีดอานไดจากหวัขอถดัไป
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9.2  ในทางทฤษฎี กอนเริ่มทําเว็บไซตควรมีสิ่งใด (MMTHAI)
มผีูคนมากมายทาํเวบ็ไซตสวนตวั เพราะเหน็เปนเรือ่งนาทาํ อยากมรีายไดมาก เหมอืนนกัพฒันา

เวบ็ไซตทีป่ระสบความสาํเรจ็ แตไมไดคดิ หรอืวางแผนใหรอบคอบวาเวบ็ไซตทีส่รางขึน้มาจะอยูกบัผูพฒันา
ไปชัว่ชวีติอยางไร มคีวามรกัในเนือ้หา มแีหลงขอมลูทีช่ดัเจน หรอืเขากบัอาชพีประจาํของตนเองหรอืไม

6 สิ่งที่ควรตรวจสอบ วามีหรือไม กอนเริ่มทําเว็บไซต ประกอบดวย เงิน (Money), วิธีการ
(Method), เวลา (Time), รีบศึกษา (Hurry), ความตั้งใจ (Attention), จินตนาการ (Imagination)
โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1.  เงิน (Money)
เปนความจรงิทีผู่ใชอนิเทอรเนต็ตองมเีงนิ แมจะมผีูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ฟร ีหรอืถกูมาก แตกต็อง

จายคาโทรศพัท สวนคอมพวิเตอรกต็องซือ้ ราคาประมาณ 25,000 บาท ไมนานกต็กรุน และตองซือ้เครือ่งใหม
แตมขีอยกเวนใหกบัผูไดรบัทนุการศกึษาในสถาบนัทีม่บีรกิารอนิเทอรเนต็แบบไมจาํกดั เพราะสถาบนัการ
ศกึษา ใหบรกิารโดยเกบ็คาใชจายรวมกบัคาเลาเรยีน หรอืไดรบับรจิาคจากผูปกครอง และผูมอีปุการะคณุ
ทาํใหนกัเรยีนจายนอยลง สาํหรบัผูไมมเีงนิอกีกลุมทีใ่ชอนิเทอรเนต็ไดฟร ีคอื พนกังานในองคกรทีใ่หบรกิาร
อนิเทอรเนต็ ปจจบุนัผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP-Internet Service Provider) มรีายรบัจากการขายชัว่โมง
อนิเทอรเนต็ใหกบัลกูคาหลายระดบั เชน บคุคลทัว่ไปในอตัราชัว่โมงละไมถงึ 10 บาท หรอืลกูคาระดบัองคกร
เชน โรงเรียน หรือบริษัทที่ใชบริการตออินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (Leased line) เสียคาใชจาย
รายเดอืนประมาณ 15,000 บาท (64 Kbps) และสงูขึน้ตามความเรว็การตออนิเทอรเนต็ตลอด 24 ชัว่โมง
ตองเสยีคาใชจายใหกบัผูใหบรกิารดานสือ่ เชน องคการโทรศพัทแบบรายเดอืน เปนอกีคาใชจายหนึง่

2. วิธีการ (Method)
เปนเรือ่งทีง่ายทีส่ดุใน 6 สิง่ ถาทานคดิจะทาํเอง จะตองใชเวลาศกึษาเพือ่ควบคมุดวยตนเอง เพราะ

เวบ็ไซตตองอยูกบัทานตลอดชวีติ หากไดสนทนากบัผูทีม่ปีระสบการณแบบตวัตอตวัอยางเปนขัน้ตอนอยาง
นอย 2 ชัว่โมง ทานจะรูอะไรเพิม่ขึน้อกีมาก ภาษาพืน้ฐานในการพฒันา คอื HTML (Hypertext Markup
Language) เปนภาษาคอมพวิเตอรทีง่ายทีส่ดุ เพราะไมมกีารเลอืกเงือ่นไข (Decision) หรอืการทาํซํา้ (Loop)
แตถาตองการเวบ็ไซตทีม่บีรกิารเพิม่ขึน้ ทานตองเรยีนรู Javascript, PERL, PHP, ASP หรอื Macromedia
Flash  เปนตน ตองใชเวลาศกึษาอกีพอสมควร ถาเขยีนเวบ็ไซตธรรมดาดวย HTML ขอยนืยนัวางาย ปจจบุนั
นกัเรยีนประถมเริม่เรยีนเขยีนเวบ็ไซตสงเขาประกวดระดบัประเทศ โดยใชโปรแกรมชวยสรางเวบ็ เชน
Frontpage, Dreamweaver หรือ Netscape Composer เปนตน ใชเวลาศึกษาสัก 3 ชั่วโมงก็เขาใจ
ถาใหงายทีส่ดุกจ็างคนมาชวยเขยีน ทานเพยีงแตบอกความตองการ แตไมขอแนะนาํวธิจีางคนเหมอืน
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อยากมลีกูแตไปฝากคนอืน่ทอง หรอื 10 ปากวาไมเทาตาเหน็ ถาจางกต็องทาํใจทีจ่ะจายโดยไมมรีายรบั
มเิชนนัน้ เวบ็ไซตของทานกจ็ะหายไป เพราะขาดรายรบัทีเ่ปนรปูธรรมจากการคาดคะเนธรุกจิทีผ่ดิพลาด
เมือ่มรีายรบัไมพอกบัคาใชจาย ไมมแีรงจงูใจ  และไมรูสกึคุมทีจ่ะทาํตอไป กต็องหยดุทาํ

3.  เวลา (Time)
บางทานมคีรบหมดทกุขอ แตขาดเวลา ผูเขยีนเองกม็ปีญหาเรือ่งนีเ้ชนกนั เพราะทาํงานกลางวนั

กลางคนืเลีย้งลกูนอย หากไมพยายามหาเวลา เวบ็ไซตกจ็ะตองถกูปลอยปละละเลยเหมอืนปลาทองในตู
ถาไมดแูล ไมใหอาหาร เดีย๋วกต็าย ปญหาเรือ่งเวลาไมรวมถงึการจางคนทาํเวบ็ไซต  เพราะผูวาจางไมตอง
ทาํอะไรมาก จายเงนิ  สัง่งานใหผูรบัจางดแูลปรบัปรงุ  ผูรบัจางจงึตองใหเวลาอยางเตม็ที่

4.  รีบศึกษา (Hurry)
มคีนเพยีงไมกีค่นรอบตวัทาน ทีม่อีายเุกนิ 100 ป ทานมเีวลาไมมากทีจ่ะศกึษาอะไรตอมอิะไร

ใหเหมาะกบัวยั และยคุสมยั เวลาทีว่างทีส่ดุคอื เวลาเรยีน หรอืเปนนกัศกึษา เมือ่ศกึษาแลวสามารถนาํ
ความรูไปใชได ตางกบัคนทาํงานทีม่งีานและครอบครวัมาเปนขอจาํกดั ในชวงเปนนกัเรยีนตองศกึษาหา
ความรูใหมากทีส่ดุ และควรเปนไปแบบ “Slow but sure” คอืมัน่ใจแลวศกึษา และศกึษาดวยความมัน่ใจ
จงึอยากแนะนาํวา ถายงัเขยีนเวบ็ไซตไมเปน กไ็มตองรบีจดโดเมนเนม แตไปใชบรกิารเวบ็ฟรสีกัพกั เมือ่รูสกึ
วา “นีห่ละใชเลย” คอยไปจดโดเมนเนม เพราะถาไมรักในสิ่งที่กําลังจะทํา เว็บไซตของทานก็จะเปน
อกีเวบ็หนึง่ทีล่มเหลว ทีใ่หรบีศกึษาเพราะการสรางเวบ็ไซตมเีทคนคิมากมาย ยิง่ศกึษามากก็ยิ่งรูมาก
และรูวายงัไมรูอกีมาก แลวเลอืกจดุเดนของแตละเรือ่งมารวมกัน เชน การพัฒนาเว็บไซตดวย PERL
PHP, ASP, Java script, Java applet หรือ Macromedia Flash มาใชรวมกัน การรีบศึกษาทําใหรูสึก
ถงึความตอเนือ่ง และปองกนัปญหา ไฟไหมฟางกอนฟางหมด ไดเปนอยางดี

5.  ความตั้งใจ (Attention)
บางคนมจีนิตนาการ แตไมตัง้ใจทีจ่ะทาํ อาจไมเขากบังานประจาํ หรอืไมมใีจรกัในเรือ่งทีจ่ะทาํ

กค็งหยดุไวตรงทีค่ดิ ถาตัง้ใจ แบบไฟไหมฟาง อยางนีม้ใีหเหน็กนัมากมายในอนิเทอรเนต็อยางทีเ่รยีก
วา สสุานเวบ็ไซต คอืทาํแลว เสรจ็แลว แตไมเขาไปปรบัปรงุ เมือ่เวลาผานไปกต็องตออายโุดเมนเนม
เมือ่ไมตออาย ุเวบ็ไซตกต็องหายไป  สาํหรบัเนือ้หาในเวบ็ ถาเปนเวบ็ไซตรวมภาพกจ็ะไมมปีญหาเรือ่งอายุ
ของภาพมากนกั แตถาเปนเวบ็รวม link จะพบวามี link มากมายหายไป ความตัง้ใจจะตองชดัเจน และ
นาจะมเีหตผุลประกอบ เชน คนทีท่าํเวบ็ใหมหาวทิยาลยั หรอืบรษิทั จะตัง้ใจทาํเว็บ เพราะเปนหนาที่
ทีต่องรบัผดิชอบตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชา แตบคุคลทัว่ไปจะตองสรางความตัง้ใจ เพือ่เปน
แรงขบัดนัใหตนเอง เชน เวบ็จงัหวดัของฉนั เปนตน สาํหรบันกัเรยีนทีท่าํเวบ็ เพราะอาจารยสัง่หรอืครู
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มอบหมาย จะพบวาตัง้ใจทาํจนแลวเสรจ็ หลงัจากครตูรวจแลว นกัเรยีนสวนใหญจะเลกิสนใจ เพราะมี
อะไรอกีมากในชวีติทีต่องสนใจ  ปจจบุนัมเีวบ็ไซตเกดิขึน้มากมาย แตในจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้มเีวบ็ทีผู่พฒันา
หยดุปรบัปรงุเพิม่ขึน้เชนกนั กอนทานเริม่พฒันาเวบ็ ขอใหถามตวัเองกอนวา ทานพรอมสาํหรบัคาํวา
ตัง้ใจเพยีงใด และตลอดไปหรอืไม มเิชนนัน้ เวบ็ไซตของทานจะอกีเวบ็หนึง่ทีเ่ปนอดตี

6.  จินตนาการ (Imagination)
จนิตนาการ หรอืความใฝฝน คอืสิง่ทีส่าํคญัรองลงมา ถาคดิวาจะขอจดโดเมนเนม .com เพราะ

เหน็ใครก็ขอ อยาขอดีกวา การขอโดเมนเนม .com ควรเปนวัตถุประสงคที่มาจาก ฝน ทานจะตองมี
ฝนอยางแรงกลาทีจ่ะทาํอะไรสกัอยาง โดยฝนนัน้ตองชดัเจน เปนระบบ วาทาํอะไร เพือ่ใคร โดยใคร

9.3  ทําไมตองโดเมนเนมดอทคอม (Dotcom domain name)
มอืใหมหลายทานอาจตองการเหตผุลประกอบวา ทาํไมตองขอ .com จงึขอตอบในมมุมองของผูเขยีน

เพราะเหตผุลของแตละคนอาจแตกตางกนัไปตามประสบการณ
1. จาํงาย เปนสากล นาเชือ่ถอื คาขายได รูจกักนัทัง้โลก เชนบอกวาทาํเวบ็ lovelampang ปกติ

ผูฟงจะกลบัไปเดาตอไดอยางถกูตองวาทาํเวบ็ชือ่ lovelampang.com คงไมมใีครไปเดาผดิวาเปน love
lampang.org  หรอื lovelampang.info เปนแน

2. เมื่อเริ่มคิดสรางเว็บ ควรจะเริ่มเขียนเว็บงายสักเว็บ แลวฝากไวกับ free hosting เชน
geocities.com หรอื thai.net เมื่อเขียนเว็บเปนและมีเปาหมายชัดเจน จะรูสึกรอนวิชา คําวา .com จึง
ตอบสนองความรูสกึนีไ้ดดทีีส่ดุ ดวยคาใชจายประมาณ 600 บาทตอปเทานัน้

3. เมื่อบริษัท หนวยงาน หรือบุคคล มีขอมูลที่ตองการเผยแพร เพื่อทําใหดูเปนมืออาชีพ
นาเชือ่ถอื มผีลดานการประชาสมัพนัธ สรางภาพพจน และยกระดบัองคกร จงึควรมโีดเมนเนมของตนเอง
มากกวาการนาํขอมลูไปฝากไวกบัผูใหบรกิาร free hosting

4. เพือ่เปนหนาเปนตา เปนเรือ่งของคนรุนใหม เหมอืนนกัจดัรายการวทิย ุทีพ่ดูกนับอยวาวยั
dot com ทาํใหคยุอวดใครไดวาฉนักม็เีวบ็ dot com ของตวัเอง อาชพีทีค่วรม ีเชน อาจารยทกุระดบัชัน้
ทกุองคกร ผูสือ่ขาว นกัจดัรายการวทิย ุนกัเรยีนทีช่อบศกึษา หรอืนกัศกึษายคุใหม การทาํเวบ็ไซตคือ
การสรางขอมลู การรวบรวมขอมลู แลวบนัทกึลงไปในเวบ็ไซตเพือ่เผยแพรขอมลูตอสาธารณะ เพราะคา
ของคนอยูทีผ่ลของงาน เวบ็ไซตทีม่คีณุคาจงึเปนเวบ็ไซตทีม่ปีระโยชน

5. ตองการ สรางแหลงเผยแพรขอมลู แบงปนใหคนทัว่โลกไดอาน ไดคดัลอกไปใชประโยชน
เพราะการทาํเวบ็ไซตแลวฝากไวกบั free hosting ขอมลูทัง้หมดอาจหายได ถานโยบายของเวบ็ไซตทีใ่ห
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บรกิารพืน้ทีฟ่รเีปลีย่นไปเหมอืนทีผู่ใหบรกิาร free hosting หลายรายเลกิใหบริการไปแลว ถามี .com
จะไมมปีญหาเรือ่งเวบ็ไซตหายมากนกั  ยกเวนผูพฒันาตัง้ใจทีจ่ะเลกิพฒันาเวบ็ไซตตอไป

6. มเีรือ่งมากมายทีท่าํไมไดในโลกแหงความเปนจรงิ แตสามารถทาํไดอยางเสรใีนอนิเทอรเนต็
เชน การเขยีนหนงัสอื เขยีนบทความ สรางฐานขอมลูจงัหวดั สรางศนูยสอบ สรางหองสะสม หรอืรวมโปรแกรม
ทีน่าสนใจเปนหมวดหมู  เปนตน

7. เพือ่ระบายความอดึอดัที ่คนหาอะไรกไ็มเจอ จงึรวบรวมขอมลู หรอืเอกสารทีค่ดิวามคีนทาํกนั
ไมมาก แตเปนประโยชน เชน การสรางขอสอบ online การรวม link ของเวบ็ทีส่นใจ การรวมรายชือ่บคุคล
หรอืสถานทีส่าํคญัหรอืสรางฐานขอมลูเปนหมวดหมู เพื่อใหบริการสืบคนไดงาย

8. สรางบริการ เชน บริการกระดาน หองสนทนา ตัวนับ จัดอันดับ รวมภาพ รวมขอมูล
แนะนาํเวบ็ ฐานขอมลูสมาชกิ อาํนวยประโยชนในการคาขาย เผยแพรสินคา ใหคําปรึกษา เปนตน

9.4  แบบของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลเว็บ (Web hosting)
Web hosting แบบที ่1 : แบบเสียคาใชจายเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name)

โดยปกตเิสยีคาใชจายเฉพาะคาจดโดเมนเนม (Domain name) แตใชบรกิาร redirect ไปยงั free
hosting บรษิทัทีร่บัจดโดเมนเนม (Domain name) มมีากมายในประเทศไทย สวนใหญใหบรกิารผานเวบ็
และใชวธิโีอนเงนิเขาบญัชธีนาคาร หลงัโอนเงนิแลวให Fax ใบโอนเงนิพรอมรายละเอยีดกลบัไปใหบรษิทั
หลงัจากนัน้บรษิทัจะดาํเนนิการ โดยใชเวลาประมาณ 1-2 วนั ชือ่โดเมนจงึจะใชงานได เหตทุีใ่ชเวลาเพราะ
จะตองปรบัปรงุฐานขอมลูทัว่โลกนัน่เอง เดมิการจดโดเมนเนมถกูผกูขาดโดย networksolutions.com ตอมา
องคกร ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  (http://www.icann.org)
ไดเขามาดแูลแทน ซึง่เปนองคกรทีไ่มหวงัผลกาํไร ทาํหนาทีเ่ปนผูบรหิารดแูลระบบโดเมนเนม และจดัสรร
หมายเลขอนิเทอรเนต็ รวมถงึมาตรฐาน ขอกาํหนดใหเปนนโยบายทีช่ดัเจน และใชรวมกนั เปดใหบรษิทั
หรอืองคกร สามารถเปนผูรบัจดโดเมนเนม (Domain name) ได เปนผลใหเราไดจดโดเมนเนมราคาถกู

เวบ็ของผูเขยีนทีจ่ดโดเมนเนมในราคาปละ 642 บาท เชน lovelampang.com หรอื weblampang.
com เปนตน บรกิารจากผูใหบรกิารจดโดเมนทีน่าสนใจคอื Net Redirect และการกาํหนด MX  โดย Net
Redirect (Domain parking หรอื URL forwarding) หมายถงึ การพมิพชือ่เวบ็ตามทีข่อจด เชน http://
www.lovelampang.com  แตไปเปดเวบ็ทีช่ือ่ http://www.thaiall.com/lovelampang/index.html ขึน้มาแทน
ตวัอยางนีท้าํใหทานสามารถขอโดเมนเนม แตกาํหนดใหชีไ้ปยงัเวบ็ทีฝ่ากไวกบัผูใหบรกิารพืน้ทีส่รางเวบ็ฟรี
เชน เปดเวบ็ไซตชือ่ http://www.yourname.com จะไปเปดเวบ็ไซตชือ่ http://www.thai.net/yourname
ขึน้มาแทน
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Web hosting แบบที ่ 2 : แบบเสียคาใชจายตํ่า
โดยปกตจิะเชา host ราคาประมาณ 100 - 500 บาทตอเดอืน  มกัคุมกบับรกิารทีไ่ดรบั เพราะได

พืน้ทีม่ากขึน้ ไมมปีายโฆษณา ม ีsub domain name, pop3 e-mail, data transfer มาก, ftp, ใหบริการ
ขอมลูดวยโปรแกรม MYSQL, MDB  เปนตน หลายเวบ็พยายามตดัราคา ถาเปรยีบเทยีบดานราคาและ
บรกิาร จะพบวาบางเวบ็ไซตเกบ็เดอืนละ 1,000 บาทขึน้ไป แตบางเวบ็ใหบรกิารทีด่กีวา เกบ็คาบรกิารไมถงึ
500 บาท เรือ่งแบบนีต้องใชวจิารณญาณและความเสีย่ง เพราะของดรีาคาถกูอาจมอียูจรงิ แตทีน่ากลวั
คอื อยูไดไมนาน เพราะเคยเหน็เวบ็ทีใ่หพืน้ทีท่าํเวบ็ไซตฟร ีเชน hypermart.net หรอื f2s.com เปนตน
ทีเ่ปลีย่นนโยบายการใหบรกิาร

สาํหรบัเวบ็ทีใ่หบรกิารราคาถกู ถามลีกูคามาใชบรกิารมากขึน้ มอีตัราของ data transfer มากขึน้
อาจตองลงทนุมากขึน้เปนเงาตามตวั แตสวนใหญเจาของเวบ็ไซตทีใ่หบรกิารจะรบัภาระไมไหว อาจเปลีย่น
นโยบายเกบ็คาใชจายเพิม่จากลกูคา ทาํใหคาบรกิารสงูขึน้ในอนาคต บางครัง้อาจตองยกเลกิบรกิารสมาชกิ
เฉพาะทีใ่ช data transfer มาก เพราะการยกเลกิสมาชกิสกั 5 ราย อาจทาํใหระบบโดยรวมทาํงานไดตาม
ปกต ิถาเปนทานจะทาํหรอืไม

ผูเขยีนไดขาวจากนกัพฒันาหลายทานบนเรือ่งบรกิารของ web hosting วาชวงแรกกด็ ีเขาเวบ็ไซต
ไดไมมปีญหา ตอมามลีกูคามากขึน้ เริม่เขาเวบ็ไดบางไมไดบาง นัน่กเ็ปนเรือ่งปกตขิองขอจาํกดัทีม่ใีน server
ทกุเครือ่ง แต web hosting บางแหงเปนของตางประเทศ นกัพฒันาชาวไทยทาํหนาทีเ่ปน reseller ถาได
host ทีด่ ีคดิราคาทีเ่หมาะสม ปญหาเรือ่ง data transfer อาจไมเกดิขึน้ เรือ่งนีเ้ปนเพยีงความเหน็ทีห่วงัวา
ทานจะไมเจอปญหาดวยตนเอง แตถาเปน free hosting ผูเขยีนเจอปญหาเวบ็หายเปนประจาํ ลองไปทาํเวบ็
ภาพสาวสวยที ่geocities.com สิครับ ที่นี่จํากัด data transfer ตอวัน วันใดมีคนเขาใชบริการเว็บมาก
เวบ็กจ็ะหายไปเพราะมอีตัรา data transfer เกนิทีก่าํหนด
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Web hosting แบบที ่3 : แบบเสียคาใชจายปานกลาง
โดยปกตจิะเชา host ราคาไมเกนิ 1,000 บาท เพือ่ใหไดรบับรกิารทีส่มบรูณขึน้ เชน MYSQL

หรอื ASP.NET พืน้ทีเ่กบ็ขอมลูตัง้แต 100 Mb ขึน้ไป โดยปกตจิะไมจาํกดั data transfer หรอืไมกใ็หเยอะมาก
ถาไมใชเวบ็ทา (Portal website) จะใช data transfer ไมถงึจดุทีก่าํหนด เพราะธรรมชาตขิองเวบ็องคกรทัว่ไป
จะมผีูเขาไปใชบรกิารนอย แตถาเปนองคกรทีใ่หบรกิาร มจีาํนวนคนเขาใชมาก วนัหนึง่ทานอาจไดรบัการ
ตดิตอขอเลกิใหบรกิารหรอืไมกม็คีาใชจายเกีย่วกบั data transfer เพิ่มขึ้น เพราะผูเขียนเคยไดยินเว็บ
มาสเตอรหลายทานบนใหฟงถงึปญหานี้

บรกิารในราคาขนาดนีผู้เขยีนใชบรกิารอยูกบั hypermart.net เสยีคาใชจายในปจจบุนั ปละ $199
โดยฝากเวบ็ไซตชือ่ thaiall.com ในระยะแรกทีน่ีไ่มจาํกดั data transfer เคยเสียคาใชจายอยูปละ $99
ตอมามกีารเปลีย่นแปลงบรกิาร โดยจาํกดั data transfer ที ่4 Gb ตอเดือน ในเดือนตอมาตรวจพบวา
ผูเขยีนใช data transfer ถงึ 6 Gb แมจะพยายามลด โดยยายขอมลูหลายสวนไปฝากไวกบั free hosting
เชน บทความ และภาพ เปนตน แตกล็ดไดระดบัหนึง่จนกระทัง่ผูเขยีนถกูปรบัทีใ่ช Data transfer เกิน
โดยปรบัเฉพาะสวนทีเ่กนิ 100 Mb  ละ $1 ปจจบุนัยายหนาสาํคญัทีม่ผีูเขาชมมาก ออกไปไวกบั free hosting
โดยเฉพาะเวบ็หนาแรก ทาํให data transfer ลดเหลอืประมาณ 3 Gb แตกย็งัไมคดิทีจ่ะยายทัง้ domain
name เพราะทีน่ีน่าเชือ่ถอื ลมยาก คดิคาบรกิารแบบสมเหตผุล ใหบรกิาร PERL, PHP และมทีีน่ีเ่ปดใหใช
บรกิาร  FLY  สาํหรบัสรางภาพดวยภาษา  PERL

Web hosting แบบที ่ 4 : แบบเสียคาใชจายสูง
บรกิารในกลุมนีม้หีลายแบบ ทัง้แบบตดิตัง้เครือ่งบรกิารทีเ่ปน server ในสถานทีข่องผูใหบรกิาร

หรอืวางทีส่ถานทีข่องลกูคา  แตถาเปนการวางเครือ่งคอมพวิเตอรไวในสถานทีข่องผูใหบรกิาร และลกูคาเปน
เจาของเครือ่งเพยีงผูเดยีว ถกูเรยีกวา Dedicated server

แตถาวางเครือ่งบรกิาร (Server) ไวทีฝ่งลกูคา มกัเปนการใชบรกิารแบบ leased line ลกูคามกั
เปนองคกรระดบักลางขึน้ไป ทีต่องการมเีครือ่งบรกิาร (Server) ของตนเองภายในองคกร  เชน โรงเรยีน
มหาวทิยาลยั หรอืบรษิทั สามารถใหบรกิาร e-mail, web, ftp, proxy หรอื firewall ภายในองคกร เวบ็ไซต
ลกัษณะนี ้สามารถใหบรกิารสมาชกิไดอยางสมบรูณ คลายผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP) แตไมสามารถ
ขายบรกิารใหบคุคลภายนอก ยกเวนสมาชกิขององคกรทีส่ามารถใช Modem ตดิตอจากทีบ่านเขาองคกร
เพือ่ใชบรกิารอนิเทอรเนต็
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ขอจาํกดัคอืความเรว็โดยรวมขององคกร การตออนิเทอรเน็ตแบบ leased line ระดับองคกร
มีค า ใช จ าย 2 สวน คือ คาบริการสื่อสารที่เชื่อมตอผู ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
กบัสถานทีต่ดิตัง้เครือ่งบรกิาร ของลกูคา และคาบรกิารอนิเทอรเนต็ทีจ่ายใหผูใหบรกิารอนิเทอรเน็ต
(ISP) ซึง่ความเรว็จะสงูขึน้เมือ่เสยี คาใชจายสงูขึน้  คาใชจายตํา่สดุตอเดอืนสาํหรบับรกิารนี้ มกัมากกวา
10,000 บาทตอเดือนที่ความเร็ว 128 Kbps

Dedicated server คอืบรกิารทีใ่หคอมพวิเตอร 1 เครือ่ง พรอม IP address ราคาในสวนนีป้กติ
จะไมตํา่กวา 1 หมืน่บาทตอเดอืน ภายในเครือ่งคอมพวิเตอรทีเ่ปดใหบรกิาร สามารถใชบรกิารไดทกุอยาง
เชน cron jobs, unlimited email, unlimited user accounts, unlimited virtual hosts เปนตน รวมทัง้การ
update software ดานความปลอดภยัใหกบัระบบ จดุเดนของบรกิารนีค้อื ไมจาํกดั data transfer เพราะวาง
อยูบน back bone ของผูใหบรกิาร

สถาบนัทีผู่เขยีนทาํงานอยู ใชบรกิารอนิเทอรเนต็แบบ Leased line เพราะทาํใหสถาบนัสามารถ
มเีครือ่งบรกิาร (Server) ไดตามตองการ และสามารถใหบรกิารแกสมาชกิ เพือ่ตดิตออนิเทอรเนต็จาก
ทีบ่านโดยใช Modem คาใชจายเคยสูงถึงเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ถาสถาบันการศึกษาใดสนใจ
สามารถสอบถามจาก  ISP  ในจงัหวดัได

9.5  คุณสมบัติของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลในฝน
การเลอืกผูใหบรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอมลู (Web hosting) สาํหรบัผูไมมปีระสบการณไมใชเรือ่งงาย เพราะ

ผูใหบรกิารแตละรายไมเหมอืนกนั ถาทานตองการพฒันาเวบ็ดวยตนเอง ยิง่จาํเปนตองเขาใจในบรกิารทีไ่ดรบั
จงึตองเปรยีบเทยีบผูใหบรกิารหลายราย จะทาํใหไดสิง่ทีด่ ีและเหมาะสมทีส่ดุ
     รายชือ่บรกิาร ทีค่วรพจิารณากอนตดัสนิใจ (ไมมใีครใหไดทัง้หมด ในราคาถกู ทานจงึตองเลอืก)

1.   บรกิารตอบปญหาทางโทรศพัท 16. SSH, Telnet
2.   พืน้ทีเ่กบ็ขอมูลมาก 17. Password protected pages
3.   Traffic bandwidth ไมจํากัด 18. Redirect URL
4.   IP address สวนตัว 19. SSL
5.   POP3, SMTP, MX 20. Free shopping cart
6.   Web based mail 21. Free frommail
7.   Web based control panel 22. Free webboard
8.   Site statistics 23. Free guestbook
9.   File manager 24. Backup (HD 2 ตวั ทาํงานพรอมกัน)
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10. FTP account 25. ระบบปองกันอัคคีภัย
11. Frontpage  extensions 26. เครือ่งสาํรองไฟ ทีไ่ดมาตรฐาน
12. Online creation tools 27. ความเรว็สงูสดุ OC-48 (2,488 Mbps)
13. SSI 28. คูมอื และฝกอบรม
14. PERL, PHP, MYSQL 29. ใบสัญญารับประกันความเชื่อมั่น
15. ASP, DSN 30. จดทะเบยีน บรษิทั เปนทีน่าเชือ่ถอื

9.6  แนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการจดโดเมนเนม (Domain name)
หลายเวบ็ทีร่บัจดโดเมนเนม (Domain name) เลกิดาํเนนิการ เพราะสวนใหญลงทนุตํา่แลวหกัคา

ใชจายใหกบับรษิทัตางประเทศทีร่บัผดิชอบจรงิ (Reseller) ผูมาใชบรกิารไมจาํเปนตองหวง เพราะขอมลู
การจดโดเมนเนม ถกูดแูลโดยบรษิทัตางประเทศ รายชือ่เวบ็ไซตทีร่บัจดโดเมนเนม และมเีบอรโทรศพัท
ใหตดิตอไดในประเทศไทย

http://www.bangkoknic.com Tel.66-2319-5110
http://www.domainatcost.com Tel.66-2950-0760
http://www.siamdomain.com Tel.66-2935-5271
http://www.thnic.net Tel.66-2564-8031
http://www.thainic.com Tel.66-2930-2361

 - รายชื่อ ISP ในประเทศไทย ม ีDomain name ลงทายดวย .th ดูไดที(่http://www.thnic.net)
 - คาจด domain name ทีล่งทายดวย .th ราคา 1,605 บาท สาํหรบัสองปแรก(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
รายละเอยีดขอใหเปดจากเวบ็ไซตโดยตรง เพือ่ตรวจสอบราคาและบรกิารทีแ่ตละเวบ็ไซตมใีห

ถาเบอรโทรศพัทตดิตอไปไมได กข็อใหเปดดเูบอรใหมจากเวบ็ เหตทุีไ่มใสรายละเอยีดเรือ่งราคาและบรกิาร
เพราะทกุอยางเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลา กวาหนงัสอืเลมนีจ้ะวางจาํหนาย หลายเวบ็อาจเปลีย่นบรกิารไปแลว
กไ็ด  ถาสงัเกตจะพบเบอรโทรศพัทของผูใหบรกิารทกุรายอยูในเขตกรงุเทพ ฯ ทัง้หมด
1. http://www.108hosting.com Tel.66-2729-3685
2. http://www.9t.com Tel.66-2411-0656
3. http://www.asianet.co.th/services/main_hosting.htm Tel.66-2641-1800
4. http://www.bangkokhost.com/hosting.html Tel.66-2742-2692
5. http://www.bythailand.com Tel.66-2319-9416
6. http://www.dotcom.co.th Tel.66-2434-8206
7. http://www.ecombotthailand.com Tel.66-2930-2361
8. http://www.elifecyber.com Tel.66-2888-4035
9. http://www.hostpacific.com Tel.66-2693-4443
10. http://www.hostsine.com Tel.66-2951-1924
11. http://www.loxinfo.co.th/pricelist/webhosting.html Tel.66-2263-8222
12. http://www.maxasp.net Tel.66-2951-2433
13. http://www.microthai.com Tel.66-2882-4317
14. http://www.porar.com Tel.66-2640-2799
15. http://www.reachhost.com/indexthai.htm Tel.66-2949-4977
16. http://www.siam-e-commerce.com Tel.66-2260-2541
17. http://www.siaminterhost.com Tel.66-2621-9099
18. http://www.siamwww.com Tel.66-9762-9040
19. http://www.thaihost.net Tel.66-2935-5271
20. http://www.thaihosting.com Tel.66-2674-1028
21. http://www.thailandhost.com Tel.66-2993-3303
22. http://www.thaiwebcyber.com Tel.66-2540-5055
23. http://www.thnic.biz Tel.66-2542-3419

รายชือ่ผูใหบรกิาร Web hosting ในไทยดไูดที ่http://webindex.sanook.com/internet/web_hosting
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