บทที่ 4 การใช้อินเทอร์เน็ต
1. ความหมายอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
1.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์ สเปซ ( Cyberspace ) คาเต็มของอินเทอร์เน็ต
คือ อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง ( Internetworking ) ต่อมานิยมเรียกสั้นๆ ว่า อินเทอร์เน็ต หรือ เน็ต
อินเทอร์เน็ตมีรู ปแบบคล้ายกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทางานที่
แตกต่างกันมากพอสมควร เนื่องจากระบบ WAN เป็นเครือข่ายที่ถูกสร้างโดยองค์กรๆ เดียวหรือกลุ่มองค์กร
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง และมีผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบแน่นอน แต่อินเทอร์เน็ตจะเป็นการเชื่อมโยง
กันระหว่างคอมพิวเตอร์นับล้านๆ เครื่องแบบไม่ถาวรขึ้นอยู่กับเวลานั้นๆ ว่าใครต้องการเล่นอินเทอร์เน็ ตบ้าง
ใครจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้ จึงทาให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดรับผิดชอบหรือดูแลทั้งระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่ จากัด
ระยะทาง และสามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ตัวหนังสื อ ภาพ และเสียง โดยอาศัยเครือข่าย
โทรคมนาคมเป็น ตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission
Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสาร
ระหว่างกันได้

ภาพที่ 1 ระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ที่มา : http://chutcha.com/home/lesson4/page1.html

1.2 ประวัติความเปนมา
- อินเทอรเน็ต เปนโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency
Network) ซึ่งเปนหนวยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (U.S.Department of Defense - DoD)
ถูกกอตั้งเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
- พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ARPA ไดรับทุนสนันสนุนจากหลายฝาย ซึ่งหนึ่งในผู สนับสนุนก็
คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เปน DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) พรอมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยาง และในป พ.ศ. 2512 นี้เอง ไดทดลองการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
จาก 4 แหงเขาหากันเปนครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแอนเจลิส สถาบันวิจัยสแตนฟอรด
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบารบารา และมหาวิทยาลัยยูทาห เครือขายทดลอง
ประสบความสาเร็จอยางมาก ดังนั้น ในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) จึงเปลี่ยนจากเครือขาย
ทดลองเปนเครือขายใชงานจริง ซึ่ง DARPA ไดโอนหนาที่รับผิดชอบใหแกหนวยงานการสื่อสารของกองทัพ
สหรัฐฯ(Defense Communications Agency - ปจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency) แตในปจจุ
บัน Internet มีคณะทางานที่รับผิดชอบบริหารเครือขายโดยรวม เชน ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประ
สงคหลัก IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมัติมาตรฐานใหมใน Internet IETF (Internet
Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใชกับ Internet ซึง่ เปนการทางานโดยอาสาสมัครทั้งสิ้น
- พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) DARPA ตัดสิ นใจนา TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ ทาใหเปนมาตรฐานของวิธีการติดตอใน
ระบบเครือขาย Internet จนกระทั่งปจจุบัน จึงสังเกตไดวา ในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่จะตอinternet ได
จะตองเพิ่ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือขอกาหนดที่ทาใหคอมพิวเตอรทั่วโลกทุก platform และ
สื่อสารกันไดถูกตอง
- การกาหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) มีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อสราง
ฐานขอมูลแบบกระจาย (Distribution database) อยู ในแตละเครือขาย และให ISP (Internet Ser-vice
Provider) ชวยจัดทาฐานขอมูลของตนเอง จึงไมจาเปนตองมีฐานขอมูลแบบรวมศูนยเหมือนแตกอน เชน การ
เรียกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบวามีชื่อนี้หรือไม ที่ www.thnic.co.th ซึ่งมีฐานขอมูลของเว็บที่
ลงทายดวย th ทั้งหมด เปนตน

- DARPA ไดทาหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
และใหมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Science Foundation - NSF) เขามาดูแลแทนรวมกับอีกหลาย
หนวยงาน
- ในความเปนจริง ไมมีใครเปนเจาของ internet และไมมีใครมีสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียว ในการ
กาหนดมาตรฐานใหมตาง ๆ ผู ตัดสินวาสิ่งไหนดี มาตรฐานไหนจะไดรับการยอมรับ คือ ผู ใช ที่กระจายอยูทั่ว
ทุกมุมโลก ที่ไดทดลองใชมาตรฐานเหลานั้น และจะใชตอไปหรือไมเทานั้น สวนมาตรฐานเดิมที่เปนพื้นฐานของ
ระบบ เชน TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตองยึดตามนั้นตอไป เพราะ Internet เปนระบบกระจายฐาน
ขอมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไมใชเรื่องงายนัก
1.3 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
1. เปนแหลงขอมูลที่ลึก และกวาง เพราะขอมูลถูกสรางไดงาย แมนักเรียน หรือผู สูงอายุก็
สรางได
2. เปนแหลงรับ หรือสงขาวสาร ไดหลายรูปแบบ เชน mail, board, icq, irc, sms หรือ web
เปนตน
3. เปนแหลงใหความบันเทิง เชน เกม ภาพยนตร ขาว หรือหองสะสมภาพ เปนตน
4. เปนชองทางสาหรับทาธุรกิจ สะดวกทั้งผู ซื้อ และผูขาย เชน e-commerce หรือบริการโอน
เงิน เปนตน
5. ใชแทน หรือเสริมสื่อที่ใชติดตอสื่อสาร ในปจจุบัน โดยเสียคาใชจาย และเวลาที่ลดลง
6. เปนชองทางสาหรับประชาสัมพันธสินคา บริการ หรือองคกร
1.4 โทษของอินเทอร์เน็ต
- โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่
ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขาย ของผิดกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์
ต่างๆ
- อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทาให้การควบคุมกระทาได้ยาก
- มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
- ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทาให้การค้นหากระทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
- เติบโตเร็วเกินไป
- ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อน
- ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
- ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
- ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้ (นั่นจะเป็นเฉพาะการต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
Dial up แต่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะสามารถใช้งานโทรศัพท์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย)

- เป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อก่อเหตุร้าย เช่น การวางระเบิด หรือล่อลวงผู้อื่นไป
กระทาชาเรา
- ทาให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับเคลื่อนไหว
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail หรือ Electronic mail)
บริ ก ารสงจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยการพิ ม พ์ จ ดหมายในคอมพิ ว เตอร์ แลวสงผาน
สายโทรศัพท์ (Dial-up line) หรือสาย LAN (Local Area Network) ในองคกรไปใหเพื่อนไดงาย โดยไมใช
แสตมปและสวนใหญจะถึงผูรับในเกือบทันที สามารถสงภาพหรือเสียง แมแตแฟม Video เชน Mpeg หรือ
AVI เปนตน
Web-based e-mail คือ บริการใหผูใชสามารถอาน e-mail จากเครื่องคอมพิวเตอรที่อาจมีผู ใช
หลายคน เชน ในหองปฏิบัติการ หรือราน internet ไดสะดวก โดยใช Browser เชน IE, Netscape,
Neoplanet หรือ Opera เปนตน เมื่ออานแลวจะไมมีขอมูลเหลืออยู ในคอมพิวเตอรเครื่องนั้นอีก เพราะทุก
อยางถูกเก็บที่ Mail server เว็บที่ใหบริการเชน hotmail.com, yahoo.com, lampang.net, chaiyo.com,
thaimail.com หรือ thaiall.com เปนตน ปญหาใหญของบริการนี้ คือ จากัดขนาดของ e-mail จึงตองอาน
และลบ e-mail เสมอ หรือมีปายโฆษณา (Advertising banner) ขึ้นมากวนใจ แตมีตัวเลือกใหจายเงิน เพื่อไม
ใหแสดงปายโฆษณา และเพิ่มบริการที่อานวยความสะดวกใหผูใชมากขึ้น

ที่มา : http://pisutta.ning.com/forum/topics/3
2. เว็บไซต (Web site) และบริการสืบคน (Search engine)
นายเบอรเนอร ลี (Berners-Lee) แหง CERN ไดพัฒนา HTTP (HyperText Transfer
Protocol) ตั้งแตป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ทาใหเกิดบริการ WWW (World Wide Web) ที่สามารถเปดดูข
อมูล ไดทั้งภาพและเสี ยง จึงเปนจุดเริ่มตนที่ทาใหเกิดเว็บไซตอยางทุกวันนี้ โดยใชมาตรฐานการเชื่อมตอ

TCP/IP ซึง่ เปนมาตรฐานที่ทาใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องสื่อสารกันไดทุกระบบเมื่อตองการขอมูล การเขาไปยัง
web site เพื่อหาขอมูล จึงกลายเปนสิ่งจาเปน เพราะสะดวกและเร็วกวาการไปที่หองสมุด ปจจุบันมีเว็บให
บริ ก ารสื บ คน เหมื อ นตู บั ต รรายการ ขอผู เ ขี ย นแนะน า 4 เว็ บ คื อ google.com, alltheweb.com,
yahoo.com และ siamguru.com ซึ่งเปนบริการที่ทาใหทราบวามีเว็บใดมีขอมูลตามคาสืบคน (Keyword)
ที่ระบุ โดยหาไดทั้งขอมูลเว็บไซต ภาพ และแฟมขอมูล
ตัวอยางการสืบคนขอมูล ขอมูลจากเว็บไซตมีทั้งภาพและเสียง ซึ่งรวมไปถึงแฟมทั้งหมดที่ใช
ในคอมพิวเตอร เชน แฟมที่มีนามสกุล zip, doc, pdf, xls, mdb หรือ mp3 เปนตน จึงไมจากัดวา เปดเว็บ
เพื่อดูขอมูล ภาพ หรือเสียง เพราะบางองคกร ไดสงแฟมขอมูลที่เปน Microsoft access (.mdb) ใหกับผู
สนใจได download หรือ หนวยงานของรัฐบาง แหง สงแฟม Microsoft excel (.xls) ซึ่งเก็บขอมูลสถิติให
ประชาชนไดนาไปใชประโยชนเว็บไซต (Web site) หมายถึง แหลงรวมเว็บเพจทั้งหมด
คาวาโฮมเพจ (Home page) หมายถึง เว็บเพจหนาแรก โดยปกติจะหมายถึง แฟม index.html สวน
คาวาเว็บเพจ (Webpage) คือ หนาเอกสารขอมูลแตละหนาที่อยูในเว็บไซต เชน กระดานขาว ขอมูลหลัก
สูตร หรือขอมูลบุคลากร เปนตน

ที่มา : http://phanida33.blogspot.com/2011/01/search-engine.html
3. ไออาซี (IRC - Internet relay chat)
บริการที่ทาใหคนทั่วโลกสามารถคุยกันผานแปนพิมพพรอมกันหลายคน หรือจะกระซิบคุย
กัน 2 คนก็ได โดยเลือกหองที่ตนสนใจ และในหองนั้นจะมีผู ไดรับสิทธิ์ในการดูแล หากผู ใดประพฤติตัวไม
เหมาะสมกับกลุม ก็จะถูกขับออกไป การที่อินเทอรเน็ตไดรับความนิยม อยางสูงในหมูวัยรุนก็เพราะพวกเขา
สามารถคุยเปดใจกับใครก็ได โดยไมตองบอกชื่อจริง หรือจะโกหกก็ไมมีใครทราบ ในผูใชบางกลุมจะสรางสังคม
และติดตอสื่อสารเพื่อชวยเหลือสมาชิก มีการนัดพบปะสังสรรค แตมีดานดีก็ยอมมีดานเสีย เพราะบางคนอาจ

สนใจจะใช IRC หาเพื่อนเพียงอยางเดียว โดดเรียน ไมอานหนังสือ นั่งคุยกันไดจนดึก บางครั้งอาจถูกผู ไมหวังดี
หลอกลวงโดยไมพิจารณาขอมูลที่ไดรับจนกอใหเกิดความเสียหาย โปรแกรมที่ไดรับความนิยมคือ PIRCH และ
MIRC เปนตน

ที่มา : http://www.chatroomsonline.org/blog/history/irc
4. ไอซีคิว (ICQ)
คาวา ICQ ออกเสียงเหมือน “I seek you” ถาทานใหชาวตางชาติพูดคาวา “I seek you”
อยางเร็ว คนไทยฟงแลวจะไดยินเสียงเหมือนพูดคาวา ICQ และนี่ก็คือที่มาของชื่อโปรแกรมที่นิยมใชกันทั่ว
โลกบริการนี้ทาใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารกันไดงาย สามารถที่จะคุยกับเพื่อนไดสะดวก เพราะโปรแกรมจะ
แสดงรายชื่อของเพื่อน เมื่อมีการเปดเครื่องขึ้นจะแสดงสถานะใหทราบวาเพื่อนคนใด พรอมรับ ขอความและ
สามารถคุยไดคลายโปรแกรม IRC แต ICQ จะมีความเฉพาะเจาะจงกวา เพราะทุกคนจะมีเลขประจาตัว 1 เลข
เสมอ สาหรับผูเขียนไดเลข 20449588 ซึ่งทั้งโลกนี้มีผูเขียนคนเดียวที่ไดเลขนี้
ความสามารถของ ICQ นอกจากการคุยกับเพื่อนผานแปนพิมพ การสงขอความในกรณีที่ผู รับไมอยู
ขอความก็จะถูกฝากไวที่ server เหมือน e-mail เมื่อผูรับกลับมาเปด ICQ จะไดรับขอความและบริการ
ICQPhone ทาใหใชไมโครโฟน (Microphone) และลาโพง (Speaker) ที่ตอกับคอมพิวเตอรคุยกับเพื่อนจาก
คอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอรโดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม เพียงแตเครื่องทั้ง 2 จะตองมีไมโครโฟน ลาโพง และ
ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เหมาะสม แตถาตองการโทรเขาโทรศัพทบานก็ทาได แตเปนบริการเสริม
ที่ตองมีคาใชจายเปนนาที นอกจากนี้ยังสามารถอาน e-mail จาก POP server ไดหลาย server เมื่อมี
e-mail เขามาใหมโปรแกรมจะ สงเสียงเตือนใหทราบทันที สามารถสงขอความเขามือถือของเพื่อนดวยบริการ
SMS หรือสงแฟม เพลง ภาพใหเพื่อนก็ทาได

ที่มา : http://www.ghanja.be/en/downloads/messengers/icq/details.html
5. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
วิธีการหนึ่งที่เอื้อใหการคาขายเกิดขึ้น เปนการใชประโยชนจากอิเล็กทรอนิกส เพื่อทาให
บรรลุเปาหมายขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบทาง
การเงินในปจจุบัน เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคาอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือการประชุมทางไกล เปนตน
ความหมายที่กระชับขึ้นของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ กิจกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิง
พาณิชย ทั้งในระดับองคกรและสวนบุคคล บนพื้นฐานของการนาเสนอขอมูล การประมวลผล และการสง
ขอมูลดิจิตอล ที่มีทั้ง ขอมูลอักษร ภาพ และเสียง

ที่มา : http://seekingalpha.com/article/283022-should-wal-mart-be-worried-about-amazon
http://www.ku.ac.th/magazine_online/e_thailand.html
6. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning หรือ Electronic learning)

บริการที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนหนังสือ โดยไมจาเปนตองเขาไปนั่งในชั้นเรียน แต
ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ จะเรียนที่ไหน (Anywhere) เมื่อใด (Anytime) ก็ได ผูเรียนสามารถนั่งเรียนดวย
ตนเองแบบเปนขั้น ตอนบทตอบท หากสงสั ยก็ส ามารถติดตอสอบถามจนเขาใจและมีการสอบวัดผลเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู โดยสรุปแลวการเรียนแบบ Online มักมีลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ เผยแพรความรู
เปนขั้น-ตอน (Follow by contents), มีการสอบวัดผล ประเมินผล (Evaluation), มีระบบตอบขอซักถาม
(Reply the student question) และมีการบริหารจัดการ (Management Education System) สาหรับเว็บ
ที่เกี่ย วของเชน thai2learn.com, learn.in.th, onlinetraining.in.th, nectec.or.th/courseware,
elearningmag.comและ elearningexpos.com เปนตน

ที่มา : http://learn.sic.ac.th/mod/forum/discuss.php?d=9
7. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking)
ปจจุบันการทาธุรกรรมทางการเงินที่ใหบริการโดยธนาคาร เริ่มเปดชองทางอื่นนอกจากการ
ไปติดตอดวยตนเองที่ธนาคาร หรือการทารายการจากตู ATM ในแบบเดิม ทุกวันนี้ทานสามารถใชโทรศัพทมือ
ถือติดตอเขาไปชาระคาสินคา และบริการหลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงินระหวางบัญชีผานอินเทอรเน็ต
สาหรับผูเขียน สามารถตรวจสอบยอดในบัญชีที่ใหบริการโดยธนาคารไทยพาณิชย ผานเว็บ scbeasy.com
และในป พ.ศ. 2545 เปนปแรกที่กรมสรรพากร เปดใหมีการยื่นแบบฟอรมชาระภาษีเงินได ภ.ง.ด.91 ทางอิน
เทอรเน็ต ซึ่งสรางความสะดวกใหกับประชาชนอยางมาก

ที่มา : http://www.scbeasy.com

8. โทรศัพทอินเทอรเน็ต (Internet Phone)
บริการโทรศัพทฟรีจากคอมพิวเตอรไปเขาโทรศัพทบาน ในอเมริกาเคยมีแตบริการเหลานั้น
ไดหายไป เหลือเพียงบริการที่มีราคาถูกมาก บางเว็บใหบริการโทร เขาอเมริกาเพียงนาทีละ 2 cent เทานั้น
แตถาใช ICQ จะสามารถโทรจากคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอรไดฟรี แตถาตองการโทรศัพทเขาบานใน
ประเทศตาง ๆ สามารถตรวจสอบบริ ก ารของเว็บเหลานี้ ได เชน net2pone.com, mediaring.com,
iconnecthere.com hottelephone.com และ dialpad.com
เปนตน
9. เกมออนไลน (Game online)
เด็กชอบเลนเกม ปจจุบันเกมถูกพัฒนาไปมาก ไมจาเปนตองไปซื้อโปรแกรมเกมจากรานมา
ติดตั้งในเครื่องอีกตอไป เพราะทานสามารถเลือกเกมเลนผานระบบอินเทอรเน็ตไดทันที และมีเว็บที่ใหบริการ
อยูมากมาย แตถาเลนคนเดียวแลวเบื่อ ก็สามารถเลนแบบเปนกลุมกับผูใชอินเทอรเน็ตทานอื่นที่ติดตอเขามา
ในระบบ มีผูนักเลนเกมมากมายที่พรอมจะเลนกับทาน
10. ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย (Software updating)
ปจจุ บั น เมื่อทานซื้อโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่ง เชน โปรแกรมฆาไวรัส หรือ Microsoft
windows เปนตน ความสามารถหนึ่งคือการ update โปรแกรมผานระบบอินเทอรเน็ต เพราะโปรแกรมฆ
าไวรัส จะตองไดรับการปรับปรุงเสมอ เพื่อใชตอสูกับไวรัสพันธุใหม หรือระบบปฏิบัติการ เชน Windows หรือ
Linux เมื่อซื้อมาระยะหนึ่ง ทางผูพัฒนาจะแจงใหทราบ วาโปรแกรมมีขอผิดพลาดให download patch เพื่อ
นามาแกปญหาในโปรแกรมที่ไดซื้อมาแลว

ที่มา : http://www.myfreedomlife.info/?p=189

11. Wap, Palm หรือ PocketPC
WAP (Wireless Application Protocol) คือ บริการที่ทาใหผูใชโทรศัพทมือถือเปดเว็บดวย
โทรศัพทได แตปจจุบันขอมูลยังอยู ในรูปแบบที่จากัดกวาหนาจอคอมพิวเตอร ผูเขียนไดทดสอบแลว เพราะมี
โทรศัพท รุน Siemens c35i เมื่อใชบริการ WAP เพื่อดูขอมูลจะพบ 2 ปญหา คือ หนาจอเล็กเกินไปเหมือนอ

านนิยาย แตตองอานผานแวนขยายทีละตัวอักษร และขอมูลก็ไมนาดึงดูด เพราะ เปนตัวอักษรเทานั้นไมมี
รูปภาพหรือเสียง Palm คืออุปกรณประเภท PDA (Personal Digital Assistant) ของบริษัท Palm
PocketPC คืออุปกรณประเภท PDA ของหลายบริษัท แตใชระบบปฏิบัติการจาก Microsoft หาขอมูล
เพิ่มเติมไดจากเว็บตอไปนี้
- http://www.palm.com/products/handhelds/other/
- http://www.microsoft.com/mobile/handheldpc/buyhpc.asp
- http://www.neccomp.com/MobilePro/
12. บริการกระดานขาว (Usenet news)
บริ การ มาตั้งแตยุ คแรกของอินเทอรเน็ต และยังมีการใหบริการอยู ในปจจุบัน แตมีผู ใช
จานวนไมมากที่ทราบ เพราะการใชงานกระดานขาวในเว็บไซตสะดวกกวา Usenet news สาหรับกระดานข
าวของสังคมไทยมีชื่อเปน soc.culture.thai ถาทานตองการคาตอบที่เกี่ยวกับสังคมไทย เมื่อสงคาถามไปที่
news:soc.culture.thai อาจจะมีคนตอบและตรงกับที่ท านตองการ ปจจุบันโปรแกรมที่นิยมนามาใชอาน
usenet news คือ Outlook express ถาทานใชโปรแกรม IE (Internet explorer) เมื่อพิมพ
news:soc.culture.thai จะเปนการเปดโปรแกรม Outlook และ download หัวขอขาวจากเครื่องบริการ
ขาว
13. เอฟทีพี (FTP - File Transfer Protocol)
FTP คื อ การรั บ - สงแฟมไปยั ง เครื่ อ งที่ ใ หบริ ก าร ปั จ จุ บั น มี โ ปรแกรม WS_FTP
(http://www.ipswitch.com) หรือCUTE_FTP (http://www.globalscape.com) ที่ทาใหสงแฟมหลาย
แฟมไปยังเครื่องบริการไดสะดวก ตางกับการUpload หรือ Download แฟมที่จากัดจานวนแฟมในการสงต
อครั้งผานBrowser เหมือนบริการของ thai.net หรือ geocities.com แมไมมีโปรแกรม WS_FTP หรือ
CUTE_FTP แตเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง TCP/IP จะมีโปรแกรม c:\windows\ftp.exe ติดมาดวย ทาให
สามารถ Download หรือ Upload ในแบบ Text mode ซึ่งมีฟงกชันที่จาเปนครบ การใช FTP ไดหรือไม
ขึ้นอยูกับบริการของเครื่องบริการที่เปดใหบริการ Web hosting และเปดใหใช FTP
14. เทลเน็ต (Telnet) หรือ SSH Telnet
คือโปรแกรมที่ใชติดตอเขาไปทางานในเครื่องบริการที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Unix หรือ
Linux มาตั้งแตยุคแรก แตในปจจุบันการใชโปรแกรมนี้เริ่มลดลง เพราะมีจุดบกพรองเรื่องความปลอดภัยถาผู
ไมหวังดีนาโปรแกรมประเภท Sniffer ไปประมวลผลในเครือขาย จะสามารถเห็นทุกตัวอักษรที่พิมพและสงอ
อกไปจากคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ผู เขียนทดสอบแลวเห็นขอมูลมากมายที่ส งจากคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
แมแตรหัสผานหรือเนื้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส วิธีแกไขคือใชโปรแกรม SSH (Secure Shell) ซึ่งเข
ารหัสขอมูลกอนสง ทาใหผูลักลอบไมสามารถเห็นขอมูลที่แทจริง ปจจุบันระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux
จะมีบริการ SSH เสมอ แตเครื่องของผูใชที่ตองการติดตอเครื่องบริการ
จาเปนตองมีโปรแกรม SSH client ติดตั้งไว

บริการนี้คือ การอนุญาตใหผูใชติดตอเขาไปยังเครื่องบริการไดเสมือนนั่งอยูหนาเครื่อง เชน ตรวจสอบ
ผูใช แกปญหาบางประการ อาน e-mail ดวย Pine หรือใชเปนเครื่องคอมพิวเตอรตนทางเพื่อบุกรุกหรือโจมตี
เครื่องอื่นในอินเทอรเน็ตตอไป แตเกิดปญหาความปลอดภัยของขอมูลที่ถูกสงจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
telnet จึงมีการพัฒนา SSH ที่ทางานไดคลาย telnet แตมีการเขารหัสกอนสงขอมูลทาใหปลอดภัยจากผูที่ใช
โปรแกรมตรวจจับประเภท sniffer เพื่อดักจับขอมูล จากการทดสอบพบวา ผูใหบริการ e-mail สวนหนึ่งใน
ปจจุบันยังไมปองกันปญหานี้ ผูใหบริการที่ปองกันแลว เชน Hotmail.com หรือ Yahoo.com โดยมีตัวเลือก
สาหรับความปลอดภัยที่สูงขึ้น
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจานวนมาก และมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกวัน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นระบบออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ในเครือข่ายย่อมมีผู้ประพฤติไม่ดีปะปนอยู่
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวมอยู่เสมอ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ หลายพันหลายหมื่น
เครือข่าย เข้าไว้ด้วยกัน มีข้อมูลข่าวสารวิ่งอยู่ระหว่างเครือข่ายเป็นจานวนมาก การส่งข่าวสารลงในเครือข่าย
นั้นอาจทา ให้ข่าวสาร กระจายไปยังเครือข่ายอื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
หนึ่ง อาจจะต้องเดินทาง ผ่านเครือข่ายหลายเครือข่าย จนกว่าจดหมายฉบับนั้นจะเดินทางถึงปลายทาง ดังนั้น
ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตจะต้อง ให้ความสาคัญ และตระหนักถึงปัญหา ปริมาณข้อมูลข่ าวสารที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย แม้
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จะได้ รับสิทธิ์จากผู้บริหารเครือข่ายให้ใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายนั้นได้ ผู้ใช้จะต้อง
เข้าใจ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เครือข่ายนั้นกาหนดไว้ด้วย ไม่พึงละเมิดสิทธิ์หรือกระทาการใดๆ ที่จะสร้างปัญหา
หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ ที่แต่ละเครือข่ายวางไว้ และจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้บริหาร เครือข่ายนั้น
อย่าง เคร่งครัด
3.1 ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายช่วยสืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่เทคโนโลยีก็ต้องมีข้อจากัดและมีผลกระทบต่อผู้ใช้ในหลาย
ลักษณะ เช่น
1. ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้รับสารที่ขาดวิจารณญาณ
หลงเชื่อ
2. การเสนอขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศที่แอบแฝงอยู่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3. โฆษณาชวนเชื่อของมิจฉาชีพทาให้ผู้รับสารไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง
5. มีปัญหาสุขภาพ ส่งผลเสียต่อระบบของร่างกายทั้งการกิจ การขับถ่าย การนอน และการ
ออกกาลังกาย
6. ทาให้ขาดสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและสังคม

สื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทสาคัญมากในการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันมีเครือข่าย
ครอบคลุมทั่วโลก ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา แม้อินเทอร์เน็ตจะมี
บทบาทสาคัญมาก แต่ผู้ใช้เองก็ต้องรู้จักวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเพื่อที่จะนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อระบบการศึกษา แม้ว่าผู้คนจะยอมรับอินเตอร์เน็ตว่ามีประโยชน์ต่อการ
ทาวิจัยเพราะช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีผู้ที่มองว่าอินเตอร์เน็ตจะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะอินเตอร์เน็ตทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
การควบคุมความรู้ (knowledge) หรือข่าวสาร (information) ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบสถาบันการศึกษา
อ่อนแอลงและเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด
3.2 บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต
มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการของการใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ โดย
อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทางานของผู้อื่น
3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นาเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9. ต้องคานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทาของท่าน
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
จรรยาบรรณเป็ น สิ่ ง ที่ท าให้ สั งคมอิ นเทอร์เ น็ต เป็น ระเบี ยบ ความรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คม เป็น เรื่ อ ง
ที่จะต้องปลูกฝังกฏเกณฑ์ของแต่ละเครือข่าย จะต้องมีการวางระเบียบ เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของ
เครือข่าย จะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย ในอนาคตจะมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นจานวน
มาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามา
มีบทบาทต่อไป
ข้อใดจะมีส่วนทาให้สังคมการใช้อินเทอร์เน็ต เกิดความวุ่นวายและไม่สงบสุข

- การปฏิบัติการกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
- การนาเสนอข่าวสารข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
- การขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
- การเอื้อประโยชน์เชิงวิชาการ และการเผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัย
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