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ในอดีตสมัยโบราณเม่ือ 5,300 ปท่ีแลว
มนุษย มี เทคโนโลยี ก าร ส่ื อสาร  โดยชนชาว 
Sumerian ไดพัฒนาเทคโนโลยีการแกะตัวอักษรลง
บนดินเหนียวเพื่อใชในการส่ือสาร และเม่ือ 4,000 ป
ท่ี แ ล ว ช น ช า ติ อี ยิ ป ต ก็ รู จั ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ ภ า พ 
Hieroglyphic ลงบนกระดาษ Papyrus หลังจากนั้น
เร่ิมมีระบบไปรษณียโดยใชคนในการส่ือขาวสาร 
ถึงแมระบบไปรษณียจะเปนวิถีชีวิตท่ีมนุษยใชใน
การส่ือสารถึงกันมานาน  แตการเผยแพรของการ
รับรูยังอยูในวงจํากัด  ในสมัยนั้นไดมีการสราง
หอสมุด Alexandria เพื่อเก็บรวบรวมความรูให
นักปราชญเขาไปแสวงหาปญญา และเม่ือ 2,300 ปท่ี
แลววิทยาการตางๆ ก็ยังเปนความลับซ่ึงถายทอด
เฉพาะบุคคลตอบุคคลเทานั้น  จนกระท่ัง พ.ศ. 1997 
เม่ือ Gothenburg ประดิษฐเทคโนโลยีการพิมพและ
ไดพิมพคัมภีรไบเบิลข้ึนเปนคร้ังแรก 300 เลม  การมี
หนังสืออานทําใหชีวิตของคนเร่ิมเปล่ียน  ผูคนเร่ิม
รูสึกตองการขอมูลมากข้ึน ความรูสึกนี้ไดทําให
เทคโนโลยีการพิมพเกิดการพัฒนา แตราคาคางวด
ของส่ิงพิมพยังสูงเกินฐานะของคนท่ัวไป   คนรํ่ารวย

เทานั้นจึงมีโอกาสไดอานหนังสือดีๆ และสําคัญเชน 
Principia Mathematica ของ Newton หรือ Original 
of Species ของ Darwin เปนตน 
 อยางไรก็ตามหนังสือยังคงเปนส่ือหลักท่ี
บุคคลในวงการตางๆ ใชในการสื่อสารถึงกัน  และ
ถายอนดูประวัติศาสตรจะเห็นไดวานักวิทยาศาสตร
ในยุคนั้นจะไมมีเคร่ืองบิน โทรศัพทหรือวิทยุใช  แต
เขาก็รูจักกัน  และส่ือสารถึงกันโดยใชจดหมายและ
หนังสือในการพัฒนาดานการส่ือสาร  ขอมูลทาง
วิทยาศาสตรไดเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือมีการจัดต้ัง 
Royal Society ท่ี London ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 
2203  วารสาร Philosophical Transactions ของ
สมาคมไดถูกตีพิมพเผยแพรเปนคร้ังแรกใน พ.ศ. 
2210  ถือไดวาเปนวารสารฉบับแรกของโลกซ่ึงเปน
เวทีใหนักวิทยาศาสตรแสดงและอภิปรายขอคิดเห็น  
โดยมี Isaac Newton,  Edmond Halley (ดาวหาง 
Halley) และ Christopher Wren (สถาปนิกผูสราง
วิหาร St. Paul’s) เปนบรรณาธิการของวารสาร   อีก
เกือบ 2 ศตวรรษตอมาวิทยาการดานสารสนเทศก็ได
เร่ิมมีการปฏิรูปเม่ือ Samuel Morse ไดประดิษฐโทร
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 สําหรับศตวรรษท่ีผานไปตองยอมรับวา
โทรทัศนเปนเทคโนโลยีส่ือสารท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ขาวโทรทัศนท่ี Neil Armstrong เดินบนดวงจันทร 
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 เปนเหตุการณ
ประวัติศาสตร ท่ีคนท้ังโลกประทับใจในความ
มหัศจรรยของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตใน
ขณะเดี ยวกัน เทคโนโลยี ส่ือสารด าน อ่ืนก็ ได
วิวัฒนาการไปดวยกัน  การรูจักทํา เสนใยแกว 
(optical fiber)  และการประดิษฐเลเซอร (laser) โดย 
Arthur Schawlow และ Charles Townes ใน พ.ศ. 
2501 ไดมีสวนนําโลกเขาสูยุค IT อยางแทจริง  
ความสนใจของคนท่ัวไปในดานการส่ือสารมุง
ประเด็นไปที่อุปกรณท่ีจะใชสง โดยแทบไมมีใคร
คิดถึงเทคโนโลยีท่ีจะพัฒนาขอมูลใหเหมาะและ
รวดเร็วท่ีจะสงเลย   

ดังนั้นเม่ือ Alexander Graham Bell 
ประดิษฐโทรศัพทเปนผลสําเร็จใน พ.ศ. 2418  โทร
เลขก็เร่ิมหมดบทบาทจนกระทั่งโทรศัพทไดเร่ิมเขา
มามีบทบาทในชีวิตการส่ือสารมากข้ึนและโลกก็เร่ิม
แคบลง เทคโนโลยีโทรศัพทกําลังจะครอบครองโลก 
นักวิทยาศาสตรอีกทานหน่ึงช่ือ Guglielmo Marconi 
ประสบความสําเร็จในการสรางเคร่ืองรับสงวิทยุเปน
คร้ังแรกใน พ.ศ. 2444   เม่ือสัญญาณวิทยุท่ีถูกสง
จาก St. Johns ใน Newfoundland ไดเดินทางขาม
มหาสมุทรแอตแลนติกถึง Cornevall ในประเทศ
อังกฤษเปนผลสําเร็จโดยอาศัยคุณสมบัติการสะทอน
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาของบรรยากาศช้ัน ionosphere 
และความสําเร็จนี้ทําใหคนท้ังโลกประทับใจมาก  
เม่ือเรือ Titanic ชนกอนน้ําแข็งและกําลังจะอับปาง
จมลงกนทะเล  กัปตันเรือไดสงสัญญาณวิทยุขอ
ความชวยเหลือ  และเรือ Carpenthia มาชวยเพราะ
ไดรับสัญญาณวิทยุ จึงทําใหมีผูรอดชีวิตหลายรอย
คน  และอีกหลายพันคนคงรอดถาลูกเรือของเรืออีก
ลําหนึ่งท่ีอยูใกลกับเรือ Titanic ท่ีสุดไมนอนหลับ  
ความผิดพลาดคร้ังนั้นทําใหรัฐบาลนานาชาติไดออก
กฎหมายใหมีการติดตามและสงสัญญาณวิทยุติดตอ
ถึงกันตลอดท่ีเรือโดยสารเดินทางนับต้ังแตนั้นมา 

 เม่ือ William Shockley, John Bardeen และ 
Walter Brattain (ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ได
ประดิษฐทรานซิสเตอร และ John Mauchly กับ 
John Eckert นําหลอดสุญญากาศจํานวน 18,000 
หลอดติดต้ังในคอมพิวเตอร ENIAC ท่ีมหาวิทยาลัย 
Pennsylvania ก็ไดนําทฤษฎี Information มาใช และ
ทําใหโลกกาวเขาสูยุคดิจิตอลเว็บและอินเทอรเน็ต
มากข้ึน โดยเทคโนโลยีท้ังหลายเหลานี้พึ่งพากันและ
กัน  เพราะเว็บตองการเครือขายอินเทอรเน็ตและ
อินเทอรเน็ตจะทํางานไมไดถาไมมีคอมพิวเตอรซ่ึง
ตองการ Microprocessor  ซ่ึงก็ตองการวงจร IC 
(Integrated Circuit) ซ่ึงตองการ Transistor  และเม่ือ
โลกมีเว็บแลวความวองไวในการส่ือสารก็มีมากข้ึน
เปนทวีคูณ  เม่ือโทรศัพทเปนการส่ือสารกันระหวาง
คนสองคน   โทรทัศนและวิทยุ เปนการส่ือสาร
ระหวางคนหนึ่งคนกับคนอีกหลายคนท่ีสวนใหญจะ
รูจักมักคุนกัน  แตสําหรับอินเทอรเน็ตในรูปแบบ
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 ณ  วันนี้นักวิทยาศาสตร ทํางานโดยใช
อินเทอรเน็ตและเว็บไซตมากข้ึนนับเปนวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   เมื่อ 10 ปท่ีแลวใครบางจะ
คิดวาขณะนั่งอยูท่ีทํางานจะสามารถหาขอมูลนับ
พันลานขอมูลไดอยางไมลําบาก   แตถึงแมจะมี
โอกาสไดอานขอมูลเหลานั้นก็ตาม  ผูอานก็ตอง
ระมัดระวังเร่ืองความถูกตอง เพราะขอมูลท่ีอยูใน
เว็บไซตหลายขอมูลไมผานการกล่ันกรองและ
ตรวจสอบโดยผูรู  ดังนั้นจึงไมเปนท่ีนาสงสัยเลยวา  
เหตุใดการยอมรับของสังคมมหาวิทยาลัยตอการวิจัย
หรือการลงพิมพในเว็บไซตจึงยังไมมี ในประเทศ
ไทย อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
นักวิทยาศาสตรใชในการทํางานรวมกันในขณะท่ีอยู
หางไกลกัน  โดยการสนทนากันทางอินเทอรเน็ต 
นักวิจัยสามารถเขียนสูตร วาดแผนภาพ  ควบคุมการ
ทํางานของกลองโทรทรรศนหรือจุลทรรศนทางไกล
ได  การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยใช
อินเทอรเน็ตก็มีแลว  การสอนหนังสือทางไกล  การ
ทําธุรกิจทางไกลก็มีแลวเชนกัน  แตสําหรับการ
พูดคุยกับคอมพิวเตอรนั้นเรายังทําไมได  แตนั่นก็
มิไดหมายความวาจะเปนไปไมไดเพราะปจจุบันนี้มี
เว็บไซต  ซ่ึงแมแต Nostradamus เองก็ไมเคยคิดและ
ไม เคยฝนวาของแบบน้ีจะมีในอนาคต   ถึงแม
เ ว็ บ ไซต แ ละ อิน เทอร เ น็ ต จ ะนํ า ข อ มู ลม า สู
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม า ก เ พี ย ง ใ ด ก็ ต า ม   แ ต
นักวิทยาศาสตรก็ยังตองใชสมองตรองคิดเปล่ียน

ขอมูลแปลงเปนความรูและจากความรูปรับข้ึนไป
เปนปญญาในท่ีสุด 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิวัฒนาการใน
การติดตอสื่อสาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมี
บทบาทตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรจะเปน
ตัวท่ีชวยสนับสนุนปจจัย 4 ของมนุษยใหมีความ
สะดวกสบายข้ึน  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
เกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตตื่นนอนจนกระท่ังเขานอน 
บางคนอาจไมรูตัววาตัวเองไดสัมผัสกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไปแลวเชน ตอนเชาเขาหองน้ําอาจจะได
ยินเสียงวิทยุดัง ตอนทํางานใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตชวยในการทํางาน  ตอนกลับบานก็ดูทีวี 
เปนตน ซ่ึงปจจุบันมนุษยไมสามารถแยกตัวใหหาง
จากส่ิงเหลานี้ไดเลย             
        วิวัฒนาการของโลกท่ีก าว เข า สู ระบบ
เศรษฐกิจสารสนเทศพลังเศรษฐกิจ  ได รับการ
ขับเคล่ือนดวยโครงขายสารสนเทศท่ีซับซอน  และมี
การลงทุนดวยสารสนเทศมากนั้น ผลท่ีตามมาก็คือ
สารสนเทศกลายเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่ง  ไมวา
จะเปนในรูปแบบของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญซ่ึงทํา
ใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบจากการมีและ
การนําเอาสารสนเทศมาใชเพื่อการวางแผนพัฒนา
ในดานตางๆ  จึงอาจกลาวไดวาการแขงขันในสวน
ตางๆของโลกในอนาคตอันใกลนี้ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนคงจะหนีไมพนเร่ืองการแสวงหา ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีแมนยําและรวดเร็ว  เพราะน่ันหมายถึง
ความไดเปรียบในการแขงขันอาทิเชน วงการธุรกิจ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เปน เครื่ อ ง มือช วย
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 ชองทางการส่ือสารในการสงขอมูลขาวสาร
มี ห ล า ย รู ป แ บ บ ไ ด แ ก  เ ส น ใ ย นํ า แ ส ง 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจึงเร่ิมดําเนินการ
วางสายเสนใยนําแสงเช่ือมโยงเครือขายโทรศัพท
แทนไมโครเวฟ  องคการระหวางประเทศทางดาน
การส่ือสารไดดําเนินการวางเสนใยนําแสงเปนเคเบิล
ใตน้ํา เพื่อเช่ือมโยงการส่ือสารระหวางประเทศ การ
ใชงานสายนําสัญญาณดวยเสนใยนําแสง  การ
ส่ือสารผานดาวเทียมเปนการส่ือสารท่ีมีสถานีรับสง
อยูท่ีพื้นดิน(ภาพท่ี 1) ประเทศไทยเร่ิมใชดาวเทียม
ส่ือสารคร้ังแรกต้ังแต พ.ศ. 2510   การส่ือสารแหง 
ประเทศไทยตั้งสถานีภาคพ้ืนดินท่ีอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยเชาชองสัญญาณจํานวน 13 
ชองสัญญาณ เพื่อติดตอส่ือสารระหวางประเทศ  
ดาวเทียมท่ีใชในยุคแรกเปนของบริษัท ยูอารซีเอ ซ่ึง
เปนดาวเทียมทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

          ภาพท่ี 1. จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ท่ีมา : (http://www.sksrt.ac.th/webschool 

                    /teacherwork/41201/8/main.htm) 
 
  ใน พ.ศ. 2522 สถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทยมีการขยายเครือขายท่ัวประเทศ โดยมีการเชา
ชองสัญญาณจากดาวเทียมปาลาปาของอินโดนีเซีย 
ทําใหระบบการถายสัญญาณโทรทัศนของประเทศ
ไทยกระจายไปยังเมืองใหญๆ ไดท่ัวประเทศ   จาน
รับสัญญาณดาวเทียมปาลาปามีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1-3 เมตร ซ่ึงนับวาเปนจานขนาดใหญ
พอสมควร การถายทอดสัญญาณโทรทัศนผาน
ดาวเทียมทําไดงายเพราะไมตองเสียเวลาเดินสาย
หรือเช่ือมโยงดวยคล่ืนไมโครเวฟ 
  ในชวงปลาย พ.ศ. 2536 บริษัทชินวัตร
ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทยใหสงดาวเทียมส่ือสาร
ของไทยข้ึนสูอวกาศซ่ึงเปนดาวเทียมดวงแรกมีช่ือวา 
“ไทยคม” อยูในตําแหนงเสนแวงท่ี 101 องศา
ตะวันออก เหนือเสนศูนยสูตรบริเวณอาวไทยคอน
ไปทางใต ใชสัญญาณพาหะในยานความถ่ี 4 , 10 
และ  12 จิกะเฮิรทซ  บริษัทผูผ ลิตดาวเทียมคือ 
บริษัทฮิวสแอโรคราปของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสงข้ึนวงโคจรดวยจรวดของบริษัทเอเรียนสเปส 
ของประเทศฝรั่งเศส  ขอไดเปรียบของดาวเทียมไทย
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ประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต 

  
โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล 
  โครงขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิทัล 
(Integrated Services Digital Network : ISDN) เปน
ระบบการส่ือสารมาตรฐานท่ีกําลังจะถูกนําเขามาใช
ในการส่ือสารโทรคมนาคม และจะเปนระบบท่ีเขา
ไปแทนท่ีระบบโทรศัพทเดิม ขณะนี้องคการ 
โทรศัพทแหงประเทศไทยไดเปดดําเนินการแลว 
 

 การใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ต
มีมากมายเชน 
 1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนส่ิงท่ีใช
กันอยางกวางขวาง สามารถสงขาวสารถึงกันไดท่ัว
โลก มีความเร็วในการสงขาวสารถึงกันไดมากกวา
สงทางไปรษณียและในท่ีสุดไปรษณียก็จะเลิกใช 
 2. การสนทนาแบบเช่ือมตรง ผูใชงานบน
เครือขายสามารถคุยกับคนอ่ืนในลักษณะโตตอบกัน
ผานทางจอภาพและแปนพิมพอักขระ  
 3. การคนหาขอมูล คอมพิวเตอรมี
แฟมขอมูลจํานวนมาก ขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลท่ี
สะสมและเก็บจากหลายๆ ผูใช และมีบางสวนท่ี
ตองการเผยแพรโดยไมคิดคาเอกสาร หนังสือ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมากไดรับการจัดเก็บ
และ เผยแพร ให แก ผู สนใจ ท่ีอยู ใน เค รือข า ย
อินเทอรเน็ต ผูใชงานทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเขาถึงขอมูล
ท่ีเจาของอนุญาตใหสําเนา มีการจัดต้ังกลุมผูสนใจ
เฉพาะดานกันมาก เม่ือมีกลุมก็มีการรวบรวมขอมูล
และเก็บไวเผยแพรระหวางกัน อินเทอรเน็ตจึงเปน
แหลงขอมูลแหลงใหญมาก 

นอกจากนี้ชองทางการส่ือสารท่ีมีโครงขาย
ท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็คือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมี
พัฒนาการมาคอนขางยาวนานจาก  อารพาเน็ต 
(ARPANET) ใน พ.ศ. 2512  โดยไดรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพ่ือ
เ ช่ื อมโยง ศูนย ง านวิ จั ย ของมหาวิ ทย า ลั ย ใน
สหรัฐอเมริกา  เครือขายอินเทอรเน็ตมีการกําหนด
คอมพิวเตอรหลักท่ีตออยูบนเครือขายใหมีหมายเลข
ประจําเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท หมายเลขน้ีจะ
เปนเอกลักษณไมซํ้ากันเชน เคร่ือง DRU ใชรหัส
หมายเลข 202.28.54.170  รหัสประจําเคร่ืองท่ีทําให
เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสารกันไดนี้อาจ
ยุงยากตอผูใชเพราะมีตัวเลขหลายตัว จึงมีการสราง
ช่ือเคร่ืองคอมพิเตอรในหลักสากลเพ่ือใหเรียกขาน
และ เปน ท่ี เข า ใจง า ยยิ่ ง ข้ึน เชน  www.dru.ac.th  
ประโยชนจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายเหมือน
เครือขายโทรศัพทท่ีเช่ือมโยงเขาหากันไดท่ัวโลก 
ดวยเหตุนี้การเช่ือมโยงคอมพิวเตอรจึงทําไดในทุก
เครือขายท่ัวโลก  

 4. กระดานขาว บนเครือขายอินเทอรเน็ตมี
การจัดต้ังกระดานขาว ทุกๆ วันจะมีผูสงขาวสารกัน
ผานกระดานขาว กระดานขาวสวนใหญแบงเปน
กลุมเชน กลุมผูสนใจดานคอมพิวเตอร กลุม
สมุนไพร เปนตน 
 5. เกมสและนันทนาการ มีการเลนเกมแบบ
เครือขายมากข้ึน 
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ทรัพยากรบนอินเทอรเน็ต 
  สํ าห รับ อิน เทอร เน็ตในประ เทศไทย 
เครือขายคอมพิวเตอรในประเทศไทยไดเช่ือมโยง
โดยมีจุดเร่ิมตนคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
เช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอรหลัก chulkn.chulu.ac.th เขา
กับเครือขาย หลังจากนั้นอีก 1 ปตอมา ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ซ่ึงเปนเครือขายเช่ือมโยงเครือขายไทยสารซ่ึงเปน
เครือขายขาวเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยตางๆ เขากับ
เค รือข า ย อิน เทอร เน็ ต  ในป จจุ บัน เค รือข า ย
อิน เทอร เน็ ต ในประ เทศไทย เชื่ อมโยง เข า สู
ตางประเทศหลายชองทางเชน ท่ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และท่ีศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิว เตอรแห งชา ติ  การใชท รัพยากร
อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ร ว ม กั น จ า ก ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ใ ห
ไมโครคอมพิวเตอรสามารถหมุนโทรศัพทผาน
โม เด็ มและสายโทร ศัพท เ ข าม ายั ง เ ค รือข า ย
อินเทอรเน็ตและใชงานได  เคร่ืองคอมพิวเตอรจึงมี
บทบาทในการเปนสถานีปลายทางโดยผูใชที่อยูในท่ี
ตางๆ หากตอเช่ือมกับเครือขายแลวก็สะดวกในการ
ใชงาน เพราะสามารถเขาสูเครือขายไดทันทีและ
สามารถใชงานในรูปแบบตางๆ ไดสะดวกเชน ใช
ในการสงไปรษณีย อิ เ ล็กทรอนิกส   ใชในการ
ติดตอส่ือสาร ในการเรียกคนหาขอมูล ขาวสาร 
ตลอดจนการใชทรัพยากรอื่นๆ บนเครือขาย

อินเทอรเน็ตท่ีมีเปนจํานวนมาก  เพื่อใหเห็นภาพของ
การใชทรัพยากรบนเครือขายอินเทอรเน็ต จึงขอ
เสนอลักษณะของทรัพยากรบนอินเทอรเน็ตท่ีผูใช
เรียกใชได ซ่ึงมีหลายรูปแบบไดแก 

1. ระบบบริการสารสนเทศบริเวณกวาง 
บริษัทช้ันนําทางคอมพิวเตอรหลายบริษัทเชน Intel, 
IBM, Apple, Google และ yahoo ไดรวมพัฒนา
ระบบบริการสารสนเทศบริเวณกวาง (Wide Area 
Information Service: WAIS) และนําออกมาใช
ประโยชนบนอินเทอร เน็ต   ลักษณะของระบบ
บริการสารสนเทศบริเวณกวางเปนการรวมศูนย
ขอมูลท่ีอยูบนเครือขายจํานวนมากเขาไวดวยกัน
เพื่อใหผูใชสะดวกในการคนหาขอมูล (ภาพท่ี 2)
เนื่องจากบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีฐานขอมูล
กระจัดกระจายอยูหลายแหง หากใหผูใชคนหาขอมูล
ตองแยกคนไปยังฐานขอมูลตางๆ จะไมสะดวก  การ
ดําเนินการของระบบบริการสารสนเทศบริเวณกวาง
จึงทําใหผูใชมองเห็นวามีฐานขอมูลอยูเพียงแหง
เดียว โดยระบบนี้จะทําการคนหาขอมูลท่ีผูใช
ตองการตามฐานขอมูลตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ  การ
ใชงานระบบบริการสารสนเทศบริเวณกวางบน
เครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนเร่ืองท่ีสะดวก ปจจุบันมี
ใหเรียกคนหาหลายที่ เชน บนเคร่ือง google.com 
นอกจากนี้ยังมีการใหบริการคนดวยระบบตัวเช่ือม
ประสานหลายแบบตามลักษณะของผูขอบริการ

 



 

 
 

                              ภาพท่ี 2. สถาปตยกรรมของระบบบริการสารสนเทศบริเวณกวาง 
ท่ีมา : (http://www.sksrt.ac.th/webschool/teacherwork/41201/8/main.htm) 

 
 

2. ระบบ Archine เปนระบบท่ีแกไขปญหา
ในเร่ืองของการเก็บแฟมขอมูลขาวสารไวบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรตางๆ ท่ีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึง
มีเปนจํานวนมาก ทําใหผูใชเรียกคนไมถูกวามีขอมูล
อยูท่ีเคร่ืองใดบาง (ภาพที่ 3) ระบบ Archie เปน
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยอลัน เอมเทค (Alan Emtage) 
และปเตอร ดูทช (Peter Deutsch) แหงมหาวิทยาลัย
แมกกิลล (McGill) ซ่ึงเปนระบบการเรียกคนหา
ขอมูล และดําเนินการตามข้ันตอนการโยกยาย

แฟมขอมูล (File Transfer Protocol : FTP) ได  ผูใช
อารซีจะทําตัวเสมือนเปนเครื่องผูใชบริการเรียกเขา
ไปยังบริการอารซีเพื่อคนหาขอมูลท่ีตนตองการวา
เก็บไวสถานท่ีใด เพราะบริการอารซีไดรวบรวมช่ือ
แฟมและสถานท่ีเก็บแฟมขอมูลรวมซ่ึงอยูกระจัด
กระจาย จึงทําใหผูเรียกคนไดเสมือนเปนการเปด
สารบัญดูกอนวาขอมูลท่ีตองการอยูท่ีใด จากนั้น
เรียกคนไปยังสถานท่ีท่ีตองการเพื่อทําการโยกยาย
แฟมขอมูลตอไป 
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                              ภาพท่ี 3. สถาปตยกรรมของระบบอารซี 
ท่ีมา : (http://www.sksrt.ac.th/webschool/teacherwork/41201/8/main.htm) 

 
3. ระบบโกเฟอร ระบบโกเฟอร (Gopher) 

ได รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมินเนโซตา 
(Minnesota) โดยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลเปน
ลําดับข้ันตามเมนูท่ีกําหนด ฐานขอมูลท่ีจะเรียกคน
เปนฐานขอมูลแบบกระจายท่ีเช่ือมตอกัน การเรียก
จากเมนูทําใหการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรมีลักษณะ
เปนลําดับ ฐานขอมูลแตละเคร่ืองบนเครือขายจะ
เช่ือมตอเขาหากันเชน เรียกขอมูลเกี่ยวกับประเทศ
ไทยก็เช่ือมมาท่ีเคร่ืองหลักเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งใน

ประเทศ จากนั้นจะกระจายไปยังฐานขอมูลอ่ืนตาม
ลักษณะการเรียกคนหนวยงานตางๆ ท่ีมีขอมูลและ
คิดวาขอมูลของตนจะเปนประโยชน สามารถสราง
ระบบเช่ือมโยงเขาสูระบบโกเฟอรเพื่อใหผู อ่ืน
เรียกใชไดระบบโกเฟอรเปนเกณฑวิธีพิเศษท่ีสราง
ข้ึนมาบน TCP/IP โกเฟอรท่ีรูจักกันดีอยูท่ีเคร่ือง 
micro.umn.edu เปนเคร่ืองของมหาวิทยาลัยมินเนโซ
ตา ระดับบนสุดของโกเฟอรจะใหรายละเอียดตางๆ 
ที่วิ่งคนหาขอมูลลงไปในระดับลางได (ภาพท่ี 4)
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                              ภาพท่ี 4. สถาปตยกรรมของโกเฟอร 
ท่ีมา : (http://www.sksrt.ac.th/webschool/teacherwork/41201/8/main.htm) 

 
 4. เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : 
WWW) เปนการใชหลักการของขอความหลายมิติ 
(hypertext) พัฒนาข้ึนโดยบริษัทเซิรน (CERN) แหง
ป ร ะ เ ท ศส วิ ต เ ซ อ ร แ ล น ด  โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง
เวิลดไวดเว็บใชหลักการเคร่ืองบริการของผูใช โดย
ใหผูใชคนหาขอมูลเอกสารจากแฟมขอความใน
รูปแบบขอความหลายมิติโดยมีขอกําหนดเกณฑวิธี 
การจัดเก็บแบบขอความและเช่ือมโยงกันแบบ
ขอความหลายมิติ ปจจุบันมีเคร่ืองบริการแฟมขอมูล
ท่ีทําหนาท่ีใหบริการเวิลดไวดเว็บมากมาย (ภาพท่ี 5) 

เทา ท่ีกลาวมานี้ เปนการแนะนําให เห็น
สถาปตยกรรมระบบหลักๆ  ของอินเทอรเน็ตท่ี
เช่ือมโยงกันเปนเครือขายท่ัวโลก และนับวันจะ
เติบโตยิ่งข้ึนจนเช่ือแนวาในท่ีสุดอินเทอรเน็ตจะเปน

เครือขายท่ีทุกคนเขามาเกี่ยวของดวย และจะเปนการ
เช่ือมโยงคนท่ัวโลกเขาเปนหนึ่งเดียวดวยระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ท้ังนี้เพราะมีการพัฒนาระบบ
ประยุกตบนเครือขายอินเทอรเน็ตอีกมากมายเชน 
การแลกเปล่ียนขอมูล  บทบาทของการแลกเปล่ียน
ขอมูลกับสังคมโลกจึงเปนเร่ืองท่ีแยกกันไมได ความ
สนใจในเร่ืองขอมูลและจัดระบบเพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับเขาใจและประสานการทํางานรวมกันจึงเปน
เร่ืองท่ีหนวยงานของรัฐจะตองเรงดําเนินการ องคกร
ของ รัฐสามารถท่ีจะใชข อ มูล เพื่ อ เ อื้ อ อํ านวย
ประโยชนใหกับประชาชนไดมาก การแกปญหาทุก
อย างของรัฐบาลจะตองได รับขอมูลท่ี ถูกตอง 
ทันสมัย ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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   ภาพท่ี 5. บริการเวิลดไวดเว็บของ Google 
 
 องคกรของรัฐจะตองเรงพัฒนาในเร่ืองการ
แลกเปล่ียนขอมูลใหมากข้ึน เนนการดําเนินการเปน
ระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณตองมีขอมูลการ
ผลิตพืชทางการเกษตรอยางพรอมมูล กระทรวง
อุตสาหกรรมตองมีขอมูลเกี่ ยวกับการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและขอมูลส่ิงแวดลอม  กระทรวง
พาณิชยตองมีขอมูลการตลาด กระทรวงศึกษาตองมี
ขอมูลแผนกําลังคน จะเห็นวาขอมูลคือกลไกพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาประเทศ  
 จากการแลกเปล่ียนขาวสารอยางกวางขวาง
ทําใหตองคํานึงถึงระบบความปลอดภัยของขอมูล 
คําถามคงอยูในใจของคนท่ัวไปวาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลในปจจุบันดีแลวหรือยัง  ผูใช
เอทีเอ็มเบิกถอนเงินโดยไมตองมีลายเซ็นมีความ
เช่ือถือไดเพียงใด  การใชบัตรเครดิตท่ีอยูหางไกล 

หรือแมแตฐานขอมูลท่ีสําคัญเชน ฐานขอมูลคะแนน
ในมหาวิทยาลัยมีความม่ันคงเพียงใด ระบบรักษา
ความปลอดภัยขอมูลจึงเปนเร่ืองที่ตองมีการวาง
มาตรการและออกแบบในเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยกันอยางดี  ความจําเปนท่ีจะตองดูแลและ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลเกี่ยวกับฐานะการ
ทํางานและเร่ืองกฎหมาย  เพราะขอมูลท่ีเก็บอาจเปน
เร่ืองความลับเฉพาะตัวหรือความลับทางการคา 
ปจจุ บันจึง เ ร่ิมมีอาชญากรรมท่ีใช เทคโนโลยี
ระดับสูงเชน การแอบใชขอมูล การแกไขขอมูล 
ตลอดจนการใชขอมูลท่ีไมถูกวัตถุประสงค วิธีการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยจึงตองมีการพัฒนา
เทคนิคเพิ่มข้ึนเปนลําดับ  ในระบบใดๆ จะมีการ
กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลแตกตางกันเชน ใน
ระบบฐานขอมูลแหงหนึ่งมีการกําหนดสิทธิการ
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  การใชงานขอมูลในยุคปจจุบันจําเปนตอง
ต อ สู กั บ วิ ธี ก า ร ท่ี ผู ไ ม ประสงค ดี จ ะนํ าม า ใช 
อาชญากรรมทางดานขอมูลหรือการโจรกรรมขอมูล
ซ่ึงในยุคตอไปจะมีมากข้ึน ขอมูลท่ีสงไปมาผาน
เครือขายโทรคมนาคมสาธารณะท่ีหลายคนนึกวา
ปลอดภัยแตความเปนจริงแลวโอกาสของการดักฟง
มีไดเสมอ ผูท่ีใชวิทยุโทรศัพทมือถือพูดกันนั้นคล่ืน
ของทานแพรกระจายเปนคล่ืนวิทยุสามารถดักฟงได
โดยงาย ผูท่ีใชเครือขายทางสายก็มีผูแอบอัดเทปและ
นํามาเปดเผยใหเห็นกันแลว ขอมูลในระบบจึงตอง
พัฒนาใชเทคนิคหลายๆ อยางพรอมกันเพื่อความ
ปลอดภัยของขอมูล (ไทสกล, 2547) 
 

บทสรุป 
 

 ชีวิตความเปนอยูในปจจุบันเกี่ยวของกับ
สารสนเทศตางๆ มากมาย การอยูรวมเปนสังคมของ
มนุษยทําใหตองส่ือสารถึงกัน ตองติดตอและทํางาน
หลายส่ิงหลายอยางรวมกัน สมองของคนตองจดจํา
ส่ิงตางๆ ไวมากมาย ตองจดจํารายชื่อผูท่ีตอง
เกี่ยวของดวย จดจําขอมูลตางๆ ไวเพื่อใชประโยชน
ในภายหลัง สังคมจึงตองการความเปนระบบท่ีมี
รูปแบบชัดเจนเชน การกําหนดเลขบาน ช่ือถนน 
อําเภอ จังหวัด ทําใหสามารถติดตอสงจดหมายถึง
กันได เลขบานเปนสารสนเทศอยางหน่ึงท่ีใชงานกัน
อยูเพ่ือใหสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมนุษยเปนระบบ

มากข้ึน จึงมีการจัดการสารสนเทศเหลานั้นใน
ลักษณะเชิงระบบเชน ระบบทะเบียนราษฎร มีการ
ใชเลขประจําตัวประชาชน ซ่ึงเปนเลขรหัส 13 ตัว 
แตละตัวจะมีความหมายเพื่อใชในการตรวจสอบเชน 
แบงตามประเภท ตามถ่ินท่ีอยู การเขารับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาลก็ตองมีการลงทะเบียน การ
สรางเวชระเบียน ระบบเสียภาษีก็มีการสรางรหัส
ประจําตัวผูเสียภาษี นอกจากนี้มีการจดทะเบียน
รถยนต ทะเบียนการคา ทะเบียนโรงงาน ฯลฯ  การ
ใชสารสนเทศเก่ียวของกับทุกคน การเรียนรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเปน ปจจุบัน
สามารถใชจายเงินซ้ือสินคาดวยบัตรเครดิต เบิกเงิน
ดวยบัตรเอทีเอ็ม การโอนยายขอมูลในลักษณะ
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวของกับคนมากข้ึน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปนเทคโนโลยีแหงศตวรรษน้ีท่ีใชใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลจํานวนมากไดรับ
การบันทึกไวในรูปแบบท่ีใหเคร่ืองจักรอานไดเชน 
อยูในแถบบันทึก แผนบันทึก แผนซีดีรอม ดังจะเห็น
เอกสารหรือหนังสือ หรือสารานุกรมบรรจุในแผน
ซีดีรอม หนังสือท้ังตูอาจเก็บในแผนซีดีรอมเพียง
แผนเดียว ซ่ึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงจะเปล่ียนแปลง
อยางไรตองติดตามในอนาคตอันใกลนี้    
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