บทที่ 7
ระบบเครือขายกับอินเตอรเน็ตบริการตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต
สําหรับองคกรขนาดกลางและขนาดใหญที่มก
ี ารทํางานเปนแผนกและตองการเชื่อมตอระบบเครือขาย
ทองถิ่นใหสามารถใชงานไดทก
ุ แผนก ตองมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือขาย สําหรับควบคุมการใช
งานระบบเครือขาย ตลอดจนอุปกรณเครือขายที่เหมาะสม จึงทําใหระบบเครือขายทองถิน
่ สามารถ
ใหบริการไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ระบบเครือขายทุกระบบ จําเปนตองมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือขาย(Network Operating
System,Nos) เปนตัวควบคุมระบบ
ซอฟตแวรสําหรับระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ ไดแก ระบบปฏิบต
ั ิการ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
เครือขาย และโปรแกรมประยุกต โดยทั่วไปการตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้งฮารดแวรนั้นสามารถ
ตรวจไดงาย เชน การตรวจดูวาสายเชื่อมตอเขากับอุปกรณในจุดเชื่อมตอที่ถูกตองหรือไม แตการ
ตรวจสอบความถูกตองของฮารดแวรนั้นทําไดยากกวา การปรับตั้งคากําหนดตาง ๆ เพื่อใหอุปกรณสองตัว
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดนั้นเปนเรื่องที่คอนขางซับซอน ระบบปฏิบัติการที่เครื่องผูใ ช
จะตองสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเชื่อมตอเครือขายและระบบปฏิบัติการเครือขายได ระบบปฏิบัติการ
เครือขายก็จะตองทํางานรวมกับอุปกรณเชื่อมตอเครือขายและสื่อทีใ่ ชในการถายทอดสัญญาณ โปรแกรม
ประยุกตทจ
ี่ ะใชงานผานระบบเครือขายจะตองไดรับการออกแบบพิเศษเพื่อรูจักระบบเครือขายและ
กระบวนการทํางานที่เพิ่มเติมขึน
้ มา โปรแกรมประยุกตบนเครือขายสามารถใหบริการแกผใู ชไดหลายคน
พรอมกัน
ระบบปฏิบัตก
ิ ารเครือขาย (Network Operating System : NOS)
เปนซอฟตแวรที่ใชสาํ หรับการทํางานรวมกับระบบเครือขายโดยเฉพาะ ซึ่งไมไดสรางขึ้นมาเพื่อ
นํามาใชแทนแตใหสามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการทีใ่ ชงานอยูตามปกติ ระบบปฏิบต
ั ิการเครือขาย
จะเขามาทํางานแทนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายและจะเลิกทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเครือ
่ ง
ผูใชนั้นเลิกการติดตอผานระบบเครือขาย
ตัวอยางโปรแกรมที่ใชกันในปจจุบัน
1. Netware เปนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารเครือขายสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทถ
ี่ ูกนํามาใชในยุค
แรก ๆ ระบบปฏิบัติการตัวนี้ ทําหนาทีใ่ หบริการเรื่องแฟม การใชเครื่องพิมพรว มกัน การรับ-สง
ขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในเครือขาย สามารถแบงปนการใชอุปกรณตาง ๆ บนระบบได
2. Windows NT เปนระบบปฏิบัติการที่พฒ
ั นาโดยบริษัท ไมโครซอฟต จํากัด สามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ เริ่มตนไมโครซอฟตตอ
 งการพัฒนาเปนแอปปลิเคชัน
่
เซอรฟเวอร แตปจจุบันสามารถประยุกตไปเปนดาตาเบส เซอรฟเวอร และ อินเทอรเน็ต
เซอรฟเวอร
3. Windows 95,98 เปนระบบปฏิบัติการทีท
่ าง บริษัทไมโครซอฟต จํากัด ไดเพิ่มเติม
ความสามารถทางดานเครือขายลงไป แตเปนเครือขายในรูปแบบ ที่เรียกวา Peer to peer ซึง่
หมายถึงเครือขายทีค
่ อมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบมีความสําคัญเทาเทียมกัน ไมมีเครื่องใดทํา
หนาที่เปนเซอรฟเวอรโดยเฉพาะ แตมีจด
ุ ออนเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
4. Linux เปนระบบปฏิบต
ั ิการสําหรับระบบเครือขาย ที่อยูใ นกลุมของ FreeWare ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง ใชโปรโตคอลแบบ TCP/IP นิยมนํามาประยุกตใชเปน Internet Server

Novell Netware
เปนระบบปฏิบต
ั ิการเครือขายทีไ่ ดรบ
ั ความนิยมในการใชงานรวมกับระบบปฏิบต
ั ิการแบบดอสมาก
ที่ สําหรับระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ เน็ตแวรทาํ งานกับเซิรฟ
 เวอรเบส ซึ่งเครื่อง sever จะทํางานเปนไฟล
sever เพียงไฟลเดียว ไมสามารถใชงานอื่นได เน็ตแวรถูกออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับการบริหารจัดการ
แฟมขอมูลผานระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ มีการใชเทคนิคพิเศษ เชน การทํา disk caching ซึง่ นับวาเปน
เทคโนโลยีล้ํายุคในชวงเวลานัน
้ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกผูใชโดยทําสําเนาขอมูลที่มี
ผูใชจํานวนมากตองการใชเก็บไวในหนวยความจําหลัก ดังนั้นเมื่อมีความตองการใหมเกิดขึน
้ ก็จะสามารถ
สงขอมูลนั้นไดรวดเร็วกวาเดิมมาก
Windows 2000/NT
เปนระบบปฏิบัติการที่มค
ี วามสามารถเปนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารเครือขายในตัวเอง โดยเริม
่ มาตั้งแตรุน
3.51 ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนเรียกวา Window NT Sever สําหรับทํางานบนเครื่อง sever และ Window
NT Workstation สําหรับเครื่องผ็ใชซึ่งจะตองทํางานรวมกับ windows บนเครื่อง sever ซึ่งมีความสามารถ
ในการสื่อสารกับเครื่องผูใชที่ใชระบบปฏิบัติการรุนเกา
Linux
เปนระบบปฏิบัติการ Unix รุนที่นํามาใชกับเครื่องพีซีโดยเฉพาะ Red Hat Linux ซึ่งเปนลินุกซที่
เนนการใชสวนติดตอผูใชแบบกราฟกแบบเดียวกับทีใ่ ชใน windows ทําใหสามารถติดตัง้ ใชงานได
งาย เหตุผลหนึ่งที่ Linux ไดรับความนิยมอยางกวางขวางคือ เปนระบบปฏิบัติการแบบเปดคือยินยอมให
ผูใชนําโปรแกรมตนฉบับลินุกซไปได นั่นคือผูใชสามารถนําไปพัฒนาลินุกซรุนพิเศษสําหรับตัวเองได ซึ่ง
ระบบปฏิบต
ั ิการแบบอื่นจะเปนระบบปดหมด นอกจากนี้ลินุกซยังเปนซอฟตแวรที่แจกฟรี โดยทั่วไปผูใ ช
จึงเพียงซื้อหนังสืออธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งใชงานทีแ
่ ถมโปรแกรมลินุกซมาใหดว ย ผูที่ไมตองการความ
ซับซอนยุงยากของระบบปฏิบต
ั ิการอื่นจึงหันมาใชลินุกซเปนจํานวนมากขึน
้

อินเทอรเน็ต
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตนับเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญทเี่ กิดขึ้นจากการเชื่อมตอ
เครือขายตางๆ ไมวาจะเปนแบบ LAN หรือ WAN หลายเครือขายเขาดวยกัน ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรนบ
ั
ลานๆเครื่องทัว่ โลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่เชื่อมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตจะใชมาตรฐานของการสื่อสารแบบเดียวกัน เรียกวา TCP/IP หรือ Transmission Control
Protocol/Internet Protocol และเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูใ นเครือขายอินเทอรเน็ตจะตองมีหมายเลข
ประจําตัวของเครื่องนั้น หรือทีเ่ รียกวา IP address ที่ประกอบดวยเลขฐานสอง 4 ชุด ชุดละ 8 บิตดังนั้น เลข
หมายของ IP address จึงมีขนาด 32 บิต ตอมาเพื่อความสะดวกในการใชงานไดมีการแปลง IP address ที่
อยูในระบบตัวเลขฐานสองเปนระบบเลขฐานสิบ 4 ชุดเชนเดิม
การเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจําเปนตองอาศัยอุปกรณพื้นฐานสําคัญๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
โมเด็ม สายโทรศัพท โดยเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตผานการใหบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ต
(Internet Service Provider หรือ ISP) ทั้งนี้ ในการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีอุปกรณสําคัญอีกชนิด
หนึ่งซึ่งนับเปนคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งใชในการจัดหาเสนทางที่จะเชื่อมระหวางคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง
กับคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง นั่นคือ อุปกรณจัดเสนทาง (Router)

อยางไรก็ตาม การเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตมักเปนการเชื่อมตอโดยผานการใหบริการของ
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือISP แตในบางกรณีก็อาจเปนการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตโดยตรง
(Direct Internet Access) โดยไมผานการใหบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ต มักเปนการเชื่อมตอกับ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโดยหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา เปนตน
นอกจากการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตทีก
่ ลาวมาขางตนซึ่งมักเปนการติดตอระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรเทานั้น ก็เริ่มมีการประยุกตใหมีการใชบริการอินเทอรเน็ตผานระบบโทรศัพทมือถือไดดวย
โดยเรียกเทคโนโลยีนี้วา WAP หรือ Wireless Application Protocol ที่สามารถใชโทรศัพทมือถือเชื่อมตอ
กับเครือขายอินเตอรเน็ตไดโดยไมตองอาศัยโมเด็ม (MODEM) และสายโทรศัพทเชนเดิม

เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชือ่ มโยงติดตอถึงกันไดหมด และเปนเครือขายของโลก ดังนัน้ จึงมี
ผูใชงานบนเครือขายนี้อยางมากมาย การใชงานเหลานี้เปนสิง่ ที่กําลังไดรับการกลาวถึงกันทัว่ ไป
เพราะการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหโลกไรพรมแดน
ขอมูลขาวสารตางๆ สามารถ
สื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว
ตัวอยางการใชงานบนอินเทอรเน็ตที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียง
ตัวอยางที่แพรหลายและใชกนั อยางมากมายเทานั้น
ยังมีการประยุกตงานอื่นที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นมาใหมตลอดเวลา
1) การรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เปนระบบการสื่อสารทางจดหมายผาน
คอมพิวเตอร ถาตองการสงขอความถึงใครก็สามารถเขียนเปนเอกสาร แลวจาหนาซองที่อยูของ
ผูรับที่เรียกวาแอดเดรส ระบบจะนําสงใหทันทีอยางรวดเร็ว ลักษณะของแอดเดรสจะเปนชื่อรหัส
การติดตอบน
ผูใชและชื่อเครื่องประกอบกัน เชน xxxxx@student.nu.ac.th
อินเทอรเน็ตนี้ ระบบจะหาตําแหนงใหเองโดยอัตโนมัติ และนําสงไปยังปลายทางไดอยางถูกตอง
2)
การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
เปนระบบทีท่ ําใหผใู ชสามารถรับสง
แฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเก็บแฟมขอมูลที่อยูในที่ตางๆ และใหบริการ ผูใช
สามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมูลเขามาใชประโยชนได
3) การใชคอมพิวเตอรในที่หา งไกล การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย ทํา
ใหเราสามารถเขาเรียกหาคอมพิวเตอรที่เปนสถานีบริการในทีห่ างไกลกันได ถาสถานีบริการนัน้
ยินยอมใหเราใช ผูใชสามารถนําขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขาย โดย
ไมตองเดินทางไปเอง

4) การคนหาขอมูลขาวสาร ปจจุบนั มีขอ มูลขาวสารทีเ่ ก็บไวใหใชงานจํานวนมาก
ลักษณะการเรียกคนจึงมีลักษณะเหมือนเปน
ฐานขอมูลบางแหงเก็บขอมูลในรูปสิ่งพิมพ็พิมพ
หองสมุดขนาดใหญอยูภายในเครือขายทีส่ ามารถคนหาขอมูลใดๆ ก็ได ฐานขอมูลในลักษณะนี้
เรียกวา เครือขายใยแมงมุมครอบคลุมทั่วโลก (World Wide Web : WWW ) ซึ่ง
เปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทัว่ โลก
5) การอานจากกลุมขาว ภายในอินเทอรเน็ตมีกลุมขาวเปนกลุมๆ แยกตามความ
สนใจ แตกลุมขาวอนุญาตใหผูใชอินเทอรเน็ตสงขอความลงไปได และหากมีผตู องการเขียน
โตตอบก็สามารถเขียนตอบได กลุมขาวนี้จึงแพรหลายกระจายขาวไดรวดเร็ว
6) การสนทนาบนเครือขาย เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกันไดทั่วโลก ผูใ ช
จะสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการ
สนทนากันดวยตัวหนังสือ เพื่อโตตอบกับแบบทันทีทนั ใดบนจอภาพ ตอมามีผพู ฒ
ั นาใหใชเสียง
ได จนถึงปจจุบันถาระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ ก็สามารถสนทนาโดยทีเ่ ห็นหนากันและกัน
บนจอภาพได
7) การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย เปนการประยุกตเพื่อใหเห็นวา
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได
ปจจุบันมีผูตั้งสถานีวิทยุบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายรอยสถานี ผูใช
สามารถเลือกสถานีที่ตองการและไดยินเสียงเหมือนการเปดวิทยุฟง
ขณะเดียวกันก็มกี ารสง
แตปญหายังอยูท ี่ความเร็วของเครือขายที่ยงั ไมสามารถ
กระจายภาพวิดโอบนเครือขายดวย
รองรับการสงขอมูลจํานวนมาก ทําใหคุณภาพของภาพวีดิโอยังไมดเี ทาที่ควร

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิวัฒนาการในการติดตอสื่อสาร
1.1.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา e-mail นั้นเปนรูปแบบการติดตอสื่อสารอีกประเภท
หนึง่ ที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อชวยใหการติดตอสือ่ สารระหวางบุคคลสะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

หากจะเปรียบเทียบระหวางการสงจดหมายธรรมดา และจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลว โดย
ปกติในการสงจดหมายธรรมดานัน้ ผูสงจะตองมีการระบุชื่อและที่อยูข องผูรับ ในการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสก็เชนเดียวกัน ที่ผูสงจะตองระบุที่อยูของผูรบั จดหมายอิเล็กทรอนิกสนนั้

ที่อยูของผูสงและผูรบั ในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตนัน้ เราเรียกวา e-mail address เชน
somchai@hotmail.com e-mail address เปรียบเสมือนชื่อบุคคล เลขที่บาน และทีอ่ ยูในการสง
จดหมายธรรมดา e-mail address จะประกอบดวย ชื่อผูใช (User Name) และชื่อโดเมนเนม
(Domain Name)
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นผูส งอาจใชโปรแกรมในการรับสง ซึ่งปจจุบนั มีโปรแกรม
หลายชนิดที่ทาํ หนาที่ในการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส เชน Netscape Mail, Microsoft
Outlook Express หรือ Lotus Notes เปนตน
ตัวอยางดังกลาวเปนเพียงกระบวนการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยางงายที่ไมมีความ
สลับซับซอนมากนัก เพราะผูร ับขอมูลมี e-mail address หรือ Mail box เพียงแหงเดียว หรือเทียบ
ไดกับบุคคลที่มีที่อยูซงึ่ เปนภูมิลําเนาเพียงแหงเดียว
ทั้งนี้ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสทาง e-mail ไปยังผูรับปลายทางนัน้ อาจมีความ
สลับซับซอนมากกวาตัวอยางขางตน เพราะนอกจากจะตองผานเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) แลว อาจจะตองผานระบบขอมูลของผูใหบริการ e-mail อื่นๆ ดวย ดังนั้น เพื่อ
ปองกันกรณีทผี่ ูรับขอมูลมี e-mail address หรือ Mail box หลายแหง หรือกรณีที่ e-mail ไมถึง

ผูรับ ปลายทางโดยที่ผูสงขอมูลไมทราบ จึงไดมีการแกไขปญหาดังกลาวโดยอาจมีการตกลงกัน
ระหวางผูรับขอมูลกับผูสงขอมูลวาจะใหผสู งขอมูลสงขอมูลไปยังระบบขอมูลใดของผูรับขอมูล
หรือใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับไปยังผูสง ขอมูลเมื่อตนไดรับขอมูลแลว
ซึ่งไดมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในกฎหมายดวย
อนึ่ง หากเปรียบเทียบกับการสงจดหมายตามปกติแลวก็เปนกรณีผูรับขอมูลมีบานหรือที่อยู
หลายแหง ซึ่งอาจมีการตกลงไวลวงหนาวาใหผูสงจะสงจดหมายมาทีบ่ านหลังไหน หรือตกลงกัน
วาหากผูรับไดรับจดหมายแลวใหตอบแจงการรับกลับมายังผูสงดวย

การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce
คือ การดําเนินธรุกจิ การคาหรือการซื้อขายบนระบบเครือขายอินเทอรเนต โดยผูซื้อ
(Customer) สามารถดําเนินการ เลือกสินคา คํานวนเงิน ตัดสินใจซือ้ สินคา โดยใชวงเงินในบัตร
เครดิต ไดโดยอัตโนมัติ ผูขาย (Business) สามารถนําเสนอสินคา ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของ
ลูกคา รับเงินชําระคาสินคา ตัดสินคาจากคลังสินคา และประสานงานไปยังผูจัดสงสินคา โดย
อัตโนมัติ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือขาย Internet
ขอดี
1.เปดดําเนินการคา 24 ชั่วโมง
2.ดําเนินการคาอยางไรพรมแดนทั่วโลก
3.ใชงบประมาณลงทุนนอย

4.ตัดปญหาดานการเดินทาง
5.งายตอการประชาสัมพัธโ ดย สามารถประชาสัมพันธไดทั่วโลก
ขอเสีย
1.ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
2.ประเทศของผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีกฎหมายรองรับอยางมีประสิทธิภาพ
3.การดําเนินการดานภาษีตองชัดเจน
4.ผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีความรูพ ื้นฐานในเทคโนโลยีอินเทอรเนต

ความสัมพันธของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส E-Commerce
การดําเนินการธุระกิจการคาบนอินเทอรเนตหรือ E-Commerce จําเปนจะตองมี
ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ โดยมีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่เกี่ยวของในระบบ
การคาบนอินเทอรเนตหรือ E-Commerce มีดังนี้

