
1.2  บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต  

        บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชไ้ดเ้ลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน ซึ� งในที�นี*จะยกตวัอยา่งบริการบนอินเทอร์เน็ตที�สาํคญัดงันี*  
1.บริการด้านการสื�อสาร 
        1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(electronic mail) 

        ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือเรียกกนัโดยทั�วไปวา่อีเมล ์(E-mail) ถือไดว้า่เป็นกิจกรรมประจาํวนัของผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ต ซึ� งการส่งและรับจดหมาย หรือขอ้ความถึงกนัไดท้ั�วโลกนี*จาํเป็นจะตอ้งมีที�อยูอี่เมล ์(e-mail address 
หรือ e-mail account) เพื�อใชเ้ป็นกล่องรับจดหมาย ที�อยูข่องอีเมลจ์ะประกอบ ดว้ยส่วนประกอบสาํคญั 2 ส่วน 
คือ ชื�อผูใ้ช ้(User name) และชื�อโดเมน(Domain name) ซึ� งเป็นชื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีรายชื�อของผูใ้ชอี้เมล ์
โดยชื�อผูใ้ชแ้ละชื�อโดเมนจะคั�นดว้ยเครื�องหมาย @(อ่านว่า แอท็) เช่น Sriprai@sukhothai.siamu.ac.th จะมีผูใ้ช้
อีเมลชื์�อ Sriprai ที�มีอยูอี่เมล ์ที�เครื�องคอมพิวเตอร์ชื�อ sukhothai ของมหาวิทยาลยัสยาม(siamu) ซึ� งเป็น
สถาบนัการศึกษา (ac) ในประเทศไทย (th) 
        ในการรับ-ส่งจดหมาย โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั*น ไดมี้การพฒันาโปรแกรมที�ใชส้าํหรับอีเมลอ์ยู่
หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Microsoft Outlook Express โปรแกรม Netscape Mail เป็นตน้ นอกจากนี*ผูใ้ชย้งั
สามารถลงทะเบียนเพื�อขอรับที�อยูอี่เมลไ์ดฟ้รีจากเวบ็ไซตที์�ให้บริการที�อยูอี่เมลฟ์รี เวบ็ไซตที์�เป็นที�รู้จกัและนิยม 
ไดแ้ก่ www.hotmail.com, www.chaiyo.com, www.thaimail.com 
        โดยทั�วไปแลว้ ส่วนประกอบหลกั ๆ ของอีเมลจ์ะประกอบดว้ยส่วนหวั (header) และส่วนขอ้ความ 
(message) 
        1.2 รายชื�อกลุ่มสนทนา (mailing lists) 

        mailing lists เป็นกลุ่มสนทนาประเภทหนึ�งบนอินเทอร์เน็ตที�มีการติดต่อสื�อสารและการส่งข่าวสารให้กบั
สมาชิกตามรายชื�อและที�อยูข่องสมาชิกที�มีอยู ่ในรายการซึ� งในปัจจุบนัมีกลุ่ม mailing lists ที�แตกต่างกนัตาม
ความสนใจจาํนวนมาก การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่มสนทนาประเภทนี*  ผูใ้ชจ้ะตอ้ง สมคัรสมาชิกก่อนดว้ยการ
แจง้ความประสงคแ์ละส่งชื�อและที�อยูเ่พื�อการลงทะเบียบไปยงั subscription address ของ mailing lists ตวัอยา่ง 
mailing list เช่น ทวัร์ออนไลน์ (tourbus@listserv.aol.com)กลุ่มสนทนาเรื�องตลก (dailyjoke@lists.ivllage.com) 
        1.3 กระดานข่าว (usenet) 
        ยสูเน็ต (usenet หรือ user network) เป็นการรวบรวมของกลุ่มข่าวหรือ newsgroup ซึ� งเป็นกลุ่มผูส้นใจที�
ตอ้งการจะติดต่อและแลกเปลี�ยน ความคิดเห็นกบัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตคนอื�น ๆ กลุ่มของ newsgroup ในปัจจุบนัมี
มากกว่า 10,000 กลุ่มที�มีความสนใจในหัวขอ้ที�แตกต่างกนั เช่น กลุ่มผูส้นใจศิลปะ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มผูชื้�น
ชอบภาพยนต ์เป็นตน้ 



 
        การส่งและรับแหล่งข่าวจาก usenet จะใชโ้ปรแกรมสาํหรับอ่านขา่วเพื�อไปดึงชื�อของกลุ่มข่าวหรือหวัขอ้
จากเครื�องคอมพิวเตอร์ ที�ผูใ้ชเ้ขา้ไปขอใชบ้ริการ 
        เช่นเดียวกบัระบบชื�อโดเมน (DNS) กลุ่มข่าวจะมีการตั*งชื�อเพื�อใชเ้ป็นแบบมาตรฐาน ซึ� งชื�อกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ๆ คือ ชื�อหวัขอ้กลุ่มขา่วหลกั (major topic) ชื�อกลุ่มข่าวยอ่ย (subtopic) และ
ประเภทของกลุ่มข่าวยอ่ย (division of subtopic) ตวัอยา่งเช่น  
        1.4 การสนทนาออนไลน์(On-line chat) 
        การสนทนาออนไลน์ เป็นบริการหนึ�งบนอินเทอร์เน็ตที�ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคุยโตต้อบกบัผูใ้ชค้นอื�น ๆ ได้
ในเวลาเดียวกนั (real-time) การสนทนาหรือ chat (Internet Relay Chat หรือ IRC)ไดมี้การพฒันาไปอยา่ง
ต่อเนื�อง ปัจจุบนัการสนทนาระหว่างบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลสามารถใช ้
ภาพกราฟิก ภาพการ์ตูนหรือภาพเคลื�อนไหวต่าง ๆ แทนตวัผูส้นทนาได ้นอกจากการสนทนาแลว้ ผูใ้ชย้งั
สามารถแลกเปลี�ยนขอ้มูลและไฟลไ์ดอี้กดว้ย 
        การใชง้าน IRC ผูใ้ชจ้ะตอ้งติดต่อไปยงัเครื�องที�เป็นไออาร์ซีเซิร์ฟเวอร์ (IRC server) ที�มีการแบ่งห้อง
สนทนาเป็นกลุ่ม ๆ ที�เรียกว่า แชนแนล (channel) โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งมีโปรแกรมเพื�อใชส้าํหรับการสนทนา (ซึ� ง
สามารถดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต) เมื�อผูใ้ชต้ิดต่อกบัเครื�องเซิร์ฟเวอร์ไดแ้ลว้ กจ็ะเลือกกลุ่มสนทนาหรือ
หวัขอ้สนทนาที�สนใจ และเริ�มสนทนาไดต้ามความตอ้งการ ตวัอยา่ง โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที�นิยมใชก้นั 
ในปัจจุบนั เช่น ICQ(I Seek You) และ mIRC  
        การสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ในปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถใชสื้�อประสม 
(multimedia) ประกอบดว้ย เสียงพูด และภาพเคลื�อนไหว โดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟน ลาํโพง กลอ้ง
วีดีโอ และอื�น ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกและเพื�อประสิทธิภาพของการสนทนา ให้ดียิ�งขึ*น ในส่วนของ
โปรแกรม ไดมี้การพฒันาโปรแกรมเพื�อการสนทนาออนไลน์ที�มีคุณภาพ เช่น โปรแกรม Microsoft 
NetMeeting ที�สามารถสนทนากนัไปพร้อม ๆ กบัมองเห็นภาพของคู่สนทนาไดด้ว้ย 
        1.5 เทลเน็ต (telnet) 

        เทลเน็ตเป็นบริการที�ให้ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ตั*งอยูร่ะยะไกล โดยจะใชก้ารจาํลอง
เครื�องคอมพิวเตอร์ที�กาํลงัใชง้านอยู ่ใหเ้ป็นจอภาพ ของเครื�องคอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื�องนั*น การทาํงานใน
ลกัษณะนี*  จะช่วยประหยดัทั*งเวลาและค่าใชจ่้ายในกรณีที�ตอ้งเดินทางไปใชง้าน เครื�องคอมพิวเตอร์ระยะไกล 
การใชง้านเทลเน็ตจะเป็นการแสดงขอ้ความตวัอกัษร (text mode) โดยปกติการเขา้ไปใชบ้ริการเครื�อง
คอมพิวเตอร์ ระยะไกล จาํเป็นตอ้งมีรายชื�อผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน แต่ก็มีบางหน่วยงานที�อนุญาติให้เขา้ใชบ้ริการ
โดยไม่ตอ้งระบุรหัสผา่นเพื�อ เป็นการให้บริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ทั�ว ๆ ไป 



2.บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ 
        2.1 การขนถ่ายไฟล์(file transfer protocol) 
        การขนถ่ายไฟล ์หรือที�เรียกสั*น ๆว่า เอฟทีพี (FTP) เป็นบริการที�ใชส้าํหรับการแลกเปลี�ยนไฟลร์ะหว่าง
เครื�องคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใหบ้ริการไฟลจ์ะเรียกวา่ เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (FTP 
sever หรือ FTP site) 
        ขอ้มูลที�ใหบ้ริการขนถ่ายไฟลจ์ะมีลกัษณะหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติ งานวจิยั บทความ เพลง 
ข่าวสารทั�วไป หรือโปรแกรมฟรีแวร์ (freeware) ที�สามารถดาวน์โหลดและใชโ้ปรแกรมฟรี 
        ในบางครั* งเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใหบ้ริการขนถ่ายไฟลจ์ะให้บริการเฉพาะบุคคลที�มีบญัชีรายชื�ออยูใ่น
เครื�องคอมพิวเตอร์เท่านั*น แต่กฒี้เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ให้บริการขนถ่ายไฟลจ์าํนวนมากอนุญาตให้ผูใ้ชท้ั�วไป
ไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการ ถึงแมว้า่ในบางครั* งจะไม่อนุญาต ให้ขนถ่ายไฟลท์ั*งหมดกต็าม 
        2.2 โกเฟอร์ (gopher) 
        เป็นโปรแกรมประยกุตที์�ใหบ้ริการขอ้มูลในลกัษณะของการคน้หาจากเมนู(menu-based search) จาก
เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใหบ้ริการขอ้มูล โปรแกรมโกเฟอร์พฒันาโดยมหาวิทยาลยั Minnesota ในปี ค.ศ. 1991 
เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใหบ้ริการฐานขอ้มูลจะเป็นลกัษณะของเมนูลาํดบัชั*น (hierarchy) เพื�อเชื�อมโยงไปยงั
แหล่งขอ้มลูอื�น ๆ ที�กระจายกนัอยูห่ลายแหล่งได ้
        2.3 อาร์ซี (archie)  
        อาร์ซี เป็นการเขา้ใชบ้ริการคน้หาขอ้มูลจากเครื�องแม่ข่ายที�เป็นอาร์ซีเซิร์ฟเวอร์ (archie sever ) ซึ� งเป็น
แหล่งที�ช่วยให้ผูใ้ชค้น้หาสถานที�ของขอ้มูล จากนั*นก็จะไปคน้ขอ้มูลโดยตรงจากสถานที�นั*นต่อไป 
        2.4 WAIS (Wide Area Information Severs) 
        WAIS เป็นบริการคน้หาขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลที�อยูบ่นอินเทอร์เน็ตที�ไดร้วบรวมขอ้มูลและดรรชนีสาํหรับ
สืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชเ้พื�อสามารถเขา้ไปยงัขอ้มูลที�ตอ้งการและ
สามารถเชื�อมโยงไปยงัศนูยข์อ้มูล WAIS อื�นๆ ไดด้ว้ย 
        2.5 veronica 
        veronica ยอ่มาจาก very easy rodent-oriented net-wide index to computerized archives เป็นบริการที�
รวบรวมขอ้มูลเพื�อช่วยอาํนวย ความสะดวกในการคน้หาสิ�งที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
        2.6 การค้นหาข้อมูลโดยใช้เวบ็เบราเซอร์ 
        อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที�มีการเชื�อมโยงแหล่งขอ้มูลที�กระจดักระจายอยูท่ั�วโลก การคน้หา
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ถา้ผูใ้ชไ้ม่ทราบที�อยูข่องเวบ็ไซต์ ก็สามารถคน้หาแหล่งขอ้มูลโดยใชบ้ริการคน้หาขอ้มูล
ต่าง ๆ ที�ไดก้ล่าวมาแลว้ปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลที�ตอ้งการเป็นเรื�อง ที�กระทาํไดส้ะดวกและรวดเร็ว การพฒันา



เวบ็ไซตที์�ช่วยสืบคน้แหล่งขอ้มูลที�เรียกวา่ เครื�องคน้หา (search engine) ช่วยให้การคน้หาทั*งในรูปของ 
ขอ้ความและกราฟิกกระทาํไดโ้ดยง่าย เวบ็ไซตที์�ช่วยสาํหรับการสืบคน้ขอ้มูลที�เป็นที�รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
ไดแ้ก่ yahoo.com, altavista.com, lycos.com, excite.com, ask.com, infoseek.ccom 

(ที�มา  http://pirun.ku.ac.th/~b5011172/Page_5.html) 
 

 
 

3. บริการค้นหาข้อมูล  
การบริการคน้หาขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต ซึ� งมีแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ มากมายหลายพนัลา้นแฟ้มบรรจุอยูใ่ห้

ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้มาใชง้าน นบัว่าไดเ้ป็นรูปแบบการบริการที�เขา้มามีบทบาทต่อทุกส่วนของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะ 
ดา้นการศึกษา และภาคธุรกิจที�ตอ้งใชข้อ้มูลเพื�อการตดัสินใจ หรือวางแผนการการทาํงาน ซึ�งโปรแกรมช่วย
คน้หาแฟ้มขอ้มูลมีดงันี*   

อาร์คี (Archie) เป็นโปรแกรมที�ช่วยในการคน้หาแฟ้มที�ผูใ้ชท้ราบชื�อแฟ้มแต่ไม่ทราบว่าแฟ้มขอ้มูลนั*น
อยูใ่นเครื�องบริการใดในอินเทอร์เน็ตโปรแกรมนี*จะสร้างบตัรรายการแฟ้มไวใ้นฐานขอ้มูล เมื�อตอ้งการคน้ว่า
แฟ้มตามชื�อในฐานขอ้มูล อยูใ่นเครื�องบริการใด เพียงเรียกใชโ้ปรแกรมอาร์คแีลว้พิมพชื์�อแฟ้มขอ้มูลที�ตอ้งการ
ลงไป โปรแกรมอาร์คีจะตรวจคน้ชื�อแฟ้มจากฐานขอ้มูล และแสดงชื�อแฟ้มพร้อมรายชื�อเครื�องบริการที�เกบ็แฟ้ม
นั*นใหท้ราบ เมื�อทราบชื�อเครื�องบริการแลว้กสามารถใชโ้ปรแกรมเอฟทีพี เพื�อถายโอนแฟ้มขอ้มูลมาเก็บ ลงใน
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ด ้ 



โกเฟอร์ (Gopher) เป็นโปรแกรมที�มีรายการหรือเมนู (Menu) ใหเ้ลือกเพื�อช่วยหลือผูใ้ชใ้นการคน้หา
แฟ้มขอ้มูลเกี�ยวกบัหัวขอ้ที�ระบุไวโ้ดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งทราบหรือใชร้ายละเอียดของแฟ้มขอ้มูล ทั*งสิ*นผูใ้ช้
เพียงแต่เลือกอ่านในรายการหรือเมนูที�มีใหเ้ลือก และกดแป้น Enter เท่านั*น จะพบรายการ ที�เกบ็ไวใ้นเมนู
ปรากฏขึ*นมามากมายผูใ้ชส้ามารถเลือกอ่านหรือเก็บบนัทึกแฟ้มที�ตอ้งการไวใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ดเ้ลย  

เวอร์โรนิคา (Veronica) เป็นโปรแกรมคน้หาขอ้มูลที�พฒันาขึ*นมาจากการทาํงานของระบบโกเฟอร์ ช่วย
ในการคน้หาขอ้มูลที�ตอ้งการโดยไม่ตอ้งผา่นระบบเมนูตามลาํดบัขั*นของโกเฟอร์เพียงแต่พิมพค์าํสาํคญั 
(Keyword) ลงไปใหร้ะบบคน้หาเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัคาํนั*น ๆ ขึ*นมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เวส (WAIS: Wide Area Information Server) เป็นโปรแกรมสาํหรับใชเ้ป็นเครื�องมือที�ช่วยสืบคน้
ขอ้มูล โดยการคน้จากเนื*อหาแทนการคน้ตามชื�อแฟ้มขอ้มูล จากฐานขอ้มูลจาํนวนมากที�กระจายอยทูวัโลกการ
ใชง้านผูใ้ชต้อ้งระบุชื�อเรื�อง หรือคาํหลกัที�เกี�ยวกบัเนื*อหาขอ้มูลที�ตอ้งการคน้หลงัจากใชค้าํสั�ง คน้หาขอ้มูล 
โปรแกรมเวสจะช่วยคน้ไปยงัแหล่งขอ้มูลที�ต่อเชื�อมกนัอยใูนอินเทอร์เน็ตโดยคน้เอกสารที�เกี�ยวขอ้งตรงกบัคาํ
หรือวลีสาํคญั ที�ผูใ้ชร้ะบุ มาให้มากที�สุด ผูใ้ชเ้ลือกแฟ้มหรือขอ้มูลที�ตอ้งการบนัทึกเก็บไดเ้ช่นกนั 

เซิร์ช เอนจินส์ (Search Engines) เป็นเครื�องมือช่วยคน้หาขอ้มูลในระบบอินเทอร์เน็ต ที�ไดรั้บความนิยม
มากที�สุดในปัจจุบนั โปรแกรมช่วยคน้หาซึ� งมีอยูม่ากมาย เช่นYahoo, Alta Vista, HotBot, Excite และ Google เป็นตน้ 
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใชว้ิธีพิมพค์าํหรือขอ้ความ ที�เป็นคาํสาํคญัเขา้ไป โปรแกรมจะ
แสดงรายชื�อของแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งขึ*นมา ผูใ้ชส้ามารถคลิกไปที�รายชื�อต่าง ๆ เพื�อเขา้ไปดูขอ้มูลตาม
รายการนั*น ๆ ได ้หรือจะเลือกคน้จากหวัขอ้ในหมวดต่าง ๆ(Categories) ที�โปรแกรมไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการต่าง ๆ 
โดยเริ�มจากหมวดที�กวา้ง จนลึกเขา้ไปสูหมวดยอยได ้

4. บริการข้อมลมลัตมีิเดยี เวลิด์ไวด์เวบ็(World Wide Web: WWW)  
WWW เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที�ไดรั้บความนิยมอยางมาก เนื�องมาจากลกัษณะเด่นของ

เวิลดไ์วดเ์วบ็ที�สามารถนาํเสนอขอ้มูลมลัติมีเดียที�แสดงไดท้ั*งตวัหนงัสือ ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และเสียงซึ� งมีอ
ยมูากมายทาํใหเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความน่าสนใจขึ*นมาก เป็นการจุดประกายให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
ขึ*นในโลกอินเทอร์เน็ต และกลายเป็นแหล่งทรัพยากร ของกระบวนการเรียนการสอนที�สนองต่อกระบวนการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  เทคโนโลยขีอง WWW ทาํให้โลกไร้พรหมแดน เพราะความสามารถในการเชื�อมโยงขอ้มูล
จากตาํแหน่งหนึ�งไปยงัอีกตาํแหน่งหนึ�งไดด้ว้ยการคลิกเมาส์ที�จุดเชื�อมโยงเพียงครั* งเดียวทาํให้สามารถผกู
เรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งกนัจากแหล่งขอ้มูลต่างๆทั�วทุกมุมโลกเขา้ดว้ยกนัได ้เอกสารบนเครือข่าย WWW เป็น
เอกสารรูปแบบพิเศษที�เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) ซึ� งตอ้งใชโ้ปรแกรมบราวเซอร์ในการ
แสดงผล สามารถแสดงไดท้ั*งตวัอกัษร รูปภาพเสียง ภาพเคลื�อนไหว หรือ วีดิทศัน์ ไฟลภ์าษา HTML สามารถ



เกบ็ไวบ้นเครื�องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบติัการ(OS) อะไรก็ได ้การเขา้ถึงหน้าเอกสาร HTML บน
เวบ็ไซตต่์างๆ ใชโ้ปรแกรมบราวเซอร์(Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera)เราจะตอ้งทราบที�อยขูอง
เวบ็ไซตน์ั*นๆ ที�เรียกกนัว่า   URL (Uniform Resource Locators) เสียกอน เช่น http://www.nectec.or.th 
http://www.google.com ตวัอกัษร www ที�พิมพล์งใน Url คือ ตวัระบุว่าเรากาํลงัเรียกใชบ้ริการ การเปิดหนา้
เอกสารเวบ็เพจแบบขอ้มูลมลัติมีเดีย เวิลดไ์วดเ์วบ็ นั�นเองซึ�งการเปิดใชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนั เราจะพบว่าใช้
เทคโนโลยกีารใหบ้ริการแบบWWW เกือบทั*งสิ*น 

 

  
 

5. จรรยาบรรณการใช้งานอนิเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ต เป็นสื�อสาธารณะที�ใคร ๆ กส็ามารถเปิ ดเขา้ใชไ้ดท้วัโลก ดงันนัผูใ้ชบ้ริการตอ้งมีจรรยาบรรณและ
ความระมดัระวงัในการใชง้าน เพราะนอกจากความปลอดภยัของขอ้มูลในเครื�องแลว้ยงั มีกฎหมายควบคุมพร้อม
บทลงโทษไวด้ว้ย ในเรื�องจรรยาบรรณการใชอ้ินเทอร์เน็ตนี*  ยนื ภู่วรวรรณ (2547: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงบญัญติั 10 
ประการ ซึ�งเป็นจรรยาบรรณที�ผูใ้ช ้อินเทอร์เน็ตพงึยดึถือไว ้เป็นแม่บทของการปฏิบติั เพื�อให้การใชอิ้นเทอร์เน็ตมี
ประโยชน์และเอื*อต่อกนัมากที�สุด ดงันี**

ั�
  

(ที�มา: http://www.skn.ac.th/a_cd/internet/webucation.html)  
1. ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้าย หรือละเมิดผูอื้�น  
2. ตอ้งไม่รบกวนการทาํงานของผูอื้�น 
3. ตอ้งไม่สอดแนม แกไ้ข หรือเปิดดูแฟ้มขอ้มูลของผูอื้�น 
4. ตอ้งไม่ใชค้อมพวิเตอร์เพื�อการโจรกรรมขอ้มูลขาวสาร 
5. ตอ้งไม่ใชค้อมพวิเตอร์สร้างหลกัฐานที�เป็นเทจ็ 
6. ตอ้งไม่คดัลอกโปรแกรมของผูอื้�นที�มีลิขสิทธิ�  
7. ตอ้งไม่ละเมิดการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที��ตนเองไมมีสิทธิ�  
8. ตอ้งไม่นาํเอาผลงานของผูอื้�นมาเป็นของตน 



9. ตอ้งคาํนึงถึงสิงที�จะเกิดขึ*นกบัสงัคมอนัติดตามมาจากการกระทาํของท่าน 
10. ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท  

ขอ้แนะนาํ จรรยาบรรณที�ควรเรียนรู้ทั*งการใช ้กฎระเบียบ กฎหมายควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์ นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากเวบ็ไซตที์�เขา้ชมทุกเวบ็ ซึ�งผูดู้แลเวบ็ (Administrator) จะมีขอ้แนะนาํการใชอ้ยูทุ่กเวบ็ไซต์
สาํหรับกฎหมายเกยวกบการควบคุมและบทลงโทษดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษาไดจ้าก พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2551 ที�เวบ็ไซต:์ http://elearning.medicine.swu.ac.th/news/wp-admin/doc/computer_law.pdf 


