สอบสวนภูมิหลังอินเทอรเน็ต
การสื่อสารทางเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เครื่องคอมพิวเตอรสามารถชวย
ใหผูใชเชื่อมโยง ไปยังแหลงขอมูล ขนาดใหญซึ่งกําลังเขาครอบคลุมพื้นที่บนโลกกลม ๆ ใบนี้ทุกขณะ คําวาอิน
เทอรเน็ตเริ่มเขามามีบทบาทตอการตาง ๆ อยางตั้งตัวกันแทบไมทัน หลายคนยังไมรูดวยซํ้าวาเจาอินเทอรเน็ตที่
วานี้คืออะไร และเปนอยางไร อินเทอรเน็ต!!
อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขาวคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลกใบนี้ อินเทอรเน็ตใชเปนเพียงชิ้นสวนของ
ซอฟตแวรหรือฮารดแวรเทานั้น แตหมายถึงระบบคอมพิวเตอรสายเคเบิลและผูคนอีกมากมายสําหรับนักเทคนิค
แลวอินเตอรเน็ตคือเน็ตเวอรก ของคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค ที่สื่อสารไปยังเน็ตเวิรคกลุมอื่น ๆ ผานสิ่งที่เรียกวา
Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือที่รูจักกันวา TCP/IP
TCP/IP คือกฎขอบังคับที่ใชกําหนดวิธีในการสงขอมูลขาวสารผานระหวางเครื่องคอมพิวเตอร โปรโต
คอลการสื่อสารจะชวยให ระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีอยูมากมายหลายชนิด ใชระบบปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป
สามารถสื่อสารเขาดวยกันได นั่นเปนเรื่องที่ สําคัญมากเพราะอินเทอรเน็ตไมไดสรางขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร
เพียงชนิดเดียว TCP/IP จะทําใหระบบคอมพิวเตอรทั่วโลก หลายรอยรูปแบบสามารถสื่อสารรวมกันบน
อินเตอรเน็ตได สําหรับผูคนที่ใชงานอินเทอรเน็ตแลวเครือขายนี้ไมไดเปนเพียงเน็ตตเวอรก โปรโตคอล หรือ
ระบบปฎิบัติการเทานั้นมันหมายถึงชุมชนหรือกลุมสังคมที่ยิ่งใหญ สําหรับพวกเขาเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขา เขาใกล
สิ่งที่เรียกวาไซเปอรสเปซมากขึ้น (Cyberspace เปนคําที่นักเขียนชื่อ William Gibson ใชในนวนิยายวิทยา
ศาสตรคลาสสิคเรื่อง Neuromancer ของเขา) มันหมายถึงพื้นที่อิเล็กทรอนิกสที่ผูคนและซอฟตแวรโปรแกรมตาง
ๆ ทํางานเปนที่ซึ่งใชเรียนรู และอยูรวมกันอยางสงบสุข (บางครั้งก็ไม)
อินเทอรเน็ตมาจากไหน
==============
เรื่องราวความเปนมาของอินเทอรเน็ตมักจะมีในหนังสือตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตอยูเสมอ
ซึ่งก็เปนสิ่งที่ถูก เพราะผูที่จะรูจักกับอินเทอรเน็ตก็ควรทราบถึงการความเปนมาของมันดวย เชนเดียวกันที่ผูเขียน
จะนํามาเลาใหคุณทราบอยางคราว ๆ ตามเนื้อที่ซึ่งคอนขางจํากัดนี้
อินเทอรเน็ตไดเริ่มตนขึ้นในป 1969 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการที่ชื่อ ARPA (Advanced
Research Projects Agency) ไดจัดตั้งระบบเน็ตเวิรคซึ่งเปนจุดเริ่มตนของอินเทอรเน็ตขึ้น ในเวลานั้นเน็ตเวิรคนี้
มีชื่อเรียกวา ARPAnet และไดถูกใชเปนเครื่องมือ ในการสื่อสารขอมูลทางการทหาร, ใชในการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาและใชในมหาวิทยาลัย ปญหาหลักของระบบเครือขาย คอมพิวเตอรในขณะนั้นคือเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกตัวที่อยูในระบบเน็ตเวอรก ตองทํางานของระบบรวมกันทั้งหมด หากตัวใดตัวหนึ่ง หยุดทํางานลง
ไปตัวอื่น ๆ ก็จะไมสามารถทํางานตอไปได ยกตัวอยางเชนมีคอมพิวเตอรเชื่อมอยูในสายสัญญาณ 3 ตัว หากตัว
กลาง เกิดเสียกลางคันอีก 2 เครื่องหัวทายก็ตองหยุดเชนกัน ลองคิดดูวารัฐบาลของสหรัฐจะทําอยางไรหาก
ระบบเน็ตเวิรคหยุดทํางาน ขณะที่อยูในชวงสงครามเย็นขณะนั้นเปนเรื่องที่เลวราย ระบบเน็ตเวิรคขณะนั้นจึงยัง
ถือวาใชงานจริงไมได

ARPAnet จึงกลายเปนเน็ตเวิรคที่มีลักษณะเฉพาะตัวกลุมแรก เหตุผลแรกก็เพราะ ARPAnet มี
ลักษณะของการกระจายอํานาจ ในการทํางานไมมีคอมพิวเตอรศูนยกลางเพียงตัวเดียวที่คอยสั่งการ หาก
คอมพิวเตอรตัวใดตัวหนึ่งในระบบหยุดทํางานลงไปเพื่อการใด ก็เปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดที่เครื่องอื่น ๆ จะตองคง
ความสามารถในการติดตอสื่อสารตอไป คงจะพอเดาออกวาเรื่องนี้มีความสําคัญ ตออเมริกาอยางไร ARPAnet
จึงจําเปนตองเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ ตัวเขาดวยกันและคอยสื่อสารขอมูลตาง ๆ อยางอัตโนมัติ แมวา
คอมพิวเตอรตัวหนึ่งตัวใดจะหยุดทํางานลงไปก็ตาม
ARPAnet ไดเริ่มเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานที่ 4 แหงดวยกันไดแก มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด, UCLA, UC
Santa Barbara และมหาวิทยาลัยยูทารตอมาในป 70 ARPAnetจึงถูกเริ่มนํามาใชในวงกวางขึ้นไมเฉพาะแต
เพียงในการทหารของสหรัฐอีกตอไป เมื่อมหาวิทยาลัยและกระทรวงกลาโหมไดทําการวิจัยและยินยอมที่จะเชื่อม
ระบบเน็ตเวอรเขาดวยกัน หลังจากป 70 ARPAnet จึงไดกําหนดมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารขึ้นใหเปนแบบ
อยางเดียวกันทั้งหมดและทําใหการเติบโตของระบบเน็ตเวอรกเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วจนถึงป 1983 คอมพิวเตอรทุกตัวภายใน ARPAnet ก็ใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด นั่นก็คือมาตร
ฐาน TCP/IP ที่ใชกันมา จนถึงปจจุบันนั่นเอง
ในป 1983 การทํางานบนระบบเน็ตเวอรกจึงเดนชัดวาไมไดถูกใชในจุดประสงคทางการทหารอีกตอไป
และไดแยกออกเปน 2 เน็ตเวิรคดวยกันคือสวนหนึ่งกลายเปน MILNET เน็ตเวิรคที่ใชในกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐสําหรับดําเนินงานทางการทหาร แตเพียงอยางเดียว อีกสวนหนึ่งก็คือ ARPAnet ซึ่งถูกใชในงานวิจัยและ
ขยายตัวออกไปอีกอยางรวดเร็ว
ในป 1987 หนวยงาน National Science Foundation ไดสรางเน็ตเวิรค ของตนเองขึ้นในชื่อวา
NSFnet มีโครงสรางและจุดประสงค ที่คลายคลึงกันจึงเริ่มทํางานรวมกันและรวมตัวเขาดวยกันในที่สุด ปจจุบัน
NSFnet ยังคงเปนเครือขายหลักของการเชื่อมโยงอินเทอรเน็ต ในประเทศสหรัฐอเมริกา
กลางป 80 หนวยงาน National Science Foundation ไดเริ่มเตรียมกองทุนในการจัดตั้งเน็ตเวอรก
สําหรับวิจัยและศึกษาคนควา ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และเริ่มเชื่อมโยงการสื่อสารเขากับ NSFnet ขณะนั้นเองเรื่อง
ประเภทเดียวกันก็เกิดขึ้นอยางกวางขวาง การศึกษา, หนวยงานในภาครัฐและผูที่สนใจทั่วไปเริ่มเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอรของตนเขาสูเน็ตเวอรกและเชื่อมเน็ตเวอรกเหลานั้นเขาสูเน็ตเวอรกอื่น ๆ
จุดประสงคหลักของ NSFnet ก็เพื่อรองรับการศึกษาและการคนควาวิจัยไมใชเพื่อมีไวเพื่อการทํางาน
ในเชิงพาณิชยเพื่อหารายได จากการใดๆ ในเน็ตเวอรกอยางไรก็ตามขอกําหนดในเรื่องที่ควรปฎิบัติและไมควรป
ฎิบัติยังปรากฎไมชัดเจนนัก ดังนั้น NSFnet จึงไดกําหนด นโยบายที่ชัดเจนสําหรับจุดประสงคในการใชงานขึ้น
หามใชระบบเน็ตเวิรคในการทํางานคาแมกระทั่งใชสื่อสารขอมูล (ที่เกี่ยวของกับ การทําธุรกิจ) ระหวางระบบ
เน็ตเวิรคใด ๆ ภายใต NSFnet
ในป 1991 กลุมของระบบเน็ตเวอรกที่ทํางานกันในเชิงพาณิชยก็ไดจัดตั้งเน็ตเวอรก Commercial
Internet Exchange (CIX) ของตนเองขึ้นและเกิดการใชงานระบบเน็ตเวิรคในดานสกปรกขึ้นหลาย ๆ อยาง
ปจจุบันผูใชที่ทําธุรกิจสามารถเชื่อมโยงการสื่อสาร ไปยังบุคคลอื่น ไดอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย
ผานทาง CIX มากกวาที่จะใช NSFnet ซึ่งหมายความวาความรวมมือทางธุรกิจ, การสนับสนุนทางดานเทคนิค
ในเรื่องของอีเมล, การชําระคาใชจายเพื่อเขาใชระบบฐานขอมูล รูปแบบเหลานี้ของเน็ตเวิรค CIX เปนการสง
เสริมการเติบโตของเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น

อินเทอรเน็ตเปนการรวมตัวกันของ NSFnet, ARPAnet, CIX และระบบเน็ตเวิรคอื่นๆ อีกมากมายทั่ว
โลกซึ่งกําลังขยายตัวออกไป อีกอยางไมหยุดนิ่งพรอม ๆ กับการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนระบบที่พวกเขา
ตองการไมวาระบบนั้นจะใชทําอะไรก็ตามที
ทําอะไรในอินเทอรเน็ตไดบาง
==================
คุณสามารถทําอะไร ๆ ไดหลายอยางในอินเทอรเน็ต พอจะยกตัวอยางใหเห็นไดบางดังนี้
- สามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) ไปถึงเพื่อนที่อยูตางมหาวิทยาลัย, บริษัทหรือแมกระทั่งอยู
ตางประเทศไดอยางรวดเร็ว
- ดาวนโหลดซอฟตแวรเวอรชั่นใหมจากบริษัทผูผลิต, โปรแกรมภาพยนตร, มิวสิควิดีโอ, เพลงใหม ๆ
จากคายเทป
แมกระทั่งภาพนูดจากนิตยสาร playboy มาที่บานได
- เลมเกมใด ๆ ก็ไดรวมกับผูใชอินเทอรเน็ตคนอื่น ๆ ซึ่งอยูหางไกลกันออกไปหลายพันกิโลเมตร
- สมัครเปนสมาชิกแม็กกาซีนผานอินเทอรเน็ต
- สั่งซื้อสินคาเชน คอมแพคดิสด, ซอฟตแวร, เสื้อยืด, กระเปา ฯลฯ ผานอินเทอรเน็ต ปอนหมายเลข
บัตรเครดิต ที่อยูแลว รอรับสินคาอยูที่บาน
- รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวตาง ๆ ที่คุณสนใจเชนการถายรูป การทําอาหาร เรื่องทาง
ดานการเมือง จิตวิทยา ฯลฯ กับเพื่อนรวมกลุมคนอื่น ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูกันคนละซีกโลกได
- เขาใชงานฐานขอมูลทางดานการแพทย, วิทยาศาสตร ฯลฯ เปนตน
อินเทอรเน็ตฟรี ใชใหม ??
===============
คําตอบก็คือไมใช เปนความเขาใจที่ผิดๆ ซึ่ง บางทีอาจจะเปนความคิดที่ไดมาจากนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือพนักงานบริษัทเอกชน หนวยงานทางภาครัฐที่สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดโดยไมตองเสียคา
ใชจาย ซึ่งก็ตองขอบคุณสําหรับความเอื้อเฟอจากมหาวิทยาลัย, บริษัทรวมทั้งรัฐบาลที่เปนผูแบกภาระคาใชจาย
ตาง ๆ ใหอยางไรก็ตามยังมีผูใชกลุมหนึ่งที่ตามเปนจริงแลวตองเสียคาใชจาย ในการเขาไปใชงานอินเทอรเน็ต
แตถาหากคุณเปนคนหนึ่งที่สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ก็ใหรูไววาจะตอง มีบุคคลที่
คอยเสียคาใชจายใหอยางแนนอน
แตการเขาไปใชขอมูลในอินเทอรเน็ตฟรีใชใหม?
=============================
สําหรับคําถามนี้คําตอบคือใช สําหรับผูใชอินเทอรเน็ตที่ตองเสียคาใชจายนั้น โดยทั่วไปแลวจะเสียคา
ใชจายโดยนับจากระยะเวลา ของการเชื่อมโยงเขาไปในระบบออนไลน ไมใชเสียจากการเขาไปทําการใด ๆ ในอิน
เทอรเน็ต สมมุติวาศูนยบริการอินเทอรเน็ตที่คุณเปน สมาชิกอยูคิดคาใชจายชั่วโมงละ 100 บาท ระยะเวลา 1 ชั่ว

โมงที่คุณเขาไปใชงานในอินเทอรเน็ตนั้น ไมวาคุณจะเขาไปเลนเกม, คนหาขอมูล ดาวนโหลดโปรแกรมหรือทํา
การใด ๆ ก็ตามคุณก็จะเสียเงิน 100 บาท บรรดาแหลงขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในอินเทอรเน็ตนั้น วนแตเปนสิ่งที่อนุ
ญาติใหใชงานกันอยางอิสระโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด
หากเราลองพิจารณากันแลวจะพบวาแหลงของขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในอินเทอรเน็ตนั้นไมไดมาฟรี ๆ แต
ตองใชเวลาและเงิน ในการลงทุน และพัฒนาเพื่อใหขอมูลเหลานั้นสามารถใชงานได เครื่องคอมพิวเตอร,
อุปกรณทางดานเน็ตเวิรค, ซอฟตแวร และการบํารุงรักษาตาง ๆ ไดถูกจายไปโดยรัฐบาล, บริษัทธุรกิจและเวลา
สวนตัวรวมทั้งเงิน อยางไรก็ตามทุก ๆ หนวยงานยอมมี จุดมุงหมายของตนเองทั้งสิ้น สถาบันสําหรับนักวิชา
การจะเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับผูใชงานที่จะเขามาคนควาอยูเสมอ เพราะจุดมุงหมายของสถาบันก็คือสง
เสริมและกระจายความรูใหแกบุคคลทั่วไป บริษัททางดานธุรกิจ ก็จะจัดเตรียมบริการ ไวใหผูใชทั้งนี้ก็เพื่อเปน
การสงเสริมชื่อเสียงของทางบริษัทเองเปนตน
นักเรียนละทําไงถาตองเสียคาใชจายบนอินเทอรเน็ต
=================================
สําหรับคําถามขอนี้ตอบไดงาย ๆ ถาหากคุณยังเปนนักเรียน นักศึกษาที่ยังไมมีรายไดเปนของตนเองแต
ตองการทํารายการบางอยาง ที่ถูกกําหนดใหผูทํารายการจายคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการเขาไปทําการ
เหลานั้น เชนดาวนโหลด ขอมูลที่มีมูลคาหรือการสั่งซื้อสินคา, สมัครเปนสมาชิก ฯลฯ คําตอบสําหรับคุณก็คือขอ
หมายเลขบัตรเครดิตจากคุณพอ, คุณแม, พี่หรือญาติผูใหญของคุณเก็บไว (ควรไดรับอนุญาติจากทานเสียกอน
ดวย)
เครือขายอินเทอรเน็ตทางดานธุรกิจในปจจุบันมีสิ่งตาง ๆ ที่ตองอาศัยการชําระคาใชจายในการเขาไป
เรียกใชงานเพิ่มขึ้นมากมาย คุณจะพบกับฐานขอมูลลักษณะพิเศษเฉพาะ รวมทั้งบริการในระบบออนไลนที่จะ
เขาไปใชไดก็ตอเมื่อมีการชําระคาธรรมเนียมอยูมากมาย
ถาอินเทอรเน็ตดี ทําไมตองใชงาน CompuServe, Prodigy หรือบริการออนไลนอื่น ๆ อีก
=======================================================
ถึงแมวาอินเทอรเน็ตจะเปนระบบเครือขายที่มีขนาดที่ใหญมีขอมูลมากมายมหาศาลก็ตาม แตหากจะ
เปรียบเทียบบริการขอมูลทางดานออนไลนแลว ก็มีสิ่งที่นาพิจารณาอยูบางมีขอมูลขาวสารบางอยางที่คุณจะพบ
เฉพาะใน อินเทอรเน็ตไมสามารถพบไดในบริการออนไลนอื่น ๆ เชนเดียวกับที่บริการออนไลนอื่น ๆ ก็จะมีขอมูล
บางอยางที่คุณไมสามารถคนหา ไดในอินเทอรเน็ต ระบบบริการออนไลน Apple’World มีบทความจากแม็กกา
ซีน MacWorld ในเลมกอน ๆ เตรียมไวใหผูใช, America Online มีขอมูลสารานุกรม Encyclopediaที่รวบรวมขอ
มูลที่นาสนใจมากมายเตรียมไวบริการผูใชในรูปแบบออนไลน, CompuServe ก็มีดัชนี ความรูฐานขอมูลของ
เรื่องราวทางดานคอมพิวเตอรวิศวกร ธุรกิจและวิทยาศาสตร (ยกตัวอยางเพียงบางสวนของแหลงขอมูล นักรอย
นับพันชนิดที่มีอยูในระบบเทานั้น) แตก็นาเสียดายที่คุณไมสามารถพบขอมูลทั้งหมดนี้ไดจากอินเทอรเน็ตเพียง
แหงเดียว)
ระบบบริการออนไลนเหลานั้นมีขอดีหลัก ๆ อยูเหนือกวาอินเทอรเน็ตตรงที่ขอมูลตาง ๆ อยูเหนือกวาอินเทอรเน็ต
ตรงขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในระบบไดถูกจัดระบบระเบียบไวอยางดี ขณะที่อินเทอรเน็ตคอนขางจะมีชื่อเสียงในดาน

ความไมเปนระบบระเบียบของขอมูล ที่มีใหบริการซึ่งเปนการยากสําหรับผูใชงานที่จะเขาไปรวบรวมขอมูลหลาย
ๆ อยางไดในเวลาที่คอนขางจํากัด
มีผูใชอินเทอรเน็ตมากนอยแคไหน
=====================
ไมมีใครรูแนชัดวามีผูใชเขาไปใชงานในระบบออนไลนอินเทอรเน็ตมากนอยแคไหนเพราะเปนไปไมไดที่
จะสํารวจผูใชเหลานั้น แตจากการคาดคะเนแลวพบวาอินเทอรเน็ตมีผูใชมากกวา 10 ลานคนอยางแนนอน และ
คาดวาจํานวนจะเพิ่มขึ้นไปถึง 100 ลานคนภายในคริสตศตวรรษนี้
จํานวนของผูใชที่เรียกใชงานเฉพาะอีเมลภายในอินเตอรเน็ตนั้นไมเปนที่นาสงสัยเลยวาจะมีจํานวนสูง
กวา เพราะเปนเครื่องมือ ที่มีประโยชน ซึ่งราคาถูกที่สุดและธรรมดาที่สุดในการเขาใชงานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเติบโตเร็วเพียงไหน
===================
จากเครือขายหลัก ARPAnet ในอดีตไดเชื่อมโยงผูใชจาก 4 พื้นที่เขาดวยกัน ซึ่งอาจมีผูใชอยูไมกี่รอย
คน พอถึงป 1972 มีเครือขายกวา 40 พื้นที่เชื่อมโยงเขากับ ARPAnet สําหรับวันที่อินเทอรเน็ตไดเชื่อมโยงระบบ
เครือขายตาง ๆ เขาดวยกันมากกวา 10,000 เครือขาย จากเดือนมีนาคม 1993 เกือบ 3 ปที่ผานมามีเครื่อง
คอมพิวเตอรโฮส (Host) ประมาณกวา 2.1 ลานโฮสอยูในอินเทอรเน็ต
ขอมูลเหลานี้ทําใหคาดประมาณไดวา อินเทอรเน็ตมีอัตราการเจริญเติบโตมากถึง 65 เปอรเซ็นตตอป
เลยทีเดียว และถาหาก อินเทอรเน็ตยังคงเติบโตตอไปในอัตรานี้เรื่อย ๆ แลวละก็ประชากรผูใชงานในอินเทอรเน็ต
ก็จะเทียบเทากับประชากรของโลกภายในป
ค.ศ. 2003
สงทาย
=====
ถึงตอนนี้คุณ ๆ คงพอที่จะรูจักกับคําวาอินเทอรเน็ตกันขึ้นมาบางแลว ประชากรในประเทศอเมริกาหรือ
ประเทศแถบยุโรป รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกรูจักอินเทอรเน็ตมากอนชาติเรา วงการของการศึกษาและ
หนวยงานตาง ๆ ของประเทศเหลานั้น ไดกาวเขาสูระบบอินเทอรเน็ตกันแทบทั้งสิ้น เราคงตามเทคโนโลยีเขาไม
ทันเปนแนถาหากยังไมรับศึกษาคนควาเสียแตเนิ่น ๆ รีบมาสัมผัสกับอินเทอรเน็ตกันเถอะมันจะกลายเปนสิ่งที่จํา
เปนตอชีวิตประจําวันของเราในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมไดแนนอน
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