
หน่วยการเรียนรู้ที่   4    เรื่อง   อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1    เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   

                              การเรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชพอย่างมีประสิทธิภาพ  

                              ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม. 3          ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง   :   ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต  การใช้งานอินเทอร์เน็ต   เช่น   อีเมล    

                                                Blog   การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล   การสืบค้นข้อมูล   และการใช้โปรแกรม 

                                                เรียกข้อมูล  ( search  engine )  การสนทนาบนเครือข่าย  

                                                คุณธรรมแล จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ต  

                                                กับสังคม   มารยาท  ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต       



 อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

บทน า 

                 อินเทอร์เน็ต   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยครอบคลุมทั่วโลก   
โดยใช้โพรโทคอล  ( Protocol )  เป็นภาษาในการสื่อสารกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์   การใช้งานอินเทอร์เน็ตมี
หลายรูปแบบ  เช่น  อีเมล   blog  การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล          
( search  engine )  การสนทนาบนเครือข่ายหรือเว็บบอร์ด  

   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
ปัจจุบันทุกวงการในโลกสามารถติดต่อ โอนย้าย และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ช่วยให้การปฏิบัติงานทั้งทางด้านส่วนบุคคล  ธุรกิจและราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

            
 

 
 
 
 
 
 



ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 

                       อินเทอร์เน็ต  (Internet)  หมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  (International  
Network)  ประกอบด้วย  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยจ านวนมากมาย โดยในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายจะสามารถ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อการเรียกใช้  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ตลอดจนสนทนากันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะข้อมูลที่ปรากฏใน
เครือข่ายเป็นตัวอักษร  รูปภาพ   ภาพเคลื่อนไหว   เสียง   เรียกว่า  สื่อประสม  (Multimedia)  อินเทอร์เน็ตถือเป็น
ห้องสมุดโลก โดยเปิดช่องทางให้ผู้ต้องการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะใส่ข้อมูลข่าวสารไว้ในเครือข่าย และผู้ใช้บริการ
สามารถเรียกหรือสืบค้นข้อมูลได้  

                   

 

 

 

 

                   สมญาของอินเทอร์เน็ต คือ  เครือข่ายไร้พรมแดน เพราะการเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ านวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ทั้ง ข้อความ  ภาพ  เสียง  บันเทิง และแฟ้มข้อมูลที่ประโยชน์ต่าง ๆ   
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถใช้บริการเครือข่ายได้จากทุกมุมโลก เพียงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
เชื่อมต่อเท่านั้น 

 

 

 

 

 
 
 
 



พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต     
                 อินเทอร์เน็ต  ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1969  (พ.ศ. 25 12)  โดย 
ส านักงานโครงการวิจัยชั้นสูง  กระทรวงกลาโหม  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
หน่วยงานที่ดูแลเครือข่าย  คือ  “ARPA”   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชื่อว่า  
“อาร์พาเน็ต”  (ARPANET : Advanced  Research  Projects  Agency  
NETwork )    แรกเร่ิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านการศึกษาและวิจัยด้านการทหาร  ต่อมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ขอเข้าใช้
มากขึ้น จึงได้แยกเครือข่ายออกโดยเครือข่าย  MILNET  (Military Network) 
ใช้ด้านการทหาร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Internet)  ส าหรับผู้ใช้ทั่วไปใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเร่ิมใช้โปรโตคอลชื่อ  “DARPA”   ต่อมา  ARPA  
ได้สร้างมาตรฐานในการเชื่อมต่อขึ้นใหม่และใช้มาจนถึงปัจจุบัน คือ  TCP/IP  
(Transmission  Control  Protocol / Internet  Protocol)     

      การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เร่ิมในปี พ.ศ.  2530  ประเทศไทยได้มีการเชื่อมโยงการใช้
อินเทอร์เน็ต  โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT)  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เชื่อมต่อไปยัง
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  

           พ.ศ.  2535    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   (เน็คเทค  :  NECTEC)   ได้ท าการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกัน เรียกว่า  "เครือข่ายไทยสาร"    โดยส านักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย   เพื่อเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตกับบริษัท
ยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.2537  ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) จึงร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก   และตั้งรูปแบบของบริษัท    
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์  เรียกว่า  "ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต"  (ไอเอสพี : ISP : Internet  Service  Provider) 

 
 
 
 
 
 



ลักษณะการท างานของอินเทอร์เน็ต 
 

                   การใช้อินเทอร์เน็ตน้ันผู้ใช้ส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์  โดยใช้
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลต่อพ่วง คือ  โมเด็ม  (Modem)  เป็นเคร่ืองแปลงสัญญาณสื่อสารจากอนาลอกของโทรศัพท์ให้
เป็นดิจิตอล   โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการใช้เครือข่ายเชิงพาณิชย์  เช่น  True   นอกจากนีย้ังมีใช้วงจรเช่า 
(Leased line)  จากองค์กร  เช่น  TOT หรือ CAT   เพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลโดยตรงส าหรับหน่วยงานโดยมีอัตรา
ความเร็วการใช้อินเทอร์เน็ตสูงด้วย    
         เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีที่อยู่  (Address)  และหมายเลขประจ าเคร่ือง  (IP ) ที่ไม่ซ้ ากัน   ดังนั้น 
ไอพีแอดเดรส  (IP  Address)  จึงหมายถึง  หมายเลขเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละเคร่ือง   มีลักษณะ
เป็นตัวเลขระบุต าแหน่ง  เช่น  202.44.202.22   แต่ ไอพีแอดเดรสแบบตัวเลขจ ายากและไม่สื่อความหมายถึงผู้ใช้งาน   
จึงมีระบบชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อ่านแล้วเข้าใจและจ าง่ายกว่ามาใช้ เรียกว่า   โดเมนเนม   (Domain  Name  System)    
“ DNS ”    การก าหนดระบบชื่อเคร่ือง  (DNS)   จะเรียงล าดับความส าคัญจากขวาไปซ้าย  โดยมีจุดคั่น  ดังนี้   

                     moc.go.th 
 
 
  
 

วิธีการเช่ือมเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  

             1.  การเชื่อมต่อแบบบุคคล  เป็นการเชื่อมต่อของบุคคลทั่วไป สามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้
โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ท างาน  เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์และอุปกรณ์โมเด็ม  ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก  
เรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า  การเชื่อมต่อแบบ  Dial - Up    โดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ  ISP  เพื่อขอเชื่อมต่อ 

             2.  การเชื่อมต่อแบบองค์กร  เป็นการเชื่อมต่อที่มีการจัดต้ังระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กรอยู่แล้ว   จึง
สามารถน าเคร่ืองแม่ข่าย  (Server)  ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับ  ISP  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
โดยผ่านอุปกรณ์ชี้เส้นทาง  (Router  :  เราท์เตอร์  )  และสายสัญญาณเช่าตลอด  24  ชั่วโมง  

 
 

 
 
 
 

มาจาก  Thailand    (ชื่อประเทศที่จดทะเบียนระบบชื่อเคร่ือง) 

มาจาก   Government      (เป็นลักษณะการด าเนินงานขององค์กร)   

มาจาก  กระทรวงศึกษาธิการ   (ชื่อเจ้าขององค์กร หรือหน่วยงาน) 



การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 

               บริการต่าง ๆ  ในอินเทอร์เน็ตมีหลายลักษณะและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา   เน่ืองจากมีสมาชิกได้จัดเสนอข้อมูล
ของตนเองเพื่อไว้ใช้หรืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สนใจอ่ืน  ๆ   บริการทั่วไปของอินเทอร์เน็ต  มีดังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail  :  Electronics  mail)   
                      เป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การส่งข้อความมีลักษณะเหมือนการส่งจดหมาย  
แต่ระบบคอมพิวเตอร์ท างานให้เองโดยอัตโนมัติ  ท าให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ติดต่อกันได้ครอบคลุม กลุ่มผู้ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย    ผู้ใช้อเีมล์จะต้องมีที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรส  (E-mail  address )   
เช่น  best @ yahoo.com    มีหลายบริษัทให้บริการฟรีอีเมล์   เช่น   hotmail.com  ,  yahoo.com  ,   thaimail.com   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:smo_t@yahoo.com
http://www.hotmail.com/
http://mail.yahoo.com/
http://www.thaimail.com/
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2.   บล็อก  (Blog)                                                                                                                                       
      เป็นบริการสื่อสารข้อมูลในลักษณะของกระดานข่าวหรือกลุ่มข่าวที่น่าสนใจ ที่ ได้รับความนิยมและมี

ความส าคัญในโลกของอินเทอร์เน็ต   Blog  มาจากค าว่า  “WeBlog”  หรือ  “Web  Log”   เสมือนเป็นกระดาน
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์  ประกาศขายสินค้า/ธุรกิจออนไลน์ (comment)   แสดงความต้องการ/ความคิดเห็น  เพื่อให้
ผู้สนใจตรงกัน/คล้ายกันได้ส่งข่าวติดต่อกัน  เกี่ยวกับสังคม  กีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรม   เทคโนโลยี   ปรัชญา   เป็นต้น 

                                                                                                            

 

 
 

 
 
                                                           
3.   การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  (FTP  :  File  Transfer  Protocal) 
      เป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล/โปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนที่เชื่อมต่อในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเข้ามาเก็บไว้ยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน  เรียกว่า  การดาวน์โหลด  (Download)  ส่วนการน าข้อมูลจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งออกไปไว้ยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น  เรียกว่า  การอัพโหลด  (Upload) 

 
 

 
                                                                                                                 การดาวน์โหลด   (Download)   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                การอัพโหลด  (Upload) 
 
 



4.   การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล  (search  engine) 

                    เป็นบริการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล  ความบันเทิง  และบริการต่าง ๆ  มารวมกันไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
มีผู้คนจ านวนมากนิยมใช้บริการการสืบค้นข้อมูลแบบนี้ในปัจจุบัน  เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่
เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะ   แหล่งค้นคว้าข้อมูล   

                    การใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล  (search  engine)  ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ  เพื่อหาข้อมูลความรู้ 
กรณีไม่ระบุชื่อเว็บไซตแ์ต่ต้องการสืบค้นข้อมูล  โดยการใช้ความสามารถของ  search  engine  จะมีหน้าที่รวบรวม
รายชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ  จัดแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้   ผู้ใช้งานป้อนค า/ข้อความลงไปในช่องที่ก าหนด  คลิกปุ่มค้นหา   
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอย่างย่อและรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที   แบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ   

                   4.1   Keyword  Index   เป็นการเรียกค้นข้อมูล   โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจ
มาแล้ว   จะอ่านข้อมูลประมาณ  200 - 300  ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ  วิธีการน้ีจะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับ
ข้อมูลก่อนหลัง  มีความรวดเร็วมากแต่ความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย   เว็บไซดท์ี่
ให้บริการและได้รับความนิยม  คือ   www.google.com           

 

 

 

 

 

 

                     4.2   Subject  Directories   การใช้  search engine  นี้โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บเพจว่า  เกี่ยวกับ
อะไรแล้วจัดหมวดหมู่   ฐานข้อมูลจะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อนแล้วจึงน าใช้ในการค้นหาต่อไป  เว็บไซด์ที่ให้บริการ
ได้แก่   http://www.thaiwebhunter.com/  และ   http://www.sanook.com  

                     4.3   Metasearch  Engines   เป็น  search  engine  ที่ใช้ในการค้นหาเว็บด้วยและสามารถเชื่อมโยงไปยัง 
search  engine  ประเภทอ่ืน ๆ  เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ค้นพบ  วิธีการน้ีจะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดตัวอักษร   ไม่ค้นหา
ค าประเภท  Natural  Language  (ภาษาพูด)  และไม่รองรับภาษาไทย   เว็บไซด์ที่ให้บริการได้แก่   
http://www.dogpile.com   และ  http://www.kartoo.com/ 

http://www.thaiwebhunter.com/


5.   การสนทนาบนเครือข่าย  (Talk  ,  Chat)  
      เป็นบริการการพูดคุยสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเน็ต  ทั้งผู้ส่งผู้รับโต้ตอบ

กันทางตัวอักษรหรือเสียงบนจอคอมพิวเตอร์  เรียกว่า  IRC  (Internet  Relay  Chat  :  ไออาร์ซี)   ด้วยโปรแกรม
ส าหรับสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยการส่งข้อความ (message) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่ง  ผู้สนทนาสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ทันที  กลุ่มสนทนามีมากกว่า  2  คนขึ้นไป
โปรแกรมจะแสดงให้ทราบว่ามีใครบ้างก าลังร่วมสนทนา  ได้แก่  เอ็มเอสเอ็น  เมสเซ็นเจอร์ ( MSN  Messenger)   
Hi5  (ไฮไฟวร์)   facebook  (เฟรดบุ๊ค)  twitter  (ทวิสเตอร์)   ยาฮู  เมสเซ็นเจอร์  (Yahoo  Messenger)  เป็นต้น 

 
  

 

 

 

 
  
 
 
 

 
  การสนทนาอีกแบบหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต  คือ  เว็บบอร์ด  หรือ กระดานข่าว  (Webboard)   ซึ่งเป็นบริการที่

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเขียนข้อความของตนเองไปวางไว้ที่เว็บบอร์ดตามหัวข้อหรือกระทู้ที่สนใจ   เมื่อมีผู้อื่น
อ่านพบและสนใจตอบค าถามหรือสนทนาด้วยก็จะเขียนข้อความของตนส่งไปไว้บ้าง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น  

              6.   เวิลด์ไวด์เว็บ  ( World  Wide  Web  :  WWW )     

                    เป็นบริการที่ต้องใช้โปรแกรม  Web  Browser  เช่น   FireFox   Netscape   Internet Explorer   Opera 
หรือ Neoplanet  เพื่อเปิดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ ( Website) หรือโฮมเพจ (Homepage) จะได้ข้อมูลในลักษณะเป็น
ตัวอักษร ภาพ   ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง ในลักษณะสื่อผสม (Multimedia)  รวมทั้งการสั่งประมวลผลและ
ตอบสนองแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ  (Interactive)  บริการน้ีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  น ามาใช้งานอย่างหลากหลาย 
เช่น  ชมภาพยนต์  ฟังเพลงออนไลน์  เล่นเกมส์  สืบค้นข้อมูล   ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ   ท าข้อสอบ   ส่งเมล์ 
ติดต่อซื้อขาย ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต  หรือส่งโพสท์การ์ด  เป็นต้น 



คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต      

 

      ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจ านวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน   การใช้งานเครือข่ายออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกัน
ย่อมมีผู้ประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายจ านวนมากเข้าหากันเพื่อการสื่อสารข้อมูล  เช่น  การส่งอีเมล์หนึ่งฉบับ  อาจต้องเดินทางผ่านเครือข่ายหลาย
เครือข่ายกว่าจะถึงผู้รับปลายทาง     การใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ช่วยท าให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใช้ 
และเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างดี   กิจกรรมบางอย่างควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นผลเสียต่อผู้ใช้และไม่เกิดประโยชน์  
เช่น  การกระจายข่าวไปบนเครือข่าย  การส่งเอกสารจดหมายลูกโซ่   ฯลฯ    

             จริยธรรม  หมายถึง  ศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ  ควบคุมการใช้งาน
ตามวัฒนธรรมของสังคม  เช่น  การน าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต   

การขโมยข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์    รู้จักกันในตัวย่อว่า   “ PAPA ”  ประกอบด้วย 

                   1.  ความเป็นส่วนตัว  (Information  Privacy)  หมายถึง  สิทธิความเป็นเจ้าของ/ส่วนตัว  ไม่ควรละเมิด  
เช่น  การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์    การใช้
เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล    การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่อีเมล์  
หมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ  เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลขายให้กับบริษัทอื่น  เป็นต้น 

                   2.  ความถูกต้อง  (Information   Accuracy)   คือ  ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล   ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง
ในการบันทึกข้อมูลด้วย  พิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่    เช่น 
การให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์   

                   3.  ความเป็นเจ้าของ   ( Information   Property)  หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน   อาจ
เป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น  คอมพิวเตอร์ รถยนต์  หรือทรัพย์สินทางปัญญา  (ความคิด)  ที่จับต้องไม่ได้  
เช่น  บทเพลง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงสื่อได้  เช่น   สิ่งพิมพ์  เทป  ซีดี   เป็นต้น  
ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  เช่น  การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์   คือ  ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการ
ใช้ซอฟต์แวร์และยอมรับข้อตกลงในการใช้สินค้า บางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว  
บางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมได้หลาย ๆ เคร่ือง ตราบยังมีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา  

                   4.   การเข้าถึงข้อมูล   (Data   Accessibility)   หมายถึง  การก าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน เพื่อเป็น
การป้องกันการเข้าไปด าเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล   เช่น   การ
บันทึก  การแก้ไข/ปรับปรุง   เป็นต้น  การเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมถือเป็นการผิดจริยธรรม
เช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว  



จริยธรรมส าหรับผู้ใช้อีเมล์/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   เช่น 
    :   ควรตรวจสอบจดหมายทุกวัน  และจ ากัดจ านวนไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมาย 

    :    ควรลบจดหมายที่ไม่ต้องการออกเพื่อลดปริมาณการใช้ตู้จดหมาย (mail  box)  มีจ านวนน้อยที่สุด  

    :    ไม่ควรเก็บข้อมูลหรือจดหมายที่คุณคิดว่าไม่ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมาย  
  
             จริยธรรมส าหรับผู้สนทนา  เช่น   
                  :     ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย  หรือมีเร่ืองส าคัญที่จะติดต่อ 

           :     ควรตรวจสอบสถานการณ์ใช้งานของคู่สนทนา  หลังเรียกไปไม่ตอบกลับ  ขอให้หยุดเรียก 

           :     ควรใช้ถ้อยค า  วาจาสุภาพ  ให้เกียรติกันและกัน   

             จริยธรรมส าหรับผู้ใช้กระดานข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ 

                  :    ควรเขียนเร่ืองให้กระชับ  สั้นและตรงประเด็น  ใช้ภาษาเรียบง่าย  สุภาพ  

           :    ควรระมัดระวังการละเมิด/สร้างความเสียหายให้ผู้อ่ืน  เป็นที่ตอบโต้/ละเมิดผู้อ่ืน  

           :    ควรให้แหล่งที่มาของข้อมูล  ไม่โคมลอย/ข่าวลือ  จะต้องลงชื่อตอนล่างเพื่อบอกต าแหน่งแอดเดรส  

           :    ควรหลีกเลี่ยงตัวอักษรใหญ่ที่หมายถึงการตะโกน/แสดงความไม่พอใจ ใช้ * ข้อความ* แทน  
 
                คุณธรรมและ จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้สังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
มีระเบียบและความรับผิดชอบต่อสังคม  ควรป ลูกฝังกฎเกณฑ์การใช้งานของแต่ละเครือข่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  อาจมีบทลงโทษหากละเมิดสิทธิ์  
 
 

 

 

 

 


