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ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย ซึ่งมีผลท าให้การท างานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาการท างานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่จะใช้ในลักษณะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคน ก็ให้มี
การน าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

จุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1969 เมื่อตัวแทนวิจัยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา หรือ
อาร์พา (ARPA : Advance Research Projects Agency) เริ่มมีการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยและ
องค์กรต่าง ๆ กับกระทรวงกลาโหม โดยที่จุดประสงค์เริ่มแรก คือ ต้องการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ที่มีการเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ซึ่งถ้าหากเกิดความเสียหายเนื่องจากสงคราม ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายนี้ยังคงสามารถ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้  

ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการก าหนดมาตรฐานการรับ – ส่งข้อมูลใหม่เป็นแบบ TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) ทาให้การจัดการและการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเรื่อง
จากมาตรฐานใหม่ดังกล่าวลงท้ายด้วยคาว่า Internet Protocol ทาให้ของ ARPANET ถูกเปลี่ยนไปเป็น Internet ใน
เวลาต่อมา  

การพัฒนาและใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2537 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายใต้การสนับสนุน
จากโครงการ The International Development Plan (IDP) ของรัฐบาลออสเตรเลีย การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในยุคแรก เป็นการส่งข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของตัวอักษร (Text) และจากัดอยู่ในเฉพาะในวงการ
วิชาการ เท่านั้น 

 

ISP หรือ Internet Service Provider เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาหรับ
ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ  

1. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Commercial ISP) จ านวน 18 ราย  

 

        CS Loxinfo       CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม) 

2. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสาหรับสถาบันการศึกษา การวิจัยและหน่วยงานของรัฐ  (non-

Commercial ISP) จานวน 6 ราย เช่น ICT (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
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ผู้ใช้ทั่วไปจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้โดยผ่านทาง ISP ดังที่กล่าวไปแล้ว แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมี
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการแปลงสัญญาณผ่านสื่อที่จะใช้แต่ละประเภท 

 Dial – up  

ถ้าต่อผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ก็
ต้องมีโมเด็ม(Modem) ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์
แล้วเอาสายโทรศัพท์มาต่อเข้าไปอีกที่หนึ่ง 
หรือถ้าเป็นโทรศัพท์ ISDN(Intregrated 

Services Digital Network) ก็ต้องใช้โมเด็ม 

ISDN โดยเฉพาะแทน 

 Broadband  

ถ้าต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่
เรียกว่า ADSL หรือบรอดแบนด์(broadband) 

ก็ต้องมีโมเด็มชนิด ADSL ที่ต่อคอมพิวเตอร์
เข้ากับสายโทรศัพท์เช่นเดียวกัน แต่รับส่ง
สัญญาณในสายคนละแบบ คนละความถี่กัน 
ทาให้ได้ความเร็วสูงขึ้นกว่าโมเด็มธรรมดา แต่
ต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่ชุมสายด้วยจึงจะใช้ได้ 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ 
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คุณสมบัติ  ADSL  ISDN  

ความเร็ว  8Mbps./ 1Mbps.(Download/ Upload)  128Kbps  

การเชื่อมต่อ  เชื่อมต่อตลอดเวลา (Always On) - เชื่อมต่อ
ได้ทันทีที่ต้องการ - หมดปัญหาสายไม่ว่าง 
สายหลุด - การใช้งานในลักษณะ Point to 

Point สามารถทาได้ แต่ต้องอาศัยการตั้งค่า ที่
ผู้ให้บริการ  

หมุนโทรศัพท์เพ่ือเชิ่อมต่อ (Dial-up) - ใช้
เวลาสร้าง connection ประมาณ 45 วินาที - 

1 นาที - เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ 56K 

Modem คือปัญหาสายไม่ว่าง สายหลุด - 

สะดวกในการใช้งานในลักษณะ Point - Point 

เช่น หากต้องการทา Video Conference กับ
เลขหมาย ISDN ใดก็สามารถหมุนได้ทันที  

ใช้งานโทรศัพท์ 
ขณะเชื่อมต่อ  

ได้  ได้ (แต่จะเหลือ Bandwidth สาหรับใช้ส่ง
ข้อมูลเพียง 64Kbps.)  

ค่าใช้จ่าย  500 - 1,000 บาทต่อเดือน/เดือน (หรือ 
หลายพันบาทสาหรับ Corperate Service) ไม่
เสียค่าโทรศัพท์ ในการเชื่อมต่อ  

3 บาทต่อการหมุนหนึ่งครั้ง ใช้นานเท่าไหร่ก็ได้ 
+ (ค่าเช่าอุปกรณ)์  

ข้อได้เปรียบ  - ความเร็ว - Always On - ไม่มีปัญหาสาย
หลุด สายไม่ว่าง - ไม่จาเป็นต้องขอสายใหม่  

- ค่าใช้จ่ายต่ากว่า - ใช้งานแบบ Point to 

Point ได้สะดวกมากกว่า  

ข้อเสียเปรียบ  -พ้ีนที่ให้บริการจากัด แต่ขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

(ปัจจุบันให้บริการในกทม .และปริมณฑล
เท่านั้น)  

- พ้ืนที่ให้บริการจากัด และไม่ขยายเพิ่ม จากที่
มีในปัจจุบันอีกแล้ว - ปัญหาสายไม่ว่าง สาย
หลุด - ต้องขอสาย ISDN ใหม่  
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อิน เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทยเริ่ มขึ้ น เมื่ อปี  พ.ศ .  2530 โดยการ เชื่ อมต่อมินิ คอมพิว เตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ท าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ
มหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยความ
ร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย ( Internet 

Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย [1] 

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 
2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน) ... ข้อมูลล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 จากจ านวนประชากร
อายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 59.97 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.99 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 28.2 และมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 10.96 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.2 [2] 

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิท (INTERNET BANDWIDTH) 

ปัจจุบัน (มกราคม 2553) ประเทศไทยมี Internet Bandwidth ในประเทศ 110 Gbps และ International 

Internet Bandwidth 110 Gbps [3] 
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การท างานต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ก็ต้องมีกติกาที่ทุกเครื่อง ทุกโปรแกรม รับรู้และทาตาม
เป็นแบบหรือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งบนอินเตอร์เน็ตมีกติกาเหล่านี้มากมายสาหรับแต่ละเรื่อง เรียกว่า 
“โปรโตคอล”(protocol)  

มาตรฐาน TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับ – 
ส่ง ข้อมูลทั่วไป 

IPv4: ที่ใช้กันอยู่นี้เป็น ตัวเลขไบนารีขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็น 4 ชุด ๆ ละ 8 บิต โดยการอ้างอิงจะใช้เป็น
เลขฐาน 10 จึงแปลงเลขไบนารี หรือเลขฐานสองแต่ละไบต์ (8บิต) ให้เป็นตัวเลขฐานสิบโดยมีจุดคั่น ดังนั้นตัวเลข 1 ชุด
ที่เราเห็นคั่นด้วยจุดนั้น จึงแทนได้ด้วยตัวเลขจาก 0 ถึง 255  

ตัวอย่าง 192.10.0.152 

IPv6: ถูกคิดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดใน IPv4 เช่น เพ่ิมจานวน IP address ที่ใกล้จะหมด ซึ่งประกอบด้วย
เลขฐาน16 ขนาด 128 บิต แบ่งเป็น 8 ชุดๆละ 16 บิต  

ตัวอย่าง 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566 

 

เมื่อมีชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่สองระบบ ก็ต้องมีระบบการแปลงชื่อที่
เรียกว่า Domain Name System(DNS) เข้ามาช่วย โดยแต่ละ ISP ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคอยเก็บข้อมูลว่า
เครื่องชื่อนั้น ๆ มี IP address อะไร เราเรียกเครื่องที่ทาหน้าที่นี้ว่า DNS server ซึ่งเมื่อจะเซ็ตอัพการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเข้ากับ ISP แต่ละราย อาจจะต้องระบุหมายเลข IP address ของเครื่องที่เป็น DNS server ตามท่ี ISP นั้น
กาหนดมาให้ถูกต้องด้วย (ในทางปฏิบัติโปรแกรมจะช่วยกานหดให้โดยอัตโนมัติได้) 

 

IP Address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีค่า 0 – 255 คัน่ด้วยจุด เช่น 202.56.159.90 ซึ่งยากในการ
จ า จึงได้คิดค้น Domain Name ขึ้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นค าๆ คัน่ด้วยจุด ซึ่งง่ายแก่การจ ากว่า  

http://64.233.169.104/   http://www.google.co.th/ 

 

โดยรวมแล้ว เราสามารถแยกประเภทของชื่อ โดเมน บนอินเทอร์เน็ตได้เป็น 2 ประเภทดังนี้  

Generic Top Level Domain (gTLD) หมายถึง ชื่อโดเมนสากล คือไม่ระบุสัญชาติ เช่น .com .org .net 
เป็นต้น ซึ่งตัวอักษรหลังจุดเหล่านี้ สามารถบ่งถึงประเภทของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อ โดเมน นั้นๆ ได้ เช่น ถ้าลง
ท้ายด้วย .com ก็มักจะเป็นหน่วยธุรกิจ .org ก็มักจะเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งผลก าไร เป็นต้น 
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ตัวอย่างโดเมนแสดงประเภทขององค์กรหรือหน่วยงาน  

โดเมน ชนิดขององค์กร 

.edu (Education) เครือข่ายขององค์กรการศึกษา  

.gov (Goverment) เครือข่ายขององค์กรรัฐบาล 

.net (Network) เครือข่ายขององค์กรผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)  

.biz (Bisiness) เครือข่ายขององค์กรธุรกิจ  

.info (Information) กลุ่มผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

Country Code Top Level Domain (ccTLD) หมายถึง ชื่อโดเมนประจ า สัญชาติ เช่น .th ของไทย, .jp 
ของญี่ปุ่น, .fr ของฝรั่งเศส, .cc ของ Cocos (Keeling) Islands, .cn  ของ ประเทศจีน, .uk  ของประเทศอังกฤษ, 
.au ของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ในปัจจุบันมีชื่อโดเมนประจ าสัญชาติอยู่ประมาณ 240 ประเทศ โดยแต่ละ
ประเทศมีสิทธิที่จะพิจารณาแบ่งประเภทของชื่อโดเมนประจ าสัญชาติของตนออกเป็นประเภทย่อยๆ อีกหรือไม่ก็ได้ 
การแบ่งออกเป็นย่อยๆ นี้เรียกว่า Level Domains และสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในการขอ จดทะเบียนชื่อโดเมน ของ 
ชาติตนได้เองด้วย เช่นอาจจ ากัดสิทธิให้เฉพาะหน่วยงานหรือประชาชนในประเทศตนเท่านั้น หรือเปิดโอกาสให้
หน่วยงานต่างชาติหรือคนต่างชาติขอจดด้วยก็ได้  

ในกรณีของประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของชื่อโดเมน .th ออกเป็นอีก 7 ประเภทย่อยคือ 

.co.th ส าหรับหน่วยธุรกิจ .or.th ส าหรับองค์กรไม่มุ่งผลก าไร 

.ac.th ส าหรับสถาบันการศึกษา .net.th ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย 

.go.th ส าหรับหน่วยราชการ .mi.th ส าหรับหน่วยงานทหาร 

.in.th ส าหรับบุคคลทั่วไปและอ่ืนๆ  

THNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนชื่อโดเมนสัญชาติไทย ระบุที่จะจ ากัดสิทธิการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
ภายใต้ .th ให้แก่เฉพาะหน่วยงานที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือคนไทยเท่านั้น การจะพิจารณาล าดับของชื่อโดเมน 
ก็ให้ไล่จากขวามาซ้ายนั่นเอง จ านวนของชื่อโดเมนที่ มีการจดทะเบียนในแต่ละประเทศ เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่มักถูกใช้ใน
การ พิจารณาความเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้น ในกรณีของประเทศไทย เนื่องจากมีการ แยกย่อยชื่อ
โดเมนสัญชาติไทย ออกเป็น 7 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ท าให้การรับจดทะเบียน เป็นการรับจดชื่อโดเมนในล าดับที่ 3 
(Third Level) ภายใต้สัญชาติไทย 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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เป็นโพรโทคอลสื่อสารส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต โดยหลักแล้วใช้ในการรับเอกสาร
ข้อความหลายมิติที่น าไปสู่การเชื่อมต่อกับ เวิลด์ไวด์เว็บ 
         HTTP เป็นการพัฒนาร่วมกันโดย World Wide Web Consortium (W3C) และ Internet Engineering Task 
Force (IETF) โดยออกมาเป็นชุดเอกสาร RFC เอกสารชิ้นที่ส าคัญคือ RFC 2616 (มิถุนายน พ.ศ. 2542) ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดของ HTTP/1.1 รุ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน 
         HTTP เป็นมาตรฐานที่ใช้ร้องขอและตอบรับระหว่างเครื่องลูกข่ายของผู้ใช้ปลายทาง กับเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมในเครื่องลูกข่ายที่สร้างการร้องขอ HTTP จะเรียกว่าเป็น user agent เช่นเว็บเบราว์เซอร์หรือ
เว็บครอว์เลอร์ ส่วนเครื่องแม่ข่ายที่ตอบรับ HTTP จะเรียกว่า origin server ซึ่งมีทรัพยากรต่างๆ บรรจุอยู่เช่นแฟ้ม 
HTML หรือรูปภาพเป็นต้น ระหว่าง user agent กับ origin server อาจมีสื่อกลางหลายชนิดอาทิพรอกซี เกตเวย์ 
หรือทุนเนล HTTP ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องติดต่อผ่าน TCP/IP เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นการใช้งานที่นิยมมากท่ีสุดก็ตาม 
ข้อเท็จจริงคือ HTTP สามารถน าไปใช้ได้บนโพรโทคอลเครือข่ายใดๆ ก็ได้ ซึ่ง HTTP คาดหวังเพียงว่าจะเป็นการสื่อสาร
ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นโพรโทคอลใดๆ ที่มีการรับรองก็สามารถใช้งานได้ 

 

เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแลกเปลี่ยนไฟล์ ระหว่างคอมพิวเตอร์บน
อินเตอร์เน็ต คล้ายกับ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ที่ใช้ในการส่งเว็บเพ็จและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และ 
Simple Mail Transfer Protocol (SMPT) ที่ใช้ส่งผ่าน e-mail ซ่ึง FTP เป็นโปรโตคอลประยุกต์ที่ใช้โปรโตคอล 
TCP/IP โดย FTP ใช้ในการส่งไฟล์เว็บเพจจากแหล่งที่เก็บไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแสดงฐานะเป็นเครื่องแม่ข่าย 
ส าหรับทุกคนบนอินเตอร์เน็ต และนิยมใช้ในการ download โปรแกรมและไฟล์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องแม่
ข่ายอ่ืน  

ในฐานะผู้ใช้ การใช้ FTP สามารถใช้ค าสั่งติดต่อแบบ command line (เช่นเดียวกับค าสั่งของ MS_DOS) 
web browser สามารถสร้างค าขอ FTP เพ่ือ download โปรแกรมท่ีเลือกจากเว็บเพจนอกจากนี้ FTP สามารถใช้
ปรับปรุงไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย โดยต้อง logon ไปที่ FTP server การสนับสนุน FTP โดยพื้นฐานในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งโปรแกรมท่ีมากับ TCP/IP อย่างไรก็ตามโปรแกรม FTP แบบ client ที่มีการติดต่อแบบ GUI ต้อง download 
จากบริษัทที่ผลิต 
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คือภาษามาร์กอัปออกแบบมาเพ่ือใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เริ่ม
พัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ส าหรับภาษา SGML ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO 

ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่
เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มี
รูปแบบที่มาตรฐาน กว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

HTML ยังคงเป็นรูปแบบไฟล์อย่างหนึ่ง ส าหรับ .html และ ส าหรับ .htm ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ 
รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร 

ที่มาของ HTML 

ภาษา HTML ถือก าเนิดขึ้นมาจากความพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในโลกของ Internet นี่
แหล่ะครับ ซึ่งก็เป็น ที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า ในโลกของ Internet นั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนัก เราไม่สามารถที่จะรู้
ได้เลยว่า ใครใช้ระบบปฏิบัติการอะไรกันบ้าง บางคนอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows บนเครื่อง PC ธรรมดา ๆ 
อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย แต่นักวิจัยบางคนอาจจะให้ระบบปฏิบัติการ Unix บนเครื่อง Mainframe ในการเชื่อมต่อ
เข้าสู่ Internet ก็ได้ ซึ่งจากความ แตกต่างกันทั้งทางต้าน Software และ Hardware นี่เอง ที่เป็นจุดก าเนิด ของ HTML 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ท าให้สามารถท าให้ ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่บนโลกของ Internet สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับหน่วยงาเป็นคนก าหนดมาตรฐาน HTML คือ W3C นะ
ครับ ส าหรับ version ปัจจุบันนี้ก็เป็น version 4.0 เข้าไปแล้ว 

ประโยชน์ของ HTML 

ส าหรับ ประโยชน์ของ HTML นี่ก็มีประโยชน์มากมายนะครับ ส าหรับประโยชนหลัก ๆ เลยก็คือ การที่มันช่วย
ให้เราสามารถ เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ของเราให้คนทั้งโลกได้อ่านอย่างไม่จ ากัดในระบบของเครื่องหรือว่าระบบของ 
OS เลยครับ ไม่ว่าใครจะใช้ ระบบปฏิบัติการอะไรก็ตาม ที่มี browser ที่สามารถอ่าน file format HTML ได้ล่ะก็ ก็จะ
สามารถเปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการ เผยแพร่อ่านได้ทันทีครับ ไม่เว้นแม้แต่ระบบปฏิบัติการ Unix ที่ run ใน Text 

Mode ก็สามารถอ่านได ้

 XHTML ย่อมาจาก Extensible Hypertext Markup Language ซึ่งเกิดจากการเอา XML และ HTML 

มารวมกัน ส่วนค าสั่งต่างๆนั้นก็เป็นอย่างเดิมเหมือน HTML เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการเขียนโครงสร้างภาษาให้สมบูรณ์
มากขึ้น XHTML และ HTML แตกต่างกันอย่างไร XHTML เป็นภาษามาร์กอัปที่มีความคล้ายคลึงกับภาษา HTML แต่จะ
มีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างภาษา (syntax) มากกว่า เนื่องจาก HTML นั้นใช้โครงสร้างของ SGML (Standard 

Generalized Language Markup Language) ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น  
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Extensive Markup Language เป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูลเป็น
ภาษาหรือชุดค าสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ ที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของโครงสร้างข้อมูลจากหลากหลาย
แอพพลิเคชันมาน าเสนอบนเครื่องเดสก์ทอป ด้วย XML จะท าให้การจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชัน
ต่างๆ จะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน  

XML จะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML ซ่ึง XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกด
อากาศ ส่วน HTML เป็นการก าหนด tag ต่างๆ ที่จะท าให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดง
ออกมาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการก าหนดของ HTML และในปัจจุบันนี้ ด้วย 
XML จะมีการให้รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่เรียกว่า Document Type Definition (DTD) ที่ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับตัวเอกสารว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนไหนของเอกสารบ้าง ซึ่ง DTD จะเป็นส่วนที่เพ่ิมเติมส าหรับ XML ถ้าหากมี
การส่งข้อมูลในรูปแบบ DTD ก็จะรู้กันว่าเป็น XML มีความหมายหลาย ๆ ค าท่ี อธิบายลักษณะของ XML  

Richard Baldwin นิยามความหมายของ XML ไว้ดังนี้ 

"XML ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างและดูแล structured documents (เอกสารที่มีโครงสร้าง) ที่บรรจุ plain text 

(ตัวอักษร) โดยท าให้สามารถ rendered หรือปรับเปลี่ยนการแสดง ผลในรูปแบบที่หลากหลาย จุดประสงค์
หลักของ XML คือการแยกส่วน ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแสดงผล" 

จะท างานร่วมกับ HTML โดยจะก าหนดการแสดงผลของสิ่งต่างบนเว็บ เช่น สีอักษร สีพ้ินหลัง ขนาดตัวอักษร 
จัดการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงามและอ่ืนๆ 

ข้อดีส าคัญของ CSS  

1. ท าให้ขนาดไฟล์แต่ละหน้าเล็กลงกว่าเดิม เพราะใช้โค้ดน้อยกว่า  

2. มีความยืดหยุ่นสูง ในการปรับแต่งแก้ไขในอนาคต 

3. สามารถก าหนดแยกไว้ต่างหากจาก ไฟล์เอกสาร html และสามารถน ามาใช้ร่วม     กับเอกสารหลาย
ไฟล์ได้ ส าหรับการแก้ไขก็แก้เพียง จุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมดได้ 

4. สามารถจัดการเลย์เอาท์ได้อย่างละเอียด แม่นย า 

5. ง่ายในการเรียกดู Source 

6. ใช้ดีกับระบบเสิร์ชเอ็นจิน ซึ่ง ระบบเสิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆ 

7. อีกมากมาย 
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JavaScript ไม่ใช่ Java JavaScript ไม่ใช่ HTML JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ หรือเรียกว่า อ็อบเจ็ก
โอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับ ภาษา HTML และ
ภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)  

JavaScript คือ ภาษายุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications 

Corporation) โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator2.0 เพ่ือใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพ่ือให้
สามารถติดต่อใช้ งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี 2538 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript 

JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น 
การใช้เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น 

Ajax ไม่ใช่ชื่อของการเขียนโปรแกรมหรือเป็นชื่อของภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม แต่เป็นชุดของเทคโนโลยีต่างๆ 

Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript And XML; ซึ่งหมายถึงการท างานร่วมกันของ JavaScript และ XML 

แบบ Asynchronous มีหลักการท างาน 2 ประเด็น คือ การ update หน้าจอแบบบางส่วน และการติดต่อสื่อสารกับ 
Server โดยใช้หลักการ Asynchronous ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการท างาน เพ่ือรอการประมวลผลจาก Server รวมถึง
การโหลดและการรีเฟรชหน้าจอ ของบราวเซอร์ทางฝั่ง Client มีการใช้ Ajax โดยการเพ่ิมเลเยอร์ระหว่าง user 

browser กับ server ท าให้ผู้ใช้สามารถท างานได้โดยไม่ต้องรอให้ Client ติดต่อไปยัง Server รวมถึงการโหลดและการ
รีเฟรชหน้าจอทั้งหมดด้วย ดังนั้นผู้ใช้สามารถใช้งาน application ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

AJAX จึงไม่ใช่เทคโนโลยีในตัวของมันเอง แต่ว่าเป็นการน าเทคโนโลยีหลายๆ ตัวมารวมกันเช่น  JavaScript, 

DHTML, XML, Css, Dom และ XMLHTTPRequest  

การ์เรตได้กล่าวถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ Ajax ซึ่งได้แก่  

 HTML/XHTML เป็นภาษาในการจัดแสดงข้อมูล  
 CSS เป็นรูปแบบการจัดแต่ง XHTML  

 Document Object Model (DOM) ส าหรับ dynamic display and interaction  

 XML เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนดาต้า  
 XSLT ส าหรับ แปลง XML เป็น XHTML  

 XMLHTTPRequest ส าหรับ asynchronous data retrieval  

 JavaScript? เป็นภาษาในการใช้งาน Ajax engine  

โดยส่วนประกอบจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ขาดไม่ได้ใน Ajax ได้แก่ HTML/XHTML DOM และ JavaScript เพราะ 
XHTML 

http://wiki.nectec.or.th/gitiwiki/bin/edit/Knowledge/JavaScript?topicparent=Knowledge.Ajax
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คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพี
ใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี 
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนา
เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

เป็นเทคโนโลยีที่ท างานทางฝั่งด้านเซิร์ฟเวอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นผ่านเว็บ
เซริ์ฟเวอร์ส าหรับนัก พัฒนาเว็บไซต์  

การใช้งาน ASP สามารถกระท าได้โดยเขียนค าสั่งหรือสคริปต์ต่างๆ ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาทั่วๆไป แล้ว
น ามาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการเรียกใช้งานจากบราวเซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็จะถูกแปลโดย Server Interpreter 

แล้วส่งผลที่ได้ส่งกลับไปเป็นภาษา HTML ให้บราวเซอร์ที่เรียกดังกล่าว  

เนื่องจาก ASP สามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น VBScript ,Jscript ,Perl และภาษาสคริปต์อ่ืนๆ ดังนั้น
นักพัฒนาเว็บไซต์จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีความรู้หรือต้องศึกษาในทุก ภาษาเนื่องจาก ASP ได้ถูกออกแบบมาให้ขึ้นกับ
ความรู้ของนักพัฒนาเว็บไซต์นั่นเอง  

การท างานของโปรแกรม ASP นั้นจะท างานอยู่ที่ฝั่งของ Server เท่านั้น เราจึงเรียกว่าเป็นการท างานแบบ 
Server Side ซึ่งจากการท างานทางฝั่ง Server ของ ASP นั้น ท าให้ Web Browser ของฝั่ง Client จะท าหน้าที่เพียงรับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานทางฝั่ง Server เท่านั้น  

ASPX คล้าย ASP แต่จะสามารถแยก Code ออกจากหน้า Design ได้เลยจะไม่มี Html Tag ปะปนอยู่ในการ
เขียน Code โดยหน้า Design หรือ Html จะมีนามสกุลเป็น .aspx ส่วนหน้าที่เขียนไว้ Code จะมีนามสกุลเป็น 

.aspx.vb (VB.NET) หรือ .aspx.cs (C#.NET)  

เป็นเทคโนโลยีของจาวาสาหรับสร้าง HTML, XML หรือตามที่ผู้ใช้ร้องขอ มีตัวแปลภาษาคือ Tomcat Apache 

และ Java Compiler พัฒนาโดย James Duncan Davidson ค.ศ.2000 ตัวแปลภาษาจะสร้าง Servlet และ
เปลี่ยนเป็น Byte Code สาหรับถูกเรียกใช้ครั้งต่อไป จาก JSP Source Code  

คือภาษา script แบบใหม่ที่เป็น Object-Oriented ที่ได้ได้น าเอาข้อดีของภาษา script ต่างๆมาด้วย ตัวของ
ภาษา Ruby นั้นสร้างด้วยภาษาซีที่ได้ออกแบบให้รองรับภาษา perl และ python แต่การพัฒนานั้นเริ่มต้นเกิดขึ้นที่
ประเทศญี่ปุ่น ท าให้การเบื้องต้นไม่ค่อยจะแพร่หลายมากนัก ผู้พัฒนาคือ Yukihiro Matsumoto “Matz” ที่เป็นผู้เชี่ยง
ชาญ programmer ที่ท างานที่ Japanese open source company netlab.jp  ซึ่งเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในกลุ่ม open 

source evangelists ในญี่ปุ่น ซึ่งเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆ ชิ้นเช่น cmail ที่เป็น mail-user agent ที่ท าจาก 
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emacs-based และ Ruby เป็นผลิตภัณฑ์แรกท่ีแพร่หลายในนอกประเทศญี่ปุ่นและทาง Matz ได้เริ่มสร้างภาษา Ruby 

ใน February 24, 1993 และได้ release เมื่อ 1995  ซึ่งชื่อของ Ruby ได้มาจากชื่อราศีเกิดของเพ่ือนร่วมงานเขา ใน
เบื้องต้นของการออกแบบ Ruby นั้น Matz ได้รวบรวมเอาภาษาที่เขามีความถนัดต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Perl, 

Smalltalk, Eiffel, Ada และ Lisp เพ่ือให้เป็นภาษาใหม่ที่ความเข้ากันได้ระหว่างการโปรแกรมแบบฟังก์ชั่น (functional 

programming) และ การโปรแกรมแบบค าสั่ง (imperative programming) และเมื่อมีการขยายกลุ่มผู้ที่ใช้งาน Ruby 

ไปที่ประเทศอเมริกาท าให้มีการพัฒนาได้เร็วมากขึ้น แต่ทั้งนั้นด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นที่ไม่เร็วมากนักท าให้ภาษา Ruby มี
ความเสถียรค่อนข้างมาก และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มใหญ่ทั่วโลกในปี 2006 และก่อให้เกิดกลุ่มของ Ruby-Talk ขึ้น
จาก mailing list ที่เพ่ิมขึ้นเป็น 200 ฉบับต่อวัน จาก TIOBE index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตของภาษาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมิ่ง ภาษา Ruby ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 12 และมีการท านายว่า ภายในประมาณอีกครึ่งปีนั้น Ruby จะ
เปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็น Top 10 โดยเฉพาะที่เด่นๆของภาษา Ruby คือ Ruby on Rails web framework 

เป็นขอบข่ายงานในกลุ่มของ Web เป็นหลัก 

คือชื่อภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งที่มีความสามารถสูง ไม่แพ้ภาษาอ่ืนๆที่มีอยู่ในตอนนี้ Python 

นั้นเป็นภาษาที่ Open Source ท าให้ทุกคนสามารถที่จะน า Python มาพัฒนาโปรแกรมของเราได้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย และความเป็น Open Source ท าให้มีคนเข้ามาช่วยกันพัฒนาให้ Python มีความสามารถสูงขึ้น และใช้งานได้
ครบคุมกับทุกลักษณะงาน  

Python ถูกสร้างขึ้นมาโดย Guido Van Rossum โค้ดของ Python ถูกสร้างขึ้นมาจากภาษาซี การประมวลผล
จะท าในแบบอินเทอร์พรีเตอร์ คือจะประมวลผลไปทีละบรรทัดและปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับ Python เวอร์ชันแรก
คือ  เวอร์ชัน 0.9.0 ออกมาเมื่อปี 2533 และเวอร์ชันปัจจุบันคือ 2.5.2 ออกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และได้มี
การพัฒนา Python ในรุ่นที่ 3 คือ Python 3000 หรือ Py3k โดยจะมีการปรุงปรุงใหม่เกือบหมด และตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการทดลอง 

จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะเด่นของภาษา Python นั้นมีอยู่มากและใช้งานได้อย่างรวดเร็วซึ่งหาได้ยากจาก

ภาษาเขียนโปรแกรมภาษา อ่ืนๆ แล้วใครจะใช้ Python ท าอะไรบ่างมาดูกัน  
 Red Hat ใช้ Python เป็นเครื่องมือส าหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (Installer) 

 Google สร้างข้ึนด้วย Python 

 Infoseek ใช้ Python จัดการ web search products 

 Yahoo! ใช้ Python ในการจักการด้าน Internet services 

 NASA ใช้ Python ส าหรับ mission-control-system 

 Lawrence Livermore Labs ใช้ Python ส าหรับงาน numeric programming 

 Industrial Light and Magic ใช้ Python สร้างภาพแอนิเมชัน 

Google และ NASA ยังใช้ Python แล้ววันนี้เรามีความเข้าใจและรู้จัก Python มากน้อยแค่ไหน เรามาเริ่มศึกษากันดีกว่า  



 Web Technology  
 by P’Hope, P’Jabont 

 15 

 

เป็นมิติหนึ่งของ Web Application ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย แต่มีความอันตรายอย่างสูงโดยเฉพาะ ActiveX 

เนื่องจากเมื่อเรา Accept คาร้องขอเหล่านี้แล้ว โปรแกรม ที่สร้างข้ึนจะ Download ลงเครื่องเราและสามารถดาเนินการ

ใดๆกับเครื่องเราได้ทันที แม้ กระทั่งสั่งให้ Format HDD ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วย ทั้งนี้เพราะ ActiveX ส่วนใหญ่จะทา

งานในลักษณะของ Client/Server Application โดยเราจะมอง  

เป็นชุดของโปรแกรมท่ีทาให้ เว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงผลของ java applet ได้  

เป็นชุดของโปรแกรมท่ีทาให้ เว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงผลของ flash ได้  

เป็นชุดของโปรแกรมท่ีทาให้ เว็บเบราว์เซอร์ รันจาวาโปรแกรม ได้ 
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ความแตกต่างระหว่าง Web 1.0 และ Web 2.0 ข้อแรก Web1.0 แก้ไขอัพเดตข้อมูลต่างๆในหน้าเว็บได้เฉพาะ 

Webmaster หรือคนดูแลเว็บไซต์เท่านั้นแต่ Web2.0 สามารถสื่อสารตอบโต้ได้ทั้งผู้สร้างเว็บและผู้ใช้เว็บ ดังเช่น Blog 

หรือการโพสต์กระทู้ต่างๆ 

 

ข้อ 2 Web 1.0 สร้างเรตติ้งแบบปากต่อปากได้ยาก เนื่องจากสื่อสารทางเดียวแต่ Web 2.0 สามารถสร้าง

ปรากฏการณ์แบบปากต่อปากได้ดังไฟลามทุ่ง จากการแนะนาผ่าน Blog ส่วนตัว คุณอาจตัดสินใจซื้อครีมชนิดนั้นมาใช้

เพราะคนที่ใช้แล้วดีมาเขียนบอกใน Blog หรือเลิกซื้อขนมปังยี่ห้อนั้นไปตลอดชีวิต เมื่อมีคนถ่ายภาพราขึ้นแฮมจากร้าน

นั้นมาลงให้ดู ซึ่งเป็นสิ่งที่ Web 1.0 ไม่อาจท าได้  

 

ข้อ 3 Web 1.0 ให้ข้อมูลความรู้แบบตายตัว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขขึ้นอยู่กับ Webmaster แต ่Web 2.0 

สามารถต่อยอดข้อมูลต่างๆออกไปได้ไม่จากัด และข้อมูลจะถูกตรวจสอบคัดกรองอยู่ตลอด ตัวอย่างเช่น Wikipedia ที่
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ใครก็สามารถเขียนในสิ่งที่ตนรู้ลงไปได้ Web 2.0 ยังก่อให้เกิดการตลาดแบบใหม่ สร้างงาน สร้างธุรกิจเงินล้านบน

อินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดนักธุรกิจในโลกออนไลน์มากมาย  

Web 3.0 ถูกออกแบบมาบนพ้ืนฐานความเชื่อ และการวิเคราะห์จากปริมาณของข้อมูลใน Web 2.0 ที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เว็บต่างๆ ต้องมีระบบบริหารจัดการเว็บให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบ Metadata ซึ่งก็คือการน า

ข้อมูลมาบอกรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ นั่นเอง โดยระบบเว็บจะเป็นผู้จัดการในการค้นหาข้อมูลให้เราเองครับ จึง

สามารถคาดการณ์ถึงข้อมูลได้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบระเบียบมาก ขึ้น  

Web 3.0 เป็นการพัฒนา แก้ไขปัญหาในระบบ Web 2.0 มากกว่าสร้างบนพ้ืนฐานความรู้ใหม่ โดยจะไปเน้นเรื่องการ

จัดการข้อมูลในเว็บมากข้ึน และดีข้ึน ทาให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเขัาถึงเนื้องหาของเว็บได้ดีขึ้นนั้นเอง 

Web 1.0 = Read Only, static data with simple markup 

Web 2.0 = Read/Write, dynamic data through web services 

Web 3.0 = Read/Write/Relate, data with structured metadata + managed identity 

1. Artificial Intelligence หรือ AI หลายๆ คนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว มันเป็นระบบสมองกล จะสามารถคาดเดา

ผู้ใช้งานได้ว่าก าลังค้นหา หรือคิดอะไรอยู่ 

2. Semantic Web เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ พยายามท าให้ภาษาท้ังหลายคุยกันได้เองหรือเข้าใจกัน

ได้ ทั้งที่อยู่ในเว็บของผู้พัฒนาและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมันจะไม่สรุปให้ว่าข้อมูลไหนดีที่สุด 

แต่จะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเทลงตรงหน้า จะท าให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มากๆ หรืออาจท าให้เกิด

ฐานข้อมูลโลก 

3. Composite Applications เป็นการผสมผสาน Application หรือโปรแกรม หรือบริการต่างๆ ของเว็บ ที่มาจาก

แหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานนั้นเอง 
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4. Semantic Wiki  เป็นการอธิบายค าๆ หนึ่ง คล้ายกับดิกชันนารีนั้นเองครับ ดังนั้นถ้า Web 3.0 เป็น Wiki ด้วย

แล้วนั้น จะท าให้เราสามารถหา ความหมาย หรือข้อมูลต่างๆ ได้ละเอียด และแม่นย ามากขึ้น 

5. Ontology Language หรือ OWL เป็นภาษาท่ีใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยดูจาก

ความหมายของสิ่งนั้นๆ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับระบบ Metadata นั้นเอง 
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