
บทที่ 5
อนิเทอร์เน็ตและการใช้งาน 



ความหมายของอนิเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือม
เค รือข่ าย  ภายใต้มาตรฐานการ เ ช่ือมโยงด้วย โปรโตคอลเดียวกัน คือ TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองใน
อินเทอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหวา่งกนัได ้นบัวา่เป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในปัจจุบนั 
และมีผูใ้ชจ้ากทัว่โลกมากท่ีสุด 



อินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัระหว่างองคก์ร และหน่วยงานต่าง 
ๆ ทัว่โลกท่ีน าเอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนมาเช่ือมต่อกนั ท าให้อินเทอร์เน็ตไม่มีผูใ้ด
เป็นเจา้ของทั้งหมด แต่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดกวา้งให้ผูอ่ื้นน าคอมพิวเตอร์มา
เช่ือมต่อได ้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล และการส่ือสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาล คนจากทัว่โลก ทุกเพศ ทุกวยัและทุกอาชีพ สามารถส่ือสารกนั
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา อินเทอร์เน็ตจึง
กลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนบนโลกคอมพิวเตอร์ โดยถูกขนานนามว่า ไซเบอร์
สเปซ (Cyberspace) ซ่ึงก าลงัเติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง 



เครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่เช่ือมโยงทัว่โลก



ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 
เดิมทีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีทดลองใชใ้นดา้นทางการทหาร 

โดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงเป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนั มีช่ือเรียกสมยันั้นว่า อาร์พาเน็ต (ARPANet : Advanced 
Research Projects Agency Network) 

อาร์พาเน็ตในขั้นตน้เป็นเพียงเครือข่ายทดลองท่ีตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัดา้น
การทหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ท่ีวิจัยด้านเทคโนโลยี ท่ีอยู่ต่างท่ี 
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและงานระหวา่งกนัไดใ้นโครงการวิจยัทางการทหาร 

และเครือข่ายดงักล่าวจะยงัสามารถใชง้านต่อไปได ้ถึงแมว้่าจะถูกโจมตีหรือถูก
ท าลายดว้ยอาวธุนิวเคลียร์กต็าม



แนวความคดิของ ARPNet



เร่ิมแรกอาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายงานบริเวณกวา้งระดบัประเทศหรือท่ีเรียกว่า 
แวน (WAN : Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยคอมพวิเตอร์ที่เป็น
ศูนย์กลางอยู่ 4 เคร่ือง ซ่ึงแต่ละเคร่ืองตั้ งอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียแห่งนครลอสแอนเจลิส มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียแห่งนครซาน
ตาบาร์บารา มหาวิทยาลยัยทูาห์ และสถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด 

ทั้ง 4 เคร่ืองจะท าหน้าที่เป็นเคร่ืองแม่ข่าย หรือเรียกว่าโฮสต์ (Host) มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่าง ๆ ท่ีไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายก็จะสามารถเขา้ถึงเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัได้



ท าให้นกัวิจยัในโครงการสามารถใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายในการติดต่อส่ือสารกนั
ดว้ยไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรืออีเมล ์(e-mail) และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการวิจยั
ระหวา่งกนัได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ไดมี้การปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกช่ือใหม่ว่า ดาร์พา 
(DARPA : Defense Advanced Research Project Agency) 

และในปี พ.ศ. 2518 ดาร์พาไดโ้อนหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบอาร์พาเน็ตโดยตรงให้แก่ 
หน่วยการส่ือสารของกองทพั (Defense Communication Agency) หรือ DCA และไดแ้ปร
สภาพเป็นเครือข่ายท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง



ในปี พ.ศ. 2526 อาร์พาเน็ตถูกแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายคือ เครือข่ายดา้นการวิจยั
ใชช่ื้อ อาร์พาเน็ตเหมือนเดิม และเครือข่ายของกองทพัใชช่ื้อวา่ มิลเน็ต (MILNet : Military 
Network) ใชม้าตรฐานการเช่ือมต่อส่ือสารขอ้มูลท่ีเรียกวา่โปรโตคอล (Protocol) 

โดยโปรโตคอลท่ีใช้บนอินเทอร์เน็ตท่ีเรียกว่า ทีซีพี ไอพี (TCP/IP : 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็นคร้ังแรก ซ่ึงท าใหก้ารเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีมีความหลากหลายของคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนัทั้งขนาด ต่างสถาปัตยกรรม 
ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองพีซีคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองระดบัเมนเฟรมกส็ามารถเช่ือมต่อกนัได้



ในปี พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา หรือเอน็เอสเอฟ (NSF : 
National Science Foundation) ไดอ้อกทุนสร้างศูนยซู์เปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 
5 แห่ง และใชช่ื้อวา่ NSFNet

พอมาถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2533 อาร์พาเน็ตรองรับการเป็นโครงข่ายหลกั 
(Backbone) ไม่ไหวจึงยติุบทบาท และเปล่ียนไปใช ้NSFNet และเครือข่ายอ่ืนแทน

และไดมี้การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนั การ
ขยายตัวของเครือข่ายนั้ นถีบตัวสูงข้ึน เม่ือองค์กรเอกชน และบริษัทต่าง ๆ น าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เขา้มาเช่ือมต่อดว้ย ความเจริญเติบโตไดเ้ร่ิมขยายตวัออกไปในระดบันานาชาติ
โดยการให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เขา้มาเช่ือมโยงกบัข่ายงานน้ี จนกลายมาเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 



ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งส าคญัท่ีสุดต่อการก าเนิดและไดรั้บค ายกยอ่งวา่เป็นบิดา
แห่งอินเทอร์เน็ต หรือผูคิ้ดคน้เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตกคื็อ ดร.เลียวนาด คลายอินร็อก (Dr. 
Leonard Kleinrock) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นศาสตราจารยท์างดา้นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวทิยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ นครลอสแอนเจริส (UCLA : University of California, 
Los Angeles ) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก ARPA ใหท้ าการวิจยัเพื่อสร้าง ARPANet
จนส าเร็จ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2512 



Dr.Leonard Kleinrock



ส าหรับในประเทศไทยนั้นเร่ิมมีการเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกลาง
ปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เป็นจุดแรกท่ีมีการ
รับส่งไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์กบัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ในปีพ.ศ. 2531 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ได้
มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค 
(NECTEC) ให้ทุนสนบัสนุนแก่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
เพ่ือศึกษาถึงการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์ 12 แห่งเขา้
เป็นเครือข่ายเดียวกนั 



การใชง้านอินเทอร์เน็ตชนิดเตม็รูปแบบตลอด 24 ชัว่โมง ในประเทศไทยเกิดข้ึน
เป็นคร้ังแรกเม่ือ ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดเ้ช่าวงจร
ส่ือสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการส่ือสารแห่งประเทศไทยเพ่ือเช่ือมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตท่ีบริษทั ยยูเูน็ตเทคโนโลย ี(UUNET Technologies)ประเทศสหรัฐอเมริกา 



ในปีเดียวกนัไดมี้หน่วยงานท่ีเช่ือมต่อแบบออนไลน์กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผา่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลายแห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ วิทยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญับริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายน้ีว่า
เครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet)

ซ่ึงนบัเป็นเครือข่ายท่ีมี “เกตเวย”์ (Gateway) หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นแห่งแรกของประเทศ ซ่ึงเป็นเครือข่ายแห่งแรกท่ีน าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสากลของ
ประเทศไทย 



เครือข่ายไทยเน็ต (THAInet)



และในปีเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้
มอบหมายให้เนคเทควิจยัและพฒันาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไดจ้ดัตั้งเครือข่ายข้ึนมีช่ือ
เรียกวา่ ไทยสาร (THAISARN : The Thai Social/Scientific Academic and Research 
Network)

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั ประกอบดว้ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ จนกระทัง่ไดมี้การเช่ือมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2536



ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยไดเ้ปิดบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชยข้ึ์นเพื่อ
ให้บริการแก่หน่วยงานเอกชนและบุคคลทัว่ไป มีการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบสากลท าให้การ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตในบา้นเราแพร่หลายไปอยา่งกวา้งขวาง 

โดยการส่ือสารแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์2 ราย คือ บริษทัอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
และบริษทัอินเทอร์เน็ต คอมเมอร์เชียลแอนดโ์นวเ์ลจเซอร์วิส จ ากดั ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั KSC คอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ต จ ากดั 



มาตรฐานการส่ือสารบนอนิเทอร์เน็ต 
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทัว่โลกท่ีต่างรุ่น ต่างแบบกนั จะสามารถติดต่อส่ือสาร

กนัไดจ้ะตอ้งอาศยัภาษากลาง หรือเกณฑ์วิธี เพ่ือให้เคร่ืองแต่ละเคร่ืองเขา้ใจกนัได ้ซ่ึง
ภาษากลางน้ีมีช่ือเรียกวา่ โปรโตคอล 

โดยโปรโตคอลท่ีใชใ้นการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตมีช่ือเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี เป็น
ภาษาหลกั ไม่ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นระบบใด ถา้
หากมีทีซีพี/ไอพีน้ีอยู ่กจ็ะสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้



หลกัการท างานของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี จะแบ่งขอ้มูลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีจะส่งไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึงนั้นออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เรียกว่า แพค็เก็ต (Packet) แลว้ส่งไป
ตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการกระจายแพค็เกต็เหล่านั้นไปหลาย ๆ ทาง 

โดยในระบบจะมีอุปกรณ์จดัเส้นทางท่ีเรียกว่า เราท์เตอร์ (Router) เป็นตวัท่ี
จัดหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดให้กับทุกแพ็คเก็ต ซ่ึงแพ็คเก็ตในแต่ละเส้นทางจะไปรวมกันท่ี
จุดหมายปลายทางเดียวกนั และถูกน ามารวมกนัเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์อีกคร้ัง 

หากมีแพค็เกต็ใดไดรั้บความเสียหายระหวา่งทาง เราทเ์ตอร์ก็จะแจง้กลบัไปยงั
ตน้ทางเพ่ือใหส่้งขอ้มูลส่วนนั้นมาใหม่อีกคร้ังหน่ึง แลว้จะท าการเปล่ียนเส้นทางใหม่ให ้



หลกัการท างานของโปรโตคอลทซีีพ/ีไอพ ี



การก าหนดทีอ่ยู่บนอนิเทอร์เน็ต 

การท่ีคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกันในระบบอินเทอร์เน็ตนั้ น 
สามารถติดต่อกบัเคร่ืองอ่ืนได ้โดยการติดต่อกนันั้นจะตอ้งอา้งอิงท่ีอยูข่องเคร่ือง ในระบบ
อินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจ าเคร่ือง ซ่ึงเรียกกนัว่า ไอพี แอดเดรส (IP Address : 
Internet Protocol Address ) เป็นหมายเลขไอพี หรือเลขท่ีอยูไ่อพี 



แต่เดิมผูอ้อกแบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ไดก้ าหนดไอพี แอดเดรสให้เป็น
ตวัเลข 32 บิต ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 (IPv4) และระบบน้ียงัคงมีการใช้
งานอยูใ่นปัจจุบนั 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเติบโตข้ึนอย่างมหาศาล และมีการ
คาดการณ์วา่ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 จะถูกใชห้มดไป ไอพีแอดเดรสรุ่นใหม่จึงไดพ้ฒันาข้ึนใน 
พ.ศ. 2538 คือไอพีแอดเดรสรุ่น 6 (IPv6) ซ่ึงใชต้วัเลข 128 บิตก าหนดท่ีอยู ่และไดท้ าให้
เป็นมาตรฐานใน อาร์เอฟซี 2460 (RFC 2460) เม่ือ พ.ศ. 2541 

ส่วนการน ามาใชจ้ริงในประเทศต่าง ๆ นั้นเร่ิมตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2543



ไอพีแอดเดรสเป็นเลขฐานสอง แต่ก็มักจะแสดงผลและเก็บบันทึกในไฟล์
ขอ้ความดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ามารถอ่านได ้ตวัอย่างเช่น 172.16.254.1 (รุ่น 4) และ 
2001:db8:0:1234:0:567:8:1 (รุ่น 6) เป็นตน้ 

โดยมี องคก์ารก าหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IANA) เป็นผูด้  าเนินการจดัสรรไอ
พีแอดเดรสทัว่โลก และมอบอ านาจใหห้น่วยงานทะเบียนอินเทอร์เน็ตประจ าภูมิภาค (RIR)
ท าหนา้ท่ีจดัสรรกลุ่มไอพีแอดเดรสส าหรับผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ



ไอพแีอดเดรสรุ่น 4 

ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ประกอบดว้ยเลข 32 บิต

แต่ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ก็ไดส้งวนบางหมายเลขไวส้ าหรับจุดประสงคพิ์เศษอยา่งเช่น 
เครือข่ายส่วนตัว (ประมาณ 18 ล้านหมายเลข) และเลขท่ีอยู่มัลติแคสต์* (ประมาณ 270 ล้าน
หมายเลข) 

ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ประกอบดว้ยเลขฐานสิบ 4 จ านวน แต่ละจ านวนมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 
ถึง 255 และคัน่ดว้ยจุด (0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 แต่การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะท างาน
ด้ ว ย ร ะ บ บ เ ล ข ฐ า น ส อ ง คื อ  0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 ถึ ง 
11111111.11111111.11111111.11111111) 

ตวัอย่าง ไอพีแอดเดรสของเคร่ืองคอมพิวเตอร์บริการเวบ็ (Web Server) ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์คือ 202.29.14.4
มลัติแคสต*์ เป็นการส่งขอ้มูลจากโหนดตน้ทางหน่ึงไปยงักลุ่มของโหนดปลายทางเฉพาะกลุ่ม ท่ีมีการก าหนดแบบ 1 ต่อกลุ่มเฉพาะ 
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ปัจจุบนัไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ถูกใชห้มดไปอยา่งรวดเร็ว คณะท างานเฉพาะ
กิจดา้นวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF) ตอ้งแสวงหาเทคนิคใหม่เพ่ือขยายความสามารถใน
การก าหนดท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงคิดคน้กนัว่าวิธีแกปั้ญหาอย่างถาวรคือการออกแบบ
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลใหม่ 

อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นถดัไปท่ีเจตนาให้แทนท่ีรุ่น 4 กคื็อ อินเทอร์เน็ต
โพรโทคอลรุ่น 6 (IPv6) ซ่ึงก าหนดเม่ือ พ.ศ. 2538 โดยขนาดของไอพีแอดเดรสเพ่ิมข้ึนจาก 
32 บิตเป็น 128 บิต 



ระบบปฏิบติัการเดสกท์อ็ปและเซิร์ฟเวอร์องคก์ารสมยัใหม่หลายระบบไดร้องรับ
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 6 อยูแ่ลว้ในตวัเอง

แต่อุปกรณ์อ่ืนยงัน ามาใชไ้ม่แพร่หลาย เช่น เราเตอร์ตามบา้น วอยซ์โอเวอร์ไอพี 
(VoIP)* กบัอุปกรณ์ส่ือผสม และอุปกรณ์รอบขา้งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่าย 

หมายเหตุ* วอยซ์โอเวอร์ไอพี (VoIP) คือการส่งเสียงบนเครือข่ายไอพี IP เป็นระบบท่ีแปลงสัญญาณเสียง
ในรูปของสญัญาณไฟฟ้าเปล่ียนเป็นสญัญาณดิจิตอล
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เน่ืองจากไอพีแอดเดรสเป็นตวัเลขท่ีจดจ ายาก ท าให้การอา้งถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
สะดวกต่อผูใ้ช ้ดั้งนั้นจึงมีการแกปั้ญหา โดยการน าช่ือเขต หรือช่ือโดเมน (Domain Name) มาใช้
อา้งถึงแทน 

ช่ือโดเมน เป็นการน าตวัอกัษรมาใชแ้ทนไอพีแอดเดรสท่ีเป็นตวัเลข เพื่อสะดวกในการ
จดจ า 

แต่เน่ืองจากรูปแบบการส่ือสารจะตอ้งมีการแปลงช่ือโดเมนกลบัไปเป็นไอพีแอดเดรส 
โดยมีการจดัตั้งคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีน้ีโดยเฉพาะ มีช่ือเรียกวา่ ดีเอน็เอส (DNS : Domain Name 
Server)



ช่ือโดเมนนิยมตั้งใหส้อดคลอ้งกบัช่ือของบริษทัหรือองคก์รท่ีเป็นเจา้ของ เช่น 

ช่ือโดเมนของเคร่ืองแม่ข่ายบริการเวบ็ของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ใชช่ื้อวา่ bru.ac.th 
รูปแบบการท างานกจ็ะเป็น bru.ac.th ---> DNS ---> 202.29.14.4 

ห รื อ เ ค ร่ื อ ง บ ริ ก า ร เ ว็ บ ข อ ง ย า ฮู  yahoo.com ก า ร ท า ง า น ก็ จ ะ เ ป็ น 
yahoo.com ---> DNS ---> 202.28.85.208 เป็นตน้ 



ตัวอย่าง Domain Name 



ตัวอย่าง IP Address 



ช่ือโดเมนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ซ่ึงจะใหข้อ้มูลวา่คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้น
อยูท่ี่ไหน แต่ละส่วนจะแยกกนัดว้ยจุด ดงัตวัอยา่ง 



เม่ือน ามาใช้อา้งอิงในการสืบค้นขอ้มูลโดยผ่านโปรแกรมคน้ดูเว็บ หรือเว็บ
เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) จะมีลกัษณะเป็น http://www.bru.ac.th 

http เป็นโปรโตคอลหรือเกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติท่ีใช้ในการ
สืบคน้ขอ้มูล (http : HyperText Transfer Protocol) 

www เป็นรูปแบบการให้บริการขอ้มูลแบบมลัติมีเดีย เวิลด์ไวด์เวบ็ (www : 
World Wide Web) 

bru.ac.th เป็นช่ือเวบ็ไซต ์(Web Site) หรือท่ีอยูข่องขอ้มูลของมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์



ช่ือโดเมนย่อยประเภทขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา 



ช่ือโดเมนย่อยประเภทขององค์กรในประเทศไทย 



หมายเหตุ ถ้าช่ือโดเมนไม่มีช่ือประเทศ มักเป็นองค์กรท่ีจดทะเบียนช่ือโดเมนไวใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.google.com เป็นตน้ 



การเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบอนิเทอร์เน็ต
การน าเคร่ืองของเราเขา้เช่ือมกบัระบบอินเทอร์เน็ตจะกระท าได ้2 ลกัษณะ คือ 
1) การเช่ือมต่อโดยตรง 
การเช่ือมต่อแบบน้ีจะเป็นการน าระบบเขา้เช่ือมโดยตรงกับสายหลกั (Back 

Bone) ของอินเทอร์เน็ต โดยผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ เกตเวย์ (Gateway) หรือ เราทเ์ตอร์ ร่วมกบั
สายน าสัญญาณความเร็วสูงโดยเราจะตอ้งติดต่อโดยตรงกบั InterNIC เพื่อขอช่ือโดเมน และ
ติดตั้งเกตเวยเ์ขา้กบัสายหลกั 

การเช่ือมต่อแบบน้ีจะสามารถติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา จึงเหมาะกบั
องค์กรท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นตลอด 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ือมต่อลกัษณะน้ีจะมีค่าใชจ่้ายแพงมาก ทั้งทางดา้นอุปกรณ์และการบ ารุงรักษา 



2) การเช่ือมต่อผ่านผู้ให้บริการ 

ผูใ้หบ้ริการเช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือท่ี
เรียกสั้นๆวา่ ไอเอสพี (ISP) เป็นองคก์ร ๆ หน่ึง ท่ีท าการติดตั้งและดูแลเคร่ืองใหบ้ริการ ท่ี
ต่อตรงกบัระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงอนุญาตให้ผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกขององคก์ร น าระบบของ
ตนเขา้มาเช่ือมต่อได ้

ไอเอสพีจึงเปรียบเสมือนช่องทางผ่านเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงหลงัจากท่ี
เราเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้ เรากจ็ะสามารถไปยงัท่ีใด ๆ กไ็ดใ้นระบบ 

ในการเช่ือมต่อผ่านทางไอเอสพีน้ี แบ่งลักษณะการเช่ือมต่อออกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี



2.1) การเช่ือมต่อแบบองค์กร (Corporate User Services) ในกรณีท่ีผูข้อ
เช่ือมต่อเป็นองคก์รท่ีมีการจดัตั้งระบบเครือข่าย (LAN : Local Area Network) ขององคก์ร
อยูแ่ลว้ จะสามารถน าเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นเขา้เช่ือมต่อกบัไอเอสพี เพ่ือ
เช่ือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตได ้ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองอ่ืน ๆ ในระบบสามารถเขา้ไปใช้
บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเคร่ือง 

การเช่ือมต่อแบบน้ี อาจเช่ือมต่อผ่านทางสายโทรศพัท์หรือ คู่สายเช่า 
(Lease line) ซ่ึงตอ้งขอเช่ากบัทางการส่ือสารแห่งประเทศไทย 



การเช่ือมต่อแบบองค์กร (Corporate User Services) 



2.2) การเช่ือมต่อส่วนบุคคล (Individual User Services) บุคคลธรรมดาทัว่ไป
สามารถขอเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตได ้โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยู ่เช่ือมต่อผ่าน
ทางสายโทรศพัท์ผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า โมเด็ม (Modem) ซ่ึงท าหน้าท่ีในการแปลง
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นสัญญาณดิจิทลั (Digital Signal) ใหเ้ป็นสัญญาณโทรศพัท ์
ซ่ึงเป็นสัญญาณแอนะลอ็ก (Analog Signal) 

เพ่ือให้ส่งผ่านทางสายโทรศพัท์ได ้เม่ือสัญญาณถูกส่งไปถึงปลายทาง ก็จะมี
โมเดม็อีกตวัหน่ึงท่ีปลายทาง ท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณแอนะลอ็กเป็นสัญญาณดิจิทลั เพ่ือส่ง
เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปลายทาง 



ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่อแบบน้ีไม่สูงมากนัก เรามกัเรียกการเช่ือมต่อแบบน้ีว่า 
การเช่ือมต่อแบบเรียกเลขหมาย (Dial-up Connection) โดยผูใ้ชต้อ้งสมคัรเป็นสมาชิกกบั
ผูใ้หก้ารบริการเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงไอเอสพีจะให ้ช่ือผูใ้ช ้(User name) และรหสัผา่น 
(Password) มา  เราเพียงปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีให้มาก็จะสามารถต่อเช่ือมเข้ากับ
อินเทอร์เน็ตได้



การเช่ือมต่อส่วนบุคคล (Individual User Services)



ประโยชน์ของอนิเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายดงัจะยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ด้านธุรกิจการค้า ช่วยให้การติดต่อธุรกิจ เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ เป็นไป
ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เพราะเป็นการท าธุรกรรม ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ
ต่าง ๆ ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ายไม่จ าเป็นตอ้งพบ
หนา้กนัโดยตรง แลว้ช าระเงินดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร หรือช าระเงินผ่านบตัรเครดิต
ไดท้นัที ซ่ึงเรียกการท าธุรกรรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ีวา่ การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce : Electronic Commerce)



ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่ให้บริการ e-Commerce 
ที่มา : https://www.lazada.com 



ตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่ให้บริการ e-Commerce 
ที่มา : https://www.amazon.com 



ด้านการศึกษา ท าให้เกิดระบบ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education : 
Electronic Education) เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้สถาบนัการศึกษา องคก์รจดัการศึกษา 
ตลอดจนผูศึ้กษาหรือผูเ้รียน มีกระบวนการจดัระบบการศึกษาเป็นไปอย่างอตัโนมติัจน
เสร็จส้ินบนระบบเครือข่าย มีการส่งขอ้มูลส่ือการศึกษา และบริการ 

เช่น     อีเลิร์นนิง (e-Learning : Electronic Learning), WBI (Web Based 
Instruction), Course ware, หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Library) เป็นตน้ 



การประยุกต์ใช้อนิเทอร์เน็ตด้านการศึกษา 



ด้านการติดต่อส่ือสาร ช่วยให้เราสามารถรับส่งข่าวสารไดร้วดเร็วทนัใจ มี
การใช ้ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรืออีเมล ์(e-Mail : Electronic Mail) รับส่งจดหมายท่ีมีทั้ง
ขอ้ความ และแฟ้มขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ มีบริการโทรศพัทท์างไกลผา่นอินเทอร์เน็ต 
(e-Phone : Electronic Phone) ท าใหส้ามารถประชุมสัมมนาผา่นระบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เห็นทั้ งภาพ และไดย้ินเสียง ประหยดัค่าใช้จ่ายไดม้าก หรือจะสนทนา
โตต้อบกนัแบบออนไลน์ ท่ีเรียกวา่ แชท (Chat) หรือโซเชียล (Social) 



การใช้อนิเทอร์เน็ตด้านการติดต่อส่ือสาร 



ด้านความบันเทิง เราสามารถฟังรายการสด ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกม
อ่านหนงัสือพิมพ ์หรือวารสารต่าง ๆ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้



การใช้บริการข้อมูลมลัตมิเีดยีเวลิด์ไวด์เวบ็ 
เวิลด์ไวด์เวบ็ ( WWW) มีลกัษณะเป็นระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีโยงใยไปทัว่โลก 

ให้บริการการส่ือสารขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบ ทั้งขอ้มูลข่าวสาร ภาพกราฟิก 
และระบบมัลติมีเดีย รวมทั้ งความสามารถในการโต้ตอบระหว่างผู ้ให้บริการได้
เวิลด์ไวด์เว็บสามารถท างานไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(Operating System) ทุกชนิด (Cross Platform ) 

ขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดของเวิลดไ์วดเ์วบ็จะกระจายเก็บอยูใ่นศูนยอิ์นเทอร์เน็ตต่างๆ
ทัว่โลก และมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะการน าเสนอขอ้มูลบนเวบ็จะ
เป็น Graphic User Interface คือใชรู้ปภาพเป็นตวัเช่ือมต่อส่ือสารกบัผูใ้ช ้ท าใหส้ะดวกต่อ
การใชง้านเป็นอยา่งมาก 



เคร่ืองมือท่ีจะพาเราท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ต ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัและขาด
ไม่ไดน้ั้นก็คือ เคร่ืองมือท่ีจะใชส้ าหรับดูขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ี เราเรียกวา่โปรแกรมคน้ดู หรือเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) 



โปรแกรมคน้ดู หรือเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) 



ความเป็นมาของระบบเวลิด์ไวด์เวบ็ 

ระบบเวิลด์ไวด์ เว็บ เ ป็นผลพลอยได้จากการวิจัยอนุภาคฟิสิกส์  CERN
ณ สวสิเซอร์แลนดโ์ดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ Tim Berners – Lee เม่ือปี พ.ศ. 2532

ดว้ยจุดประสงคท่ี์จะคน้หาขอ้มูลท่ีเก็บบนัทึกเอาไว ้และสามารถเช่ือมโยงไปยงั
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัได ้ต่อมาจากแนวความคิดน้ีก็ถูกน าไปขยายผล เพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลของคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ลกัษณะการเช่ือมโยงเช่นน้ีเรียกว่า ไฮเปอร์
ลิงค์ ( Hyperlinked) และโปรแกรมท่ีควบคุมการรับส่งเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์น้ี เรียกว่า 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) 



Tim Berners – Lee และ CERN 



เวิลดไ์วดเ์วบ็เป็นระบบเปิด ไม่มีผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเจา้ของ การท่ีจะท าใหโ้ปรแกรม
อ่ืน ๆ สามารถท างานบนเวิลดไ์วด์เวบ็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนด
มาตรฐาน รายละเอียดคุณลกัษณะท่ีแน่นอน 

ดว้ยเหตุน้ีในปี 2537 องคก์ร W3C ( World Wide Web Consortium ) จึงถูกก่อตั้ง
ดว้ยความข้ึนดว้ยความร่วมมือของสถาบนั CERN (Counseil European pour la Recherche
Nucleaire หรือ European ) และ MIT ( Michigan Institute of Technology ) 

องค์กร W3C จะท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานของโปรโตคอล HTTP รวมทั้ ง
ก าหนดมาตรฐานของภาษา HTML เวอร์ชัน่ต่าง ๆ ดว้ย



ในการใชง้านระบบเวลิดไ์วดเ์วบ็จะมีค าท่ีถูกน ามาใชบ่้อย ๆ เช่น 

เว็บไซต์ (Web Site) คือ ท่ีอยูข่องขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะมีเวบ็เพจหลาย ๆ เวบ็
เพจ บรรจุอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการขอ้มูล (Web Server) เช่น 
www.bru.ac.th 

โฮมเพจ (Home Page) คือ เวบ็เพจหลกัของเวบ็ไซต ์ภายในโฮมเพจจะมีจุดเช่ือมต่อ
เพื่อเปิดเขา้ไปชมเวบ็เพจอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายในเวบ็ไซตน์ั้นได ้

เว็บเพจ (Web Page) คือ ขอ้มูลท่ีแสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเอกสารท่ี
สามารถเช่ือมโยงไปยงัหนา้อ่ืน ๆ ได้



การใช้งานอนิเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีบริการต่าง ๆ หลายรูปแบบแต่กพ็อแยกประเภทออกไดด้งัน้ี 

เวลิด์ไวด์เวบ็ (WWW) 

เวิลด์ไวด์เวบ็ หรือเครือข่ายใยแมงมุม เหตุท่ีเรียกช่ือน้ีเพราะว่าเป็นลกัษณะของการ
เช่ือมโยงขอ้มูล จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเร่ือยๆ เวิลด์ไวด์เวบ็ เป็นบริการท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด ในการเรียกดูเวบ็ไซตต์อ้งอาศยัโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ในการดู
ขอ้มูล 

เวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีไดรั้บความนิยมใชใ้นปัจจุบนั เช่น อินเทอร์เน็ตเอก็ซ์พรอเลอร์ (IE : 
Internet Explorer) กเูก้ิลโคลม(Google Chrome) เป็นตน้ 





Google Chrome Web Browser 



จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) 

การติดต่อส่ือสารโดยใชอี้เมล์สามารถท าไดโ้ดยสะดวก และประหยดัเวลา 
หลกัการท างานของอีเมล์ก็คลา้ยกบัการส่งจดหมายธรรมดา นั้นคือ จะตอ้งมีท่ีอยู่ท่ีระบุ
ชดัเจน ก็คือ อีเมลแ์อดเดรส       (E-mail address) องค์ประกอบของ e-mail address 
ประกอบดว้ย 

1) ช่ือผูใ้ช ้(User name) 

2) ช่ือโดเมน Username@domain_name เช่น abcd@pcru.ac.th 



การใชง้านอีเมล ์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี คือ 

1) Corporate e-mail คือ อีเมล ์ท่ีหน่วยงานต่างๆสร้างข้ึนให้กบัพนกังานหรือ
บุคลากรในองคก์รนั้น เช่น abcd.ef@bru.ac.th คือ e-mail ของบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์เป็นตน้ 

2) Free e-mail คือ อีเมล ์ท่ีสามารถสมคัรไดฟ้รีตาม web mail ต่างๆ เช่น 
Hotmail, Yahoo Mail และ Gmail เป็นตน้ 



Gmail 



บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol) 

เป็นบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนยา้ยไฟล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนยา้ย
ไฟล ์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี คือ 

1) การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File) คือ การรับขอ้มูลเขา้มายงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ในปัจจุบนัมีหลายเวบ็ไซตท่ี์จดัใหมี้การดาวน์โหลดโปรแกรมไดฟ้รี 

2) การอพัโหลดไฟล ์(Upload File) คือ การน าไฟลข์อ้มูลจากเคร่ืองของผูใ้ชไ้ป
เก็บไวใ้นเคร่ืองท่ีให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีท่ีท าการสร้าง
เวบ็ไซต ์จะมีการอพัโหลดไฟลไ์ปเกบ็ไวใ้นเคร่ืองบริการเวบ็ไซต ์(Web server) ท่ีเราขอใช้
บริการพ้ืนท่ี



โปรแกรม FTP 



บริการสนทนาบนอนิเทอร์เน็ต (Instant Message) 

การสนทนาบนอินเทอร์เน็ตคือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด 
นอกจากน้ียงัสามารถส่งสัญลกัษณ์ต่าง ๆ อาทิ รูปภาพ ไฟลข์อ้มูลไดด้ว้ย การสนทนาบน
อินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

โปรแกรมประเภทน้ี เช่น โปรแกรม Wechat, Garena talk, SimSimi, 
Skype เป็นตน้ 



โปรแกรม Skype 



โปรแกรม Garena talk



บริการค้นหาข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต (Search Engine) 

โดยทัว่ไปลกัษณะการสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งลกัษณะ
รูปแบบการคน้หา เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1) Web Directory คือ การคน้หาโดยการเลือก Directory ท่ีจดัเตรียมและ
แยกหมวดหมู่ไวใ้ห้เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาหรือเวบ็ไซตต่์างๆ ไวเ้ป็นหมวดหมู่หรือ
กลุ่มใหญ่ ๆ และแต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นเร่ืองย่อย ๆ ต่อไปเร่ือย ๆ เหมือนกบัหลกัการจดั
หมวดหมู่หนงัสือในหอ้งสมุด 

ขอ้ดีคือ ช่วยให้ผูใ้ชไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการ เน่ืองจากน าขอ้มูลมาจดั
หมวดหมู่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถก าหนดคน้ไดง่้ายในหวัขอ้โดยเลือกจากรายการท่ี
ท าไวแ้ลว้ website ท่ีใหบ้ริการ web directory เช่น www.yahoo.com, www.sanook.com



ตัวอย่างบริการค้นหาทีใ่ช้ Web Directory 



2) การคน้หาแบบดชันี (Index) หรือ ค าส าคญั (Keyword) คือ การคน้หา
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Search โดยการเอาค าท่ีเราตอ้งการคน้หาไปเทียบกบัเวบ็ไซตต่์างๆ 
วา่มีเวบ็ไซตใ์ดบา้งท่ีมีค  าท่ีเราตอ้งการคน้หา โดยการคน้จากขอ้ความในเวบ็เพจท่ีไดผ้่าน
การส ารวจมาแลว้ จะอ่านขอ้ความ ประมาณ 200-300 ตวัอกัษรแรกของเวบ็เพจ 

website ท่ีใหบ้ริการ search engine เช่น www.google.co.th 



ตัวอย่างบริการค้นหาที่ใช้การค้นหาแบบดชันี (Index) 



3) Metasearch คือ ลกัษณะการสืบคน้หาขอ้มูลจะมีลกัษณะเดียวกนักบั 
Search Engine แต่จะท าการส่งค าท่ีตอ้งการไปคน้หาในเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล
อ่ืน ๆ อีก ถา้ขอ้มูลท่ีไดมี้ซ ้ ากนั กจ็ะแสดงเพียงรายการเดียว 

จุดเด่นของการค้นหาด้วยวิธีการน้ี คือ สามารถเช่ือมโยงไปยงั Search 
Engine ประเภทอ่ืน ๆ และยงัมีความหลากหลายของขอ้มูล 



ขั้นตอนบริการค้นหาทีใ่ช้การค้นหาแบบ Metasearch



ตัวอย่างบริการค้นหาที่ใช้การค้นหาแบบ Metasearch 



บริการกระดานข่าวหรือเวบ็บอร์ด (Webboard) 

เวบ็บอร์ด เป็นศูนยก์ลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ 
ในหัวข้อท่ีสนใจ เว็บบอร์ดของไทยท่ีเป็นท่ีนิยมและมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
มากมาย คือ เวบ็บอร์ดของพนัธ์ทิพย ์(www.pantip.com) 



ห้องสนทนา (Chat Room) 

หอ้งสนทนา คือ การสนทนาออนไลน์อีกประเภทหน่ึง ท่ีมีการส่งขอ้ความ
สั้นๆ ถึงกนั เพ่ือทกัทายกนัระหวา่งผูท่ี้ใชเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์การเขา้ไปสนทนาจ าเป็นตอ้งเขา้
ไปในเว็บไซต์ ท่ี ให้บ ริการห้องสนทนาเ ช่น www.sanook.com , www.pantip.com, 
www.chatroom.in.th 



บริการสังคมออนไลน์ (Social Media หรือ Social Network) 

Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า 
เน้ือหา เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง 
หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทาง
เวบ็ไซต ์Social Network ท่ีใหบ้ริการบนโลกออนไลน์ 



บริการของ Social Media โดยทัว่ไปมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งกระดานความคิดเห็น 
(Discussion boards), เวบ็บลอ็ก (Webblogs), วกิิ (wiki), Podcasts*, รูปภาพ และวดีิโอ เป็น
ตน้

หมายเหตุ* Podcasts คือ การเผยแพร่เสียง รวมไปถึงการพดูคุย เล่าเร่ือง สนทนาเร่ืองต่างๆ ผา่นทางระบบ
อินเทอร์เน็ต  เป็นส่ือประเภท audio video สามารถโหลดฟังไดท้ั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ คลา้ย ๆ กบั
การฟังรายการวทิย ุแต่มีความหลากหลายทางเน้ือหาท่ีเลือกฟังไดต้ามความชอบ และสามารถกดฟัง
เม่ือไหร่กไ็ด้



วิกิ (wiki)



เว็บบลอ็ก (Webblogs)



Podcasts



twitter



อนัตรายจากอนิเทอร์เน็ต 
การใชง้านอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อนนัตแ์ต่ก็มีภยัมหันตแ์ฝงอยูเ่ช่นกนัหากว่า

ใชด้ว้ยความไม่ระมดัระวงั เช่น 
1) ท าให้คนบางกลุ่มจารกรรมข้อมูล โปรแกรมก่อกวนและท าลายระบบ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น หรือปล่อยและแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2) ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด เช่น ขายสินคา้ผิดกฎหมาย ขายอาวุธสงครามทาง
อินเทอร์เน็ต ใชเ้ป็นส่ือในการกล่าวหาให้ร้ายผูอ่ื้นโจมตีคู่แข่ง ใชเ้ล่นการพนนั ขายบริการ
ทางเพศ เป็นตน้ 

3) ใช้ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เช่น เอาภาพดารานกัร้องวยัรุ่นมาตกแต่งใหม่เป็นภาพ
โป๊เปลือย แลว้น าภาพเหล่านั้นแจกจ่ายทางอินเทอร์เน็ต หรือใชเ้ป็นส่ือโฆษณาสินคา้ท่ี
ย ัว่ยวนกามารมณ์บนอินเทอร์เน็ต หรืออาจหลอกลวงเหยื่อเพ่ือลว้งเอาขอ้มูลส่วนตวั เป็น
ตน้ 


