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วัตถุประสงค 

1. บอกความหมายของอินเทอรเน็ตได 

2. อธบิายประวัติความเปนมาของอินเทอรเนต็ได 

3. อธบิายการกําหนดที่อยูบนอินเทอรเนต็ได 

4. อธบิายวิธีการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตได 

5. บอกประโยชนของอินเทอรเน็ตได 

6. บอกถึงอันตรายจากการใชอินเทอรเน็ตได 

7. ประยุกตใชงานอินเทอรเนต็ได 

 

1. ความหมายของอินเทอรเนต็ 

2. ประวัตคิวามเปนมาของอินเทอรเน็ต 

3. มาตรฐานการสือ่สารบนอินเทอรเนต็ 

4. การกําหนดท่ีอยูบนอินเทอรเน็ต 

5. การเช่ือมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 

6. ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

7. อันตรายจากอินเทอรเน็ต 

8. การใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครอืขายคอมพิวเตอรที่มีการเช่ือมโยงเครอืขาย

คอมพิวเตอรตาง ๆ หลากหลายเครอืขายในโลกนี้เขาดวยกัน 

 อินเทอรเน็ตเกิดข้ึนจากความรวมมือกนัระหวางองคกรตาง ๆ ทั่วโลก ทําให

อินเทอรเน็ตไมมีผูใดเปนเจาของทั้งหมด 

 อินเทอรเน็ตเปนสงัคมขนาดใหญที่เกดิขึ้นบนโลกคอมพิวเตอร ถกูขนานนามวา 

ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) 

 

 เดิมทีอินเทอรเน็ตเปนเครอืขายคอมพิวเตอรที่ทดลองใชในดานการทหาร โดย

กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2512 เรียกวา  อารพา

เน็ต (ARPANet : Advanced Research Projects Agency Network) 

 อารพาเน็ตเปนผลพวงจากความตึงเครยีดทางการเมืองของโลก ในยุคสงคราม

เย็นระหวางคายคอมมิวนสิตและคายเสรีประชาธิปไตย 

 อารพาเน็ตเปนเครือขายประเภท WAN มคีอมพิวเตอรแมขาย 4 เครื่อง 

เรียกวาโฮสต (Host) และเครื่องลกูขาย อยูทีม่หาวทิยาลัย 4 แหง คือ 

มหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนียแหงนครลอสแอนเจลสิ, มหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนยี

แหงนครซานตา บารบารา, มหาวิทยาลัยยูทาห และสถาบันวิจยัสแตนฟอรด 

 นักวิจัยในโครงการสามารถใชประโยชนจากเครือขายในการตดิตอสือ่สารกัน

ดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (e-mail) และสามารถแลกเปลีย่น

ขอมูลทางการวิจยัระหวางกันได 
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 พ.ศ. 2515 ไดปรับปรุงหนวยงานอารพาและเรียกชื่อใหมวา ดารพา (DARPA 

: Defense Advanced Research Project Agency)  

 พ.ศ. 2518 ดารพาไดโอนหนาที่ดูแลรับผิดชอบอารพาเน็ตโดยตรงใหแก หนวย

การสื่อสารของกองทัพ (Defense Communication Agency: DCA) 

 พ.ศ. 2526 อารพาเน็ตถูกแบงเปน 2 เครอืขายคือ เครือขายดานการวจิัยใชชือ่ 

อารพาเน็ตเหมือนเดิม และเครือขายของกองทัพใชช่ือวา มิลเน็ต (MILNet: 

Military Network) ใชมาตรฐานการเช่ือมตอสือ่สารขอมูลโดยโพรโทคอลที่ใช

บนอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา ทีซีพี ไอพี (TCP/IP : Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol) เปนครั้งแรก 

 พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของอเมริกา หรือเอ็นเอสเอฟ (NSF : 

National Science Foundation) ไดออกทุนสรางศูนยซเูปอรคอมพิวเตอร 

(Supercomputer) 5 แหง และใชชื่อวา NSFNet 

 พ.ศ. 2533 อารพาเน็ตรองรับการเปนโครงขายหลกั (Backbone) ไมไหวจึง

ยุติบทบาท และเปลี่ยนไปใช NSFNet และเครอืขายอ่ืนแทน และไดมีการ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ จาํนวนมากเขาดวยกัน เมื่อองคกร

เอกชน และบริษัทตาง ๆ นาํเครื่องคอมพิวเตอรเขามาเชื่อมตอดวย ความ

เจริญเติบโตไดเริ่มขยายตัวออกไปทั่วโลกจนกลายมาเปนเครือขายอินเทอรเนต็

ในปจจุบัน 

 บิดาแหงอินเทอรเน็ต คือ ดร.เลียวนาด คลายอินร็อก (Dr. Leonard 

Kleinrock) ศาสตราจารยทางดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรของมหาวทิยาลยั

แหงรัฐแคลิฟอรเนีย ณ นครลอสแอนเจริส (UCLA : University of 

California, Los Angeles ) ซึ่งไดรับมอบหมายจาก ARPA ใหทําการวิจัย

เพ่ือสราง ARPANet จนสําเร็จ 
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 เร่ิมเม่ือกลางป พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตหาดใหญ) มีการรับสง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย   

 พ.ศ. 2531 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ใหทุนแก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง เพ่ือศึกษาการเช่ือมเครือขายของมหาวิทยาลัยดาน

วิทยาศาสตร 12 แหงเขาเปนเครือขายเดียวกัน 

 พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชื่อมตอกับ ยูยูเน็ต เทคโนโลยี (UUNET 

Technologies) ของเอกชนที่รัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยหลายแหงไดขอ

เช่ือมตอกับระบบน้ี เรียกวา ไทยเน็ต (THAINET) ซ่ึงเปนเครือขายแรกที่เขาสูระบบอินเทอรเน็ต

สากล ในปเดียวกันเนคเทคไดจัดต้ังเครือขาย ไทยสาร (THAISARN : The Thai 

Social/Scientific Academic and Research Network) เพ่ือเช่ือมโยงหนวยงานตาง ๆ เขา

สูอินเทอรเน็ตจนสมบูรณในป พ.ศ. 2536  

 พ.ศ. 2537 ไดเปดบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยขึ้นเพ่ือใหบริการแกเอกชนและบุคคลทั่วไป 

โดยการสื่อสารแหงประเทศไทย รวมลงทุนกับหนวยงานรฐัและเอกชน 2 ราย คือ บริษัท

อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด และบริษัทอินเทอรเน็ต คอมเมอรเชียลแอนดโนวเลจเซอรวิส 

จํากัด ภายหลังเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท KSC คอมเมอรเชียลอินเทอรเน็ต จํากัด 

 การเช่ือมตอคอมพิวเตอรทั่วโลกที่ตางรุน ตางแบบกนั จะสามารถตดิตอสื่อสาร

กันไดจะตองอาศัยภาษากลาง หรือเกณฑวธิี ภาษากลางนี้เรียกวา  โพรโทคอล 

 โพรโทคอลท่ีใชในการสือ่สารบนอนิเทอรเน็ตเรยีกวา ทีซพีี/ไอพี (TCP/IP) 

 หลักการทํางานของโพรโทคอลทีซพีี/ไอพี จะแบงขอมูลออกเปนสวนยอย ๆ 

เรียกวา แพ็คเก็ต (Packet) แลวสงไปตามเครือขายอินเทอรเน็ตโดยกระจาย

แพ็คเก็ตไปหลาย ๆ ทาง โดยมีอุปกรณจัดเสนทางเรียกวา เราทเตอร 

(Router) ทีจ่ัดหาเสนทางที่ดีที่สดุใหกับทุกแพ็คเก็ต ซ่ึงแพ็คเก็ตจะไปรวมกันที่

จุดหมายปลายทางเดียวกัน และถูกนํามารวมกันเปนขอมูลที่สมบูรณอีกครั้ง 

หากมแีพ็คเก็ตใดไดรับความเสยีหายระหวางทาง เราทเตอรก็จะแจงกลบัไปยัง

ตนทางเพ่ือใหสงขอมูลสวนน้ันมาใหมอีกครัง้หน่ึง 

 

 คอมพิวเตอรแตละเครื่องในระบบอินเทอรเน็ตจะมีหมายเลขประจาํเครื่อง

เรียกวา ไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือเลขที่อยูไอพี ซึ่งจะไมซ้ํากันกับ

เครื่องอ่ืนในโลก 

 ไอพีแอดเดรส ประกอบดวย ตัวเลข 4 ชุดเรียงตอกัน มีเครื่องหมายจุด (.) เปน

ตัวค่ันแตละชุดซึ่งมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 255 (0.0.0.0 ถงึ 255.255.255.255) 

 ตัวอยาง หมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอรบริการเวบ็ (Web Server) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย คือ 202.29.14.4  

 หนวยงานที่มหีนาท่ีดูแลและจดัสรรไอพีแอดเดรส คือ InterNIC (Internet 

Network Information Center) : www.internic.net 



4 

 ไอพีแอดเดรสเปนตัวเลขที่จาํยาก ทําใหไมสะดวกตอผูใช จึงแกปญหาโดยนํา

ชื่อโดเมน (Domain Name) มาใชอางถึงแทน 

 ชื่อโดเมน เปนการนําตวัอักษรมาใชแทนไอพีแอดเดรส  

 ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) เปนคอมพิวเตอรที่ทําหนาท่ี

แปลงชื่อโดเมนกลบัไปเปนไอพีแอดเดรส 

 โดเมนนิยมต้ังใหสอดคลองกับช่ือของบริษัทหรือองคกรที่เปนเจาของ เชน 

 ชื่อโดเมนของเครื่องแมขายบริการเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย ใช

ชื่อวา bru.ac.th รูปแบบการทํางานก็จะเปน                       

bru.ac.th ---> DNS ---> 202.29.14.4  

 เครื่องบริการเว็บของยาฮู yahoo.com การทํางานก็จะเปน   

yahoo.com ---> DNS ---> 87.248.113.14 

    202.29.14.1 
     
   www.bru.ac.th 
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หนวยงานท่ีมีหนาที่ดูแลและรับจดทะเบยีนชื่อโดเมนในประเทศไทย คือ THNIC 

(www.thnic.co.th) 

 

    

  

Domain Name 

IP Address   

 ชื่อโดเมนโดยท่ัวไปจะแบงออกเปน 3 สวน ซ่ึงจะใหขอมูลวาคอมพิวเตอรเครื่องนั้นอยูที่ไหน 

แตละสวนจะแยกกันดวยจดุ ดังตัวอยาง 

 bru  สวนน้ีแสดงชื่อองคกร 

 ac     สวนน้ีแสดงประเภทขององคกร 

  th     สวนน้ีแสดงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร หรือชื่อประเทศ 

 bru.ac.th  

 เมื่อนํามาใชสืบคนขอมลูโดยผานโปรแกรมเวบ็เบราวเซอร จะมีลักษณะเปน 

 http://www.bru.ac.th โดยท่ี 

 http เปนโพรโทคอลหรือเกณฑวิธขีนสงขอความหลายมิติท่ีใชในการสืบคน 

     (http : HyperText Transfer Protocol) 

 www เปนรูปแบบการใหบริการขอมลูแบบมัลตมิเีดีย เวิลดไวดเว็บ 

  (www : World Wide Web) 

 bru.ac.th เปนชื่อโดเมนเนม หรอืท่ีอยูของขอมูลของมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัย 

com edu gov th uk jp 

CO ac go 

it mail 

. . . 
intel . . . 

. . . . . . bru ku CU 

it.bru.ac.th 
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ชื่อยอโดเมน ชื่อเตม็ ความหมาย 

com Commercial หนวยงานธรุกิจหรือบริษัท 

net Network service หนวยงานบริการดานเครือขาย 

gov Governmental หนวยงานของรัฐบาล 

mil Military หนวยงานทางทหาร 

edu Educational สถาบนัทางการศึกษา 

org Other organizations กลุมองคกรอื่น ๆ ที่ไมแสวงหาผลกําไร 

ชื่อยอโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

co Commercial หนวยงานธุรกิจหรือบริษัท 

net Network service หนวยงานบริการดานเครือขาย 

go Governmental หนวยงานของรัฐบาล 

mi Military หนวยงานทางทหาร 

ac Academic สถาบนัทางการศกึษา 

or Other organizations กลุมองคกรอื่น ๆ ท่ีไมแสวงหาผลกําไร 

ชื่อยอ ชื่อประเทศ ชื่อยอ ชื่อประเทศ 
ar 

at 

au 

be 

ca 

ch 

de 

dk 

es 

fr 

gr 

hk 

id 

iq 

ie 

in 

อารเจนตินา 

ออสเตรีย 

ออสเตรเลีย 

เบลเยี่ยม 

แคนาดา 

จีน 

เยอรมัน (Deutschland) 

เดนมารค 

สเปน (Espana) 

ฝรั่งเศส 

กรีซ 

เกาะฮองกง 

อินโดนีเซีย 

อิรัก 

ไอรแลนด 

อินเดีย 

it 

jp 

kh 

la 

mm 

my 

nl 

nz 

ph 

ru 

se 

sg 

th 

uk 

us 

vn 

อิตาล ี

ญ่ีปุน 

กัมพูชา 

ลาว 

พมา 

มาเลเซยี 

เนเธอรแลนด 

นิวซีแลนด 

ฟลิปปนส 

รัสเซีย 

สวีเดน 

สิงคโปร 

ไทย 

อังกฤษ (United Kingdom) 

สหรฐัอเมริกา 

เวียตนาม 

ถาชื่อโดเมนไมมีชือ่ประเทศ มักเปนองคกรท่ีจดทะเบียนชือ่โดเมนไวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เชน www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.google.com เปนตน 

การนําเครื่องของเราเช่ือมเขากับระบบอินเทอรเน็ตจะทําได 

2 ลักษณะ คือ 

1. การเชื่อมตอโดยตรง 

2. การเชื่อมตอผานผูใหบรกิาร 
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 เปนการนําระบบเขาเช่ือมโดยตรงกับสายหลัก (Back Bone) ของ

อินเทอรเน็ต โดยผานอปุกรณที่เรียกวา เกตเวย (Gateway) หรือ 

เราทเตอร รวมกับสายนําสัญญาณความเร็วสูง 

 ตองตดิตอโดยตรงกับ InterNIC เพ่ือขอช่ือโดเมน และติดต้ังเกตเวย

เขากับสายหลัก 

 การเช่ือมตอแบบน้ีจะสามารถติดตอกบัอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

 เหมาะกับองคกรที่ตองการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนตลอด 24 ช่ัวโมง 

 คาใชจายในการเช่ือมตอลักษณะน้ีจะแพงมาก ทั้งทางดานอุปกรณ

และการบํารุงรักษา 

 ผูใหบริการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP)

เปนองคกรท่ีทําการตดิต้ังและดูแลเครื่องใหบริการทีต่อตรงกบัระบบ

อินเทอรเน็ตซ่ึงอนุญาตใหผูที่สมัครเปนสมาชิกขององคกร นําระบบของตนเขา

มาเช่ือมตอได  

 ไอเอสพีเปรียบเสมือนชองทางผานเขาสูระบบอินเทอรเน็ต หลังจากที่เรา

เชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตไดแลว เราก็จะสามารถไปยังท่ีใด ๆ ก็ไดในระบบ 

 การเช่ือมตอผานทางไอเอสพี แบงลักษณะการเชื่อมตอออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. การเช่ือมตอแบบองคกร 

2. การเช่ือมตอสวนบุคคล  

 

 ในกรณีที่ผูขอเช่ือมตอเปนองคกรท่ีมกีารจัดต้ังระบบเครือขาย (LAN 

: Local Area Network) ขององคกรอยูแลว จะสามารถนําเครื่อง

แมขาย (Server) ของเครือขายน้ันเขาเช่ือมตอกับไอเอสพี เพ่ือ

เช่ือมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตได ซ่ึงจะทําใหเครื่องอ่ืน ๆ ในระบบ

สามารถเขาไปใชบริการตาง ๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ตไดทุกเครื่อง  

 อาจเช่ือมตอผานทางสายโทรศัพท หรือคูสายเชา (Lease line)  

 อาจขอเชากับทางการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือผูใหบริการ

เช่ือมตอรายอ่ืน 

server 
client 

printer 
client 

client 
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 ขอเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตได โดยใชคอมพิวเตอรตอผานทางสายโทรศัพทผาน

โมเด็ม (Modem) ซ่ึงทําหนาที่แปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณแอนะล็อก เพ่ือ

สงผานทางสายโทรศัพทได เม่ือสัญญาณถูกสงไปถึงปลายทาง ก็จะมีโมเด็มอีกตัว

หน่ึงทําหนาที่แปลงสญัญาณแอนะลอ็กเปนสัญญาณดิจิทลั เพื่อสงเขาสูคอมพิวเตอร

ปลายทาง  

 คาใชจายในการเชื่อมตอแบบนี้ไมสูงมากนัก มักเรียกวา การเช่ือมตอแบบเรียกเลข

หมาย (Dial-up Connection) 

 การเชื่อมตออินเทอรเนต็ผานผูใหบริการมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ติดตอไอเอสพีรายใดรายหนึ่งแลวสมัครเปนสมาชิก หรือซ้ือเปนชุดสาํเร็จรูปก็ได 

2. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะใหช่ือผูใช (User name) และรหัสผาน (Password) 

3. เปดคอมพิวเตอรแลวหมุนโมเด็มโทรไปที่หมายเลขโทรศัพทที่ไอเอสพกํีาหนดให 

4. พิมพช่ือผูใชและปอนรหัสผานท่ีไอเอสพีใหมาตอนสมัครสมาชิก ISP 

คอมพิวเตอร 

โมเด็ม Digital  

Analog 

 Internet Thailand  

 TOT  

 True  

 3BB 

 DTAC 

 CsLoxinfo  

 AIS 

 Siam Global Access 

 JI-Net  
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 ชวยใหการติดตอธรุกิจ เชน การซื้อขายสินคาและบริการ เปนไปดวยความ

สะดวกรวดเรว็  

 การทําธุรกรรม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสนิคาหรือบริการตาง ๆ ระหวางผูซื้อและ

ผูขายผานหนาจอคอมพิวเตอร ผูซื้อและผูขายไมจาํเปนตองพบหนากันโดยตรง 

 ชาํระเงินดวยการโอนเงินผานธนาคาร หรือชําระเงินผานบัตรเครดิตไดทันท ี

 เรียกการทําธุรกรรมผานเครือขายอินเทอรเนต็นี้วา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หรืออีคอมเมิรซ (e-Commerce : Electronic Commerce) 

 การลงทุนทําธุรกิจคาขายทางอนิเทอรเน็ตจะเปนการลงทุนที่คอนขางตํ่า 

 ปจจุบันอีคอมเมิรซกําลงัเปนท่ีนยิม เน่ืองจากเปนการตลาดในระบบเศรษฐกิจ

ใหม (New Economy) มอีัตราการเจริญเติบโตสงูมาก เพราะเปนวิธีท่ีสะดวก

ทั้งผูซื้อและผูขาย เชน ขายหนังสือ วีซีดี คอมพิวเตอร ขายตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ 

 ทําใหเกดิระบบการศึกษาอเิลก็ทรอนิกส (e-Education)  

 ชวยใหสถาบันการศึกษา องคกรจัดการศึกษา ตลอดจนผูเรียนมีกระบวนการ

จัดระบบการศึกษาเปนไปอยางอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือขาย 

 มกีารสงขอมูลสือ่การศึกษา และบริการ เชน อีเลิรนนิง (e-Learning), WBI 

(Web Based Instruction), Course ware, หองสมุดอิเล็กทรอนิกส           

(e-Library) เปนตน  

 ทําใหคนหาขอมูลทางวิชาการไดทกุสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยท่ัวโลก  

 ทําใหมีการพัฒนาการทางดานวิชาการในดานตาง ๆ  

 มกีารสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน เรียน และรายงานผลการเรียนทางอินเทอรเน็ต 



10 

 ชวยใหเราสามารถรับสงขาวสารไดรวดเร็วทันใจ 

 มีการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (e-Mail : Electronic 

Mail) รับสงจดหมายที่มีทั้งขอความ และแฟมขอมูลที่อยูในรูปแบบ

ตาง ๆ   

 มีบริการโทรศัพททางไกลผานอินเทอรเน็ต (e-Phone : Electronic 

Phone)  

 ทําใหสามารถประชมุสัมมนาผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางมี

ประสทิธิภาพ เห็นทั้งภาพ และไดยินเสียง ประหยัดคาใชจายไดมาก 

หรือจะสนทนาโตตอบกนัแบบออนไลน ที่เรียกวา แชต (Chat) 

เราสามารถฟงรายการสด  ดภูาพยนตร ฟงเพลง เลนเกม อาน

หนังสือพิมพ หรอืวารสารตาง ๆ ผานเครอืขายอินเทอรเน็ตได 
 การจารกรรมขอมูล โปรแกรม กอกวนและทําลายระบบขอมูลคอมพิวเตอร

ของผูอื่น หรือปลอยและแพรไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) บน

เครือขายอินเทอรเนต็ 

 ใชอินเทอรเน็ตในทางที่ผิด เชน ขายสินคาผดิกฎหมาย ขายอาวุธสงครามทาง

อินเทอรเน็ต ใชเปนสื่อในการกลาวหาใหรายผูอื่นโจมตีคูแขง ใชเลนการพนัน 

ขายบรกิารทางเพศ เปนตน 

 ใชละเมิดสิทธิของผูอื่น เชน เอาภาพดารานักรองวยัรุนมาตกแตงใหมเปนภาพ

โปเปลือยแจกจายทางอินเทอรเน็ต หรือใชเปนสื่อโฆษณาสินคาที่ย่ัวยวน

กามารมณบนอนิเทอรเน็ต หรืออาจหลอกลวงเหย่ือเพ่ือลวงเอาขอมูลสวนตัว 

เปนตน 
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1. บริการขอมูลมัลติมีเดียเวิลดไวดเว็บ (WWW : World Wide Web) 

เปนบริการสําหรับสืบคนสารสนเทศตาง ๆ ทุกประเภทบนอินเทอรเน็ต 

ซ่ึงสารสนเทศอาจอยูในรูปขอความ รูปภาพ เสยีง ภาพยนตรก็ได ขอดี

ของบริการประเภทน้ี คือ สามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ ได 

2. บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) เปนบริการทางอินเทอรเน็ต 

ซ่ึงสามารถรับ สง จดหมายไปยงับุคคลตาง ๆ ที่มี e-Mail Address 

ไดทั่วโลกภายในระยะเวลาเพียงไมก่ีวินาที 
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3. บริการโอนยายขอมูล (FTP : Files Transfer Protocol)  เปนบริการ

โอนยายแฟมขอมูลประเภทตาง ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึง

ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึงผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

4. บรกิารใชงานเคร่ืองในระยะไกลเทลเน็ต (Telnet) เปนการใหผูใช

สามารถเขาไปใชทรัพยากรหรือขอใชบริการจากคอมพิวเตอรเครื่อง

อ่ืน และใหคอมพิวเตอรเคร่ืองน้ันทําหนาที่ประมวลผลโดยผูใชปอน

คําสั่งผานคอมพิวเตอรของตน แลวจึงสงผลลพัธกลับมาแสดงบน

หนาจอของเครื่องที่กําลังใชงาน 

5. บริการสนทนากับผูอ่ืนแบบทันทีทันใด (IRC : Internet Relay Chat) 

หรือเรียกวาการแชต (Chat) เปนการที่ผูใชฝายหน่ึงทําการสนทนากับ

ผูใชอีกฝายหน่ึงโดยมีการโตตอบกันทันที ดวยการพิมพขอความหรือ

ใชเสียง อาจจะสนทนาเปนกลุมหรือระหวางบุคคล 2 คนก็ได 

6. บรกิารเว็บบอรด (Web Board) เปนกระดานขาว หรือกระดานแสดง

ความคิดเห็น มีการต้ังกระทูถาม และมีการรวมตอบ สวนใหญเว็บ

บอรดจะเปนกลุมบุคคลใดกลุมหน่ึง ที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน 

สามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร และแสดงความคิดเห็นลงไปบนกระดาน

ขาวได มีการแบงกลุมผูใชออกเปนกลุม ๆ ซ่ึงแตละกลุมจะสนใจเรื่องที่

แตกตางกนัไป เชน กลุมคอมพวิเตอรฮารดแวร กลุมคอมพิวเตอร

ซอฟตแวร กลุมการเกษตร กลุมอุตสาหกรรม กลุมการเลี้ยงสัตว กลุม

การทองเที่ยว เปนตน 
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7. บรกิารสืบคนขอมูล (Search Engine) คือ บริการคนหาขอมูลบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยพิมพขอความที่ตองการสืบคนลงบน

โปรแกรมสืบคน สามารถคนหาขอมูล ไดทุกรูปแบบ ไมวาจะคนหาเว็บ

เพจ คนหาแฟมประเภทตาง ๆ คนหาแฟมรูปภาพ คนหาแฟมเสียง 

หรือแฟมภาพยนตร เปนตน 

 สวนใหญเรียกวา บริการเวิลดไวดเวบ็ 

 ผูจัดทําเครื่องบรกิารขอมูล (Web Server) ก็คือ ผูที่ดูแลระบบอนิเทอรเน็ต 

 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับเกบ็ขอมูลจะเปนท่ีอยูของขอมูลเรียกวา 

เว็บไซต 

 สามารถใชบริการไดทั้งดูรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว อานตัวหนังสือ ฟงเสียง 

เรียกวา บริการขอมูลแบบมลัติมีเดยี 

 เครื่องมือท่ีใชดขูอมูลตาง ๆ   ท่ีมีบริการบนเครือขายอินเทอรเนต็ เรียกวา

โปรแกรมคนดู หรือเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ซึ่งท่ีนิยมในปจจุบันมี

หลายโปรแกรม เชน IE : Internet Explorer, Chrome, Firefox เปนตน 
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1. Title Bar  : เปนแถบชื่อ จะแสดงหัวเรื่องของไฟลเอกสารที่กําลังใชงานอยูและ

    บอกช่ือของ Browser 

2. Menu Bar  : เปนเมนูหลักของ IE เพ่ือควบคุมการทํางานตาง ๆ ของโปรแกรม 

3. Toolbars : เปนแถบเครื่องมือ เพ่ือเลือกคําสั่งที่มีการใชงานบอย ๆ 

4. Address Bar : เปนสวนที่เราตองพิมพ Address ของเว็บไซต ที่เราตองการจะไป

    คนขอมูล 

5. Explorer logo : เปนสวนที่แสดงการทํางาน โดยถารูปภาพยงัเคลื่อนไหวอยูแสดงวา

    โปรแกรมกําลังทํางานอยู 

6. Status Bar : แสดงสถานะการทํางานของโปรแกรมวากําลังทําอะไรอยู 

7. Working Area : เปนพื้นที่สําหรับแสดงขอมูลตาง ๆ ของเว็บไซตนั้น ๆ 

1. File  เปนเมนูเกี่ยวกบัการเปดเว็บไซตตาง ๆ  และเอกสารการพิมพ 

2. Edit  เปนเมนูสําหรับเรียกเวบ็เพจที่เรากําลงัแสดงผลอยูนี้ข้ึนมาแกไขไดในทันที 

 ตัวแกไขเว็บเพจนี้จะเปน  FrontPage Express ซึ่งมาพรอมชุด IE  ใน

 กรณทีี่เรามีการติดต้ัง 

3. View   เปนเมนูที่ใชสําหรับกําหนดมุมมองตาง ๆ บนจอภาพ 

4. Favorites   เปนเมนูที่ใชสําหรับเก็บเวบ็ไซตที่เราโปรดปราน เอาไวเรียกใช

         ภายหลัง 

5. Tools   เปนเมนูที่ใชควบคมุการทํางานโปรแกรม 

6. Help   เปนเมนูที่ใชขอความชวยเหลือจากระบบ การใชงานโปรแกรม 

 

 
ใหพิมพช่ือเวบ็ไซตหรือหมายเลขอินเทอรเน็ตที่ตองการลงในแถบ 

Address Bar แลวกดปุม Enter เทาน้ี Browser ก็จะพาเขาสูโลกของ

อินเทอรเน็ต เชน พิมพช่ือเว็บไซต www.bru.ac.th 
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 เว็บไซต (Web Site) คือ ที่อยูของขอมลูบนอินเทอรเน็ต ซึ่งจะมีเว็บเพจหลาย 

ๆ เวบ็เพจ บรรจุอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่ทาํหนาท่ีใหบริการขอมูล (Web 

Server) เชน www.bru.ac.th 

 โฮมเพจ (Home Page) คือ เว็บเพจหลักของเว็บไซต ภายในโฮมเพจจะมี

จุดเชื่อมตอเพ่ือเปดเขาไปชมเวบ็เพจอ่ืน ๆ  ท่ีอยูภายในเว็บไซตนั้นได 

 เว็บเพจ (Web Page) คือ ขอมลูที่แสดงบนเครือขายอินเทอรเนต็ เปนเอกสาร

ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหนาอ่ืน ๆ ได 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรหลากหลายในโลกน้ีทีมี่การเช่ือมโยงเขา

ดวยกัน ทําใหไมมีผูใดเปนเจาของทั้งหมด 

 บิดาแหงอนิเทอรเน็ต คือ ดร.เลยีวนาด คลายอินร็อก (Dr. Leonard Kleinrock) 

 เดิมอินเทอรเน็ตใชในดานการทหาร โดยกระทรวงกลาโหมของอเมริกา ในป พ.ศ. 

2512 เรียกวา อารพาเน็ต (ARPANet) ในยคุสงครามเย็นระหวางคอมมิวนสิตและ

เสรีประชาธิปไตย โดยเช่ือมตอ 4 แหง คือ มหาวิทยาลยัแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลสิ, 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตา บารบารา, มหาวิทยาลัยยูทาห และสถาบนัวิจัย

สแตนฟอรด เพ่ือใชแลกเปลี่ยนขอมูลและรับ-สงอเีมล 

 โพรโทคอลท่ีใชในการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตเรียกวา ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) 

 หมายเลขประจาํเครื่องในระบบอินเทอรเน็ตเรียกวา ไอพีแอดเดรส (IP Address) 

 ไอพีแอดเดรส ประกอบดวย ตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุด (.) เปนตัวค่ันแตละชุด

ซ่ึงมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 255 (0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255) 

 หนวยงานท่ีมีหนาที่ดูแลและจดัสรรไอพีแอดเดรส คือ InterNIC 

 ไอพีแอดเดรสเปนตัวเลขที่จํายาก จึงแกปญหาโดยใชช่ือโดเมน (Domain Name)  

 DNS (Domain Name Server) ทีท่ําหนาท่ีแปลงช่ือโดเมนเปนไอพีแอดเดรส 

 ช่ือโดเมนโดยทั่วไปมี 3 สวน คือ ช่ือองคกร ประเภทองคกร และชื่อประเทศ 

 โดเมนไมมีชื่อประเทศ มักจดทะเบยีนชื่อโดเมนไวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผูใหบริการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต เรียกวา ISP (Internet Service Provider) 

 การทําธุรกิจผานอินเทอรเน็ตเรียกวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 

 บริการในอินเทอรเน็ต ไดแก WWW (World Wide Web), e-Mail 

(Electronic Mail), FTP (File Transfer Protocol), Telnet, IRC 

(Internet Relay Chat), Web Board, Search Engine 

 

 

1. จงเขียนอธบิายความหมายของอินเทอรเน็ตมาใหเขาใจ 

2. จงบอกความหมายและขอแตกตางระหวาไอพีแอดเดรส (IP Address) และช่ือ

โดเมน (Domain Name) พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

3. จงบอกการใหบริการบนระบบของอินเทอรเนต็มาสกั 5 ขอ 

4. จงอธิบายวิธีการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตโดยผานไอเอสพี (ISP) 

5. จงบอกอันตรายจากการใชงานอินเทอรเน็ต 


