
 UNIT 5 
อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 
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วัตถุประสงค ์

• บอกความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ 

• อธิบายประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้ 

• อธิบายการก าหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ 

• อธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

• บอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้ 

• บอกถึงอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

• ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 
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เนื้อหา 

• ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

• ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

• มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

• การก าหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

• การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 

• ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

• อันตรายจากอินเทอร์เน็ต 

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
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ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หลากหลายเครือข่ายในโลกนี้เข้าด้วยกัน 

 อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ท าให้
อินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทั้งหมด 

 อินเทอร์เน็ตเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกคอมพิวเตอร์ ถูกขนานนามว่า 
ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) 
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ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

 เดิมทีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทดลองใช้ในด้าน

การทหาร โดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 

2512 เรียกว่า  อาร์พาเน็ต (ARPANet : Advanced Research 

Projects Agency Network) 

 อาร์พาเน็ตเป็นผลพวงจากความตึงเครียดทางการเมืองของโลก ในยุค

สงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรีประชาธิปไตย 

 อาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายประเภท WAN มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง 

เรียกว่าโฮสต์ (Host) และเครื่องลูกข่าย อยู่ทีม่หาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งนครลอสแอนเจลิส, มหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียแห่งนครซานตา บาร์บารา, มหาวิทยาลัยยูทาห์ และ

สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด 

 นักวิจัยในโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการ

ติดต่อสื่อสารกันด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail) และ

สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทางการวิจัยระหว่างกันได้ 
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ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
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ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

 พ.ศ. 2515 ได้ปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกชื่อใหม่ว่า ดาร์พา 

(DARPA : Defense Advanced Research Project Agency)  

 พ.ศ. 2518 ดาร์พาได้โอนหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาร์พาเน็ตโดยตรงให้แก่ 

หน่วยการสื่อสารของกองทัพ (Defense Communication Agency: 

DCA) 

 พ.ศ. 2526 อาร์พาเน็ตถูกแบ่งเป็น 2 เครือข่ายคือ เครือข่ายด้านการวิจัย

ใช้ชื่อ อาร์พาเน็ตเหมือนเดิม และเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า มิลเน็ต 

(MILNet: Military Network) ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลโดย

โพรโทคอลที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า ทีซีพี ไอพี (TCP/IP : 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็นครั้งแรก 

 พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา หรือเอ็นเอสเอฟ 

(NSF : National Science Foundation) ได้ออกทุนสร้างศูนย์ซูเปอร์

คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 5 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNet 
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ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

 พ.ศ. 2533 อาร์พาเน็ตรองรับการเป็นโครงข่ายหลัก (Backbone) ไม่ไหว

จึงยุติบทบาท และเปลี่ยนไปใช้ NSFNet และเครือข่ายอื่นแทน และได้มี

การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกัน เม่ือ

องค์กรเอกชน และบริษัทต่าง ๆ น าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเชื่อมต่อด้วย 

ความเจริญเติบโตได้เริ่มขยายตัวออกไปทั่วโลกจนกลายมาเป็นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 

 บิดาแห่งอินเทอร์เน็ต คือ ดร.เลียวนาด คลายอินร็อก (Dr. Leonard 

Kleinrock) ศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ นครลอสแอนเจริส (UCLA : 

University of California, Los Angeles ) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 

ARPA ให้ท าการวิจัยเพื่อสร้าง ARPANet จนส าเร็จ 
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ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
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อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 เริ่มเมื่อกลางป ีพ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์(วิทยาเขต

หาดใหญ่) มีการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์กับมหาวทิยาลยัเมลเบริน์ ประเทศ

ออสเตรเลีย   

 พ.ศ. 2531 ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) 

ใหทุ้นแก่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า ลาดกระบงั เพื่อศึกษาการเชือ่ม

เครือข่ายของมหาวทิยาลยัด้านวทิยาศาสตร ์12 แห่งเข้าเป็นเครอืข่ายเดียวกัน 

 พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชื่อมต่อกับ ยยููเน็ต เทคโนโลยี (UUNET 

Technologies) ของเอกชนที่รฐัเวอรจ์ิเนยี สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ได้ขอเชื่อมต่อกับระบบน้ี เรียกว่า ไทยเน็ต (THAINET) ซึ่งเป็นเครอืข่ายแรกที่

เข้าสู่ระบบอินเทอรเ์น็ตสากล ในปีเดียวกันเนคเทคได้จัดตั้งเครอืข่าย ไทยสาร 

(THAISARN : The Thai Social/Scientific Academic and Research 

Network) เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่อินเทอร์เนต็จนสมบรูณ์ในป ีพ.ศ. 

2536  

 พ.ศ. 2537 ไดเ้ปิดบริการอินเทอร์เนต็เชิงพาณิชย์ข้ึนเพือ่ให้บรกิารแก่เอกชนและ

บุคคลทัว่ไป โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐและ

เอกชน 2 ราย คือ บริษัทอินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากัด และบริษทัอนิเทอรเ์น็ต 

คอมเมอร์เชียลแอนด์โนว์เลจเซอรว์สิ จ ากัด ภายหลังเปลี่ยนชือ่เปน็ บริษัท KSC 

คอมเมอร์เชียลอินเทอรเ์น็ต จ ากัด 
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มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่ต่างรุ่น ต่างแบบกัน จะสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้จะต้องอาศัยภาษากลาง หรือเกณฑ์วิธี ภาษากลาง

นี้เรียกว่า  โพรโทคอล 

 โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี 

(TCP/IP) 

 หลักการท างานของโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี จะแบ่งข้อมูลออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ เรียกว่า แพ็คเก็ต (Packet) แล้วส่งไปตามเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยกระจายแพ็คเก็ตไปหลาย ๆ ทาง โดยมีอุปกรณ์จัด

เส้นทางเรียกว่า เราท์เตอร์ (Router) ทีจ่ัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับ

ทุกแพ็คเก็ต ซึ่งแพ็คเก็ตจะไปรวมกันที่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

และถูกน ามารวมกันเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง หากมีแพ็คเก็ตใด

ได้รับความเสียหายระหว่างทาง เราท์เตอร์ก็จะแจ้งกลับไปยังต้นทาง

เพื่อให้ส่งข้อมูลส่วนนั้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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การก าหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลข

ประจ าเครื่องเรียกว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือเลขที่

อยู่ไอพี ซึ่งจะไม่ซ้ ากันกับเครื่องอื่นในโลก 

 ไอพีแอดเดรส ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ชุดเรียงต่อกัน มี

เครื่องหมายจุด (.) เป็นตัวคั่นแตล่ะชุดซึ่งมคี่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 

255 (0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255) 

 ตัวอย่าง หมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์บริการเว็บ 

(Web Server) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 

202.29.14.4  

 หน่วยงานที่มีหน้าทีดู่แลและจัดสรรไอพีแอดเดรส คือ InterNIC 

(Internet Network Information Center) : www.internic.net 
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IP Address 
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InterNIC Website 
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ชื่อโดเมน 

(Domain Name)  

 ไอพีแอดเดรสเป็นตัวเลขที่จ ายาก ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้ จึง

แก้ปัญหาโดยน าชื่อโดเมน (Domain Name) มาใช้อ้างถึงแทน 

 ชื่อโดเมน เป็นการน าตัวอักษรมาใช้แทนไอพีแอดเดรส  

 ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) เป็นคอมพิวเตอรท์ี่

ท าหน้าที่แปลงชื่อโดเมนกลับไปเป็นไอพีแอดเดรส 

 โดเมนนิยมตั้งให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทหรือองค์กรที่เป็น

เจ้าของ เช่น 

• ชื่อโดเมนของเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย์ ใช้ชื่อว่า bru.ac.th รูปแบบการท างานก็จะเป็น                       

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

• เครื่องบริการเว็บของยาฮู yahoo.com การท างานก็จะเป็น   

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

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
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ชื่อโดเมนของเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

    202.29.14.1 
     
   www.bru.ac.th 
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การท างานของระบบ DNS 
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ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



THNIC Website 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศ

ไทย คือ THNIC (www.thnic.co.th) 
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ตัวอย่าง Domain Name และ IP Address 

  
  

  

Domain Name 

IP Address   
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ระบบชื่อโดเมน 
 ชื่อโดเมนโดยทัว่ไปจะแบง่ออกเปน็ 3 ส่วน ซึ่งจะให้ข้อมูลว่าคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง

นั้นอยู่ที่ไหน แต่ละส่วนจะแยกกันด้วยจุด ดังตัวอย่าง 

         bru  ส่วนนี้แสดงชื่อองค์กร 

   ac     ส่วนนี้แสดงประเภทขององค์กร 

    th     ส่วนนี้แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อประเทศ 

     bru.ac.th  
 เมื่อน ามาใชส้ืบคน้ข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร ์จะมีลักษณะเปน็ 

 http://www.bru.ac.th โดยที ่

 http เป็นโพรโทคอลหรือเกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติที่ใช้ในการสืบค้น 

     (http : HyperText Transfer Protocol) 

 www เป็นรูปแบบการให้บริการข้อมูลแบบมัลติมีเดีย เวิลด์ไวด์เว็บ 

  (www : World Wide Web) 

 bru.ac.th เป็นชื่อโดเมนเนม หรือที่อยู่ของข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
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Domain Name System: DNS 

com edu gov th uk jp 

CO ac go 

it mail 

. . . 

intel . . . 

. . . 

. . . 
bru ku CU 

it.bru.ac.th 
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ชื่อโดเมนประเภทขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ชื่อย่อโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

com Commercial หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัท 

net Network service หน่วยงานบริการด้านเครือข่าย 

gov Governmental หน่วยงานของรัฐบาล 

mil Military หน่วยงานทางทหาร 

edu Educational สถาบันทางการศึกษา 

org Other organizations กลุ่มองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
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ชื่อโดเมนย่อยประเภทขององค์กรในประเทศอื่น 

ชื่อย่อโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

co Commercial หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัท 

net Network service หน่วยงานบริการด้านเครือข่าย 

go Governmental หน่วยงานของรัฐบาล 

mi Military หน่วยงานทางทหาร 

ac Academic สถาบันทางการศึกษา 

or Other organizations กลุ่มองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
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ตัวอย่างชื่อโดเมนทีเ่ป็นชื่อย่อประเทศ 
ชื่อย่อ ชื่อประเทศ ชื่อย่อ ชื่อประเทศ 

ar 
at 
au 
be 
ca 
ch 
de 
dk 
es 
fr 
gr 
hk 
id 
iq 
ie 
in 

อาร์เจนติน่า 
ออสเตรีย 

ออสเตรเลีย 
เบลเยี่ยม 
แคนาดา 

จีน 
เยอรมัน (Deutschland) 

เดนมาร์ค 
สเปน (Espana) 

ฝรั่งเศส 
กรีซ 

เกาะฮ่องกง 
อินโดนีเซีย 

อิรัก 
ไอร์แลนด์ 
อินเดีย 

it 
jp 
kh 
la 

mm 
my 
nl 
nz 
ph 
ru 
se 
sg 
th 
uk 
us 
vn 

อิตาลี 
ญี่ปุ่น 

กัมพูชา 
ลาว 
พม่า 

มาเลเซีย 
เนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ 
ฟิลิปปินส ์
รัสเซีย 
สวีเดน 
สิงคโปร ์

ไทย 
อังกฤษ (United Kingdom) 

สหรัฐอเมริกา 
เวียตนาม 

ถ้าชื่อโดเมนไม่มีชื่อประเทศ มักเป็นองค์กรที่จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
 เช่น www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.google.com เป็นต้น 



การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 

 การน าเครื่องของเราเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตจะท าได้ 2 
ลักษณะ คือ 

• การเชื่อมต่อโดยตรง 

• การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการ 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
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การเชื่อมต่อโดยตรง 

 เป็นการน าระบบเข้าเชื่อมโดยตรงกับสายหลัก (Back Bone) 

ของอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) 

หรือ เราท์เตอร์ ร่วมกับสายน าสัญญาณความเร็วสูง 

 ต้องติดต่อโดยตรงกับ InterNIC เพื่อขอชื่อโดเมน และติดตั้งเกต
เวย์เข้ากับสายหลัก 

 การเชื่อมต่อแบบนี้จะสามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา 

 เหมาะกับองค์กรที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอด 24 ชั่วโมง 
 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะแพงมาก ทั้งทางด้านอุปกรณ์

และการบ ารุงรักษา 
ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
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การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการ 

 ผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service 

Provider: ISP)เป็นองค์กรทีท่ าการติดตั้งและดูแลเครื่องให้บริการทีต่่อ
ตรงกับระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์กร น าระบบ
ของตนเข้ามาเชื่อมต่อได้  

 ไอเอสพีเปรียบเสมือนช่องทางผ่านเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต หลังจากที่เราเชื่อมต่อ
เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้แล้ว เราก็จะสามารถไปยังที่ใด ๆ ก็ได้ในระบบ 

 การเชื่อมต่อผ่านทางไอเอสพี แบ่งลักษณะการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ประเภท คือ 

• การเชื่อมต่อแบบองค์กร 

• การเชื่อมต่อส่วนบุคคล  

 
ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
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การเชื่อมต่อแบบองค์กร 
(Corporate User Services) 

 ในกรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดต้ังระบบเครือข่าย (LAN 

: Local Area Network) ขององค์กรอยู่แล้ว จะสามารถน า
เครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับไอเอสพี 
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะท าให้เครื่องอื่น ๆ ใน
ระบบสามารถเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุก
เครื่อง  

 อาจเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ หรือคู่สายเช่า (Lease line)  
 อาจขอเช่ากับทางการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือผู้ให้บริการเชื่อมต่อ

รายอื่น 
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การเชื่อมต่อแบบองค์กร 

server 

client 

printer 

client 

client 
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การเชื่อมต่อส่วนบุคคล 
(Individual User Services)  

 ขอเช่ือมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ผ่านโมเด็ม 
(Modem) ซึ่งท าหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก เพื่อส่งผ่านทาง
สายโทรศัพท์ได้ เมื่อสัญญาณถูกส่งไปถึงปลายทาง ก็จะมีโมเด็มอีกตัวหนึ่งท าหน้าที่แปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ปลายทาง  

 ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อแบบนี้ไม่สูงมากนัก มักเรียกว่า การเช่ือมต่อแบบเรียกเลขหมาย 
(Dial-up Connection) 

 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการมีขั้นตอนดังนี้ 

• ติดต่อไอเอสพีรายใดรายหนึ่งแล้วสมัครเป็นสมาชิก หรือซื้อเป็นชุดส าเร็จรูปก็ได ้

• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะให้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน 
(Password) 

• เปิดคอมพิวเตอร์แล้วหมุนโมเด็มโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ไอเอสพีก าหนดให้ 
• พิมพ์ชื่อผู้ใช้และป้อนรหัสผ่านที่ไอเอสพีให้มาตอนสมัครสมาชิก 
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การเชื่อมต่อส่วนบุคคล 

ISP 

คอมพิวเตอร์ 

โมเด็ม Digital  

Analog 
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ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
(Internet Service Provider) 

 Internet Thailand  

 TOT  

 True  

 3BB 

 DTAC 

 CsLoxinfo  

 AIS 

 Siam Global Access 

 JI-Net  
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ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

•ด้านธุรกิจการค้า 

•ด้านการศึกษา 

•ด้านการติดต่อสื่อสาร 

•ด้านความบันเทิง 
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ด้านธุรกิจการค้า 

 ช่วยให้การติดต่อธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว  

 การท าธุรกรรม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ผูซ้ื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องพบหน้ากันโดยตรง 

 ช าระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันท ี
 เรียกการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออี

คอมเมิร์ซ (e-Commerce : Electronic Commerce) 

 การลงทุนท าธุรกิจค้าขายทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างต่ า 
 ปัจจุบันอีคอมเมิร์ซก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นการตลาดในระบบเศรษฐกิจใหม่ 

(New Economy) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก เพราะเป็นวิธีที่สะดวกทั้งผู้
ซื้อและผู้ขาย เช่น ขายหนังสือ วีซีดี คอมพิวเตอร์ ขายตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ 
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ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ e-Commerce 
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ด้านการศึกษา 

 ท าให้เกิดระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education)  

 ช่วยให้สถาบันการศึกษา องค์กรจัดการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนมกีระบวนการ
จัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย 

 มกีารส่งข้อมูลสื่อการศึกษา และบริการ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning), 

WBI (Web Based Instruction), Course ware, 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์           (e-Library) เป็นต้น  

 ท าให้ค้นหาข้อมูลทางวิชาการได้ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก  

 ท าให้มีการพัฒนาการทางด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ  

 มกีารสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน เรียน และรายงานผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
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การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา 
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ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 ช่วยให้เราสามารถรับส่งข่าวสารได้รวดเร็วทันใจ 

 มีการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-Mail : 

Electronic Mail) รับส่งจดหมายที่มีทั้งข้อความ และ
แฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ   

 มีบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Phone : 

Electronic Phone)  
 ท าให้สามารถประชุมสัมมนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เห็นทั้งภาพ และได้ยินเสียง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก 
หรือจะสนทนาโต้ตอบกันแบบออนไลน์ ที่เรียกว่า แชต (Chat) 
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การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการติดต่อสื่อสาร 
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ด้านความบันเทิง 

เราสามารถฟังรายการสด  ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกม อ่าน
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
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อันตรายจากอินเทอร์เน็ต 

 การจารกรรมข้อมูล โปรแกรม ก่อกวนและท าลายระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่น หรือปล่อยและแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด เช่น ขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายอาวุธสงครามทาง
อินเทอร์เน็ต ใช้เป็นสื่อในการกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นโจมตีคู่แข่ง ใช้เล่นการพนัน 
ขายบริการทางเพศ เป็นต้น 

 ใช้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น เอาภาพดารานักร้องวัยรุ่นมาตกแต่งใหม่เป็นภาพโป๊
เปลือยแจกจ่ายทางอินเทอร์เน็ต หรือใช้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าที่ยั่วยวนกามารมณ์
บนอินเทอร์เน็ต หรืออาจหลอกลวงเหยื่อเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

• บริการข้อมูลมัลติมีเดียเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wide 

Web) เป็นบริการส าหรับสืบค้นสารสนเทศต่าง ๆ ทุกประเภทบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสารสนเทศอาจอยู่ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง 
ภาพยนตร์ก็ได้ ข้อดีของบริการประเภทนี้ คือ สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บ
เพจอื่น ๆ ได ้
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ตัวอย่างรูปแบบการให้บริการแบบมัลติมีเดีย 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

2.บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งสามารถรับ ส่ง จดหมายไปยังบุคคลต่าง ๆ ที่มี e-Mail 

Address ได้ทั่วโลกภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที 
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ตัวอย่างรูปแบบการให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

3.บริการโอนย้ายข้อมูล (FTP : Files Transfer Protocol)  
เป็นบริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

4.บริการใช้งานเครื่องในระยะไกลเทลเน็ต (Telnet) เป็นการให้ผู้ใช้
สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรหรือขอใช้บริการจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 
และให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นท าหน้าที่ประมวลผลโดยผู้ใช้ป้อนค าสั่งผ่าน
คอมพิวเตอร์ของตน แล้วจึงส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงบนหน้าจอของเครื่อง
ที่ก าลังใช้งาน 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

5. บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message)   การสนทนา
บนอินเทอร์เน็ตคือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด นอกจากนี้ยัง
สามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย การสนทนาบน
อินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โปรแกรม
ประเภทนี้ เช่น โปรแกรม Wechat, Garena talk, SimSimi, Skype 
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โปรแกรม Skype 



การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

6.บริการเว็บบอร์ด (Web Board) เป็นกระดานข่าว หรือกระดาน
แสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ถาม และมีการร่วมตอบ ส่วนใหญ่เว็บ
บอร์ดจะเป็นกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน 
สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นลงไปบนกระดานข่าว
ได้ มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะสนใจเรื่องที่
แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ กลุ่มการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
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ตัวอย่างการให้บริการ Web Board 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

7.บริการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) คือ บริการค้นหาข้อมูล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการสืบค้นลงบน
โปรแกรมสืบค้น สามารถค้นหาข้อมูล ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะค้นหาเว็บ
เพจ ค้นหาแฟ้มประเภทต่าง ๆ ค้นหาแฟ้มรูปภาพ ค้นหาแฟ้มเสียง หรือ
แฟ้มภาพยนตร์ เป็นต้น 
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

8. บริการสังคมออนไลน์ (Social Media หรือ Social Network)  

 Social Media หมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียน
เล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้น
เอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่าน
ทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน การสื่อสาร
แบบนี้ จะท าผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 
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บริการสังคมออนไลน์ (Social Media 
 หรือ Social Network) 



การใช้บริการข้อมูลมัลติมีเดียเวิลด์ไวด์เว็บ 

 ส่วนใหญ่เรียกว่า บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

 ผู้จัดท าเครื่องบริการข้อมูล (Web Server) ก็คือ ผู้ที่ดูแลระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจะเป็นที่อยู่ของข้อมูลเรียกว่า เว็บไซต ์

 สามารถใช้บริการได้ทั้งดูรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว อ่านตัวหนังสือ ฟังเสียง 
เรียกว่า บริการข้อมูลแบบมัลติมีเดีย 

 เครื่องมือที่ใช้ดขู้อมูลต่าง ๆ  ที่มีบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่า
โปรแกรมค้นดู หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งที่นิยมในปัจจุบัน
มีหลายโปรแกรม เช่น IE : Internet Explorer, Chrome, 

Firefox เป็นต้น 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม IE 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



ส่วนประกอบของโปรแกรม IE 

• Title Bar  : เป็นแถบช่ือ จะแสดงหัวเรื่องของไฟล์เอกสารที่ก าลังใช้งานอยู่และ 
   บอกชื่อของ Browser 

• Menu Bar  : เป็นเมนูหลักของ IE เพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ ของโปรแกรม 

• Toolbars : เป็นแถบเครื่องมือ เพื่อเลือกค าสั่งที่มีการใช้งานบ่อย ๆ 

• Address Bar : เป็นส่วนที่เราต้องพิมพ์ Address ของเว็บไซต์ ที่เรา
ต้องการจะไป    ค้นข้อมูล 

• Explorer logo : เป็นส่วนที่แสดงการท างาน โดยถ้ารูปภาพยังเคลื่อนไหวอยู่
แสดงว่า    โปรแกรมก าลังท างานอยู่ 

• Status Bar : แสดงสถานะการท างานของโปรแกรมว่าก าลังท าอะไรอยู่ 

• Working Area : เป็นพื้นที่ส าหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์นั้น ๆ 
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ส่วนประกอบในแถบค าสั่ง หรือเมนูบาร์ (Menu Bar) 

• File  เป็นเมนูเกี่ยวกับการเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ และเอกสารการพิมพ์ 

• Edit  เป็นเมนูส าหรับเรียกเว็บเพจที่เราก าลังแสดงผลอยู่นี้ขึ้นมาแก้ไขได้ในทันที 
 ตัวแก้ไขเว็บเพจนี้จะเป็น  FrontPage Express ซึ่งมาพร้อมชุด 
IE  ใน กรณีที่เรามีการติดต้ัง 

• View   เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับก าหนดมุมมองต่าง ๆ บนจอภาพ 

• Favorites   เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับเก็บเว็บไซต์ที่เราโปรดปราน เอาไว้เรียกใช้
         ภายหลัง 

• Tools   เป็นเมนูที่ใช้ควบคุมการท างานโปรแกรม 

• Help   เป็นเมนูที่ใช้ขอความช่วยเหลือจากระบบ การใช้งานโปรแกรม 
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การใช้งานแถบเครื่องมือ หรือทูลบาร์ (Toolbars) 

       Back                                          

       Forward                                       

       Stop                                     

        Refresh                                                         

       Home                                                             

       Search                                                    

       Favorites                                      

       History                                                     

       Mail                                                              Outlook  
   Express  

       Print                                  
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การใช้เว็บเบราว์เซอร์ 

ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์หรือหมายเลขอินเทอร์เน็ตที่ต้องการลงในแถบ 
Address Bar แล้วกดปุ่ม Enter เท่านี้ Browser ก็จะพา
เข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ต เช่น พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.bru.ac.th 
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ส่วนประกอบของบริการ WWW 

 เว็บไซต์ (Web Site) คือ ที่อยู่ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีเว็บเพจ
หลาย ๆ เว็บเพจ บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล 
(Web Server) เช่น www.bru.ac.th 

 โฮมเพจ (Home Page) คือ เว็บเพจหลักของเว็บไซต์ ภายในโฮมเพจจะมี
จุดเชื่อมต่อเพื่อเปิดเข้าไปชมเว็บเพจอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั้นได้ 

 เว็บเพจ (Web Page) คือ ข้อมูลที่แสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น
เอกสารที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ได้ 
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สรุป 
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลากหลายในโลกนี้ที่มีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน 

ท าให้ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทั้งหมด 

 บิดาแห่งอินเทอร์เน็ต คือ ดร.เลียวนาด คลายอินร็อก (Dr. Leonard Kleinrock) 
 เดิมอินเทอร์เน็ตใช้ในด้านการทหาร โดยกระทรวงกลาโหมของอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 

เรียกว่า อารพ์าเน็ต (ARPANet) ในยุคสงครามเย็นระหว่างคอมมิวนิสต์และเสรี
ประชาธิปไตย โดยเช่ือมต่อ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส, 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาร์บารา, มหาวิทยาลัยยูทาห์ และสถาบันวิจัย
สแตนฟอร์ด เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับ-ส่งอีเมล์ 

 โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) 

 หมายเลขประจ าเครื่องในระบบอินเทอร์เน็ตเรียกว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) 
 ไอพีแอดเดรส ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุด (.) เป็นตัวคั่นแต่ละชุดซ่ึงมีค่าได้

ตั้งแต่ 0 ถึง 255 (0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255) 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรไอพีแอดเดรส คือ InterNIC 
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สรุป 

 ไอพีแอดเดรสเป็นตัวเลขที่จ ายาก จึงแก้ปัญหาโดยใช้ชื่อโดเมน (Domain Name)  

 DNS (Domain Name Server) ที่ท าหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็นไอพีแอดเดรส 

 ชื่อโดเมนโดยทั่วไปมี 3 ส่วน คือ ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร และช่ือประเทศ 
 โดเมนไม่มีชื่อประเทศ มักจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เรียกว่า ISP (Internet Service 

Provider) 

 การท าธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตเรียกว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 บริการในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ WWW (World Wide Web), e-

Mail (Electronic Mail), FTP (File Transfer 

Protocol), Telnet, IRC (Internet Relay Chat), 
Web Board, Search Engine 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

• จงเขียนอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตมาให้เข้าใจ 

• จงบอกความหมายและข้อแตกต่างระหว่าไอพีแอดเดรส (IP Address) และ
ชื่อโดเมน (Domain Name) พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ 

• จงบอกการให้บริการบนระบบของอินเทอร์เน็ตมาสัก 5 ข้อ 

• จงอธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านไอเอสพี (ISP) 

• จงบอกอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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