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บทท่ี 5 
อินเทอร์เนต็และการใช้งาน 

 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของเรา  
เมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความต้องการทางด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเครื่องก็มีความส าคัญขึ้นตามไปด้วย โดยคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็น
เครือข่าย  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอร์ในบริษัท  เพ่ือ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน  และได้ขยายขอบเขตจากการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร   ภายนอกองค์กร  ไปจนถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลกันมาก ๆ จนในที่สุดเกิดเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีขอบข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก เป็นที่รู้จักกันคือ  อินเทอร์เน็ต 
(Internet) และก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดประโยชน์กับคนบนโลกอย่างมากมาย 
 

5.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้
มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่า
เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน และมีผู้ใช้จากทั่วโลกมากที่สุด 
 อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกที่
น าเอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนมาเชื่อมต่อกัน  ท าให้อินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทั้งหมด  
แต่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างให้ผู้อื่นน าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อได้ 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  และการสื่อสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
มหาศาล  คนจากทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ   สามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบน
โลกคอมพิวเตอร์  โดยถูกขนานนามว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ซึ่งก าลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 
 

5.2 ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 เดิมที อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทดลองใช้ในด้านทางการทหาร โดย
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2512 ซึ่งเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ
กัน  มีชื่ อ เรียกสมัยนั้ น ว่า  อาร์พ าเน็ต  (ARPANet : Advanced Research Projects Agency 

 



Network) อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองที่ตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยด้านเทคโนโลยีที่อยู่ต่างที่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
และงานระหว่างกันได้ในโครงการวิจัยทางการทหาร และเครือข่ายดังกล่าวจะยังสามารถใช้งานต่อไป
ได้ถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีหรือถูกท าลายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม โดยเนื้อแท้แล้วอาร์พาเน็ตเป็นผลพวง
มาจากความตึงเครียดทางการเมืองของโลก ในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรี
ประชาธิปไตย เริ่มแรกอาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายงานบริเวณกว้างระดับประเทศหรือที่เรียกว่า แวน 
(WAN : Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางอยู่ 4 
เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งนคร
ลอสแอนเจลิส มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งนครซานตาบาร์บารา  มหาวิทยาลัยยูทาห์ และ
สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ทั้ง 4 เครื่องจะท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย หรือเรียกว่าโฮสต์ (Host) มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่าง ๆ ที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายก็จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้ ท าให้นักวิจัยในโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร
กันด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail) และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย
ระหว่างกันได ้
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกชื่อใหม่ว่า ดาร์พา 
(DARPA : Defense Advanced Research Project Agency) และในปี พ.ศ. 2518 ดาร์พาได้โอน
หน้ าที่ ดูแลรับผิ ดชอบอาร์พาเน็ ตโดยตรงให้แก่  หน่ วยการสื่ อสารของกองทัพ  (Defense 
Communication Agency) หรือ DCA เนื่องจากอาร์พาเน็ตได้แปรสภาพเป็นเครือข่ายที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างแทจ้ริง 
 ในปี พ.ศ. 2526 อาร์พาเน็ตถูกแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายคือ เครือข่ายด้านการวิจัยใช้ชื่อ อาร์
พาเน็ตเหมือนเดิม และเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า มิลเน็ต  (MILNet : Military Network) ใช้
มาตรฐานการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลที่ เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) โดยโปรโตคอลที่ ใช้บน
อิน เทอร์ เน็ ตที่ เรี ย กว่ า  ที ซี พี  ไอ พี  (TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) เป็นครั้งแรก ซึ่งท าให้การเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความหลากหลายของคอมพิวเตอร์ที่
แตกต่างกันทั้งขนาด ต่างสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องระดับเมนเฟรม
ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว  
 ในปี พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา หรือเอ็นเอสเอฟ (NSF : National 
Science Foundation) ได้ออกทุนสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 5 แห่ง และใช้
ชื่อว่า NSFNet พอมาถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2533 อาร์พาเน็ตรองรับการเป็นโครงข่ายหลัก 
(Backbone) ไม่ไหวจึงยุติบทบาท และเปลี่ยนไปใช้ NSFNet และเครือข่ายอ่ืนแทน และได้มีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการ



สื่อสารที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล การขยายตัวของเครือข่ายนั้นถีบตัวสูงขึ้น เมื่อองค์กรเอกชน 
และบริษัทต่าง ๆ  น าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเชื่อมต่อด้วย ความเจริญเติบโตได้เริ่มขยายตัวออกไป
ในระดับนานาชาติโดยการให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เข้ามาเชื่อมโยงกับข่ายงานนี้ จนกลายมาเป็น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญที่สุดต่อการก าเนิดและได้รับค ายกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง
อินเทอร์เน็ต หรือผู้คิดค้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็คือ ดร .เลียวนาด คลายอินร็อก (Dr. Leonard 
Kleinrock) ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ณ นครลอสแอนเจริส (UCLA : University of California, Los Angeles ) ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับมอบหมายจาก ARPA ให้ท าการวิจัยเพ่ือสร้าง ARPANet จนส าเร็จ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2512  

 
ภาพที่ 5.1 Dr.Leonard Kleinrock  

ที่มา : http://ervianirusman.blogspot.com 
 

 ส าหรับในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกลางปี พ .ศ. 2530 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เป็นจุดแรกที่มีการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย   
 ในปีพ .ศ . 2531 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ได้มอบหมายให้ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC) ให้ทุนสนับสนุนแก่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือศึกษาถึงการเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ 12 แห่งเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
 กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทยเกิดขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสาร
ความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพ่ือเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่บริษัท ยู
ยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies)ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันได้มีหน่วยงานที่
เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ 



สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยเรียก
เครือข่ายนี้ว่าเครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet) ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มี “ เกตเวย์ “ (Gateway) หรือ
ประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย (ปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วย
สถาบันการศึกษา 4 แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ย้ายการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเนคเทค (NECTEC) 
หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ซึ่งเป็นเครือข่ายแห่งแรกที่น าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตสากลของประเทศไทย และในปีเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ได้มอบหมายให้เนคเทควิจัยและพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดตั้งเครือข่ายขึ้นมีชื่อเรียกว่า 
ไทยสาร (THAISARN : The Thai Social/Scientific Academic and Research Network) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนกระทั่งได้มีการเชื่อมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2536  
 ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยได้เปิดบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ขึ้นเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป  มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสากลท าให้การใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านเรา
แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ 2 ราย คือ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด และ
บริษัทอินเทอร์เน็ต คอมเมอร์เชียลแอนด์โนว์เลจเซอร์วิส จ ากัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท KSC 
คอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ต จ ากัด 
 

5.3 มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่ต่างรุ่น ต่างแบบกัน จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้จะต้อง
อาศัยภาษากลาง หรือเกณฑ์วิธี เพ่ือให้เครื่องแต่ละเครื่องเข้าใจกันได้ ซึ่งภาษากลางนี้มีชื่อเรียกว่า  
โปรโตคอล โดยโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตมีชื่อเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี เป็นภาษาหลัก 
ไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นระบบใด ถ้าหากมีทีซีพี/ไอพีนี้อยู่ ก็
จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้  
 หลักการท างานของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี จะแบ่งข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะส่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า แพ็คเก็ต (Packet) แล้วส่งไปตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยการกระจายแพ็คเก็ตเหล่านั้นไปหลาย ๆ ทาง โดยในระบบจะมีอุปกรณ์จัดเส้นทางที่เรียกว่า เราท์
เตอร์ (Router) เป็นตัวที่จัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับทุกแพ็คเก็ต  ซึ่งแพ็คเก็ตในแต่ละเส้นทางจะไป
รวมกันที่จุดหมายปลายทางเดียวกัน  และถูกน ามารวมกันเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง หากมีแพ็คเก็ต



ใดได้รับความเสียหายระหว่างทาง เราท์เตอร์ก็จะแจ้งกลับไปยังต้นทางเพ่ือให้ส่งข้อมูลส่วนนั้นมาใหม่
อีกครั้งหนึ่ง แล้วจะท าการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้  
 

5.4 การก าหนดที่อยูบ่นอินเทอร์เน็ต 
 การที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกันในระบบอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถติดต่อกับเครื่อง
อ่ืนได้ โดยการติดต่อกันนั้นจะต้องอ้างอิงที่อยู่ของเครื่อง ในระบบอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจ า
เครื่อง ซึ่งเรียกกันว่า  ไอพี แอดเดรส (IP Address : Internet Protocol Address ) เป็นหมายเลข
ไอพี หรือเลขที่อยู่ไอพี 
 แต่เดิมผู้ออกแบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ได้ก าหนดไอพี แอดเดรสให้เป็นตัวเลข 32 บิต ซึ่ง
เป็นที่รู้จักในชื่อ ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 (IPv4) และระบบนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล และมีการคาดการณ์ว่าไอพีแอดเดรสรุ่น 4  จะถูกใช้
หมดไป ไอพีแอดเดรสรุ่นใหม่จึงได้พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2538 คือไอพีแอดเดรสรุ่น 6 (IPv6) ซึ่งใช้ตัวเลข 
128 บิตก าหนดที่อยู่ และได้ท าให้เป็นมาตรฐานใน อาร์เอฟซี 2460 (RFC 2460) เมื่อ พ.ศ. 2541 
ส่วนการน ามาใช้จริงในประเทศต่าง ๆ นั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2543  
 ไอพีแอดเดรสเป็นเลขฐานสอง แต่ก็มักจะแสดงผลและเก็บบันทึกในไฟล์ข้อความด้วย
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ ม นุ ษ ย์ ส า ม า ร ถ อ่ า น ได้  ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  1 7 2 .1 6 .2 5 4 .1  (รุ่ น  4 )  แ ล ะ 
2001:db8:0:1234:0:567:8:1 (รุ่น 6) เป็นต้น โดยมี องค์การก าหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต ( IANA) 
เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรไอพีแอดเดรสทั่วโลก และมอบอ านาจให้หน่วยงานทะเบียนอินเทอร์เน็ต
ประจ าภูมิภาค (RIR) ท าหน้าที่จัดสรรกลุ่มไอพีแอดเดรสส าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่น ๆ 
 ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 
 ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ประกอบด้วยเลข 32 บิต ซึ่งสามารถรองรับที่อยู่ที่ไม่ซ้ ากันมากสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ 4,294,967,296 (232) หมายเลข แต่ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ก็ได้สงวนบางหมายเลขไว้
ส าหรับจุดประสงค์พิเศษอย่างเช่น เครือข่ายส่วนตัว (ประมาณ 18 ล้านหมายเลข) และเลขที่อยู่มัลติ
แคสต์ (ประมาณ 270 ล้านหมายเลข) ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ประกอบด้วยเลขฐานสิบ 4 จ านวน แต่ละ
จ านวนมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 และคั่นด้วยจุด (0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 แต่การท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์จะท างานด้วยระบบเลขฐานสองคือ00000000.00000000.00000000.00000000 
ถึง 11111111.11111111.11111111.11111111)  ตัวอย่าง ไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการเว็บ (Web Server) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 202.29.14.4  



 
ภาพที่ 5.2 ไอพีแอดเดรสรุ่น 4 

ที่มา : https://commons.wikimedia.org 
  
 ไอพีแอดเดรสรุ่น 6 
 ปัจจุบันไอพีแอดเดรสรุ่น 4 ถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งที่มีเทคนิคต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
กระตุ้นให้คณะท างานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF) ต้องแสวงหาเทคนิคใหม่เพ่ือขยาย
ความสามารถในการก าหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงคิดค้นกันว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรคือการ
ออกแบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลใหม่ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นถัดไปที่เจตนาให้แทนที่รุ่น 4 ก็คือ 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 6 (IPv6) ซึ่งก าหนดเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยขนาดของไอพีแอดเดรสเพ่ิมขึ้น
จาก 32 บิตเป็น 128 บิต โดยไอพีแอดเดรสใหม่นี้มีจ านวนมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ประมาณ 
3.403×1038 (2128) หมายเลข 
 ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์องค์การสมัยใหม่หลายระบบได้รองรับอินเทอร์เน็ต
โพรโทคอลรุ่น 6 อยู่แล้วในตัวเอง แต่อุปกรณ์อ่ืนยังน ามาใช้ไม่แพร่หลาย เช่น เราเตอร์ตามบ้าน วอยซ์
โอเวอร์ไอพี (VoIP) กับอุปกรณ์สื่อผสม และอุปกรณ์รอบข้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 

 
ภาพที่ 5.3 ไอพีแอดเดรสรุ่น 6 

ที่มา : https://commons.wikimedia.org 



 เนื่องจากไอพีแอดเดรสเป็นตัวเลขที่จดจ ายาก ท าให้การอ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สะดวก
ต่อผู้ใช้ ดั้งนั้นจึงมีการแก้ปัญหา โดยการน าชื่อเขต หรือชื่อโดเมน (Domain Name) มาใช้อ้างถึงแทน 
 ชื่อโดเมน เป็นการน าตัวอักษรมาใช้แทนไอพีแอดเดรสที่เป็นตัวเลข เพ่ือสะดวกในการจดจ า 
แต่เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารจะต้องมีการแปลงชื่อโดเมนกลับไปเป็นไอพีแอดเดรส โดยมีการจัดตั้ง
คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ มีชื่อเรียกว่า ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) ชื่อ
โดเมนนิยมตั้งให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ  เช่น  ชื่อโดเมนของเครื่องแม่
ข่ายบริการเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้ชื่อว่า bru.ac.th รูปแบบการท างานก็จะเป็น 
bru.ac.th ---> DNS ---> 202.29.14.4 หรือเครื่องบริการเว็บของยาฮู yahoo.com การท างานก็จะ
เป็น google.com ---> DNS ---> 202.28.85.208 เป็นต้น 

 
 

 
ภาพที่ 5.4 ตัวอย่าง Domain Name และ IP Address 

ที่มา : http://www.bru.ac.th 

Domain Name 

IP Address 



 ชื่อโดเมนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่ที่ไหน แต่
ละส่วนจะแยกกันด้วยจุด ดังตัวอย่าง 
     bru  ส่วนนี้แสดงชื่อองค์กร 
     ac    ส่วนนี้แสดงประเภทขององค์กร 
     th     ส่วนนี้แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อประเทศ 

 bru.ac.th    

 เมื่อน ามาใช้อ้างอิงในการสืบค้นข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมค้นดูเว็บ หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web 
Browser) จะมีลักษณะเป็น 
 http://www.bru.ac.th โดยที่ 
 http     เป็นโปรโตคอลหรือเกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  
   (http : HyperText Transfer Protocol) 
 www     เป็นรูปแบบการให้บริการข้อมูลแบบมัลติมีเดีย เวิลด์ไวด์เว็บ (www : World 
Wide Web) 
 bru.ac.th เป็นชื่อเว็บไซต์ (Web Site) หรือที่อยู่ของข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
ตารางท่ี 5.1 ชื่อโดเมนย่อยประเภทขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ชื่อย่อโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

com 
net 
gov 
mil 
edu 
org 

Commercial 
Network service 
Governmental 

Military 
Educational 

Other organizations 

หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัท 
หน่วยงานบริการด้านเครือข่าย 
หน่วยงานของรัฐบาล 
หน่วยงานทางทหาร 
สถาบันทางการศึกษา 
กลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

 
  



ตารางท่ี 5.2 ชื่อโดเมนย่อยประเภทขององค์กรในประเทศไทย 

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ความหมาย 
co 
net 
go 
ac 
or 

Commercial 
Network service 
Governmental 

Academic 
Other organizations 

หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัท 
หน่วยงานบริการด้านเครือข่าย 
หน่วยงานของรัฐบาล 
หน่วยงานทางการศึกษา 
กลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

 
ตารางท่ี 5.3 ตัวอย่างชื่อโดเมนย่อยที่เป็นชื่อย่อประเทศ 

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 
ฟิลิปปินส์ 
รัสเซีย 
สวีเดน 
สิงคโปร์ 

ไทย 
อังกฤษ (United Kingdom) 

สหรัฐอเมริกา 
เวียตนาม 

หมายเหตุ ถ้าชื่อโดเมนไม่มีชื่อประเทศ  มักเป็นองค์กรที่จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.google.com  เป็นต้น 
 



5.5 การเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 
 การน าเครื่องของเราเข้าเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตจะกระท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

5.5.1 การเชื่อมต่อโดยตรง 
  การเชื่อมต่อแบบนี้ จะเป็นการน าระบบเข้าเชื่อมโดยตรงกับสายหลัก (Back Bone) 
ของอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า  เกตเวย์  (Gateway) หรือ เราท์เตอร์ ร่วมกับสายน า
สัญญาณความเร็วสูงโดยเราจะต้องติดต่อโดยตรงกับ InterNIC เพ่ือขอชื่อโดเมน และติดตั้งเกตเวย์เข้า
กับสายหลัก  การเชื่อมต่อแบบนี้จะสามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกับองค์กรที่
ต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนตลอด 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายแพงมาก ทั้งทางด้านอุปกรณ์และการบ ารุงรักษา 

5.5.2 การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการ 
  ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือที่เรียก
สั้นๆว่า ไอเอสพี (ISP) เป็นองค์กร ๆ หนึ่ง ที่ท าการติดตั้งและดูแลเครื่องให้บริการ ที่ต่อตรงกับระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์กร น าระบบของตนเข้ามาเชื่อมต่อได้ ไอเอสพี
จึงเปรียบเสมือนช่องทางผ่านเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหลังจากที่เราเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้
แล้ว เราก็จะสามารถไปยังที่ใด ๆ ก็ได้ในระบบ ในการเชื่อมต่อผ่านทางไอเอสพีนี้ แบ่งลักษณะการ
เชื่อมต่อออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) การเชื่อมต่อแบบองค์กร (Corporate User Services) ในกรณีท่ีผู้ขอเชื่อมต่อเป็น
องค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่าย (LAN : Local Area Network) ขององค์กรอยู่แล้ว จะสามารถ
น าเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นเข้าเชื่อมต่อกับไอเอสพี เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะท าให้เครื่องอ่ืน ๆ ในระบบสามารถเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ทุกเครื่อง การเชื่อมต่อแบบนี้ อาจเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์หรือ คู่สายเช่า 
(Lease line) ซึ่งต้องขอเช่ากับทางการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
  2) การเชื่อมต่อส่วนบุคคล  (Individual User Services) บุคคลธรรมดาทั่ วไป
สามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่ อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้อยู่  เชื่อมต่อผ่านทาง
สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่ เรียกว่า โมเด็ม  (Modem) ซึ่งท าหน้าที่ ในการแปลงสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งเป็นสัญญาณแอ
นะล็อก (Analog Signal) เพ่ือให้ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ได้ เมื่อสัญญาณถูกส่งไปถึงปลายทาง ก็จะมี
โมเด็มอีกตัวหนึ่งที่ปลายทาง ท าหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อส่งเข้าสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อแบบนี้ไม่สูงมากนัก เรามักเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า 
การเชื่อมต่อแบบเรียกเลขหมาย (Dial-up Connection) โดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้การ



บริการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งไอเอสพีจะให้ ชื่อผู้ใช้ (User name) และ รหัสผ่าน (Password) มา 
เราเพียงปฏิบัติตามค าแนะน าที่ให้มาก็จะสามารถต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้  
 

5.6 ประโยชน์ของอินเทอรเ์น็ต 
 อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ 
 5.6.1 ด้านธุรกิจการค้า ช่วยให้การติดต่อธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ เป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพราะเป็นการท าธุรกรรม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องพบหน้ากันโดยตรง 
แล้วช าระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที ซึ่งเรียกการท า
ธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce : 
Electronic Commerce) และการลงทุนท าธุรกิจค้าขายทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้าง
ต่ า ปัจจุบันอีคอมเมิร์ซก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการตลาดในระบบเศรษฐกิจใหม่ 
(New Economy) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก เพราะเป็นวิธีที่สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ขาย
หนังสือ วีซีดี คอมพิวเตอร์ ขายตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ e-Commerce 

ที่มา : https://www.amazon.com 
 
  
  



 5.6.2 ด้านการศึกษา ท าให้เกิดระบบ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education : Electronic 
Education) เป็น เทคโนโลยีที่ช่วยให้ สถาบันการศึกษา องค์กรจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ศึกษาหรือ
ผู้เรียน มีกระบวนการจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย มีการส่ง
ข้อมูลสื่อการศึกษา และบริการ เช่น อีเลิร์นนิง (e-Learning : Electronic Learning), WBI (Web 
Based Instruction), Course ware, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เป็นต้น ท าให้การค้นหา
ข้อมูลทางวิชาการได้ทุกสาขาวิชา จากแหล่งหอสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  ท าให้มีการพัฒนาการ
ทางด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ มีการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน เรียน และรายงานผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ภาพที่ 5.6 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา 

ที่มา : http://www.bru.ac.th 
 

 5.6.3 ด้านการติดต่อสื่อสาร ช่วยให้เราสามารถรับส่งข่าวสารได้รวดเร็วทันใจ มีการใช้ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-Mail : Electronic Mail) รับส่งจดหมายที่มีทั้งข้อความ และ
แฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  มีบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Phone : Electronic 
Phone) ท าให้สามารถประชุมสัมมนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นทั้งภาพ และ
ได้ยินเสียง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หรือจะสนทนาโต้ตอบกันแบบออนไลน์ ที่เรียกว่า แชต (Chat) 
หรือโซเชียล (Social) 



 
ภาพที่ 5.7 การใช้อินเทอร์เน็ตด้านการติดต่อสื่อสาร 

ที่มา : https://www.facebook.com 
 
 5.6.4 ด้านความบันเทิง เราสามารถฟังรายการสด  ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกม อ่าน
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

ภาพที่ 5.8 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตด้านความบันเทิง 

 
5.7 การใช้บริการข้อมูลมัลติมีเดียเวิลดไ์วด์เว็บ 
 เวิลด์ไวด์เว็บ ( WWW ) มีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายสื่อสารที่โยงใยไปทั่วโลก ให้บริการการ
สื่อสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลข่าวสาร ภาพกราฟิก และระบบมัลติมีเดีย 
รวมทั้งความสามารถในการโต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการได้ เวิลด์ไวด์เว็บสามารถท างานได้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ( Operating System ) ทุกชนิด ( Cross Platform ) 
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเวิลด์ไวด์เว็บจะกระจายเก็บอยู่ในศูนย์อินเทอร์เน็ตต่างๆทั่วโลก และมีการ



ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ลักษณะการน าเสนอข้อมูลบนเว็บจะเป็น Graphic User Interface 
คือใช้รูปภาพเป็นตัวเชื่อมต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ท าให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก 

 
ภาพที่ 5.9 เวิลด์ไวด์เว็บ 

ที่มา : https://www.linkedin.com 
 

 ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็จะยังไม่สามารถ
ใช้บริการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วได้ แต่ถ้าหากหน่วยงานของเราได้ท าการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแล้ว คอมพิวเตอร์ของเราก็จะสามารถท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ตได้ 
เครื่องมือที่จะพาเราท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่ส าคัญและขาดไม่ได้นั้นก็คือ เครื่องมือที่
จะใช้ส าหรับดูข้อมูลต่าง ๆ  ที่มีบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เราเรียกว่า
โปรแกรมค้นดู หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)  

 
5.8 ความเป็นมาของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ 

 ระบบเวิลด์ไวด์เว็บเป็นผลพลอยได้จากการวิจัยอนุภาคฟิสิกส์ CERN ณ สวิสเซอร์แลนด์โดย
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ Tim Berners – Lee เมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยจุดประสงค์ที่จะค้นหา
ข้อมูลที่ เก็บบันทึกเอาไว้ และสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกันได้ ต่อมาจาก
แนวความคิดนี้ก็ถูกน าไปขยายผล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ลักษณะ
การเชื่อมโยงเช่นนี้เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงค์ ( Hyperlinked ) และโปรแกรมที่ควบคุมการรับส่งเอกสาร
ไฮเปอร์เท็กซ์นี้ เรียกว่า HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) 

 



 
ภาพที่ 5.10 Tim Berners – Lee และ CERN 

ที่มา : http://worldwebforum.ch/ 
 

 เวิลด์ไวด์เว็บเป็นระบบเปิด ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ การที่จะท าให้โปรแกรมอ่ืนๆสามารถ
ท างานบนเวิลด์ไวด์เว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐาน รายละเอียด
คุณลักษณะที่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2537องค์กร W3C ( World Wide Web Consortium ) จึง
ถูกก่อตั้ งด้ วยความขึ้นด้วยความร่วมมือของสถาบัน  CERN ( Counseil European pour la 
Recherche Nucleaire ห รื อ  European ) แ ล ะ  MIT ( Michigan Institute of Technology ) 
องค์กร W3C จะท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานของโปรโตคอล HTTP รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของภาษา 
HTML เวอร์ชั่นต่างๆ ด้วย ในการใช้งานระบบเวิลด์ไวด์เว็บจะมีค าท่ีถูกน ามาใช้บ่อยๆ เช่น 
 เว็บไซต์ (Web Site) คือ ที่อยู่ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีเว็บเพจหลาย ๆ เว็บเพจ 
บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (Web Server) เช่น www.bru.ac.th 
 โฮมเพจ (Home Page) คือ เว็บเพจหลักของเว็บไซต์ ภายในโฮมเพจจะมีจุดเชื่อมต่อเพ่ือเปิด
เข้าไปชมเว็บเพจอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั้นได้ 
 เว็บเพจ (Web Page) คือ ข้อมูลที่แสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเอกสารที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ได้ 

 
5.9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีบริการต่าง ๆ หลายรูปแบบแต่ก็พอแยกประเภทออกได้ดังนี้ 
 5.9.1 เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) 
  เวิลด์ไวด์เว็บ หรือเครือข่ายใยแมงมุม เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะว่าเป็นลักษณะของการ
เชื่อมโยงข้อมูล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรื่อยๆ เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในการดูข้อมูล เว็บ
เบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พรอเลอร์ (IE : Internet Explorer) 



กูเกิ้ลโคลม(Google Chrome) ไฟฟอกซ์(Firefox) เน็ตสเคป นาวิเกเตอร์ (Netscape Navigator)  
เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5.11 Google Chrome Web Browser 

ที่มา : https://www.google.com/intl/th/chrome 
 
 5.9.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
  การติดต่อสื่อสารโดยใช้อีเมลสามารถท าได้โดยสะดวก และประหยัดเวลา หลักการ
ท างานของอีเมลก็คล้ายกับการส่งจดหมายธรรมดา นั้นคือ จะต้องมีที่อยู่ที่ระบุชัดเจน ก็คือ อีเมล
แอดเดรส (E-mail address) องค์ประกอบของ e-mail address ประกอบด้วย 
  1) ชื่อผู้ใช้ (User name) 
  2) ชื่อโดเมน Username@domain_name เช่น abcd@pcru.ac.th  
  การใช้งานอีเมล สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ  

  1) Corporate e-mail คือ อีเมล ที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นให้กับพนักงานหรือ
บุคลากรในองค์กรนั้น เช่น   abcd.ef@bru.ac.th   คือ e-mail ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ เป็นต้น 
  2 ) Free e-mail คือ  อี เมล  ที่ ส ามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่ างๆ เช่น 
Hotmail, Yahoo Mail และ Gmail เป็นต้น  



 
ภาพที่ 5.12 Gmail 

ที่มา : https://www.gmail.com 
 

 5.9.3 บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol)  
  เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายไฟล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนย้ายไฟล์
สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ  
  1 ) การดาวน์ โหลดไฟล์  (Download File) คือ  การรับข้อมูล เข้ ามายั งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี 
  2) การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) คือ การน าไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้
ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ท าการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพ
โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web server) ที่เราขอใช้บริการพ้ืนที่  



 ภาพที่ 5.13 โปรแกรม FTP 
 
 5.9.4 บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message) 
  การสนทนาบนอินเทอร์เน็ตคือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด นอกจากนี้ยัง
สามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย การสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรม
ที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โปรแกรมประเภทนี้ เช่น โปรแกรม Wechat, Garena talk, 
SimSimi, Skype เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5.14 โปรแกรม Skype 

ที่มา : https://www.skype.com 
 

  



 5.9.5  บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) 

  โดยทั่วไปลักษณะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งลักษณะรูปแบบการ
ค้นหา เป็น 3 ลักษณะ คือ 
  1) Web Directory คือ การค้นหาโดยการเลือก Directory ที่จัดเตรียมและแยก
หมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบรรจุเนื้อหาหรือเว็บไซต์ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มใหญ่ ๆ และ
แต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ ต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับหลักการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด 
ข้อดีคือ ช่วยให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถก าหนดค้นได้ง่ายในหัวข้อโดยเลือกจากรายการที่ท าไว้แล้ว website ที่ให้บริการ 
web directory เช่น www.yahoo.com, www.sanook.com 

 
ภาพที่ 5.15 ตัวอย่างบริการค้นหาที่ใช้ Web Directory 

ที่มา : http://www.sanook.com 
 

  2) การค้นหาแบบดัชนี (Index) หรือ ส าคัญ (Keyword)  คือ การค้นหาข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Search โดยการเอาค าที่เราต้องการค้นหาไปเทียบกับเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มี
ค าท่ีเราต้องการค้นหา  โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ 
ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภทนี้จะให้
ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูลก่อนหลัง  การค้นหาข้อมูล การค้นหาวิธีนี้จะมีความรวดเร็วมาก 
แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียด
ของเนื้อหาเท่าที่ควร แต่ถ้าต้องการแนวทางด้านกว้างของข้อมูล การค้นหาแบบนี้จะเหมาะสมที่สุด  
website ที่ให้บริการ search engine  เช่น www.google.co.th   



 
ภาพที่ 5.16 ตัวอย่างบริการค้นหาที่ใช้การค้นหาแบบดัชนี (Index) 

ที่มา : http://www.google.com 
 

  3) Metasearch คือ ลักษณะการสืบค้นหาข้อมูลจะมีลักษณะเดียวกันกับ Search 
Engine แต่จะท าการส่งค าที่ต้องการไปค้นหาในเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลอ่ืนๆ อีก ถ้าข้อมูลที่
ได้มีซ้ ากัน ก็จะแสดงเพียงรายการเดียว   จุดเด่นของการค้นหาด้วยวิธีการนี้ คือ สามารถเชื่อมโยงไป
ยัง Search Engine ประเภทอ่ืนๆ และยังมีความหลากหลายของข้อมูล แต่การค้นหาด้วยวิธีนี้มีจุด
ด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษร และมักจะผ่านเลยค าประเภท 
Natural Language (ภาษาพูด) ดังนั้น หากจะใช้ Search Engine ประเภทนี้จะพบกับข้อบกพร่อง
เหล่านี้ด้วย  

 
ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างบริการค้นหาที่ใช้การค้นหาแบบMetasearch 

ที่มา : http://www. Metasearch.com 
 

  
  



 5.9.6 บริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด (Webboard) 
  เว็บบอร์ด เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ ในหัวข้อ
ที่สนใจ เว็บบอร์ดของไทยที่เป็นที่นิยมและมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย คือ เว็บบอร์ดของ
พันธ์ทิพย์ (www.pantip.com) 

 
ภาพที่ 5.18 บริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด (Webboard) 

ที่มา : http://www. pantip.com 
 

 5.9.7 ห้องสนทนา (Chat Room) 
  ห้องสนทนา คือ การสนทนาออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีการส่งข้อความสั้นๆ ถึงกัน 
เพ่ือทักทายกันระหว่างผู้ที่ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ การเข้าไปสนทนาจ าเป็นต้องเข้าไปในเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ห้องสนทนาเช่น www.sanook.com, www.pantip.com, www.chatroom.in.th 

 

ภาพที่ 5.19 บริการห้องสนทนา(Chat Room) 
ที่มา : http://www.chatroom.com 



 5.9.8 บริการสังคมออนไลน์ (Social Media หรือ Social Network) 
  Social Media หมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา 
เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่อ
อ่ืนๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่
ให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะท าผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ
เท่านั้น 
  บริการของ Social Media โดยทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งกระดานความคิดเห็น 
(Discussion boards), เว็บบล็อก (Webblogs), วิกิ (wikis), Podcasts, รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5.20 บริการสังคมออนไลน์ (Social Media หรือ Social Network) 

ที่มา : https://www.twitter.com 
 

5.10 อันตรายจากอินเทอร์เน็ต 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อนันต์แต่ก็มีภัยมหันต์แฝงอยู่เช่นกันหากว่าใช้ด้วยความไม่
ระมัดระวัง เช่น 
 5.10 .1 ท าให้ คนบางกลุ่ ม  จารกรรมข้อมูล  โปรแกรม ก่อกวนและท าลายระบบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน หรือปล่อยและแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 5.10.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด เช่น ขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายอาวุธสงครามทาง
อินเทอร์เน็ต ใช้เป็นสื่อในการกล่าวหาให้ร้ายผู้อ่ืนโจมตีคู่แข่ง ใช้เล่นการพนัน ขายบริการทางเพศ เป็น
ต้น 



 5.10.3 ใช้ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เช่น เอาภาพดารานักร้องวัยรุ่นมาตกแต่งใหม่เป็นภาพโป๊
เปลือย แล้วน าภาพเหล่านั้นแจกจ่ายทางอินเทอร์เน็ต หรือใช้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าที่ยั่วยวนกามารมณ์
บนอินเทอร์เน็ต หรืออาจหลอกลวงเหยื่อเพ่ือล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น 
 

5.11 สรุป 
 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้
มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่า
เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน และมีผู้ใช้จากทั่วโลกมากที่สุด 
 เดิมที อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทดลองใช้ในด้านทางการทหาร โดย
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญที่สุดต่อการก าเนิดและได้รับค ายกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง
อินเทอร์เน็ต หรือผู้คิดค้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็คือ ดร.เลียวนาด คลายอินร็อก 
 ประเทศไทยเริ่มมี การเชื่ อมโยงเครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต ในกลางปี  พ .ศ . 2530 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เป็นจุดแรกที่มีการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย   
 มาตรฐานในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่ วโลกที่ต่างรุ่น ต่างแบบกัน เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้จะต้องอาศัยภาษากลาง หรือเกณฑ์วิธี เพ่ือให้เครื่องแต่ละเครื่องเข้ าใจกันได้ ซึ่ง
ภาษากลางนี้มีชื่อเรียกว่า  โปรโตคอล 
 การก าหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีเพ่ือท าให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อกับเครื่องอ่ืนได้ โดยการติดต่อกันนั้นจะต้องอ้างอิงที่อยู่ของเครื่อง ในระบบ
อินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจ าเครื่อง ซึ่งเรียกกันว่า  ไอพี แอดเดรส  (IP Address : Internet 
Protocol Address ) การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้ 2 ลักษณะคือ เชื่อมต่อ
โดยตรง และ เชื่อมต่อโดยผ่านผู้ให้บริการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น 
ด้านธุรกิจการค้า ด้านการศึกษา  ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิง เป็นต้น แต่ก็มีภัยมหันต์
แฝงอยู่เช่นกันหากว่าใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังหรือใช้โดยหวังผลที่ไม่ดีต่าง ๆ อาจจะโดยผู้ที่ไม่รู้หรือ
มิจฉาชีพ 

 
  



5.12 แบบฝกึหัดท้ายบท 
 1. จงอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตมาให้เข้าใจ 
 2.  จงอธิบายความหมายและข้อแตกต่างระหว่าไอพีแอดเดรส (IP Address) และชื่อโดเมน 
(Domain Name) พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ 
 3. จงยกตัวอย่างบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต และ เว็บไซต์ที่ให้บริการเหล่านั้น โดย
ยกตัวอย่าง มา 3 บริการ 
 4. จงอธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านผู้ให้บริการ(ISP) 
 5. จงยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับภัยในยุคปัจจุบัน
มา 3 ข้อ 

 
  



เอกสารอ้างอิง 

 
กองบรรณาธิการ. (2542). สุขสันต์วันเกิดอินเทอร์เน็ตครบ 30 ปี.  PC DIRECT.   
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 013;  10-13 : กันยายน-ตุลาคม. 
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2.   
 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 
บุษกริน  ฤกขะเมธ แปลและเรียบเรียง. (2539).  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ เว็บ เข้าใจง่ายสไตล์ 3 
 มิติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
พัชญา  พิทักษ์  และคณะ แปลและเรียบเรียง. (2539).  The Internet For everyone.  
 กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิลอันเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส. 
พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร. (ม.ป.ป.).  เข้าใจ Internet โดยใช้ Netscape Communicator 4.  
 กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. 
ภาสกร  ใหลสกุล แปลและเรียบเรียง. (2539).  อินเทอร์เน็ตท างานอย่างไร.  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542).  ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2543).  ศัพท์คอมพิวเตอร์.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 
วาสนา  สุขกระสาติ. (2541). โลกของคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ.   
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Chatroom. (2559). Chatroom.สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก http://www.chatroom.com. 
Chrome. (2559). Chrome Web Browser. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560.  
 จาก https://www.google.com/intl/th/chrome. 
Gmail. (2559). Gmail. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก https://www.gmail.com. 
Google. (2559). Google. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก http://www.google.com. 
Facebook. (2559). Facebook. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560.  
 จาก https://www.facebook.com. 
Metasearch. (2559). Metasearch. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560.  
 จาก http://www.Metasearch.com. 
Pantip. (2559). Webboard. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก http://www.pantip.com. 
sanook. (2559). Sanook. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก http://www.sanook.com. 
skype. (2559). Skype. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก https://www.skype.com. 
Twitter. (2559). Twitter. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560. จาก https://www.twitter.com. 


