
บทที่3 
การใช้งานอนิเตอร์เน็ตเบือ้งต้น 

 

อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 
  เราอาจจะได้ความหมายของอินเตอรเ์น็ตคือเครือข่ายคอมพวิเตอร์  แต่โดยเนื้อแท้แล้วเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตเป็น ทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่าย
ย่อยเป็นจ านวนมากที่ต่อเช่ือมเข้าหากัน ภายใต้หลักเกณฑท์ีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  จนเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ ่  โดยใช้มาตรฐานการต่อเช่ือมเดียวกันทัง้หมด เรียกว่า “ทีซีพ/ีไอพี” (TCP/IP)   เราจงึกล่าวได้ว่า
อินเตอรเ์น็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเช่ือมถึงกันโดยใช้ทีซีพี/ไอพี 
  ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทีเ่รียกว่า ไอที (IT: Information Technology)  หมายถึง
ความรู้ในการประมวลผล  จัดเกบ็รวบรวมเรียกใช้และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส ์  เครื่องมือ
ที่ต้องใช้ส าหรบังานไอท ี คือ    คอมพิวเตอร ์ และอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรอืเคเบิล้ใยแก้วน าแสง เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต นับเป็น
เครื่องมือทีส่ าคัญอย่างหนึง่ในการประยกุต์ใช้ไอทีอินเตอร์เนต็จะเป็นช่องทางที่ท าให้เข้าถึงข้อมลูที่ต้องการ
ภายใน เวลาอันรวดเร็ว   อินเตอร์เน็ตเป็นแหลง่รวบรวมข้อมูลแหล่งใหญท่ี่สุดของโลกและเป็นที่รวมทัง้บริการ 
และเครือ่งมอืทีส่ าคัญอย่างหนึ่งใน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับบุคคลและองค์กร  จาก
ปรัชญาของระบบเครือข่ายทีมุ่่งหวังให้มกีารใช้ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่าสูงสุดหนทางหนึ่งก็คือการเปิดบริการให้
ผู้อื่นใช้งาน ร่วมด้วย อินเตอรเ์น็ต จึงมีศูนย์ให้บริการข้อมลูและข่าวสารหลากชนิด  หากจะแยกประเภทของ
การใหบ้ริการในอินเตอรเ์น็ต แล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
       1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-Mail) 
    จดหมายอเิล็กทรอนิกส์หรือทีเ่รียกย่อๆ ว่า E-Mail เป็นวิธีติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยที่สามารถสง่เอกสารที่เป็นข้อความธรรมดา จนถึงการสง่เอกสารแบบมัลติมเิดียทีม่ีทั้งภาพและเสียง  ใน
การสง่ผูท้ี่ต้องการส่งและรบัจดหมายอเิลก็ทรอนิกสจ์ะต้องมี Domain name ที่แน่นอน 
     2. การใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน Telnet,Remote Login:rlogin 
   การใหบ้ริการนี้เป็นประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้โปรแกรม Telnetท าให้สามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่อยู่ห่างไกลออกไปโดยเสมือนอยูท่ี่ หน้าเครื่องนั้นๆโดยตรง โปรแกรม Telnet อนุญาตให้
สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่บนอินเตอร์เนต็ได้    เช่น โปรแกรมทีม่ีความซับซ้อนมากๆ   ใน
การค านวณ ไม่สามารถทีจ่ะใช้เครื่องอยูบ่นโต๊ะ Pc  หรือ  (Work Station แบบปกต)ิ  ได้ต้องส่งโปรแกรมไป
ท างานบนเครื่อง Super Computer โดยใช้โปรแกรม Telnet เพื่อเช่ือมตอ่เข้ากับเครื่อง Super Computer 
     3. การขนถ่ายแฟ้มข้อมลู (File Transfer Protocol) 
    การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล หรือ FTP และโปรแกรมต่างๆ ที่มอียู่ในศูนย์บริการ  เป็นบริการอีกประเภท
หนึ่งของอินเตอร์เน็ตเครือข่ายหลายแหง่เปิดบริการสาธารณะให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถถ่ายโอนข้อมูล โดยไม่
ต้องป้อนรหสัผ่านและถ่ายโอนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แฟ้มข้อมูลที่ถ่ายโอน มีทัง้ข้อมลูทั่วไป ข่าวสาร
ประจ าวัน บทความ รวมถึงโปรแกรม 
      4. บริการสืบค้นข้อมูลข้ามเครือข่าย 
  เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในยุคเริม่ต้นเป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์ไม่กีร่้อยเครื่องต่อเช่ือมกันอยู่ขนาด
ของเครือข่าย จงึไม่ใหญ่เกินไป ส าหรับการขนถ่ายแฟ้มเพื่อการถ่ายโอน   แต่เมื่ออินเตอร์เน็ตขยายตัวข้ึนมาก
และมผีู้ใช้งานแทบทุกกลุ่ม การค้นหาแฟ้มข้อมลูจึงยุ่งยากขึ้นด้วยเหตุน้ีจงึมีการพัฒนาระบบ ARCHIE อ านวย
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ความสะดวกช่วยในการค้นหาแฟ้ม และฐานข้อมูลว่าอยู่ที่เครื่องใด เพื่อจะใช้ FTP  ขอถ่ายโอนได ้  การบริการ
จะต้องใช้โปรแกรมArchine,Gopher,VERONICA และ  WAIS 
   5. กลุ่มสนทนาและข่าวสาร (Usenet User News Network) 
    Usenet ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การเสนอข้อคิดเห็น อภิปรายโต้ตอบตามกลุ่มย่อยที่เรียกว่า กลุ่มข่าว (News Group) โดยผู้ใช้เพียงแต่สัง่
ค าสั่ง RTIN ก็จะสามารถอ่านข่าว ที่ตนเองได้บอกรบั(Subscribe) ได้ทันท ี
     6. ระบบบริการสถานี (World Wide Web) 
    เพื่อสง่ระบบ Multimedia ข้ามเครือข่ายเนื่องจากระบบสบืค้นข้อมูลแบบเดิมสามารถส่งไดเ้ฉพาะ
ข้อมูล อักษรและตัวเลข  แต่เนื่องจากการเช่ือมโยงข้อมูลแบบใหม่ ๆ   ที่เป็นข้อมูล Multimedia และการ
เช่ือมโยงของ Modem เป็นข้อมลูแบHypertext/Hypermedia      ซึ่งเช่ือมโยงแบบกราฟกิที่ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติโดยใช้โปรแกรมLynx, Mosaic และ Netscape โดยที่โปรแกรมดังกล่าวสามารถท างานโดย
ผ่าน Windows และระบบ Xwindows ของ Unix 
    7. สนทนาทางเครือข่าย 
      Talk เป็นบริการสนทนาทางเครือข่ายระหว่างผู้ใช้สองคนโดยไม่จ ากัดว่าผู้ใช้ทั้งสองก าลงัท างาน
ภายใน ระบบเดียวกัน หรือต่างระบบกัน   ผู้ใช้ทั้งสองสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันแบบทันททีันใดได้
พร้อม ๆกัน ข้อความที่พิมพผ์่านแป้นพิมพ์ จะไปปรากฏบนหน้าจอของ  ผู้สนทนา   การสนทนาบนเครือข่าย
อีกรูปแบบหนึ่งที่แพรห่ลาย   คือ IRC (Internet Relay Chart) ซึ่งเป็นการสนทนาทางเครือข่ายเป็นกลุม่ได้
พร้อมกันหลายคน 
    8. ตรวจข้อมูลผู้ใช ้
     เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในปัจจุบันก าลงัขยายตัวเป็นไปอย่างดใีนที่ต่าง ๆ จะมผีู้ใช้รายใหม่เกิดข้ึนอยู่
เสมอ  อินเตอรเ์น็ตไม่มีฐานข้อมลูกลางเก็บรายช่ือผู้ใช้ทัง้หมดน้ีไว้จึงไม่มีวิธีส าเร็จรูปแบบใดทีร่ับประกันการ
ค้นหาผู้ทีเ่ราต้องการ ติดต่อ ด้วย โปรแกรมเบื้องต้นใน Unixที่ใช้ตรวจหาผู้ใช้ในระบบคือ  Finger 
    9. กระดานข่าว BBS 
  BBS หรือ Bulletin Board System เป็นบริการข้อมลูรปูแบบหนึง่ทีผู่้ใช้ PC โดยทั่วไปมักจะคุ้นเคย
อยู่ก่อนภายในอินเตอร์เน็ต ก็มีศูนย์บริการหลายแหง่ที่ใหบ้รกิาร BBSแบบเดียวกัน เราสามารถต่อเช่ือมไปหา
ศูนย์ BBS ได้โดยใช้โปรแกรม Telnet 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต  
     อินเตอรเ์น็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีเ่ช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน 
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารถึงกันได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยประหยัดทรัพยากรและทีส่ าคัญ
อินเตอรเ์น็ตคือคลงัสมองอันยิง่ใหญ่หรือหอ้งสมุดโลกทีทุ่กคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อมลู ข่าวสารได้โดยไม่
ต้องเดินทางไปยังแหลง่ความรู้นั้น 
 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต พอสรุปได้ดังน้ี 
  1.  ด้านการศึกษา (Tele Education) ส าหรบัผูท้ี่อยู่ห่างไกลจาแหล่งศึกษาหรอืผูท้ี่สนใจจะ
ลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ์อังกฤษ ฯลฯ สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่ง
เราเรียกว่า การศึกษาทางไกล กลายเป็นทางเลอืกใหม่ในการศึกษาทุกระดับ ซึง่การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ในปัจจบุันน้ี เป็นการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive)สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ช่วยประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 



  2.  โฮมเพจกับการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินค้าหรือธุรกจิบนอินเตอร์เน็ต บริษัท หรือห้างร้านที่ท า
ธุรกิจบนดินเตอร์เน็ตจะจัดท าโฮมเพจของตนแล้วฝากไว้บนอินเตอรเ์น็ต ท าให้การซื้อขาย และใช้บริการผ่าน
อินเตอรเ์น็ตเป็นจ านวนมาก การท าธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) การซื้อขายสินค้า หรือบรกิาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต จะมีการช าระหรือจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบรกิารนั้น ๆ หรอืผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อแต่ต้อง
ระมัดระวังเรื่อง การถอดรหัสบัตรเครดิตไปใช้แทนเจ้าของบตัรนั้น ๆ 
  3.  ด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศอินเตอร์เน็ตจะช่วยในการสื่อสารสบืค้นข้อมูล และใช้ระบบ
ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรร่วมกันได้ เช่น การส่งข้อมูลประวัติของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
  4.  ด้านธุรกิจ (E-Commerce) โดยเฉพาะธุรกจิได้มีการน าอินเตอรเ์น็ตเข้ามาเป็นอันมาก ดังต่อไปนี้ 
         4.1 ด้านการธนาคาร (E-Banking) ธนาคารได้จัดท าระบบออนไลน์บนเครือข่ายที่ช่วยให้
สามารถสอบถามยอดเงินและโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสาร และมีข้อมูลบนเว็บเพจของทุก
ธนาคาร 
        4.2 โฮมเพจกับการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต บริษัท หรือห้าง
ร้านที่ท าธุรกิจบนดินเตอร์เน็ตจะจัดท าโฮมเพจของตนแล้วฝากไว้บนอินเตอรเ์น็ต ท าให้การซือ้ขาย และใช้
บริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก  
        4.3 การท าธุรกจิการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (E-money) การซื้อขายสินค้า หรือบริการผ่าน
อินเตอรเ์น็ต จะมกีารช าระหรือจ่ายเงินค่าสินค้าหรอืบริการนั้น ๆ หรือผ่านบัตรเครดิตของผูซ้ื้อแต่ต้อง
ระมัดระวังเรื่อง การถอดรหัสบัตรเครดิตไปใช้แทนเจ้าของบตัรนั้น ๆ 
  5.  การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์ข้ันพื้นฐานที่ได้รับจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ อีเมล์ 
(E-mail : Electronic Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ ช่วยให้ประหยัด สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยงั
สามารถพูดคุยกันไดเ้หมอืนอยู่ใกล้กัน  
  6.  การประชุมทางไกล (Tele Conference) เป็นการประชุมของบุคคลที่อยูห่่างไกลกันคนละสถานที่ 
โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมซึง่สือ่สารได้ทั้งตัวอักษร เสียงและภาพพรอ้มกัน 
 

ภัยอินเตอร์เน็ต 
       ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้คุณประโยชน์ก็ย่อมจะมีโทษในตัวมันเองสงัคมมนุษย์กเ็ช่นกัน
ย่อมมีทัง้คนดีและคนเลวปะปนกันไป อินเตอรเ์น็ตถือได้ว่า เป็นสังคมมนุษย์หนึง่จากเกิดข้ึนจากความพยายาม
ที่จะติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตเป็นสื่อกลางแทนที่จะเป็นค าพูด ท่าท่าง ฯลฯ 
แต่อินเตอรเ์น็ตเป็นสงัคมของคนทัง้โลกที่ไรพ้รมแดน (Globalization) 
      ไม่แบ่งช้ันวรรณะย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตอ้งมสีิ่งไม่ดสีิ่งที่เป็นภัยแอบแผงอยู่มาก รวมทั้งคนเลวซึ่ง
ได้แก่บรรดามิจฉาชีพ อาชญากรรม (แบบไฮเทค) ได้อาศัยอินเตอรเ์น็ต เป้นที่แผงตัวและหากินบนความทุกข์
ของผู้อื่น ขอเสนอมมุมองเรื่องราวอินเตอร์เน็ตในแงล่บเพื่อเป็นอุทธาหรณ์ส าหรบัผูเ้ล่นเน็ตอยู่จะได้
ระแวดระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อของโจรไฮเทคเหล่าน้ี 
     หลายคนคงทราบว่าในอินเตอรเ์น็ตมสีิ่งยั่วยุกามารมณ์ทีส่่อไปในทางลามกอนาจารอยู่มาก ถึงแมจ้ะไม่
มีผลเสียที่เกี่ยวข้องกบัเราโดยตรง แต่ก็มีผลทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของเรา ต้อง
ยอมรบัว่ากว่า 50 % ของผู้ชายที่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตในครัง้แรก ๆ มักจะไปทอ่งหาเว็บทีม่ีภาพนู้ด ภาพโป้ต่าง 
ๆ ซึ่งถ้าเปน็การใช้เครื่องที่บ้าน ที่มลีูกหลานก าลังเรียนรู้และพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะไปเข้า
เว็บไซต์เหล่าน้ัน โดยไมรู่้ตัว เพราะซอฟต์แวรห์รือโปรแกรมที่ใช้ในการท่องเว็บจะมีการเก็บบันทึกหมายเลขที่
อยู่ของเว็บไซต(์URL – address) เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่เว็บไซต์น้ันในครัง้ต่อไป 
     ซึ่งหมายเลขที่อยู่น้ีสามารถถูกเรียกกลบัข้ึนมาใช้ได้ง่าย ๆ เดก็ ๆ อาจจะเผลอไปเรียกเข้ากจ็ะเข้าสู่



เว็บไซต์ได้ทันที และอาจจะกลับไปดซู้ าในครั้งต่อ ๆ ไป หากผู้ปกครองละเลยนาน ๆ เข้าภาพเหล่าน้ีจะถูก
ปลูกฝังในความคิด ท าให้เดก็อาจมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเทศกับเพศตรงข้ามที่สอ่ไปในทางที่ผิดและอาจ
เลยไปถึงกระท าความผิดอาญาได้เมื่อโตข้ึน ภัยประเภทนีผ้ลเสียจึงเกิดข้ึนในทางอ้อมโดยจะตกอยู่กบัเดก็ซึ่ง
เป็นลูกหลานและครอบครัว 
    

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต 
     คอมพิวเตอร์แตล่ะระบบส่วนใหญ่จะแยกท างานกันโดยอสิระมีเพียงระบบคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ใกลก้ัน
เท่านั้นทีส่ามารถสื่อสารกันด้วยความเร็วต่ า จากปญัหาและอุปสรรคในการสือ่สารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
และความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกัน จึงท าให้เกิดโครงการอารพ์าเน็ต (ARPANET) 
     โครงการอารพ์าเน็ตอยู่ในความควบคุมดูแลของอารพ์า (Advanced Research Projects 
Agency หรือ ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย ในสงักัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา อาร์พาท าหน้าที่
สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ทุนสนับสนุน แก่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนที่ท าการวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) 
     โครงการอารพ์าเน็ต ได้ริเริ่มขึ้น โดยเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน 4 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส มหาวิทยาลัยแคลฟิอร์เนีย ซานตา บาร์บารา มหาวิทยาลัยยูทาห์ 
และสถาบนัวิจัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรจ์ากสถาบันทั้ง 4 แห่งนีเ้ป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างชนิดกัน
และใช้ระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกัน 
     ต่อมาเครือข่ายอาร์พาเน็ตไดร้ับความนิยมอย่างมาก มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ 
ในสหรัฐอเมรกิาได้เข้าร่วมเช่ือมต่อกับเครือข่ายนีเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย 
     ในประเทศไทยได้ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตในลกัษณะของการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ โดยในปี 
พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัย สงขานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่และสถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชียได้ติดต่อขอใช้
บริการจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ โดยความร่วมมือระหว่างไทย และออสเตรเลียซึ่งการเช่ือมโยงในขณะนั้นจะใช้
สายโทรศัพท ์
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังเครอืข่ายเพื่อเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายยูยู
เน็ต (UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด (UUNET Technologies Co.,Ltd.)ซึ่งตั้งอยูท่ี่รัฐเวอรจ์ิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและในปเีดียวกันนี้ สถาบันการศึกษาหลายแหง่ เช่นสถาบัน เทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดลบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     ได้ขอเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทยเน็ต 
(THAINET) ซึ่งในปจัจบุันเครือข่ายไทยเน็ต ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน คือ ส านักวิทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     ในปีเดียวศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (National Electronics and 
Computer Technology Center หรือ NECTEC) ได้จัดต้ังเครือข่ายไทยสารซึง่ต่อมาได้ต่อกบัเครือข่ายของยู
ยูเน็ต และในปจัจบุันไทยสารได้เช่ือมโยงกับสถาบันต่าง ๆ 
     การเช่ือมตอ่เข้าระบบอินเตอร์เน็ตการเช่ือมต่อเพือ่ใช้ระบบอินเตอรเ์น็ตโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานของ
รัฐและสถาบันการศึกษาทั้งของรฐัและเอกชนจะให้บริการแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ยังสามารถเช่ือมตอ่ระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยใช้บริการขององค์กรทีเ่รียกว่าผู้ใช้บรกิารอินเตอร์เน็ต  Internet service provider (ISP) ซึ่งปจัจบุันใน
ประเทศไทยมจี านวน 18 ราย (ข้อมลูปจัจบุันศึกษาได้
จาก http://ntl.nectec.or.th/internet/index/html)  



การแทนชื่อท่ีอยู่อินเตอร์เน็ต 
  1.  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยตรง (Direct internet access) การเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตโดยตรง 
ผู้ใช้จะต้องมีคอมพิวเตอรเ์ครือข่ายทีเ่ช่ือมต่อกบัโครงข่ายหลกัหรอืแบ็กโบน(Backbone) โดยต้องมีอุปกรณ์ ที่
ท าหน้าทีเ่ป็นเกดเวย์ ในการเช่ือมต่อ สถาบันการศึกษาที่อนญุาตให้หน่วยงานอื่นใช้เครือข่ายร่วมกัน หรือผู้ที่
ให้บรกิารอินเตอร์เน็ต การเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตโดยตรงเป็นการเช่ือมตอ่แบบตลอดเวลา จะเสียค่าใช้จ่ายในกา
ติดตั้งค่อนข้างสูง แต่มีข้อดีคือการรบั-ส่งข้อมูล จะสามารถท าได้โดยตรงท าใหร้ับ-ส่งข้อมลูได้เร็วและมีความ
น่าเช่ือถือ 
  2.  การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม (Dial-up access) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตประเภทนี้จะ
ใช้สายโทรศัพท์ ที่ใช้กันตามบ้านหรือที่ท างานทั่วไปโดยจะให้เครือ่งคอมพิวเตอรเ์ครื่องหนึง่ติดต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรียกว่าโมเด็ม เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอรเ์ครือข่ายที่ให้บริการ เช่น ISP แล้ว คอมพิวเตอร์เครือ่งนั้นกส็ามารถใช้บริการอินเตอรเ์น็ตเสมือน
กับการตอ่เช่ือมโดยตรง ข้อดีของการเช่ือมต่อประเภทนี้คือ ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าการเช่ือมต่อโดยตรง 
เนื่องมาจากมกีารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเช่าคู่สายโทรศัพท์ไป ยังต่างประเทศ 
 

เวิลด์ไวด์เว็บ (World wide web หรือ www) 
     ในช่วงแรก ๆ การบริการข้อมูลข่าวสารจะสง่ถึงกันบนโปรโตคอล telnet และใช้ ftp (file transfer 
protocol) เพื่อการแลกเปลี่ยนสง่ไฟล์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 Tim Berners – Lee นักเขียนโปรแกรมที่
ท างานในสถาบัน CERN ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสกิส์แห่งยุโรป ที่ประเทศสวัติเซอร์แลนด์ ได้พัฒนาโปรแกรม
เพื่อให้อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ง่ายข้ึนและช่วยใหผู้้ใช้สามารถสร้างเอกสารบนอินเตอร์เน็ตทีเ่รียกว่าเว็บเพจ ที่
สามารถเช่ือมโยง ไปยงัเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกันได้การเช่ือมโยงเอกสารนีเ้รียกว่า ไฮเปอร์ลงิก์ 
     ผู้ใช้สามารถเช่ือมโยงเอกสารหนึง่ไปยังอกีเอกสารหนึง่ที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือต่าง
เครื่องกันที่อยู่คนละประเทศได้อย่างรวดเร็ว เครือข่ายของเอกสารเหล่าน้ีประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ใน
การน าเสนอข้อมลูนี้บนอินเตอร์เน็ตรู้จกัโดยทั่วไปว่า World Wide Web (www) หรือ W3 หรือ Web และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจเรียกว่าเว็บไซต์ (Web Site)  
     เว็บเพจ (Web Pages) คือ เอกสารทีเ่ป็นไฮเปอร์เท็กส์ หรอืไฮเปอร์มเีดียซึ่งไฮเปอร์มเีดียเป็นสือ่
ประสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเช่ือมโยงข้อมลู อาจอยู่ในรูปของข้อความ ภาพกราฟฟิส ภาพเคลือ่นไหว หรือเสียง
การสร้างเว็บเพจสามารถใช้ภาษา Hypertext Markup Languageหรือ HTML ซึ่งประกอบด้วยชุดของค าสัง่ที่
เรียกว่าแท็ก หรือมาร์กอัป 
    เว็บไซต ์(อังกฤษ: website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเช่ือมโยงกัน
ผ่านทางไฮเปอร์ลงิก ์ส่วนใหญ่จัดท าข้ึนเพื่อน าเสนอข้อมูลผา่นคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเกบ็ไว้ใน
เวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ช่ือหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้
ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบรกิารเพื่อทีจ่ะดูข้อมลู ในเว็บไซต์
นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดบั 
ตั้งแต่สร้างเว็บไซตส์่วนตัว จนถึงระดบัเว็บไซตส์ าหรับธุรกจิหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยม
เรียกดผู่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร ์
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

