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กวาจะมาเปนอินเตอรเน็ต 
 อินเตอรเน็ตมีพัฒนาการมาจาก อารพาเน็ต (ARPAnet เรียกสั้นๆ วา อารพา) ที่ตั้งขึ้นในป 
2512 เปนเครือขายคอมพิวเตอรของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใชในงานวิจัยดานทหาร 
(ARPA : Advanced Research Project Agency)  
 มาถึงป 2515 หลังจากที่เครือขายทดลองอารพาประสบความสําเร็จอยางสูง  และไดมีการ
ปรับปรุงหนวยงานจากอารพาเปนดาหพา (Defense Advanced Research Project Agency : 
DARPA) และในป 2518 อรพาเน็ตก็ขึ้นตรงกับหนวยการสื่อสารของกองทัพ (Defense 
Communication Agency)  
 ในป 2526 อารพาเน็ตไดแบงออกเปน 2 เครือขาย คือเครือขายดานงานวิจัย ใชช่ืออาร
พาเน็ตเหมือนเดิม สวนเครือขายของกองทัพใชช่ือวา มิลเน็ต(MILNET : Military Network) มีการ
เชื่อมตอโดยใช โพรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เปนครั้ง
แรก 
 ในป 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของอเมริกา (NSF) ไดใหเงินทุนในการสรางศูนยซุ
เปอรคอมพิวเตอร 6 แหง และใชช่ือวา NSFNET  และในป 2533 อารพาเน็ตรองรับภาระที่เปน
กระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบไมได จึงไดยุติอารพาเน็ต  และเปลี่ยนไปใช NSFNET และ
เครือขายอื่นๆแทน และไดมีกรเช่ือมตอรวมกับเครือขายอื่นๆ จนมาเปนเครือขายขนาดมหึมา จนถึง
ทุกวันนี้ และเรียกเครือขายนี้วา อินเตอรเน็ต โดยเครือขายสวนใหญจะอยูในอเมริกา และปจจุบันนี้
มีเครือขายยอยมากถึง 50,000 เครือขายทีเดียว และคาดวา ภายในป  2543 จะมีผูใชอินเตอรเน็ตทั้ง
โลกประมาณ 100 ลานคน หรือใกลเคียงกับประชากรโลกทั้งหมด 
 สําหรับประเทศไทยนั้น อินเตอรเน็ตเริ่มมีบทบาทอยางมากในชวงป 2530-2535 โดยเริ่ม
จากการเปนเครือขายในระบบคอมพิวเตอรระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) แลวจึงเชื่อมตอ
เขาสูอินเตอรเน็ตอยางสมบูรณเมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ก็มีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตในเชิง
พาณิชย (รายแรกคือ อินเตอรเน็ตเคเอสซี) ซ่ึงขณะนั้น เวิลลดไวดเว็บกําลังไดรับความนิยมอยาง
มากในอเมริกา 
 อยางไรก็ตาม อินเตอรเน็ต บางครั้งก็มีการเรียกยอยเปน เน็ต (Net) หรือ The Net ดวย
เชนเดียวกันร อีกคําหนึ่งที่หมายถึงอินเตอรเน็ตก็คือ เว็บ (Web) และ เวิลลดไวดเว็บ (World-Wide-
Web)  
 



 
 
ความหมายของอินเตอรเน็ต 

1. อินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีคอมพิวเตอรชนิดตางๆ เชื่อมตอซ่ึงกันและกัน มีการ
ติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ 

2. การใชอินเตอรเน็ต จะตองใชคอมพิวเตอรที่เรียกวา ไคลเอนต(Client) โดยไคลเอนต
ของคุณจะติดตอกับคอมพิวเตอรที่อยูหางไกลที่เรียกวา เซิรฟเวอร (Server) หรือโฮสต 
(Host) โดยเซิรฟเวอรนั้นจะใหขอมูลที่คุณตองการและสงผานมายังไคลเอนตที่แสดง
ใหเห็นขอมูลเหลานั้นบนจอภาพของคุณ 

3. เครื่องมือของอินเตอรเน็ตชิ้นหนึ่งที่เรียกวา World-Wide-Web เรียกสั้นๆ วา เว็บ ก็ได 
จะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการเขาถึงทรัพยากรตางๆของอินเตอรเน็ตไดเต็มที่ 

 
การเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 
 อินเตอรเน็ต คือ อภิมหาเครือขายโลกท่ีมีคอมพิวเตอรเชื่อมตอกัน ซ่ึงการเชื่อมตอนั้น 
เปรียบเสมือนกับใยแมงมุม โดยจุดตัดของใยแมงมุมจะเสมือนเปนคอมพิวเตอรแตละตัวที่โยงใยกัน
เปนเครือขาย ซ่ึงการเชื่อมตอบนรอินเตอรเน็ตนั้นจะใชมาตรฐานการเชื่อมตอที่เรียกวา TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) โดย Transmission Control Protocol จะเปน
โพรโตคอลที่ใชในการสงผานขอมูลบนสายตางๆ เชน สายโทรศัพท สายวงจรพิเศษ และ Internet 
Protocol ก็คือโพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารบนอินเตอรเน็ต และดวยโพรโตคอล TCP/IP นี้เองทํา
ใหอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมอยางสูง  เนื่องจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเตอรเน็ตทั้งโลกนี้พูด
ภาษเดียวกันก็คือ TCP/IP นั่นเอง 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารบนอินเตอรเน็ต 
 โดยปกติแลว หากตองการขอมูลบนอินเตอรเน็ต จะตองเขาไปสืบคนขอมูลบนอินเตอรเนต็ 
ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรของคุณที่ใชบริการจะเปนไคลเอนต และเครื่องที่ใหบริหารในการคนหาจะ
เรียกวา เซิรฟเวอร ซ่ึงระบบอินเตอรเน็ตจริงๆแลว ก็คือ ระบบไคลเอนต เซิรฟเวอร (Client/Server)  
 ดังนั้นการใชบริการอินเตอรเน็ต ก็คือ การใชบริการในลักษณะที่เปนไคลเอนต เซิรฟเวอร 
ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตนั้น จะมีอยูตัวหนึ่งที่เรียกวา เว็บบราวเซอร (Web 
Browser) ที่จะเปนโปรแกรมที่ใชในการ เลือกดูเอกสารในระบบอินเตอรเน็ตที่เปนเวิรลดไวดเว็บ 
ซ่ึงเว็บบราวเซอรนั้น จะตองเชื่อมตอไปที่ เว็บเซิรฟเวอร (หรืออาจเรียกวาโฮสต) เพื่อขอขอมูลใน
การใชงานตางๆ 



 ขอดีของเว็บบราวเซอรก็คือ สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิรฟเวอรไดอยางสวยงาม มีการ
แสดงขอความ รูปภาพ และระบบมัลติมีเดียตางๆ ทําใหการดูเอกสารบนเว็บนั้น นาตื่นเตนและ
สนุกสนาน  
เว็บ : เครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน 
 ในบรรดาซอรฟแวรที่จัดวาเปนเครื่องมือในการใชงานอินเตอรเน็ตนั้น เครื่องมือ
สําหรับเวิรลดไวดเว็บ ถือวาเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สามารถใชไดกับทุกคน โดยจะอํานวยความ
สะดวกสบายในดานตางๆ คือ  
 งายในการใชงาน 
 ระบบเวิรลดไวดเว็บหรือเว็บนั้น ซอนความซับซอนของอินเตอรเน็ตเอาไวขางในทั้งหมด  
ในการใชงานหรือดูเอกสารบนเว็บนั้น เพียงแตใชพอยนเตอรของเมาสช้ีไปที่รูปภาพหรือขอความที่
ขีดเสนใตแลวคลิกเทานั้น (จริงๆ แลวการใชงานเว็บก็คลายกับการเปดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ใช
เพียงแคเปด แลวพลิกหนากระดาษเทานั้น) 
 สามารถทําอะไรไดหลายอยาง 
 การใชเว็บบราวเซอรนั้นจะชวยใหสามารถดูเอกสารและเว็บไซตเปนลานชุด สามารถเขา
ไปในแหลงขอมูลตางๆ มากมาย รวมทั้งสามารถดาวนโหลดฟรีแวร (วอรฟแวรฟรี) และแชรแวร 
(วอรฟแวรที่ใหทดลองใชกอน หากพอใจก็ลงทะเบียนเสียเงิน แลวจะไดเวอรชันจรงิ) ไดฟรีจาก
อินเตอรเน็ต โดยที่ไมตองออกจากบานไปไหนเลย 
 ระบบมัลติมีเดยี 
 เอกสารบนเวบ็นอกจากจะเปนเอกสารที่ดสูวยงามทั้งขอความและรูปแบบแลว เอกสารเว็บ
ยังสามารถเพิ่มเติมเสียง วิดโีอ และแอนิเมชันเขาไปใหมีชีวิตชีวามากขึ้นดวย 
 ฟรี 
 ขอมูลตางๆ บนเว็บสวนใหญนั้น สามารถคนควาหามาไดโดยที่ไมเสียคาใชจายใดๆ แตก็
ไมควรไปละเมิดลิขสิทธิ์ หากขอมูลเหลานีม้ีลิขสิทธิ์ปกปองอยู 
 
เขาใจระบบเวิรลดไวดเว็บ 
 เว็บนั้นคืออะไร ทําไมจึงสามารถทําอะไรไดมากมาย จริงๆ แลว เว็บก็คือ ระบบ
ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ที่ผูเขียนสามารถกําหนดใหผูใชอานเอกสารที่เตรียมเอาไวใหไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว คําบางคําที่มีความเกี่ยวของกับเนื้อหานั้น สามารถแสดงความหมายไดเพียงแค
ไฮไลต (เลือกทําใหเดนขึ้นมา) คําหรือวลีนั้นๆ และเมื่อใชเมาสคลิกไปที่คําหรือวลีที่ไฮไลตก็จะพา
ไปยังคําหรือวลีที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเรียกการเชื่อมตอแบบนี้วา ไฮเปอรลิงก (Hyperlink)  และเว็บ
บราวเซอรที่เปนเครื่องมือตัวหนึ่งบนอินเตอรเน็ตนั้น จะเปนเครื่องมือในการแสดงเอกสารของเว็บ
ที่เปนไฮเปอรเท็กซ และมีไฮเปอรลิงก ที่เปนตัวอักษรหรือรูปภาพที่ขีดเสนใตอยู จะสังเกตไดวา ไม



วาจะเปนรูปภาพหรือขอความที่เปนไฮเปอรลิงก เมื่อนําพอยนเตอรไปชี้ที่รูปภาพหรือขอความ
เหลานั้นพอยนเตอรจะเปลี่ยนจากรูปลูกศรเปนรูปมือแทน 
 จากเอกสารเว็บที่มีไฮเปอรลิงกที่มีอยูมากมายในแตละหนา (หรือเว็บเพจ) ที่เขาไปชมนั้น 
สามารถที่จะคลิกแลวเขาไปยังเว็บเพจหนาอื่นๆ ไดเร่ือยๆ ซ่ึงหากเว็บเพจเหลานั้นมีการลิงกหรือ
เชื่อมตอกันไมส้ินสุด คุณก็สามารถดูเอกสารไดเร่ือยๆ ไมมีวันหมด และจัดหนาการใชงานแบบนี้
นั่นเอง จึงเกิดคําศัพทใหม ที่เรียกการไปยังเว็บเพจที่ลิงกตอไปเรื่อยๆไมส้ินสุดวา การ Surf  (หรือ
โตคล่ืน) ไปบนอินเตอรเน็ตนั่นเอง 
 
ประโยชนที่ไดจากเว็บ 
 ปจจุบันนี้ มีผูที่พัฒนาเอกสารบนเว็บไวบนเว็บเซิรฟเวอร ตามสถานที่ตางๆ มากมาย 
เอกสารเหลานั้นสวนใหญมักจะไดรับการพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ในเฉพาะสาขาอาชีพ
ทําใหขอมูลหรือเอกสารบนเว็บที่มีในอินเตอรเน็ตมีความหลากหลาย สามารถนํามาใชประโยชนใน
ดานตางๆ ไดตามความตองการ เชน 
 Discovery Channel Online (http://www.discovery.com) จะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับรายการ 
Discovery Channel ที่ใหประโยชนในดานตางๆ ไมวาจะเปนประวัติศาสตร เหตุการณนาสนใจ 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร โดยภายในเอกสารเว็บนี้จะใหขอมูลที่อยูในรูปมัลติมีเดียที่มีทั้งเสียงและ
วิดีโอชวยในการดูเอกสารมีชีวิตชีวามากขึ้น 
 Mercury Center (http://www.mercurrycenter.com)  จะเปนเว็บไซตที่บรรจุเร่ืองราวตางๆ 
ที่นาสนใจรวมทั้งจะมีการตูนที่ไดรับความนิยมใหอานกันดวย 
 CNNfn – The Financial Network (http://cnnfn.com)  ที่ใหขอมูลตางๆเกี่ยวกับการเงินและ
การลงทุนตางๆ 
 นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตตางๆ อีกมากมายที่ใหประโยชนในดานตางๆ ทั้งดานความบันเทิง 
การศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย 
 
เคร่ืองมืออื่นๆ บนอินเตอรเน็ต 
 นอกจากเวิรลดไวดเว็บ เครื่องมือที่ไดรับความนิยมที่สุดในการเขาถึงขอมูลตางๆบน
อินเตอรเน็ตแลว ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่นาสนใจที่ชวยใหสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดดียิ่งขึ้น โดย
เครื่องมือเหลานี้สวนใหญจะพัฒนามากอนหนาที่จะมีการใชเวิรลดไวดเว็บอยางจริงจัง เครื่องมือ
เหลานี้ก็คือ  
 Gopher เครื่องมือที่ใชในการเขาถึงเซิรฟเวอร Gopher ที่จะใหอินเฟอรเม-ชันและทรัพยากร
ตางๆ ที่มีการจัดการในรูปของเมนู (คนหาขอมูลในรูปของเมนู) 



 File Transfer Protocol (FTP) เครื่องมือที่ใชในการล็อกออนบนคอมพิวเตอรที่อยูหางไกล
ออกไป แลวเขาไปในไดเรกทอรีของไฟลในเครื่องนั้น จากนั้นก็ดาวนโหลดไฟลที่ตองการเขาสู
คอมพิวเตอรของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดไฟลจากคอมพิวเตอรของคุณไปที่
คอมพิวเตอรที่อยูหางไกลไดดวย การใช FTP จะตองรันโปรแกรมไคลเอนต FTP แลวเชื่อมตอ
กับเวิรฟเวอร FTP โดยใชซอรฟแวร FTP 
 Archie จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหคุณคนหาไฟลที่ตองการในอินเตอรเน็ตได แตเปน
เครื่องมือที่นาเบื่อและชา ดังนั้นผูคนสวนใหญมักจะใชเครื่องมือในการเขาถึงเว็บที่เรียกวา Virtual 
Software Library (VSL) แทน 
 Telnet จะเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูหางไกลเสมือนกับ
โทรศัพทเขาไปคุยกับเครื่องโดยคุณจะตองใชซอรฟแวร ที่เปนไคลเอนตของ Telnet เชื่อมตอไปยัง
เครื่องที่ตองการ 
 WAIS (Wide Area information Service) จะเปนเครื่องมือในการคนหาฐานขอมูลบน
อินเตอรเน็ต โดยการพิมพคียเวิรดบางคําลงไป ซ่ึงขอมูลเหลานั้นจะบรรจุอินฟอรเมชันที่นาสนใจ
มากมาย 
 อยางไรก็ตาม เครื่องมือหรือบริการบนอินเตอรเน็ตบางตัวนั้น สามารถใชงานผานระบบ
เวิรลดไวดเว็บ โดยใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร เชน Netscape Navigator, Internet Explorer ได เชน 
FTP, Gopher สวน Telnet ก็สามารถใชบริการไดจากภายใน Windows 95 โดยตรง 
 
สิ่งที่จําเปนตองรูบนอินเตอรเน็ต 
 ท่ีอยูบนอินเตอรเน็ต 
 ที่อยูบนอินเตอรเน็ต (internet Address) หรืออีเมลแอดเดรส จะประกอบดวยช่ือของผูใช
คอมพิวเตอร (user) และชื่อของอินเตอรเน็ต (Internet Name) โดยจะมีรูปแบบคือ 
 ผูใช@โฮสตของอินเตอรเน็ต 
 ตัวอยาง เชน saharath@mail.ksc.net.th.  จะหมายถึงผูใชช่ือ saharath เปนสมาชิกของ
คอมพิวเตอรที่ช่ือ mail ที่มีช่ืออินเตอรเน็ตเปน ksc.net.th หรือ sayam@internet.th.com จะหมายถึงผูใช
ช่ือ sayam เปนสมาชิกของเครื่องที่ศูนยคอมพิวเตอรที่มีช่ือเปน internet.th.com 
 หมายเลขอินเตอรเน็ต 
 หมายเลขอินเตอรเน็ตหรือ IP Address จะเปนรหัสไมซํ้ากัน ประกอบดวยตัวเลข 4 ชุด ที่
คั่นดวย เครื่องหมายจุด (.) ตัวอยางเชน 203.155.33.1 จะเปน IP Address ของเครื่อง  ksc.net.th (แต
ละชุดจะไมเกิน 255) 
  



ชื่ออินเตอรเน็ต 
 ช่ืออินเตอรเน็ต (DNS : Domain Name Server) จะเปนชื่อที่อางถึงคอมพิวเตอรที่ตอเขากับ
อินเตอรเน็ตไดงายขึ้น เชน mail.ksc.net.th, jupiter.ksc.net.th 
 
 
ความหมายของโดเมน 
 com กลุมองคการคา (Commercial) เชน www.ibm.com 
 edu กลุมการศึกษา (Education) เชน www.chula.edu 
 gov กลุมองคการรัฐบาล (Government) เชน www.whitehouse.gov 
 mit กลุมองคการทหาร (Military ) เชน http://www.dtic.mil 
 net กลุมองคการบริการเครือขาย (Network Services)  
 org กลุมองคกรอื่นๆ (Organizations) เชน www.greenpeace.org 
 ถาสังเกตดีๆ จะเห็นวา ในอเมริกาเทานั้น ที่จะมีโดเมนเปนตัวอักษร 3 ตัว ในกรณีที่
ประเทศอื่นๆ เชน ประเทศไทย จะเปนเพียงแค 2 ตัว ตัวอยางคือ  www.microsoft.com ของอเมริกา
กับ ksc.net.th ของไทย 
 นอกจากนี้ในบานเรานั้น มีการกําหนดโดเมนขึ้นมาใหมเพื่อความสะดวกสะบายในการ
ทํางานดวย แตไมไดใชเปนมาตรฐาน  
 
โดเมนที่เปนชื่อยอของประเทศที่นาสนใจ 
 โดเมนเนมเหลานี้ จะใชตอตอนทายสุด เพื่อสะดวกในการอางอิงวาเปนโฮสตหรือเว็บไซต
ที่อยูในประเทศใด เชน www.ksc.net.th จะเห็นวา ลงทายดวย th จะเปนโดเมนของประเทศไทย 
 au ออสเตรเลีย  Austtralia 
 fr ฝร่ังเศส   France 
 hk ฮองกง   Hong Kong 
 jp ญ่ีปุน   Japan 
 th ไทย   Thailand 
 sg สิงคโปร  Singapore 
 uk อังกฤษ   United Kingdom 
 
 
 



ความหมายของซับโดเมน 
 ซับโดเมนจะเปนสวนที่อยูถัดจากโดเมน เปนโดเมนยอยที่เจาะจงลงไปวาเปนหนวยงาน
หรือองคกรในดานใด เชน www.ksc.net.th ซับโดเมน คือ net จะเปนองคกรที่ใหบริการดารเครือขาย
หรือเน็ตเวิรค 
 ac สถาบันการศึกษา(Academic) 

co องคกรธุรกิจ(Commercail) 
or องคกรอื่นๆที่ไมแสวงหากําไร(Organizations) 
net ผูวางระบบเน็ตเวิรค(Networking) 
go หนวยงานรัฐบาล(Government) 

 
เตรียมอุปกรณและระบบใหพรอม 

1. คอมพิวเตอร  ที่จะใชตอเขากับอินเตอรเน็ตควรเปนคอมพิวเตอรที่สามารถใชงาน 
Windows ไดอยางสะดวกสะบาย เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Windows จะเปน
ระบบปฏิบัติการที่ทํางานแบบมัลติทาสก 

2. สายโทรศัพท  เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหคุณเขาสูโลกของอินเตอรเน็ตได  ในระหวางที่
คุณตอเขากับอินเตอรเน็ตจะไมมีมครสามารถโทรศัพทมาติดตอกับคุณได 

3. โมเด็ม ควรเลือกโมเด็มที่มีความเร็วอยงนอย 28.8 Kbps เพื่อที่จะสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตไดในความเร็วที่ดีที่สุดที่สามารถใชงานในขณะนี้ 

4. ศูนยบริการอินเตอรเน็ต เปรียบเสมือนเปนประตูเขาสูโลกอินเตอรเน็ต คุณจะตอง
สมัครสมาชิกของศูนยบริการอินเตอรเน็ตเสียกอน จึงจะเขาสูอินเตอรเน็ตได 

5. ซอรฟแวรที่จําเปน  ศูนยบริการอินเตอรเน็ตแตละแหงจะเปนผูจัดหาซอรฟแวรตางๆที่
จําเปนใหกับคุณ ไมวาคุณจะใชระบบปฏิบัติการแบบใดก็ตาม 

 
การใชงานอินเตอรเน็ต 
 ขั้นตอนของการติดตั้ง เพื่อการใชงานอินเตอรเน็ต จะประกอบดวย 

 ติดตั้งซอรฟแวรของแตละศูนยบริการอินเตอรเน็ต และโปรแกรมที่ใชหมุนโทรศัพทที่
เชื่อมตอไปยังศูนยบริการอินเตอรเน็ต 

 กําหนดคาตางๆ ของ Windows เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานอินเตอรเน็ต 
 ติดตั้งซอรฟแวรอินเตอรเน็ต เชน เว็บบราวเซอร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท
อินเตอรเน็ต ฯลฯ ตามตองการ 
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