
บทท่ี 5 อินเทอร์เน็ต 

5.1 อินเทอร์เน็ต 

                  อินเทอร์เน็ต ( internet ) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ ทั่ว

โลกเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ด้านการวิจัยค้นคว้า ด้านความบันเทิง หรือด้านอ่ืนๆ 

                  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อได้หลายทาง เช่น เชื่อมต่อผ่านโมเด็มและ

สายโทรศัพท์ เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของหน่วยงาน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เชื่อมต่อแบบไร้สายหรือ

ไวไฟ เป็นต้น 

                  การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้หลายทาง เช่น ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ ( e-

mail ), กระดานเสวนา ( webboard ) และห้องสนทนา ( chat room ) เป็นต้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารน้ันจะใช้

ภาษาเดียวกัน คือ โพรโตคอล หรือที่เรียกว่า ทีซีพี/ไอพี ( transmission control protocol/internet protocol: 

TCP/IP ) 

 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถขอใช้บริการอินเทร์เน็ตได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ไอเอสพี 

( Inter Service provider: ISP ) เช่น บริษัท ไอที จ ากัด ( มหาชน ), บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด ( มหาชน ), บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด ( มหาชน ) เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการใช้บริการที่

แตกต่างกัน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันบนอินเทอร์เน็ต จะมีหมายเลขอ้างอิงที่ไม่ซ้ ากัน เรียกว่า  

เลขที่อยู่ไอพี หรือ ไอพีแอดเดรส ( IP address ) ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด ที่คั่นด้วย

เคร่ืองหมาย (.) เช่น 203.151.217.158 ชึ่งเป็นเลขทิอยู่ไอพีของเว็บไซต์ 

http://www.thaiware.com เป็นต้น  

 การใช้เลขที่อยู่ไอพีเข้าเว็บต่างๆ มีข้อเสียคือ ย่กต่อการจดจ าและไม่สะดวกต่อผู้ใช้ จึงได้มีการ

ก าหนดให้ชื่อแทนเลขที่อยู่ไอพี ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม ( Domain Name Server: DNS ) 

ซึ่ง ท าไห้จดจ าได้ง่ายขึ้น เช่น http://www.railway.co.th, http://www.google.com เป็นต้น 

 

IP address    203.151.217.158 

Domain    http://www.thaiware.com 

 

 

http://www.thaiware.com/
http://www.railway.co.th/
http://www.google.com/
http://www.thaiware.com/


 ความหมายของชื่อโดนเมนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

.com – กลุ่มองค์กรการค้า (commercial) 

.edu – กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา  (education) 

.mit – กลุ่มองค์กรด้านการทหาร (military) 

.net – กลุ่มองค์กนด้านการบริการเครือข่าย (network services) 

.org – กลุ่มองค์กรอ่ืนๆ (organizations) 

.int – หน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ (international) 

 

 ตัวอย่างชื่อโดเมนที่เป็นชื่อย่อของประเทศที่น่าสนใจ 

code Name (thai) Name (English) 
.au ออสเตรเลีย Australia 
.ft ฝร่ังเศส France 
.hk ฮ่องกง Hong Kong 
.jp ญ่ีปุ่น Japan 
.th ไทย Thailand 
.sg สิงคโปร์ Singapore 
.uk สหราชอาณาจักร United Kingdom 
.no นอร์เวย์ Norway 

 

 ความหมายของซับโดเมนในไทย 

code Type (thai) Type (English) 
.ac สถาบันการศึกษา Academic 
.co องค์กรธุรกิจ Commercial 
.or องค์กรอ่ืนๆ Organization 
.net ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ก Networking 
.go หน่วยงานของรัฐ Government 
.in หน่วยงานอิสระ Individual/Incorporation 

 

 



5.2 เวิลดไ์วด์เว็บ 

     เวิลด์ไวด์เว็บ (Web wide Web : WWW) เป็นการให้บริการค้นหา หรือเรียกดูข้อมูลต่างๆผ่านโปรแกรม

แสดงเว็บเพจ (web browser) บนอินเทอร์เน็ต ชึ่งจะอยู่ในรูปของสื่อผสม หรือมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวอักษร 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง โดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าๆชึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงกัน

เป็นเครือข่ายคล้ายกับใยแมงมุมที่กระจายอยู่ทั่วโลก ส าหรับค าที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์ไวด์เว็บที่ควรทราบ มีดังนี้ 

1. เว็บเพจและโฮมเพจ 

เว็บเพจและโฮมเพจ (Web page & hom page) เป็นเอกสารข้อมูลเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเอกสารเว็บ 

(Web document) ที่เขียนด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language : HTML) โดยถูก

แบ่งเป็นหน้าคล้ายหนังสือ ในแต่ละหน้าเรียกว่า “เว็บเพจ” และเว็บเพจหน้าแรกเรียกว่า “โฮมเพจ” 

ชึ่งเปรียบเหมือนหน้าปกหนังสือ 

2. เว็บไซด ์

เว็บไซด์ (Web site) เป็นกลุ่มของหน้าเว็บเพจที่อยุ่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการระบุที่อยู่ (address) ที่

ไม่ซ้ ากับเว็บไซด์อ่ืน ซึ่งเรียกว่า รหัสสืบค้น (Uniform Resource Locator : URL) โดยส่วนแรกของ 

URL จะเป็นโพรโทคอลที่ใช้เชื่อมโยงเอกสารข้อมูลเว็บเพื่อเรียกดูหน้าเว็บไซด์นั้น เรียกว่า เอชทีที

พี (Hypertext Transfer Protocol:HTTP )  และหากต้องการโอนย้ายข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สามารถท าได้โดยการใช้ เอฟทีพี (File Transfer Protocol:FTP) 

 

 
 

 

 

 



         3. ไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) คือข้อความในหน้าเว็บเพจที่มีสีแตกต่างจากข้อความธรรมดา หรือ มี

การขีดเส้นใต้ เมื่อคลิกเมาส์ที่ไฮเพอร์เท็กซ์โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะเชื่อมโยงไปยังจุดอ่ืนในหน้าเว็บเพจ

เดียวกัน หรือเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอ่ืนหรือเว็บไซต์อ่ืน โดยการเชื่อมโยงดังกล่าว เรียกว่า การเชื่อมโยง

หลายมิติ หรือ ไฮเพอร์ลิงก์ (hyperlink) หรือ ลิงก์ (link) 

       ไฮเพอร์มีเดีย (hypermedia) เปนการเมโยงขอ้มูลที่มีความหลากหลายมากกว่าไฮเพอร์เท็กซ์ โดย

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียงได้ด้วย 

        4. เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อขอดูเอกสาร

หน้าเว็บเพจและสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอ่ืน ภายในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอ่ืนผ่านการเชื่อมโยง

หลายมิต ิ

 

          5. เว็บเซิร์ฟเวอร์ 

       เว็บเซิร์ฟเวอร์ (wed server) เป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการค้นหา

หรือเรียดูหน้าเว็บ เมื่อผู้ใช้เรียกดูข้อมูลเว็บ โดยระบุต าแหน่งของหน้าเว็บด้วยอาร์แอล (URL) ผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ก้จะท าหน้าที่จัดส่งหน้าเว็บที่ค้นหาได้กลับแสดงผลผ่นเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้ 

 



 

               6. โปรแกรมค้นหา หรือ เสิร์ชเอนจิน 

        โปรแกรมค้นหาหรือ เสร์ชเอนจิน (search engines) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข่าว และข้อมูลอื่นๆ ดดยจะ

ค้นหาจากค าส าคัญ (keyword) ที่ผุ้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการขึ้นมา ตัวอย่าง

โปรแกรมค้นหา เช่น Google,Yhoo,Dogpile,Vivisimo เป็นต้น 

 

            7.  เว็บ 1.0 เว็บ 2.0 และ 3.0  

 เว็บ 1.0  เป็นเว็บในยุคแรกที่น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าชมเนื้อหาได้เพียงอย่างเดียว 

 เว็บ 2.0 พฒันามาจาก เว็บ 1.0 โดยเน้นไปท่ีการให้บริการเป็นหลกั ซึง่เป็นสงัคมเน็ตเวิร์กท่ีผู้ใช้

อินเตอร์เน็ตมีสว่นร่วมในการสร้าง ซึง่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้อย่างชดัเจน เชน่ การสง่ e-

mail การคยุผา่นโปรแกรม Windows Live Messenger การเขียน BLOG การแชร์ 

Photo การร่วมกนัเขียน Wiki การ Post ข้อความ เพ่ือแสดงความคดิเห็น เป็นต้น  

 เว็บ 3.0 เป็นการน าแนวคิดของ Web 2.0 มาท าให้เว็บนัน้ สามารถจดัการกบัข้อมลูจ านวน

มากๆได้ โดยท าหน้าหน้าท่ีประมวลผลข้อมลูและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วเสนอ

ผลลพัธ์เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ได้ตดัสินใจ 

 

 



5.3 บริการบนอินเตอร์เน็ต 

   1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล 

      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล(e-mail)เป็นการรับ-สง่จดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

สามารถสง่ได้ทัง้ข้อความและไฟล์ตา่งๆซึง่ต้องระบท่ีุอยู่อีเมล(e-mail addrress)ของผู้ รับและผู้สง่

อยา่งถกูต้อง 

    2) สนทนาบนอินเทอร์เน็ต 

          สนทนาบนอินเทอร์เน็ต(chat)เป็นการส่ือสารระหวา่งบคุคลตัง้แต ่2 บคุคลขึน้ไป ซึง่สามารถ

โต้ตอบกนัได้ทนัทีโดยสง่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง วีดทิศัน์และเสียง ไปยงัผู้ รับด้วยโปรแกรมประยกุต์ เชน่ 

Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype เป็นต้น 

    3) สังคมออนไลน์ 

          สงัคมออนไลน์(social network) เป็นเว็บไซต์ท่ีสมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์ระหวง่กนั มีการ

แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนั มีหวัข้อและบทสนทนาท่ีแสดงถึงแนวความคดิในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่

ร่วมกนั ตวัอยา่งเว็บไซต์สงัคมออนไลน์ เชน่ Face book, Hi5, MySpace, Linkedin เป็นต้น 

     4) บล็อก 

          บล็อก(blog)มาจากค าวา่ เว็บบล็อก(wab log)เป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถเขียนบนัทกึเร่ืองราวตา่งๆ 

ได้อยา่งสะดวกเนือ้หาท่ีเขียนจะถกูเรียงล าดบั โดยเร่ืองท่ีเขียนลา่สดุจะแสดงอยูบ่นสดุของหน้า blog 

เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมสามารถอา่นเร่ืองราวใหมไ่ด้ง่าย ทัง้ท่ี blog อาจเขียนเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุม่ชว่ยกนั

เขียนก็ได้ ผู้ ท่ีเขียน blog หรือเจ้าของ blog จะเรียกวา่ blogger 

 

 

 

 

 

 



     5) วิกิ 

             วิกิ(Wiki)เป็นเว็บไซต์ท่ีอนญุาตให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความ ค าจ ากดัความ ความรู้และข้อมลู

ประกอบตา่งๆได้ โดยระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถเข้ามาเพิ่ม แก้ไข ตรวจสอบเนือ้หาและ

ข้อมลูตา่งๆได้  ค าว่า “วิกิ”ยงัหมายถึงวิกิซอฟต์แวร์ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ท่ีรองรับการท างานระบบนี ้หรืออาจ

หมายถึงตวัเว็บไซต์ท่ีน าระบบนีม้าใช้งาน ระบบวิกิท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุก็คือ วิกิพี 

 

     6) อาร์เอสเอส 

      อาร์เอสเอส (Really simple syndication:Rss) เป็นบริการใหม่บนเว็บไซต์ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (Extensible 

Markup Language:XML)ใช้ส าหรับดึงหัใวข้อข่าวจากเว็ปต่างๆมาแสดงบนหน้าเว็ปเพจ โดยที่หัวขิอข้อข่าว

จะปรับปรุงให้ทันสมัยตามเว็บต้นทางแบบอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้คลิกหัวข้อข่าวก็แสดงรายละเอียดข่าวในเว็บ

ต้นฉบับนั้นๆท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดทีละเว็บไซด์เพื่ออ่านข่าวใหม่ 

    7) พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce หรือ e-commerce) การท าธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีวัสตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดบทบาทองค์ประกอบทาง

ธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง ห้องแสดงสินค้า พนักงานขายและนะน าสินค้าพนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น 

  ผู้เข้าใช้บริการจากทั่วทุกมุมโลก สามารถเข้าถึงร้านค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยง่ายตลอด 24 ชั่วโมง เช่น 

http://www.ebay.com เว็บไซตท์ี่มีชื่อเสียงทางด้านขายหนังสือ เป็นต้น 

 



5.4 โปรแกรมที่ไม่พงึประสงค ์

   โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ (malicious software) หรือเรียกว่า มัลแวร์ (malware)เป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่มีพฤษติกรรมรบกวนและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลายชนิด

ดังนี้ 

1)  ไวรัส 
ไวรัส (virus) มีพฤติกรรมสร้างความส าคาญและความเสียหายให้แก่ไฟล์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ดดยใช้วิธีแนบโปรแกรมเข้าไปแปลกปลอมกับโปรแกรมอ่ืน แล้วแพร่กระจายตัวเองไปยัง

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟรชไดรฟ์ อาร์

ดิสก์ เป็นต้น 

2) เวิร์ม 

เวิร์ม(worm)มีพฤษติกรรมกีดขวางการท างานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ช้าลงหรือหยุดท างาน 

ด้วยการคัดลอกตัวเองและสามารถส่งตัวไปคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ได้อย่างอิสระโดยอาสัยช่องโหว่ของ

ระบบปฏิบัติการ หรือการเชื่อมต่อที่ไม่มีการป้องกัน 

3) ม้าโทรจัน 

ม้าโทรจัน(Trojan horse) มีพฤติกรรมเข้าไปท าอันตรายต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเคร่ือง หรือมีวัตถุประสงค์

เพื่อล้วงเอาความรับของระบบคอมพิวเตอร์โดยอาสัยหลอกให้ผู้ใช้ดาวนืโหลดแปรแกรมเข้าไปใน

เคร่ืองเอง เมื่อผู้ใช้เรียกใช้ปรแกรมขึ้นมาใช้งาน มันก็จะเร่ิมท าลายที่โปรแกรมมาทันที 

4) สปายแวร์ 

สปายแวร์ (spywar)มีพฤษติกรรมคอยติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตบันทึกข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญ ก่อ

ความร าคาญ ท าให้การท างานของระบบช้าลงโดยแอบแฝงมาขระเล่นอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้ติดตั้งลง

ในคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็ส่งข้อมูลส าคัญที่บันทึกได้ไปยังเคร่ืองปลายทางที่ดปรแกรมระบุเอาไว้ 

5) แอดแวร์ 

            แอดแวร์ (adwere) มีพฤติกรรมก่อความร าคาญโดยแอบแฝงมาขณะเล่นอินเทอ์เน็ต เมื่อผู้ใช้ติดตั้งลง

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็จะแสดงหน้าต่าง ป๊อบอัพ (pop up) ที่มีโฆษณาสินค้าขึ้นมาบ่อยๆ 

 

 



6) สแปม 

             สแปม (spam) มีพฤติกรรมก่อความร าคาณโดยจะมาในรูปแบบของการส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้อง

ขอผ่าน ระบบเครือข่าย อีเมลในลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมลขยะ (junk mail) เช่น การชักชวนหา

รายได้เสริมที่มากเกินจริง การส่งอีเมลโฆษณาขายสินค้าและบริการ เป็นต้น 

5.5  ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

              อินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญมากในการแลดเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

เป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่เทคโนโลยีก็ต้องมีข้อจ ากัดและผลกระทบต่อผู้ใช้ในหลายลักษณะ ดังนี้ 

 ข้อมูลที่เป็นเท็จและบิดเบือนมักแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ที่ขาดวิจารณญาณหลงเชื่อได้ 

 การเสนอขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศที่แอบแฝงอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 โฆษณาชวนเชื่อของมิจฉาชีพท าให้ผู้รับข่าวสารไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต (webaholic) ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง 

 มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลเสียต่อระบบของร่างกาย เช่น การขับถ่าย การนอน การออกก าลังกาย 

เป็นต้น 

 ขาดสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง และมีส่วนร่วมในสังคมลดน้อยลง 

มารยาทของการใช้อินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีกฎกติกาเพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมและการ ปฎิสัมพันธ์ 

โดยมีการบัญญัติกฎกติกาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ 10 ข้อดังนี้  

 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผู้อ่ืน 

 ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อื่น 

 ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 

 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 

 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 

 ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อ่ืนที่มีลิขสิทธิ์ 

 ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 

 ต้องไม่น าเอาผลงานของผู฿อ่ืนมาเป็นของตน 

 ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมที่จะตามมาจากการท างานของท่าน 

 ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท 


