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เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 การท่ีระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะมีการใชง้าน
คอมพิวเตอร์อยา่งแพร่หลาย จึงเกิดความตอ้งการท่ีจะเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
เหล่านั้นถึงกนั เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบใหสู้งข้ึน และลดตน้ทุนของ
ระบบโดยรวมลง 

 การโอนยา้ยขอ้มูลระหวา่งกนัในเครือข่าย ท าใหร้ะบบมีขีดความสามารถเพิ่ม
มากข้ึน การแบ่งการใชท้รัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจ า, 
หน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีราคาแพง
และไม่สามารถจดัหามาใหทุ้กคนได ้เช่น เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองกราดภาพ 
(scanner) ท าใหล้ดตน้ทุนของระบบลงได ้
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เครือข่าย (network) 

 เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั เพ่ือสะดวกต่อการ
ร่วมใชข้อ้มูล, โปรแกรม หรือเคร่ืองพิมพ ์และยงัสามารถอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองไดต้ลอดเวลา ระบบเครือข่ายจะถกูแบ่ง
ออกตามขนาดของเครือข่าย ซ่ึงปัจจุบนัเครือข่ายท่ีรู้จกักนัดีมีอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายท่ีใชใ้น
การ เช่ือมโยงกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั เช่นอยูใ่นหอ้ง หรือภายในอาคาร
เดียวกนั  

2. เครือข่ายระดบัเมือง (Man)  
3. เครือข่ายวงกวา้ง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายท่ีใชใ้น

การ เช่ือมโยงกนั ในระยะทางท่ีห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ 
กิโลเมตร  3 



แลน หรือ การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้เขา้ดว้ยกนัเป็น
เครือข่ายในพ้ืนท่ี (Local Area Network, LAN) 

 เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกนัทั้งหมดโดยอาศยัส่ือกลาง มีการ
แบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น - รูปแบบการเช่ือโยงคือ การเช่ือมโยงภายในพ้ืนท่ี
ระยะใกลห้รือ แลน (LAN)  แมน (Man) และการเช่ือมโยงระยะไกลหรือแวน 
(WAN) โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ 

 
 Bus มีการรับส่งขอ้มูลดว้ยความเร็ว 10-100 MB/sจะเช่ือมต่อกนับน

สายสัญญาณเส้นเดียวกนั โดยจะมีอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ T-Connector เป็นตวัแปลง
สัญญาณขอ้มูลเพ่ือน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหวั
ทา้ยของสายในระบบเครือข่ายเพ่ือดูดซบัขอ้มูลไม่ใหเ้กิดการสะทอ้นกลบัของ
สัญญาณ  
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 Bus 
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 1. แบบบัส (BUS TOPOLOGY) เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ทุกเคร่ืองบน
สายสญัญาณหลกัเส้นเดียว ท่ีเรียกวา่ BUS หรือ TRUNK ท่ีปลายทั้งสองดา้นปิด
ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Terminator ไม่มีคอมพิวเตอร์เคร่ืองใด เคร่ืองหน่ึง เป็น
ศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อ คอมพิวเตอร์เคร่ืองใดหยดุท างาน กไ็ม่มีผลกบัคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืน ๆ ในเครือข่าย การรับส่งสญัญาณบนสายสญัญาณตอ้งตรวจสอบสายสญัญาณ 
BUS ใหว้า่งก่อน จึงจะสามารถส่งสญัญาณไปบนสาย BUS ได ้ในการเช่ือมต่อใน
ระบบ Bus น้ีจะตอ้งมี T-Connector ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมต่อ และมี 
Terminator เป็นอุปกรณ์ปิดปลายสายสญัญาณ ของทั้งระบบ ซ่ึง 
Terminaltor จะคอยเป็นตวัดูดซบัสญัญาณไม่ใหมี้การไหลกบัไป กวนกบัระบบ
สญัญาณอ่ืนในสายรูปแบบการส่งขอ้มูลจะมีการส่งขอ้มูลทีละเคร่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
โดยมีเคร่ืองปลายทางจะส่งสญัญาณขอ้มูลกลบัมา  
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ข้อดีข้อเสียแบบบัส 

 ขอ้ดีของการเช่ือมต่อแบบน้ีคือ ใชส้ายสญัญาณนอ้ย และเช่ือมต่อไดง่้าย ลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ทั้งสายสญัญาณ การติดตั้งและการบ ารุงรักษา สามารถขยาย
ระบบไดง่้าย เพราะมีโครงสร้างแบบง่าย มีความเช่ือถือได ้เพราะใช้
สายสญัญาณหลกัเพียงเส้นเดียว  

 ขอ้เสียคือ เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด จะหาจุดตรวจสอบไดย้าก เพราะไม่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนยก์ลาง และเน่ืองจากทุกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อยูบ่น
สายสญัญาณเพียงเส้นเดียว หากสายสญัญาณบสัเกิดช ารุดเสียหาย ระบบกจ็ะ
ไม่สามารถท างานต่อไปได ้ 
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 2. แบบดาว (STAR TOPOLOGY) เป็นลกัษณะการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ
หน่ึงท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เป็นการเช่ือมต่อสถานีหรือจุดต่าง ๆ ออกจากคอมพิวเตอร์
ศูนยก์ลาง หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเรียกวา่ File Server แต่ละสถานีจะมี
สายสญัญาณเช่ือมต่อกบัศูนยก์ลาง ไม่มีการใชส้ายสญัญาณร่วมกนั ดงันั้นขอ้มูลจึงไม่เกิด
การชนกนัเอง ท าใหก้ารส่ือสารไดร้วดเร็ว เม่ือสถานีใดเกิดความเสียหาย จะไม่มี
ผลกระทบกบัสถานีอ่ืน ๆ การคน้หาขอ้บกพร่องจุดเสียต่างๆ จึงหาไดง่้ายตามไปดว้ย 
ปัจจุบนันิยมใชอุ้ปกรณ์ Hub เป็นตวัเช่ือมต่อ จากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ
คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลาง แต่กมี็ขอ้เสียท่ีวา่ตอ้งใชง้บประมาณสูงในการติดตั้งคร้ังแรก เป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหาท่ีไม่ใหร้ะบบหยดุชะงกัการท างานลงของระบบ 
เน่ืองจากสถานีหน่ึงเกิดการเสียหาย หรือช ารุด ระบบจึงยงัคงสามารถท างานต่อไปได ้ 
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 Star เป็นระบบท่ีมีเป็นการต่อแบบรวมศนูย ์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะต่อ
สายเขา้ไปท่ีอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Hub หรือ 
Switch จะท าหนา้ท่ีเปรียบศนูยก์ลางท่ีท าหนา้ท่ีกระจายขอ้มูล โดยขอ้ดีของการต่อ
ในรูปแบบน้ีคือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆจะสามารถใชง้านไดป้รกติ แต่หากศนูยก์ลางคือ Hub หรือ 
Switch เกิดเสียจะท าใหร้ะบบทั้งระบบไม่สามารถท างานไดท้ั้งระบบ  

Star 
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ข้อดีข้อเสียแบบดาว 

 ขอ้ดีของการเช่ือมต่อแบบน้ีคือ ง่ายต่อการใหบ้ริการ เพราะมีศูนยก์ลาง อยูท่ี่
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยูเ่คร่ืองเดียว และเม่ือเกิดความเสียหาย ท่ีคอมพิวเตอร์
เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง กจ็ะรู้ไดท้นัทีวา่จะไปแกปั้ญหาท่ีใดอีกทั้งคอมพิวเตอร์ 

 ขอ้เสียคือตอ้งใชส้ายสญัญาณจ านวนมาก เพราะแต่ละสถานี มีสายสญัญาณ 
ของตนเองเช่ือมต่อกบัศูนยก์ลาง จึงเหมาะกบัเครือข่ายระยะใกล ้มากกวา่การ
เช่ือมต่อเครือข่ายระยะไกล การขยายระบบยุง่ยาก เพราะตอ้งเช่ือมสายจาก
ศูนยก์ลางออกมา ถา้ศูนยก์ลางเสียหายระบบจะใชก้ารไม่ได ้และเสียค่าใชจ่้าย
มาก ทั้งในดา้นของเคร่ืองท่ีจะใชเ้ป็น central node และค่าใชจ่้ายใน
การติดตั้งสายเคเบิลในสถานีงาน  
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3. แบบวงแหวน (RING TOPOLOGY) เป็นลกัษณะการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ
หน่ึง เราสามารถเรียกไดอี้กช่ือวา่ Token Ring เป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายเขา้กนั
เป็นลกัษณะวงกลม  โดยสถานีแรก เช่ือมต่อกบัสถานีสุดทา้ย การรับส่งขอ้มูลใน
เครือข่ายจะตอ้งผา่นทุกสถานี โดยมีตวัน าข่าวสาร วิง่ไปบนสายสญัญาณ ของแต่ละสถานี 
ตอ้งคอยตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งมา ถา้ไม่ใช่ของตนเอง ตอ้งส่งผา่นไปยงัสถานีอ่ืนต่อไป 
ตวัอยา่งเช่น การเช่ือมต่อของ IBM Token Ring ท่ีตอ้งมีตวัน าข่าวสาร หรือ 
Token น าข่าวสารวิง่วนไปรอบสายสญัญาณหรือ Ring แต่ละสถานีจะคอย
ตรวจสอบ Token วา่ข่าวสารท่ีน ามาดว้ยเป็นของตนหรือไม่ ถา้ใช่กจ็ะรับข่าวสารนั้น
ไว ้แลว้ส่ง Token ใหส้ถานีอ่ืนใชต่้อไปได ้ 
           การท างานจะมีการส่งผา่น (Token) จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีก
เคร่ืองหน่ึงในเครือข่าย ปัญหาของการต่อแบบน้ีคือ ถา้จุดใดมีปัญหาจะท าใหท้ั้งระบบมี
ปัญหาตามไปดว้ย  
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 Ring เป็นระบบท่ีมีการส่งขอ้มูลไป
ในทิศทางเดียวกนั โดยจะมีเคร่ือง 
Server หรือ Switch ในการปล่อย 
Token เพ่ือตรวจสอบวา่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใดตอ้งการส่งขอ้มูล
หรือไม่และระหวา่งการส่งขอ้มูล
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆท่ีตอ้งการ
ส่งขอ้มูลจะตอ้งท าการรอใหข้อ้มูล
ก่อนหนา้นั้นถกูส่งใหส้ าเร็จ
เสียก่อน 

 

ดึงขอ้มูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/” 

Ring 

12 



ข้อดีข้อเสียแบบวงแหวน 

 ขอ้ดีของการเช่ือมต่อแบบน้ีคือ ใชส้ายส่งสญัญาณนอ้ยกวา่แบบดาว เหมาะ
กบัการเช่ือมต่อ ดว้ยสายสญัญาณใยแกว้น าแสง เพราะส่งขอ้มูลทางเดียวดว้ย
ความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในเน็ตเวิร์กมีโอกาสท่ีจะส่งขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ทดัเทียมกนั 

 ขอ้เสียคือถา้สถานีใดเสีย ระบบกจ็ะไม่สามารถท างานต่อไปได ้จนกวา่จะ
แกไ้ขจุดเสียนั้น และยากในการตรวจสอบวา่มีปัญหาท่ีจุดใด และถา้ตอ้งการ
เพิ่มสถานีเขา้ไป จะกระท าไดย้าก  
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2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN)  

เป็นเครือข่ายท่ีใชใ้นการ เช่ือมโยงกนั ในระยะทางท่ีห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ 
กิโลเมตร  

 

 แวน หรือเครือข่ายงานบริเวณกว้าง (Wide area network, WAN) คือ ข่ายงานท่ีอยูห่่างไกล
กนัมาก แต่ติดต่อกนัดว้ยระบบการส่ือสารทางไกลความเร็วสูง หรือโดยการใชก้ารส่ง
สัญญาณ ผา่นดาวเทียมเพ่ือเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ใหติ้ดต่อถึงกนัได ้ข่ายงานแต่ละข่ายงาน
จะอยูห่่างกนัประมาณ 2 ไมลซ่ึ์งไกลกวา่ ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี แลน ท่ีอาจอยูภ่ายใน
อาคารหรือบริเวณมหาวิทยาลยัเดียวกนั แวนไร้สาย (wireless wide area network) ข่ายงาน
บริเวณกวา้งไร้สาย 

 ข่ายงานวิทยสุ าหรับคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งเคร่ืองรับท่ีใชใ้นการรับและส่งขอ้ความไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ การกระจายเสียงข่าว และแฟ้มขอ้มูล ถึงแมใ้นขณะน้ีข่ายงานลกัษณะน้ีจะ
มีการท างานไดใ้นวงจรจ ากดั เพียงในเน้ือท่ีเมืองหลวงกต็าม แต่ในอนาคตเม่ือมีการน า
ระบบการส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมเขา้มาใช ้กจ็ะท าใหข่้ายงานบริเวณกวา้งไร้สายน้ี
สามารถส่ือสารขอ้มูลไดค้รอบคลุมกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
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3. ข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network) : 
MAN)  

และยงัมีอกีสองเครือข่ายทีย่งัมีเพิม่เติมอกีคอื 

1. เครือข่ายของการติดต่อระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์แคน (Controller 
area network) : CAN) เป็นเครือข่ายท่ีใชติ้ดต่อกนัระหวา่ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU)  

2. เครือข่ายส่วนบุคคลแพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่าย
ไร้สาย 
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อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร 

 มาจากค าวา่ Inter Connection Network  
 อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมีขนาดใหญ่ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทัว่โลก สามารถติดต่อส่ือสารถึงกนั ไดโ้ดยใช้
มาตรฐาน ในการรับส่งขอ้มูลท่ีเป็นหน่ึงเดียว หรือท่ีเรียกวา่โปรโตคอล 
(Protocol) ซ่ึงโปรโตคอล ท่ีใชบ้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีช่ือวา่ ที
ซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol)  
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ลกัษณะของระบบอนิเทอร์เน็ต 

 ลกัษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ท่ีครอบคลุมทัว่โลก ใน
แต่ละจุดท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถส่ือสารกนัไดห้ลายเส้นทาง ตาม
ความตอ้งการ โดยไม่ก าหนดตายตวั และไม่จ าเป็นตอ้งไปตามเส้นทาง
โดยตรง อาจจะผา่นจุดอ่ืน ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอ่ืนไดห้ลาย ๆ เส้นทาง 
การติดต่อส่ือสาร ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นอาจเรียกวา่ การ
ติดต่อส่ือสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace 
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ความส าคญัของอนิเทอร์เน็ต 

 ด้านการศึกษา  
1. สามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางวชิาการ ขอ้มูลดา้นการ

บนัเทิง ดา้นการแพทย ์และอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  
2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่  
3. นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ต ติดต่อกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ เพื่อ

คน้หาขอ้มูลท่ีก าลงัศึกษาอยูไ่ด ้ทั้งท่ีขอ้มูลท่ีเป็น ขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหว
ต่างๆ เป็นตน้  
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 ด้านวทิยาศาสตร์ 
ในวงการวทิยาศาสตร์ไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการวจิยัและ

คน้ควา้ ไดมี้การสร้างฐานขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์เกบ็ไวใ้นอินเตอร์เน็ต เช่น ดารา
ศาสตร์ ชีววทิยา เป็นตน้ ในงานวทิยาศาสตร์บางดา้น อินเตอร์เน็ตไดมี้ส่วนช่วยใน
การตีพิมพบ์ทความ ท่ีบอกวา่ตีพิมพบ์ทความนั้นไม่ไดห้มายถึงตีพิมพเ์ป็นกระดาษ 
แต่ออกมาเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ีในอินเตอร์เน็ตยงัมีเคร่ืองมือดา้นการ
ค านวณท่ีกา้วหนา้ดว้ย คือ ในอินเตอร์เน็ตมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อยูจ่  านวนหน่ึงท่ี
ใหบ้ริการแก่บรรดานกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยั  
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 ด้านธุรกจิและการพาณิชย์  

1. คน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ  
2. สามารถซ้ือขายสินคา้ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) 
3. ผูใ้ชท่ี้เป็นบริษทั หรือองคก์รต่าง ๆ กส็ามารถเปิดใหบ้ริการ และสนบัสนุน

ลกูคา้ของตน ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้เช่น การใหค้  าแนะน า 
สอบถามปัญหาต่าง ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ แจกจ่ายตวัโปรแกรมทดลองใช ้
(Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นตน้  
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 ด้านการบันเทงิ  
1. การพกัผอ่นหยอ่นใจ สนัทนาการ เช่น การคน้หาวารสารต่าง ๆ ผา่นระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกวา่ Magazine Online รวมทั้งหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารอ่ืนๆ โดยมี
ภาพประกอบ ท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือนกบัวารสาร ตามร้านหนงัสือทัว่ๆ ไป  

2. สามารถฟังวทิยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ 
3. สามารถดึงขอ้มูล (Download) ภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได ้ 
4. จากเหตุผลดงักล่าว พอจะสรุปไดว้า่ อินเทอร์เน็ต มีความส าคญั ในรูปแบบ ดงัน้ี  
5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  
6. การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก และรวดเร็ว  
7. แหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก  
8. โดยสรุปอินเทอร์เน็ต ไดน้ ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นส าหรับงานไอที ท าใหเ้กิดช่องทาง

ในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ช่วยในการตดัสินใจ และบริหารงานทั้งระดบับุคคลและองคก์ร 
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ความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 
(Internet) 

 ปี พ.ศ. 2500 (1957) โซเวยีดไดป้ล่อยดาวเทียม Sputnik ท าใหส้หรัฐอเมริกาได้
ตระหนกัถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงันั้น ค..ศ. 2512 (1969) กองทพัสหรัฐตอ้ง
เผชิญหนา้กบัความเส่ียงทางการทหาร และความเป็นไปไดใ้นการถกูโจมตี ดว้ยอาวธุ
ปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกท าลายลา้ง ศูนยค์อมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล อาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาทางการรบ และในยคุน้ี ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีหลากหลายมากมายหลาย
แบบ ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และโปรแกรมกนัได ้จึงมีแนวความคิด 
ในการวจิยัระบบท่ีสามารถ เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหวา่ง
ระบบท่ีแตกต่างกนัได ้ตลอดจนสามารถรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนั ไดอ้ยา่งไม่ผดิพลาด แมว้า่
คอมพิวเตอร์บางเคร่ือง หรือสายรับส่งสญัญาณ เสียหายหรือถูกท าลาย  
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 กระทรวงกลาโหมอเมริกนั (DoD = Department of Defense) ไดใ้หทุ้นท่ีมีช่ือ
วา่ DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใตก้าร
ควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ไดท้ าการทดลอง ระบบเครือข่ายท่ีมีช่ือวา่ 
DARPA Network และต่อมาไดก้ลายสภาพเป็น ARPANet (Advanced 
Research Projects Agency Network) และต่อไดม้าพฒันาเป็น INTERNET 
ในท่ีสุด 
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การเร่ิมต้นของเครือข่าย 

 เร่ิมในเดือน ธนัวาคม 2512 (1969) จ านวน 4 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่  
1. มหาวทิยาลยัยทูาห์  
2. มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีซานตาบาบารา  
3. มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีลอสแองเจลิส  
4. สถาบนัวจิยัของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  

 
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จากส่ีสถานท่ีเป็นการเช่ือมต่อในลกัษณะเป็นเน็ตเวร์ิก เน่ืองจากเป็น

การเช่ือมต่อในระยะไกล จึงเป็น WAN (Wide area network) เน็ต
เวร์ิกท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ีมีช่ือวา่ อาร์พาเน็ต (ARPANET)  

 

 และขยายต่อไปเร่ือยๆ เป็น 50 จุดในปี พ.ศ. 2515 จนเป็นหลายลา้นแห่งทัว่โลก
ทีเดียว 
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 งานหลกัของเครือข่ายน้ี คือ การคน้ควา้และวิจยัทางทหาร ซ่ึงอาศยัมาตรฐาน
การรับส่งขอ้มูลเดียวกนั ท่ีเรียกวา่ Network Control Protocol 

(NCP) ท าหนา้ท่ีควบคุมการรับส่งขอ้มูล การตรวจสอบความผดิพลาดใน
การส่งขอ้มูล และตวักลางท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองเขา้ดว้ยกนั และ
มาตรฐานน้ีกมี็จุดอ่อนในการขยายระบบ จนตอ้งมีการพฒันามาตรฐานใหม่ 
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 พ.ศ. 2525 ไดมี้มาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) อนั
เป็นกา้วส าคญัของอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมาตรฐานน้ีท าใหค้อมพิวเตอร์ต่าง
ชนิดกนั สามารถรับส่งขอ้มูลไปมาระหวา่งกนัได ้เปรียบเสมือนเป็นหวัใจ
ของอินเทอร์เน็ตเลยกว็า่ได ้ 
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 จากระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ท่ีมีอยูใ่นยคุนั้น ไม่สามารถตอบสนองการ
ส่ือสารได ้บริษทัเบลล ์(Bell) ไดใ้หทุ้นการศึกษาแก่ หอ้งทดลองท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง ในสมยัต่อมา คือ Bell's Lab ใหท้ดลองสร้าง 
ระบบปฏิบติัการแห่งอนาคต (ของคนในยคุนั้น) เดนนิส ริสซี และ เคเน็ต 
ทอมสนั ไดอ้อกแบบ และพฒันาระบบท่ีมีช่ือวา่ UNIX ข้ึน และแพร่หลาย
อยา่งรวดเร็ว พร้อมๆ กบัการแพร่หลายของระบบ Internet เน่ืองจาก
ความสามารถ ในการส่ือสารของ UNIX และมีการน า TCP/IP มาเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบปฏิบติัการน้ีดว้ย 

29 



 พ.ศ. 2529 มูลนิธิวทิยาลยัศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Science Foundation - 
NSF) ไดว้างระบบเครือข่ายข้ึนมาอีกระบบหน่ึง เรียกวา่ NSFNet ซ่ึงประกอบดว้ย
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 5 เคร่ืองใน 5 รัฐ เช่ือมต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และคน้ควา้
ทางวทิยาศาสตร์ และมีการใชม้าตรฐาน TCP/IP เป็นมาตรฐานหลกัในการรับส่งขอ้มูล 
ส่งผลใหก้ารใชง้านเครือข่ายเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  

 หลงัจากนั้นกมี็เครือข่ายอ่ืนๆ เกิดข้ึนมาเช่น UUNET, UUCP, BitNet, CSNet เป็นตน้ และ
ต่อมาไดเ้ช่ือมต่อกนั โดยมี NSFNet เป็นเครือข่ายหลกั ซ่ึงเปรียบเสมือนกระดูกสนัหลงั
ของเครือข่าย (Backbone)  

 ในปี พ.ศ. 2530 เครือข่าย ARPANET ไดร้วมกบั NSFNET และลดบทบาทตวัเองลงมา 
เปล่ียนไปใชบ้ทบาทของ NSFNet แทน และเลิกระบบ ARPANET ในปีพ.ศ. 2534 
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อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 อินเทอร์เน็ตเร่ิมมีการใชค้ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2530 ท่ีมหาวิยาลยัสงขลา
นครินทร์ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The 

International Development Plan) เพื่อใหม้หาวิทยาลยั
สามารถติต่อส่ือสารทางอีเมลกบัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์นในออสเตรเลียได ้ไดมี้
การติดตั้งระบบอีเมลข้ึนคร้ังแรก โดยผา่นระบบโทรศพัท ์ความเร็วของ
โมเดม็ท่ีใชใ้นขณะนั้นมีความเร็ว 2,400 บิต/วินาที จนกระทัง่วนัท่ี 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2531 ไดมี้การส่งอีเมลฉบบัแรกท่ีติดต่อระหวา่งประเทศ
ไทยกบัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงเปรียบเสมือน
ประตูทางผา่น (Gateway) ของไทยท่ีเช่ือมต่อไปยงัออสเตรเลียใน
ขณะนั้น  
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อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ต่อ) 

 ในปี พ.ศ. 2533 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ไดเ้ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบนัการศึกษาของรัฐ โดยมีช่ือวา่ 
เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and 
Research Network : ThaiSARN) ประกอบดว้ย มหาวยิาลยัสงขลา
นครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ภายในประเทศ เพื่อการศึกษาและวจิยั   

 ในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้การบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชยข้ึ์น เพื่อใหบ้ริการแก่
ประชาชน และภาคเอกชนต่างๆ ท่ีตอ้งการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีบริษทัอินเทอร์เน็ต
ไทยแลนด ์(Internet Thailand) เป็นผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (Internet 
Service Provider: ISP) เป็นบริษทัแรก เม่ือมีคนนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มมาก
ข้ึน บริษทัท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตจึงไดก่้อตั้งเพิ่มข้ึนอีกมากมาย 
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ความหมายของโปรโตคอล 

 โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง มาตรฐาน หรือกฎเกณฑใ์นการติดต่อส่ือสาร 
ระหวา่งกนัของเคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

 หรือ โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง กฎ หรือวธีิท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อการ
ส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงผูส่้งขอ้มูลจะตอ้งส่งขอ้มูลในรูปแบบตามวธีิการส่ือสารท่ีตกลงไว้
กบัผูรั้บขอ้มูล จึงจะสามารถส่ือสารขอ้มูลกนัได ้ 
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IP Address หรือ IP network 

number 

  ภายใตม้าตรฐาน TCP/IP เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกนั จะตอ้งมี
หมายเลขประจ าตวัไวอ้า้งอิงใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ไดท้ราบ 
เช่นเดียวกบัเลขประจ าตวัประชาชนของบุคคลแต่ละคน โดยหมายเลขอา้งอิง
น้ี จะเป็นหมายเลขต าแหน่งของระบบ ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ IP network number 
หรือหมายเลข IP หมายเลขต่าง ๆ ตอ้งไม่ซ ้ ากนั ดงันั้นจึงถูกควบคุมโดย
หน่วยงาน (InterNIC - Internet Network Information Center) ขององคก์ร 
Network Solution Incorporated (NSI) สหรัฐอเมริกา หรือจาก ISP ผู ้
ใหบ้ริการทัว่ไป ซ่ึงไดข้อจาก InterNIC มาก่อนหนา้น้ีแลว้  
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IP Address : หมายเลขประจ าเคร่ือง 
      IP Address คือ หมายเลขประจ าเคร่ืองที่ไม่ซ า้กนั
เลย  

เพ่ือเป็นตัวช้ีเฉพาะให้กบัระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร

ด้วยภาษาสื่อสาร TCP/IP ในการก ากบัข้อมูลที่ถูก
ส่งผ่านเข้าไปในระบบเพ่ือให้สามารถส่งไปยังที่หมายได้

ถูกต้อง 

IP Address คอือะไร 
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IP Address คอือะไร 

129.102.16.2 

129.102.16.250 

129.102.16.40 

129.102.16.150 

129.102.16.200 

129.102.16.1 
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IP number 

 IP number ประกอบดว้ยเลขฐานสองจ านวน 4 ชุด ๆ ละ 8 บิต (รวม 
32 บิต) สามารถแทนค่าได ้2564 หรือ 4,294,967,296 ค่า จาก 
000.000.000.000 ถึง 255.255.255.255  
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 เขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุด (dot) 
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 และสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม เรียกวา่ คลาส (Class) ได ้5 คลาส ดงัน้ี 
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Domain Name ใน Internet 

 ช่ือโดเมน (Domain Name) หมายถึง ช่ือท่ีถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP 
Address) เน่ืองจากการจดจ าหมายเลข IP ถึง 16 หลกั ท าใหยุ้ง่ยาก และไม่สามารถจ าไดเ้วลาท่องเท่ียว
ไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงน าช่ือท่ีเป็นตวัอกัษรมาใชแ้ทน ซ่ึงมกัจะเป็นช่ือท่ีส่ือความหมายถึงหน่วยงาน หรือ
เจา้ของเวบ็ไซตน์ั้นๆ เช่นเวบ็ไซตข์องเนคเทค มีหมายเลข IP คือ 202.44.204.33 ซ่ึงยากต่อการจดจ า 
(ในกรณีท่ีตอ้งจ าหลายเวบ็ไซต)์ ดงันั้นจึงมีการก าหนดช่ือเรียกใหม่ เป็น www.nectec.or.th ซ่ึงกคื็อ 
"ช่ือโดเมน" นัน่เองช่ือโดเมน เป็นช่ือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลต่อบุคคล แต่การติดต่อระหวา่ง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ยงัใช ้IP Address ดงันั้น ระบบจึงมีการติดตั้งโปรแกรม และเคร่ืองท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นตวั Lookup หรือดชันี ในการเปิดดูบญัชีหมายเลข จากช่ือท่ีเป็นตวัอกัษร หรือเรียกวา่ Domain 
Name โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีท าหนา้ท่ีน้ีเรียกวา่ Domain Name Server หรือ 
Domain Serverช่ือโดเมน เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง และถือวา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยแต่ละประเทศ
จะมีหน่วยงานรับผดิชอบการจดทะเบียนช่ือโดเมน เช่น ประเทศไทย รับผดิชอบโดย "ศูนยส์ารสนเทศ
เครือข่ายประเทศไทย - THNIC : Thailand Network Information Center"  
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           Domain Name : ตั้งช่ือแทนหมายเลข 

เมื่อระบบ Internet มีเคร่ืองต่าง ๆ เข้าร่วมในระบบมากขึ้น 
การใช้ IP Address ในการอ้างถงึเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรเร่ิม
กระท าได้ยากขึ้น  
ระบบInternet จึงอนุญาตให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองในระบบ
สามารถตั้งช่ือขึ้นมาแทนได้   
ชื่อโดเมนแต่ละระดับจะคั่นด้วยเคร่ืองหมาย จุด (.)  

    เช่น  ____.____.          ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ 

          ____.____.____  ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ 

ช่ือขององค์กร.ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร.ส่วนขยายบอกประเทศ 

Domain Name System 
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ความหมายของโดเมน 

Com - - -> กลุ่มองคก์ารการคา้ (Commercial) 
Edu  - - ->  การศึกษา (Educational) 
Mit   - - -> องคก์รทหาร (Military) 
Net   - - -> การบริการเครือข่าย (Network Services) 
Org   - - -> องคก์รอ่ืน ๆ (Organizations) 
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ความหมายของซบัโดเมน 
go   - - ->  หน่วยรัฐบาล     (Governmental) 
ac   - - ->   สถาบนัการศึกษา (Academic) 
co   - - ->  องคก์รธุรกิจ      (Commercial) 
or   - - ->   องคก์รอ่ืน ๆ     (Organizations) 

• ติดตามสถิติการจดโดเมนเนมทัว่โลก ได้จาก http://www.domainstats.com/ 
• ในอดตีช่ือโดเมน ยาวไม่เกนิ 22 ตัวอกัษร และได้เปลีย่นเป็น 63 ตัวอกัษร ตั้งแต่ปลายปี 1999 

โดยเฉลีย่ไม่เกนิ 11 ตัวอกัษร  
• ตรวจสอบช่ือโดเมนเนม ได้จากเวบ็ไซต์  

1. http://www.netsol.com  
2. http://www.thnic.net  44 



การประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ (E-mail) 

2. การใช้โปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่น ๆ  

3. การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol) 

4. บริการสบืค้นข้อมูล  

5. กลุ่มสนทนาและข่าวสาร 

6. ระบบบริการสถานี WWW 

7. สนทนาทางเครือข่าย IRC  

8. ตรวจข้อมูลผู้ใช้ 

9. กระดานข่าว 
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World Wide Web 
 Web page ขอ้มูลข่าวสารท่ีแสดงเป็นหนา้ ๆ เหมือนกบั
เอกสารบนกระดาษ อาจประกอบดว้ยตวัอกัษร, กราฟิก, เสียง, 
ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ละเวบ็เพจอาจจะเป็น
ส่ือแบบมลัติมีเดียท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้

 Home page  เพจ็หรือหนา้ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้หรือหนา้แรกของ
เวบ็เพจทั้งหมดท่ีจะแสดง 

 Link  ขอ้ความ หรือ รูปภาพ ท่ีใชเ้ป็นจุดในการเช่ือมโยงไป
ยงัเวบ็เพจหนา้อ่ืน ๆ หรือแมก้ระทัง่เช่ือมโยงไปยงับริการอ่ืน ๆ ใน
อินเทอร์เน็ต 
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การท างานของ World Wide Web 

user 
Web Browser Web Server 

URL ( Universal Resource Locator ) ต าแหน่งทีอ่ยู่ในรูปแบบ WWW 
47 



       ในการอ้างองิถึงเซิร์ฟเวอร์ เวบ็ไซท์ เวบ็เพจ หรือ
ข้อมูลอืน่ใดบนอนิเทอร์เน็ต  จะท าโดยใช้ Address หรือ
ทีอ่ยู่ 
ของข้อมูลน้ัน  ซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบไว้เป็นพเิศษ 
เรียกว่า  URL (Uniform Resource Locator) 
 

ระบบแอดเดรสบน  WWW 
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URL  
(Uniform Resource Locator) 

       หมายถึง  ช่ือน าของเวบ็เพือ่บอกกบั Browser  
ให้รู้ว่าต้องไปทีไ่หน  โดยส่วนมากทุก ๆ หน้าของเวบ 
จะต้องเร่ิมด้วย  http://  และตามด้วยช่ือโดเมนเนม 
ของเวบ็ทีต้่องการไป 
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ URL 

http://www.provision.co.th/book/catalog.htm 

ช่ือโปรโตคอลหรือวธีิการติดต่อท่ีใชก้นัทัว่ไปในการดึงเวบ็เพจ 
ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ WWW 

ช่ือเน็ตเวร์ิกยอ่ย 
ประเภท “บริษทั”  

ประเทศไทย 
ไดเร็คทอรี 

ช่ือและสกลุไฟล ์
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การท่องเวบ็ไซต์ 
ตวัอยา่ง Web Site ท่ีสามารถเขา้ไป Search ขอ้มูล 
 

1. http://www.siamguru.com 
2. http://www.i-kool.com 
3. http://www.sanook.com 
4. http://www.lemononline.com 
5. http://www.yahoo.com 
6. http://www.google.com 
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การเกบ็ขอ้มูลเขา้สู่เคร่ือง 

-  Down load 

-  Save as 

-  Save Page 

- Print Web page to Printer 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 
 เคร่ืองมือส าหรับคน้หาขอ้มูลใน อินเทอร์เน็ตเรียกวา่ “Search 

Engine” 

 ตวัอยา่งเช่น  
 www.yahoo.com 

 www.google.com 

 www.lycos.com 

 www.altavista.com 

 www.hotbot.com 

 www.alltheweb.com 

 www.msn.com 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 เทคนิคการคน้หาขอ้มูลบนเวบ็ 

Command How Supported By & Mean 

Must 
Include 
Term 

+ All , ค้นหาเวบ็เพจที่มีค าน้ัน ๆ อยู่ 

Must 
Exclude 

Term 
- All,ค้นหาเวบ็เพจที่ไม่มีค าน้ันๆ อยู่ 

Must 
Include 
Phrase 

" " 
All, ค้นหาเวบ็เพจที่จะต้องมีประโยคหรือวลน้ัีนๆ อยู่ 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 EX1 การคน้หาเวบ็เพจ็ของคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม ขอ้มูลเก่ียวกบั Information Technology 

 Ans “คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม” + 
“Information Technology” 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 การคน้หาแบบต่างๆ 
 Title Search 
 Domain Search 
 URL Search 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 Title Search 
 การคน้หาขอ้มูลจาก Title ของเวบ็เพจ 
 EX2   คน้หาเวบ็เพจ็ท่ีมี Tilte วา่ “Walt Disney” 
 Ans  title: “Walt Disney” 
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 Domain Search 
 คน้หาโดยการก าหนดโดเมนท่ีเราตอ้งการ 
 EX3  คน้หาเวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งการนอน 

(sleep) และความจ า (memory) โดยเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการตอ้งเป็นของ
สถาบนัการศึกษาเท่านั้น คน้หาจาก www.alltheweb.com หรือ 
www.altavista.com 

 Ans   domain:edu +memory +sleep  
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การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 URL Search 
 คน้หาขอ้มูลโดยเราสามารถระบุวา่ใหค้น้หาภายใน URL ท่ีก าหนด

เท่านั้น 
 EX4  คน้หาขอ้เสนอพิเศษ “nyago” ในเวบ็ไซต ์www.sanrio.com ให้

คน้หาจากเวบ็ไซต ์www.altavista.com 
 Ans  url:www.sanrio.com +nyago 

60 

http://www.sanrio.com/
http://www.altavista.com/


การค้นหาข้อมูลใน WWW 

 การคน้หาโดยรูปภาพ (Image Search) 
 www.yahoo.com 
 www.google.com 
 Ex จงคน้หารูปภาพของ chocolat 
 Ex จงคน้หาภาพรถ jaguar  
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จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Email 

Email server 

mydear@psru.ac.th 

Email server 

psru.ac.th Host 

Network 

hi 

ผู้ส่ง 

hi 

ผู้รับ 
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ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ หรือเรียกย่อๆ ว่า E - Mail 

 เป็นวิธีการติดต่อส่ือสารกนับน Internet ท่ีเป็นมาตรฐาน และเก่าแก่
ท่ีสุด โดยท่ีสามารถจะส่งเอกสารท่ีเป็นขอ้ความธรรมดา จนถึงการส่งเอกสาร 
แบบมลัติมิเดีย มีทั้งภาพและเสียง ไปรอบโลก ในการใหบ้ริการแบบน้ี ผูท่ี้
ตอ้งการส่ง และรับจดหมาย อีเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งมีบญัชีการใชบ้ริการท่ี
แน่นอน ซ่ึงเรียกวา่ E-Mail Address คลา้ยๆ กบัช่ือ-นามสกลุ และท่ี
อยูน่ัน่เอง  
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สามารถแบ่งการใช้อเีมล์ตามลกัษณะของการให้บริการ
ได้กว้างๆ 3 ลกัษณะคอื 

 อเีมล์ส านักงาน –  ..............@psru.ac.th 
 อเีมล์โดย ISP – 

 ไม่บ่งช้ีสถานภาพของบุคคล หรือหน่วยงาน  
 อายกุารใชบ้ริการไม่ยาวนาน  

 อเีมล์ทีใ่ห้บริการฟรีทัว่ไป –สมคัรไดง่้าย ฟรี และใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  
 

รูปแบบของ e-Mail Address  

             บัญชีช่ือ @ โดเมนเนมของหน่วยงานหรือผู้ให้บริการ  
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บริการคดัลอกขอ้มูลขา้มเครือข่าย ดว้ย FTP หรือ File 
Transfer Protocol 
 เป็นบริการคดัลอกขอ้มูลขา้มเครือข่าย โดยใชใ้นการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองลูก

ไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย (Server)  
 ใชใ้นการดาวนโ์หลดขอ้มูล จากเคร่ืองแม่ข่าย มาไวท่ี้เคร่ืองลูก  
 การใชบ้ริการ FTP สามารถท าไดท้ั้งผูท่ี้เป็นสมาชิก FTP Server และ

บุคคลภายนอก ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก โดยสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้(บาง
ประเภท) ในนาม anonymous ปัจจุบนัการใชบ้ริการ FTP สามารถท าไดท้ั้งใน
รูปแบบ Text Mode ผา่น Unix ดว้ยค าสัง่ get, put หรือ Graphics Mode ผา่น 
Microsoft Windows เช่น การใชโ้ปรแกรม WinFTP Light, CuteFTP 
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บริการใชเ้คร่ืองขา้มเครือข่าย ดว้ยโปรแกรม telnet 

 การใชโ้ปรแกรม telnet ท าใหส้ามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีห่างไกลออกไปโดยเสมือนอยูท่ี่
หนา้เคร่ืองนั้นๆ โดยตรง จึงเป็นโปรแกรมท่ีจ าเป็น อีกโปรแกรมหน่ึงของ Internet ดว้ย
ความสามารถน้ี โปรแกรม Telnet อนุญาตใหคุ้ณท างานบน เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน ท่ีอยูบ่น 
Internet เช่น การ Compile โปรแกรม หรือการสัง่ใหโ้ปรแกรมท างาน ท่ีไม่สามารถท างานบน
เคร่ืองท่ีใชง้านอยู ่ตวัอยา่งเช่น โปรแกรมท่ีมีความซบัซอ้นมากๆ ในการค านวน ไม่สามารถท่ีจะ
ใชเ้คร่ืองท่ีอยูบ่นโต๊ะ (PC or Work Station แบบปกติ) ได ้ตอ้งส่งโปรแกรมไปท างานบน Super 
Computer โดยใชโ้ปรแกรม Telnet เพื่อเช่ือมกบั Super Computer กบัเคร่ืองของเรา และ run 
โปรแกรมนั้น กจ็ะท าใหเ้คร่ืองแบบตั้งโตะ้ มีความสามารถเท่ากบั Super Computer ทีเดียว  

โดยสรุป Telnet มปีระโยชน์คอื  
 การใชไ้ปใชท้รัพยากรของคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน  
 การคน้และโอนขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ แมจ้ะต่างระบบ  
 การตรวจเมล ์(E-Mail) หรือบริการอ่ืนๆ กรณีท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองอ่ืน โดยเฉพาะในระบบ Text 

Mode  
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บริการคน้ขอ้มูล World Wide Web 

 การน าเสนอขอ้มูลในระบบ WWW (World Wide Web) พฒันาข้ึนมาในช่วง
ปลายปี 1989 โดยทีมงานจาก หอ้งปฏิบติัการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่งยโุรป 
(European Particle Physics Labs) หรือท่ีรู้จกักนั ในนาม CERN (Conseil 
European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และไดมี้ 
การพฒันาภาษาท่ีใชส้นบัสนุน การเผยแพร่เอกสารของนกัวิจยั หรือเอกสาร
เวบ็ (Web Document) จากเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ใน
ระบบ WWW เรียกวา่ ภาษา HTML (HyperText Markup Language)  
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บริการคน้ขอ้มูล World Wide Web (ต่อ) 

 ลกัษณะเด่นของการน าเสนอขอ้มูลเวบ็เพจ คือ สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงั
จุดอ่ืนๆ บนหนา้เวบ็ได ้ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืนๆ ในระบบ
เครือข่าย อนัเป็นท่ีมาของค าวา่ HyperText หรือขอ้ความท่ีมี
ความสามารถ มากกวา่ขอ้ความปกตินัน่เอง จึงมีลกัษณะคลา้ยกบัวา่ผูอ่้าน
เอกสารเวบ็ สามารถโตต้อบกบัเอกสารนั้นๆ ดว้ยตนเอง ตลอดเวลาท่ีมีการใช้
งานนัน่เอง  

68 



บริการสนทนาออนไลน์ 

 บริการสนทนาออนไลน ์หรือท่ีเรียกวา่ Chat (IRC - Internet 

Relay Chat) หรือเรียกวา่ Talk เป็นบริการท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งสูงในปัจจุบนั โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถคุยโตต้อบ (ทั้งโดยการพิมพ ์และ
พดู) กบัผูอ่ื้นๆ ในเครือข่ายไดใ้นเวลาเดียวกนั ปัจจุบนับริการน้ี ไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชก้บัการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยอาศยั
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กระดานสนทนา, ไมโครโฟน, กลอ้งส่งภาพขนาด
เลก็เป็นตน้ 

โปรแกรมท่ีนิยมใชก้นัไดแ้ก่  
Pirch, ICQ, Microsoft , MSN, 
NetMeeting, InternetPhone 
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http://pirchworld.com/
http://web.icq.com/
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/


กระดานข่าว 

 กระดานข่าว หรือ Bulletin Board Sytem (BBS) เป็นบริการ
ข่าวสารรูปแบบหน่ึง โดยอาศยัการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นกระดานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของเครือข่าย ตามหมวดหมู่ท่ีมีการก าหนดไว ้หรืออาจจะก าหนดเพิ่มเติมกไ็ด ้
ท่ีเรียกวา่กลุ่มข่าว (Newsgroup) เช่น กลุ่มผูส้นใจดา้นศิลปะ, ดา้น
โปรแกรม เป็นตน้ ปัจจุบนัเป็นบริการหน่ึงท่ีนิยม และมีการปรับรูปแบบให้
อยูใ่นรูปของเอกสาร HTML ท าใหส้ามารถเรียกดู และใชง้านไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 
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แนวโนม้การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 เป็นท่ีแน่นอนแลว้วา่ในอนาคต อินเทอร์เน็ตจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัชีวติประจ าวนัของ
คนเรามากข้ึน และจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
รูปแบบใหม่ ดงัน้ี 

 การคุยโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) ซ่ึงปัจจุบนัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทย กน็ ามาใชผ้า่นหมายเลข 1234 ทัว่ประเทศ (ตน้ปี 2545)  

 การคุยระยะไกลแบบมีภาพและเสียงของคู่สนทนา (Voice conference)  
 การน าอินเทอร์เน็ตมาประยกุตก์บัเครือข่ายเคเบ้ิลทีว ี(Web TV & Cable MODEM)  
 การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองใชต่้างๆ ในชีวติประจ าวนั (Internet Device)  
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โทษของอินเทอร์เน็ต 

 โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเสียหาย, ขอ้มูลไม่ดี ไม่
ถูกตอ้ง, แหล่งซ้ือขายประกาศของผดิกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ท่ีรวมและกระจายของ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจา้ของ ท าใหก้ารควบคุมกระท าไดย้าก  
 มีขอ้มูลท่ีมีผลเสียเผยแพร่อยูป่ริมาณมาก  
 ไม่มีระบบจดัการขอ้มูลท่ีดี ท าใหก้ารคน้หากระท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  
 เติบโตเร็วเกินไป  
 ขอ้มูลบางอยา่งอาจไม่จริง ตอ้งดูใหดี้เสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลัน่แกลง้จากเพ่ือนใหม่  
 ถา้เล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได ้ 
 ขอ้มูลบางอยา่งกไ็ม่เหมาะกบัเดก็ๆ  
 ขณะท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต โทรศพัทจ์ะใชง้านไม่ได ้ 
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โรคติดอินเทอร์เน็ต 
โรคติดอนิเทอร์เน็ต (Webaholic) เป็นอาการทางจิตประเภทหน่ึง ซ่ึงนักจิตวทิยาช่ือ Kimberly S 

Young ได้ศึกษาและวเิคราะห์ไว้ว่า บุคคลใดที่มอีาการดงัต่อไปนี ้อย่างน้อย 4 ประการ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็นอาการติดอนิเทอร์เน็ต 
 รู้สึกหมกมุ่นกบัอินเทอร์เน็ต แมใ้นเวลาท่ีไม่ไดต่้อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต  
 มีความตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเวลานานข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ  
 ไม่สามารถควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้ 
 รู้สึกหงุดหงิดเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยลง หรือหยดุใช ้ 
 คิดวา่เม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้ ท าใหต้นเองรู้สึกดีข้ึน  
 ใชเ้ป็นอินเทอร์เน็ตในการหลีกเล่ียงปัญหา  
 หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตของตนเอง  
 มีอาการผดิปกติเม่ือเลิกใชอิ้นเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย  

ซ่ึงอาการดงักล่าว ถ้ามีมากกว่า 4 ประการในช่วง 1 ปี จะถือว่าเป็นอาการติดอนิเทอร์เน็ต ซ่ึง
ส่งผลเสียต่อระบบร่างกาย ทั้งการกนิ การขบัถ่าย และกระทบต่อการเรียน สภาพสังคมของ
คนๆ น้ันต่อไป 73 



Emoticon 

 เป็นสญัลกัษณ์ท่ีคิดคน้เพื่อใหก้ารส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการ 
Chat กระท าไดง่้ายและสะดวก โดยสญัลกัษณ์แต่ละช้ิน จะแทนการ
แสดงออกทางอารมยล์กัษณะต่างๆ และเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหก้บัการส่ือสาร 
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัได ้ 
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บริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 
  ANET  
 ASIA ACCESS  
 Asia Infonet  
 CS Internet  
 Cwn  
 Far East Internet  
 Idea Net  
 Ji-NET  
 

•  Internet Thailand  
•  Internet KSC  
•  Data Line Thai  
•  Samart Online  
•  Siam Global Access  
•  Pacific Internet (Thailand)  
•  E-Z Net Company  
•  Roynet Public Co., Ltd  
•  Cable & Wireless Services 
(Thailand) Limited  
•  Loxley  

75 

http://www.a-net.net.th/
http://www.asiaaccess.net.th/
http://www.asianet.co.th/
http://www.shinbroadband.com/
http://www.cwn.net.th/
http://member.fareast.net.th/
http://www.idn.co.th/
http://www.ji-net.com/
http://www.ji-net.com/
http://www.ji-net.com/
http://www.inet.co.th/
http://www.ksc.net.th/
http://www.linethai.net.th/
http://www.samart.co.th/
http://www.sga.net.th/
http://www.pacific.net.th/
http://www.pacific.net.th/
http://www.pacific.net.th/
http://www.pacific.net.th/
http://www.princess1.com/
http://www.princess1.com/
http://www.princess1.com/
http://www.roynet.co.th/
http://www.roynet.co.th/
http://www.roynet.co.th/
http://www.reach.net.th/
http://www.reach.net.th/
http://www.reach.net.th/
http://www.reach.net.th/
http://www.reach.net.th/
http://www.loxinfo.co.th/


การป้องกนัขอ้มูลไม่พึงประสงคบ์นเวบ็ 

 เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ดกไ็ดท่ี้สนใจ 
สามารถน าเสนอไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหข้อ้มูลบนเครือข่าย มีหลากหลาย ทั้งคุณ 
และโทษ การกลัน่กรองเน้ือหาท่ีเหมาะสมใหก้บัเยาวชน เป็นเร่ืองท่ีกระท าได้
ค่อนขา้งยาก อยา่งไรกต็ามกพ็อจะมีเทคนิคหรือวิธีการกลัน่กรองเน้ือหา ได้
ดงัน้ี 

 การกลัน่กรองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ 
 การกลัน่กรองในส่วนของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต  
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การกลัน่กรองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้
 
 การกลัน่กรองท่ีเคร่ืองของผูใ้ชมี้จุดเด่นท่ีกระท าไดง่้าย รวดเร็ว แต่อาจจะกลัน่กลองไดไ้ม่ครบ

ทั้งหมด และขอ้มูลท่ีกลัน่กรองอาจจะครอบคลุมถึงเน้ือหาท่ีมีสาระประโยชน์ไดด้ว้ย เช่น
ตอ้งการป้องกนัเวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั Sex กอ็าจจะลอ็กเวบ็ไซตก์ารแพทยท่ี์ใหค้  าแนะน าดา้น
เพศศึกษาไปดว้ยกไ็ด ้

วธีิการน้ีกระท าไดโ้ดย 
วธีิที ่1. ก าหนดค่า Security และระดบัของเน้ือหา ผา่นเบราเซอร์ IE ดว้ยค าสัง่ Tools, Internet 

Options แลว้ก าหนดค่าจากบตัรรายการ Security หรือ Content 
วธีิที ่2. ติดตั้งโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีสกดักั้นการเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ไม่พึงประสงค ์โดยผูใ้ชส้ามารถ

ก าหนดรายการเวบ็ไซตไ์ดต้ามท่ีตอ้งการ โดยโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดแ้ก่ 
1. Net Nanny  
2. Surfwatch  
3. Cybersitter  
4. Cyberpatrol  
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การกลัน่กรองท่ีระบบของผูใ้หบ้ริการ (ISP) 

 เป็นระบบท่ีเรียกวา่ Proxy โดยจะท าหนา้ท่ีตรวจจบัขอ้มูลเน้ือหาท่ีไม่พึง
ประสงค ์ตามรายการท่ีระบุไว ้ไม่ใหผ้า่นเขา้ไปยงัผูใ้ช ้ซ่ึงมีผลต่อลูกคา้ของผู ้
ใหบ้ริการทุกราย ซ่ึงถือวา่เป็นการคลุมระบบทั้งหมด แต่กมี็ขอ้เสียคือ ระบบ
จะท างานหนกัมาก เน่ืองจากตอ้งคอยตรวจสอบการเรียกดูเวบ็ไซตจ์ากผูใ้ช้
ทุกราย และเป็นการจ ากดัสิทธิของผูใ้ชบ้ริการดว้ย  
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บญัญติั 10 ประการดา้นความปลอดภยัของเครือข่าย 

1. ตั้งรหสัผา่นท่ียากแก่การเดา  
2. เปล่ียนรหสัผา่นสม ่าเสมอ เช่น ทุก 90 วนั  
3. รันและปรับปรุงโปรแกรมป้องกนัไวรัสตลอดเวลา  
4. ใหค้วามรู้แก่บุคลากรในเร่ืองความปลอดภยัในการรับไฟล ์หรือดาวน์โหลดไฟลจ์าก

อินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล,์ เวบ็ไซต ์ 
5. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับเครือข่ายอยา่งสมบูรณ์  
6. ประเมินสถานการณ์ของความปลอดภยัในเครือข่ายสม ่าเสมอ  
7. ลบรหสัผา่น และบญัชีการใชข้องพนกังานท่ีออกจากหน่วยงานทนัที  
8. วางระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับการเขา้ถึงระบบของพนกังานจากภายนอกหน่วยงาน  
9. ปรับปรุง (Upgrade) ซอฟตแ์วร์สม ่าเสมอ  
10. ไม่รันเซอร์วิสบางตวับนเครือข่าย อยา่งไม่จ าเป็น  
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Q  &  A 

1.  Hacker  คืออะไร ? 
2.  Manee@psru.ac.th  ส่วนของ  user  name  คือส่วนใด ? 
3.  WWW  ยอ่มาจากค าวา่อะไร 
4.  ประเทศใดรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ? 
5.   โปรแกรม  Browser  ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัคือ ? 
6.    อนิทราเน็ต  ถูกสร้างมาเพื่อวตัถุประสงคใ์ด  ? 
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Hacker  
 
คือ บุคคลท่ีมีความสนใจการท างานท่ีสลบัซบัซอ้นเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัในคอมพิวเตอร์ เป็นผูซ่ึ้ง
มีความ ช านาญ และมีความรู้สูงในการหาขอ้บกพร่อง ของโปรแกรมเมอร์  
- ตวัอยา่งของผูท่ี้เป็น hacker 

   http://se-ed.net/hacking/hack_p.html 

Cracker  

 คือ บุคคลประเภทหน่ึงท่ีมีความเก่งเทียบเทียมระดบัเดียวกบั hacker และนกัโปรแกรมเมอร์ แต่มีอุมการณ์
ท่ีต่างกนั คือตรงการเจาะระบบเพ่ือท าลายมากกวา่สร้างสรรค ์หรือหาขอ้บกพร่องเกินธรรมดา โดยจะเนน้หนกั
ไปทางหา password และเจาะโปรแกรม เสียมากกวา่จะเจาะระบบเครือทัว่ไป 
-  ตวัอยา่งของผูท่ี้เป็น cracker 

 http://se-ed.net/hacking/cracker_p.html 
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