
อินเทอร์เน็ต  คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน มาจากคำว่า  

Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

ไซเบอร์สเปซ  (Cyberspace)

อินเทอร์เน็ตคืออะไร?



ประวัติอินเทอร์เน็ต
�ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ทุนมหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เรียกว่า อาร์ปาเน็ต ARPAnet (ARPA : 
Advance Research Project Agency)  

�ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยน
ชื่อมาเป็น อินเตอร์เน็ต 

�ปี 2535 เนคเทค ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย เรียกเครือข่าย
นี้ว่า ไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific Academic & 
Research Network) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตลอดจน
ข้อคิดเห็นของ นักวิจัย นักวิชาการ โดยจุดแรกที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับ
อินเตอร์เน็ต



อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร?



จะใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีอะไรบ้าง
1. คอมพิวเตอร์ 
2. ช่องทางเชื่อมต่อ 
 - MODEM 
 - ADSL 
 - LAN 
 - อื่น ๆ 
3. โปรแกรมรองรับการทำงาน 
 - Web browser 
 - Mail Client 
 - อื่น ๆ

ภายนอก



บริการพื้นฐาน บนอินเทอร์เน็ต
1. E-mail 

2. World Wild Web (WWW) 

3. File Transfer Protocol (FTP) บริการดาวโหลดไฟล์ 

4. Telnet การใช้คอมพิวเตอร์แบบรีโมต์ 

5. Usenet บอร์ดข่าวสารระดับโลก 

6. IRC คุย (Chat) 

7. อื่นๆ Voice/Video Conference ,Search Engine ,Game, 

Multimedia , TV ,Radio , VDO



1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-

•  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Mail หรือเรียกย่อๆ ว่า E – Mail 

• เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกันบน Internet ที่เป็นมาตรฐาน และเก่าแก่ที่สุด  

• ส่งเอกสารที่เป็นข้อความธรรมดา แบบมัลติมิเดีย มีทั้งภาพและเสียง  

• ผู้ที่ส่ง และรับจะต้องมี E-Mail Address คล้ายๆ กับชื่อ-นามสกุล และที่อยู่นั่นเอง    
Name@Domain.com 

• Email จะถูกส่งไปยัง email address ที่กำหนด 
• ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง Server ข้อมูลในจดหมายจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งถูก
เรียกใช้



รู้จักกับ E-mail address
� เป็นบริการที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด 

�การติดต่อต้องมี E-mail Address 
                     phutta@bcnnv.ac.th 

!
ชื่อสมาชิกอินเทอร์เน็ต     @     โดเมนเนม     ประเภท     



บริการเว็บฟรีอีเมล์
�Hotmail 

�Yahoo Mail 

�Google Mail 

� ... ?



ข้อดีของ E-mail
� เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
� สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยังผู้อ่านหลายๆ คนได้ 
� ข้อมูลในจดหมายอาจจะถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกได้ง่าย 
� สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไป 
� สามารถแนบ files ไปกับข้อมูลในจดหมายได้ 
� ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือไปที่ทำการไปรษณีย์



ข้อเสียของ E-mail
� มีจดหมายที่ต้องรับส่งมากขึ้น 

� ได้รับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น 

� Junk mail หมายถึง E-mail ที่ไร้สาระ ไม่ใช้แล้ว



ประเภทของการใช้บริการรับส่ง E-mail

� ใช้บริการจากโปรแกรมประเภท POP  (Outlook) 

� ใช้บริการจาก Web-based Email (Hotmail.com) 

� ใช้บริการจาก Free Email 

� ใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)



2.WWW (World Wide Web)

• บริการ  WWW  คือการเชื่อมโยงเอกสาร 
“เว็บเพจ (Webpage)” ที่บรรจุเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารเว็บเพจอื่นได้ ผ่านทาง
ข้อความหรือภาพ



URL คือ...
ตำแหน่งที่อยู่ของ web page  ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator 

ตัวอย่าง URL 

www.bcnnv.ac.th     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

www.thairath.co.th   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

www.tv3.com              สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

www.tv5.co.th          ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

http://www.bcnnv.ac.th
http://www.thairath.co.th/
http://www.tv3.com


ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร
.ac  หรือ  .edu คือ       สถาบันการศึกษา  (Academic) 

.co  หรือ .com คือ       องค์กรธุรกิจ  (Commercial) 

.or  หรือ  .org  คือ       องค์กรอื่น ๆ  (Organization)  

.go  หรือ  gov คือ        หน่วยงานของรัฐบาล  (Government)  

.net    คือ                  ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ก  (Networking)  

.mi  หรือ  mil คือ       องค์กรทางทหาร (Military organization)



ส่วนขยายบอกประเทศ
.au     ออสเตรเลีย .ca     แคนาดา 

.fr       ฝรั่งเศส     .it       อิตาลี 

.jp      ญี่ปุ่น        .ru     รัสเซีย 

.uk     อังกฤษ      .us     สหรัฐอเมริกา 

.th      ไทย



ระบุ URL เพื่อเปิดดูเว็บไซต์ 



Web Site  (เว็บไซต์)
เว็บเพจทั้งหลายจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องบริการที่เรียกว่า “เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
หรือ เว็บไซต์” โดยทั่วไปแต่ละองค์กรก็จะนำเสนอข้อมูลของตนในรูปของ
เว็บนี้  มักจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง  โดยทำการติดตั้งเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
ของตนเชื่อมต่ออยู่ในระบบและมักใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์  เพื่อให้ผู้ที่
สนใจสามารถจดจำได้ง่าย  ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของตำรวจ จะใช้ว่า 
www.dru.ac.th เป็นต้น 
!
แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีโฮมเพจของเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์
และข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นั้นเพื่อบอกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้
ทราบและเข้าไปเลือกชมได้ตามต้องการ



3.File Transfer Protocol
�บริการ Download ไฟล์ 
�หมายถึงการทำสำเนาไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาไว้ที่เครื่องของเรา 
หากทำตรงกันข้างเรียกว่า Upload 

�การเรียกใช้บริการ FTP ให้พิมพ์ ftp:// ตามด้วยชื่อของ FTP site หรือ FTP 
server เช่น ftp://microsoft.com 

�FTP site มี 2 แบบ คือ Anonymous  FTP และ Private FTP 

� โปรแกรมที่ใช้ Download เช่น Cute FTP, WS_FTP หรือ FTP  ที่อยู่ใน 
บราวเซอร์ (Browser )



File Transfer Protocol (ต่อ)

� วิธีการดาวน์โหลด ทำได้  2 แบบ คือ 
�ดาวน์โหลดผ่าน เว็บ  เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม  WS_FTP จาก 

www.ws_ftp.com  มาเก็บไว้ใน Desktop แล้วทำการติดตั้ง  
�ดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมโอนไฟล์โดยตรง เช่น WS_FTP หรือ Cute FTP 
�การใช้โปรแกรมโดยตรงสามารถทำการ Upload และ Download ได้ 
�การ Upload เว็บไซต์ขึ้นไว้บน Server ออกสู่สาธารณะ



4.Telnet  การใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกล

�หมายความว่า ผู้ใช้สามารถใช้ Server ตัวใดๆในโลกที่เชื่อมกับ
อินเทอร์เน็ต 

� โดย Server ดังกล่าวต้องอนุญาติให้คุณใช้ คือ ผู้ใช้ต้องมีบัญชีและรหัส
ผ่านนั้นเอง 

�บริการ Telnet สามารถสั่ง Server ให้ทำงานได้เช่น รันโปรแกรมหรือ 
คอมไพล์โปรแกรม



5.บอร์ดข่าวสาร 
� เป็นระบบฝากข่าวสาร หรือ บทความ (Article) บน Server ที่มี
การเก็บข่าวสารโดยเฉพาะ เรียกว่า New Server 

�กลุ่มข่าวถูกแบ่งย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆเรียกว่า News Group ขึ้นอยู่
กับความสนใจ เช่น comp sci biz 

�การอ่านบทความต้องใช้โปรแกรมเฉพาะเรียกว่า News Reader 

�นอกจาก new group แล้วผู้ใช้สามารถค้นหาบทความจาก web 
site โดยใช้ Search engine



6.Internet Relay Chat (IRC)

�บริการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพูดคุยสนทนาโดย 
�การพิมพ์ 
�Internet Phone 
�โดยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

�บริการที่นิยมในลักษณะเดียวกันคือโปรแกรม  MSN Messenger, 
Skype, Yahoo Messenger ปัจจุบันพัฒนาเป็น Whatsapp, Line



7. บริการอื่นๆ
� ข้อมูลเสียง Voice 
� การประชุมทางไกล Video Conferrence  
� การสืบค้นข้อมูล Search Engine  
� โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
� สื่อผสม Multimedia  
� โทรทัศน์  TV  
� วิทยุ Radio  
� วีดีโอ  VDO



ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ด้านการศึกษา  
�สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ 
ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

�ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็น ห้องสมุดขนาด
ใหญ่  

�นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้



ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

ด้านธุรกิจ 
�ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  

�สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

�ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และ
สนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การ
ให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัว



ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
 ด้านการบันเทิง  
�การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้ง
หนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์
เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป  

�สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
�สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ 
และเก่า มาดูได้ 



ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต
1. เป็นที่เผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น Software เถื่อน สื่อลามก
อนาจาร อาวุธสงคราม และ อื่นๆ อีกมากมาย  

2. ไวรัสคอมพิวเตอร์  

3. การใช้ในทางที่ผิดเช่น การโจรกรรมข้อมูล การเข้าทำลายข้อมูล 

4. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ อย่างพวกเรา



ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต
5. อาจทำให้นอนดึกและเสียสุขภาพ 

6. เกิดการล่อลวง ให้ข้อมูลเท็จ 

7. บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากไม่ยอมออกกำลังกาย 

8. อยู่หน้าจอนานๆ อาจทำให้เสียสายตา



เรียนรู้การใช้งาน  
Internet Explorer



วิธีการใช้คำสั่งบนเมนูบาร์

Øคำสั่ง New 

Øคำสั่ง Open 

Øคำสั่ง Save As 

Øคำสั่ง Print

Ø คำสั่ง Add to Favorites 

Ø คำสั่ง History 

Ø คำสั่ง Encoding



ตัวอย่าง   คำส่ัง   New > window   โดยการใช้เมาส์ในการเลือก 

           คำส่ัง  Ctrl+N  โดยการใช้คีย์ข้อมูลทางคีย์บอร์ด

คำสั่ง New
Øเป็นคำสั่งสำหรับสั่งให้มีการสร้าง Internet 

Explorer อีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อต้องการดู

เว็บเพจสองเว็บเพจในเวลาเดียวกัน



คำสั่ง open
Øเป็นคำสั่งสำหรับเปิดดูเว็บเพจซึ่งมักใช้

กับไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

เรา 

ตัวอย่าง   คำส่ัง   Open   โดยการใช้เมาส์ในการเลือก 

                    เลือก Browser  เพื่อเรียก หน้าเว็บเพจข้ึนมา 

           คำส่ัง  Ctrl+O  โดยการใช้คีย์ข้อมูลทางคีย์บอร์ด 

                   พิมพ์หน้าเว็บเพจในช่องว่างท้าย Open  



คำสั่ง Save AS

Øเป็นคำสั่งสำหรับบันทึกเว็บเพจที่เรา

ทำงานอยู่ลงในฮาร์ดดิสก์ของเรา 

ตัวอย่าง   คำส่ัง   Save As โดยการใช้เมาส์ในการเลือก 

           สามารถต้ังชื่อหน้าเว็บเพจได้หรือใช้เป็นชื่อเดิมที่มีมาให้ 

           คลิก Save            



คำสั่ง Print Preview
Ø เป็นคำส่ัง Print Preview เพื่อดู

หน้าเว็บไซต์ ก่อนส่ัง Print

ตัวอย่าง  1. เลือก File>Print Preview 

          2. แสดงหน้าเอกสารก่อนพิมพ์ 



คำสั่ง Print
Ø เป็นคำสั่ง Print หน้าเว็บไซต์

ตัวอย่าง  1.เลือก Frame ที่ต้องการพิมพ์  

File>Print เลือกเครื่องพิมพ์ กำหนด

หน้าเริ่มต้นและหน้าสุดท้ายที่ส่ัง

พิมพ์ 

        2. กำหนดรูปแบบการพิมพ์คลิกเมาส์  

Print



คำสั่ง Add to Favorites

Øเป็นคำสั่งสำหรับบันทึกชื่อและที่อยู่ของ

เว็บเพจที่ต้องการนำกลับมาดูใหม่อีกครั้ง ซึ่ง

จะมีหน้าที่การทำงานเหมือนกับ       การ

คลิกที่ปุ่ม Favorites ที่ทูลบาร์ 

ตัวอย่าง  1. เปิดเว็บเพจที่ต้องการบันทึกตำแหน่ง 

          2. เลือก Favorites> Add to Favorites 

          3. พิมพ์ชื่อที่ใช้เรียกเว็บเพจหน้านี้ คลิก OK  



คำสั่ง History

Øเป็นคำสั่งเรียกชื่อและที่อยู่ของเว็บเพจที่

ต้องการนำกลับมาดูใหม่อีกครั้ง    ซึ่งจะ

มีหน้าที่การทำงานเหมือนกับ การคลิกที่

ปุ่ม Favorites ที่ทูลบาร์ 

ตัวอย่าง   คำส่ัง History  เลือก ชื่อเว็บเพจต้องการใช้งาน



คำสั่ง Encoding
Øเป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยน Font  ให้

เว็บเพจ Encoding จะใช้งานก็ต่อเมื่อ

ภาษาบนเว็บเพจเป็นภาษาต่างดาว 

ต้องเปลี่ยน Font ให้ตรงกับตัวหน้า

เว็บเพจ

ตัวอย่าง   คำส่ัง   Encoding โดยการใช้เมาส์ในการเลือก 

           เลือก Font เพื่อปรับหน้าเว็บเพจ ให้สามารถอ่านข้อมูลใน เว็บเพจได้            



การโหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

1. คลิก เลือกโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลด 
2. เลือก Download Nowเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดโปรแกรมรอสักครู่



การโหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต
5. Explorer จะถามว่าเราต้องการทำอะไรกับไฟล์ที่จะโหลดมานี้ 
6. ถ้าเราเลือกให้เซฟไฟล์ เราจะต้องกำหนดตำแหน่งเซฟไฟล์ใน    
    เครื่อง และ คลิก Saveไฟล์จะถูกโหลดมาที่เครื่องของเราซึ่งจะ 
    ใช้เวลาขึ้นกับขนาดของไฟล์



การโหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

7. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Explorer จะแสดงข้อความให้ทราบ ให้    คลิก Close 
ซึ่งเราสามารถนำไฟล์นี้มาให้ได้ต่อไป 
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