


อินเทอร์เน็ต คืออะไร

อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของ
เ ค รื อ ข่ า ยคอมพิ ว เ ต อ ร์ ที่
เชื่ อมต่ อ เข้ าด้ วยกั น  และ
อ นุ ญ า ต ใ ห้ มี ก า ร เ ข้ า ถึ ง
สารสนเทศและบริ การ ใน
รูปแบบของสาธารณะ



ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

ARPANET
( พ.ศ.2512)

Protocol : TCP/IP



อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

• พ.ศ. 2530

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(Prince of Songkla University) และ (AIT) ซึ่งเป็น
การติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์     ขอใช้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

• พ.ศ. 2535 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารเชื่อมต่อ
กับบริษัท UNET Technologiesประเทศสหรัฐอเมริกา

• ต่อมาเกิดเครือข่าย THAINET

• NECTEC จัดตั้งเครือข่ายไทยสาร



อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย



การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต

   คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตติดต่อกันด้วย มาตรฐานการ
สื่อสาร TCP/IP ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องที่อยู่ในเครือข่ายนี้จะมีหมายเลข
ประจ าตัว เรียกว่า หมายเลขไอพี (IP 
Address) 



IP Address
• IP Address เป็นตัวเลขชุดหนึง่ขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็น 4 

ส่วน (ไบต)์ ส่วนละ 8 บิต โดยเขยีนเป็นเลขฐาน 10 มีค่าอยู่

ระหว่าง 0 - 255 คั่นแต่ละส่วนด้วย

ตัวอย่างเชน่ 203.155.98.33

• ก าหนด และดูแลโดย InterNIC  (www.internic.org)

X . X . X . X

0-255
0-255
0-255
1-255



การแทนชื่อที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต

• IP Address คือ จ ายากและไม่ได้สื่อ

ความหมายให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบถึง

แหล่งที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

เคร่ืองนั้น

• ระบบชื่อของเครื่องแทนหมายเลข

• IP Address คือ ระบบโดเมนเนม

(Domain Name System-DNS)

• bc.siamu.ac.th



ระบบโดเมนเนม

(Domain Name System)

• ก าหนดมาตรฐานโดย หน่วยงาน ICANN

• Domain name แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ชื่อองค์กร

2. ชื่อโดเมน โดยชื่อโดเมนแบ่งออกเป็น

•โดเมนระดับบนสุด

•โดเมนย่อย



1.) ชื่อโดเมนระดับบนสุด (top-level domain : TLD) 
เป็นชื่อย่อประเภทองค์การในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ
โดเมน

ประเภทองค์การ ตัวอย่าง

com กลุ่มธุรกิจการค้า www.amazon.com

edu สถาบันการศกึษา www.okstate.com

org กลุ่มองคก์ารไม่แสวงหาผลก าไร www.reporter.org

gov กลุ่มองคก์ารของรัฐ www.nasa.org

mil กลุ่มองคก์ารทางทหาร www.army.mil

net กลุ่มองคก์ารบริหารเครอืขา่ย www.networksolutions.net

โดเมนระดับบนสุด
ระบุถึงประเภทขององค์การและ/หรือชื่อประเทศของ
เครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท



เนื่องจากการเติบโตของอนิเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ICANN จึงได้ก าหนดชื่อโดเมนขึ้นมาใหม่ ดังนี้

ชื่อโดเมน ประเภทองค์การ ตัวอย่าง

museum พิพิธภัณฑ์ www.chicago.art.museum

biz องค์การธรุกิจ www.kcom.biz

info องค์การใหบ้รกิารสารสนเทศ www.business.info

name บุคคล/ครอบครัว www.trevor.smith.name

aero บริษทัที่ให้บรกิารทางอากาศ www.united.aero

coop หน่วยงานทีร่่วมมอืกัน www.united.coop

โดเมนระดับบนสดุ



โดเมนระดับบนสุด
2.) ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นชื่อย่อของประเทศต่าง ๆ 
     ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา

ชื่อ
โดเมน

ประเทศ ตัวอย่าง

ca แคนาดา www.yellowpages.ca

jp ญี่ปุ่น www.keio.ac.jp

uk อังกฤษ www.icdl.open.ac.uk

au ออสเตรเลยี www.geko.com.au

my มาเลเซีย www.upm.edu.my



โดเมนย่อยแทนประเภทขององค์การ

ชื่อโดเมน
ย่อย

ประเภทขององค์การ ตัวอย่าง

ac สถาบันการศกึษา www.siamu.ac.th

co ธุรกิจการค้า www.thairath.co.th

go องค์การของรัฐ www.moe.go.th

or องค์การที่ไมแ่สวงหาผลก าไร www.nectec.or.th

mi หน่วยงานทางทหาร www.navy.mi.th

net องค์การที่ให้บริการเครือข่าย www.thaisarn.net.th



bc.siamu.ac.th

203.155.98.33

ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

ชื่อเครือข่ายท่องถิ่น

ชื่อโดเมนยอ่ย

ชื่อโดเมน



การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต

•  การเชือ่มต่อผ่าน  

   โทรศพัท์และโมเด็ม 

(dial-up access)



การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet access)

Router



การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



เวิลด์ไวด์เว็บ
(World Wide Web : WWW) 

เวิลด์ไวด์เว็บ คือ การน าเสนอ ข้อมูลต่างๆ

ลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า เว็บ

เพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หรือ

หน้านิตยสาร ซึ่งสามารถบรรจุข้อความ รูปภาพ และ

เสียงไว้ สามารถเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารที่

เกี่ยวข้องกันได้ เรียกการเชื่อมโยงน้ีว่า hyperlink  



World Wide Web

URL : Uniform Resource Locator



World Wide Web : WWW
 Homepage: เว็บเพจหน้าแรก

 เว็บไซต์: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ

 HTML: ภาษาที่ใช้เขียนเว็บเพจ

 Hyperlink: การเชื่อมโยงเอกสารเว็บเพจ

 Hypertext , Hypermedia: สื่อประสมระหว่างข้อความ รูป

ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น

Web browser software: โปรแกรมที่ใช้แสดงข้อมลูของเว็บเพจ



ตัวอย่างภาษา HTML



โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)
ที่อยู่ของเว็บเพจ

หรือ URL

ไฮเปอร์มีเดีย

ไฮเปอร์เท็กซ์



โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส าหรับเคร่ืองพีดีเอ



Uniform Resource Locator :URL

 URL : รูปการระบตุ าแหน่งของแหล่งข้อมูลบน  
   อินเทอร์เนต็ มีรูปแบบและส่วนประกอบ ดังนี้
 Protocol : //domain name/path

 ตัวอย่างเชน่
• http://www.siam.edu
• http://tp.nectec.or.th/Project/Nsc/Nsc.htm
• ftp://bc.siamu.ac.th



บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

 บริการด้านทางสื่อสาร
 บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ 



บริการด้านทางสื่อสาร
•ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic mail)
• E-mail Address

sriprai@siamu.ac.th

ชื่อผู้ใช้

เครื่องหมายแอ็ท

ชื่อโดเมน



บริการด้านทางสื่อสาร
•  การสนทนาออนไลน์ (Online chat) เช่น โปรแกรม ICQ,

MSN Messenger



บริการด้านทางสื่อสาร
• Internet Relay Chat (IRC)



บริการด้านทางสื่อสาร
• Net2Phone

•NetMeeting



บริการด้านทางสื่อสาร
เทลเน็ต (Telnet)



บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ 
บรกิารขนถ่ายไฟล์ File Transfer Protocol 

(FTP)



บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ  (Search Engines)



เว็บศูนย์รวม (Portal Web)



Intranet & Extranet

Intranet : ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายใน
องค์การ มีบริการต่าง ๆ คล้าย
อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันคือ เป็นการ
เชื่อมต่อและสือ่สารภายในองค์การ
เท่านั้น

• Extranet : เป็นระบบเครือข่ายที่
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก
องค์การ



การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล



:: สรุป ::

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
 โลก

 มีบริการต่าง ๆ มากมายในการติดต่อสื่อสาร และ
 บริการด้านข้อมูล

 ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลสาธารณะ ต้องมี
 ระบบรักษาความปลอดภัย

 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และรู้ภัยอันตรายที่อาจมา
 กับอินเทอร์เน็ต


