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INTERNET คืออะไรINTERNET คืออะไร
•INTERNET เปนเครือขาย
คอมพวิเตอรขนาดใหญ ที่
เชือ่มโยงเครือขายคอมพวิเตอร 
ทั่วโลกเขาดวยกัน



คําเต็มของอนิเทอรเน็ต :
อินเทอรเน็ตเวิรกกิง (Internetworking)

เรียกอกีอยางหนึ่งวา
ไซเบอรสเปซ (Cyberspace)



อินเทอรเน็ต : อภิมหาเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนอภิมหาเครือขายที่
ยิ่งใหญมาก มีคอมพิวเตอรหลายลาน
เครื่องทั่วโลกเชือ่มตอระบบ ทําใหคนใน
โลกทุกชาติทุกภาษาติดตอกันได สามารถ
สงขอมูล ขาวสารหลายรูปแบบทั้งขอความ
ภาพ และเสียง



การติดตอสือ่สารระหวาง
คอมพิวเตอร อาจจะติดตอ
ผานสายโทรศัพท ไมโครเวฟ
ดาวเทียม เคเบิลใตน้ํา หรือ
สายไฟเบอรออปติก



อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต    มปีระโยชนอยางไรมปีระโยชนอยางไร
•• แหลงเรียนรูแหลงเรียนรู
•• ดานการติดตอสือ่สารดานการติดตอสือ่สาร
•• ดานการบันเทิงดานการบันเทิง
•• ดานธุรกิจและพาณิชยดานธุรกิจและพาณิชย



ประวัติความเปนมา
• ป 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐใหทุนมหาวิทยาลัย 
ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขาย 
เรียกวา อารปาเน็ตอารปาเน็ต ((ARPAnetARPAnet))

• ป 2524 มหาวิทยาลัยทกุแหงในสหรัฐเชื่อมโยงเขาสู
เครือขาย และเปลี่ยนชื่อมาเปน อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต

• ป 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเชื่อมโยง    
เครือขายเพื่อสง อิเล็กทรอนิกสเมลอิเล็กทรอนิกสเมล กับประเทศ              
ออสเตรเลีย



ศัพทที่ควรรู

เปนที่เก็บรวบรวมขาวสาร  ซึ่ง
สามารถเปรยีบเทียบเว็บไซตนี้ได
กับหนังสือหนึ่งเลม

••เว็บไซตเว็บไซต ( (Web Site)Web Site)



เปนเอกสารหนาแรกของเว็บไซต 
เปรยีบไดกับหนาปกของหนังสือ

โฮมเพจโฮมเพจ ( (Homepage)Homepage)

• โฮมเพจจะมีสารบญัรวมอยูดวย



เว็บเพจเว็บเพจ ( (Web Page)Web Page)

 เปนเอกสารหนาตางๆ 
ที่บรรจอุยูในเว็บไซต



เว็บเซิรฟเวอรเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)(Web Server)
เปนสถานที่เก็บเว็บไซตตางๆ โดย
ที่ผูใชจะเรยีกขอมูลจากเว็บไซตก็
ตองทําการติดตอเว็บเซิรฟเวอร
ที่เปนที่ตั้งของเว็บไซต



เปนที่อยูทางอินเทอรเน็ตของ
เว็บไซตตางๆ  เปรยีบไดกับ

บานเลขที่ 
ตัวอยางทีอ่ยูเว็บไซต เชน 

www.dltv.th.org

URL (Uniform Resource Locator)URL (Uniform Resource Locator)



เวบ็บราเซอรเวบ็บราเซอร (Web Browser)(Web Browser)
 เปนโปรแกรมทีใ่ชในการดขูอมูล
ขาวสารบนอินเทอรเนต็ซึ่งเปรียบได
กับยานพาหนะที่จะพาทองโลก 
Word Wide Web 



องคประกอบของระบบอินเทอรเน็ตองคประกอบของระบบอินเทอรเน็ต

•• ServerServer
•• ClientClient
•• ระบบสื่อสารระบบสื่อสาร  โทรคมนาคมโทรคมนาคม



ServerServer
Server เปนคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่

ใหบริการดานตางๆ อาทิเชน เปน
•• Web ServerWeb Server
•• Mail ServerMail Server
•• News serverNews server
•• FTP ServerFTP Server
•• ฯลฯฯลฯ



•• ClientClient เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล  
ที่ทําการเชื่อมตอตนเองไปยังที่ทําการเชื่อมตอตนเองไปยัง ServerServer
เพื่อขอใชบริการตางๆเพื่อขอใชบริการตางๆ  จากจาก ServerServer

ClientClient



ระบบสื่อสารระบบสื่อสาร  โทรคมนาคมโทรคมนาคม
• เปนเสนทางที่ใชในการ
ติดตอสือ่สารระหวาง
Client กบั Server และ
Server กบั Server อืน่ ใน
เครือขายอนิเทอรเน็ต



การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเนต็การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเนต็

• การเชื่อมตอแบบสวนบุคคล
• การเชื่อมตอแบบ Cooperate dial-in
• การเชื่อมตอแบบ Cooperate lease line



การเชื่อมตอแบบสวนบุคคล
อุปกรณที่จําเปน

คูสายโทรศพัท
Modem
คอมพวิเตอร
เปดบญัชีผูใชกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท

กําหนด 
Username
Password 

หมายเลขโทรศัพท



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท

เชื่อมตอไปยัง
เครือขายอินเทอรเนต็



การเชื่อมตอแบบ Cooperate dial-in

• การเชื่อมตอแบบสวนบุคคล มขีอจํากัดคือ
ใชไดครั้งละ 1 เครื่อง 1 ผูใช

• กรณทีี่ตองการใหใชไดหลายๆ เครื่อง และ
ประหยัดคาใชจาย  สามารถทําไดโดยการใช
การเชื่อมตอแบบ cooperate dial-in



อุปกรณที่จําเปน

• คูสายโทรศัพท
• Modem
• คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Server
• คอมพิวเตอรที่ใชงานตองตอกนัเปนระบบ
เครือขาย

• เปดบัญชีผูใชกับผูใหบริการอนิเทอรเน็ต



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท

คอมพิวเตอรตองเปน
ระบบเครอืขาย



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท

Server ทําหนาที่เปน
ชองทางในการตดิตอ
ผูใหบริการอนิเทอรเนต็



รูปแบบการเชื่อมตอ

องคการ
โทรศัพท

เชื่อมตอไปยัง
เครือขายอินเทอรเนต็



การเชื่อมตอแบบ Cooperate lease line
• เหมาะสําหรับหนวยงานที่ตองการใหบริการ
ทางดานอินเทอรเน็ต

•ตองการเชื่อมตอกับระบบตลอด 24 ชม.
•มีบุคลากรในหนวยงานที่ตองใชอนิเทอรเน็ต
ในเวลาเดียวกันเปนจํานวนมาก



รูปแบบการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอรตองเปน
ระบบเครอืขาย



รูปแบบการเชื่อมตอServer ใหบรกิารตางๆ เชน 
Internet Server 
Web Server 
Mail Server



รูปแบบการเชื่อมตอRouter ทําหนาที่เปน
อุปกรณหาเสนทางบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
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