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ปจจบุนัระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็มคีวามสําคญั และเปนอกีปจจยัหนึง่ทีห่ลายคนจาํเปนตองใชงาน 

ตั้งแตตื่นเชาขึ้นมาไปจนถึงเขานอนก็เชื่อมตออินเทอรเน็ต เพื่ออานขาวสาร ตรวจสอบอีเมล ตรวจสอบ

การสั่งสินคาออนไลน ตรวจสอบหนากระดานใน Facebook ติดตอสื่อสารผานโปรแกรม Line และอื่นๆ 

อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําหรับใชงานสวนบุคคล องคกร บริษัท หางราน ธุรกิจ SME ตางๆ ถาไมมี

อินเทอรเน็ตการทํางานตางๆ ที่กลาวมาขั้นตน กิจกรรมตางๆ ก็จะไมสะดวกและรวดเร็วเหมือนอยาง

ทุกวันนี้

ทําไมตองใช
Internet

chapter

01
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Internet คืออะไร 

อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ โดยมีการเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย

หลายๆ เครือขายทั่วโลกเขาดวยกัน ทําใหผูใชงานสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดทั่วโลก เชน การใช

งานอีเมล เว็บไซต Skype Facebook Line รวมถึงการคนหาขอมูลขาวสาร โปรแกรม แอพฯ รูปภาพ วิดีโอตางๆ

ทําไมตองใช Internet

การใชงานเครือ่งคอมพวิเตอรตัง้โตะ โนตบุค เคร่ืองแมคอนิทอชและโทรศพัทสมารทโฟนทัง้ระบบ Samsung, 

iPhone และ Nokia ทกุอปุกรณลวนแลวแตตองพึง่พาการใชงานอินเทอรเนต็ทัง้นัน้ ทัง้การใชงานเพ่ือความบนัเทงิ 

ทางดานการศึกษา การคาขาย ติดตอสื่อสารและโซเชียลมีเดีย

• ทางดานความบันเทิง คายเพลงตางๆ หันมาใหบริการดาวนโหลดเพลงผานอินเทอรเน็ต เปดตัวมิวสิก

วิดีโอของศิลปน ภาพยนตรโฆษณา รวมถึงการสรางเว็บไซตหรือหนา Facebook สําหรับภาพยนตร 

ศิลปน เพื่อใหขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับความบันเทิงนั้นๆ รวมถึงเกมบนอินเทอรเน็ตที่สามารถเลน

พรอมๆ กันไดหลายคน
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• การซื้อ-ขายสินคา เราสามารถขายสินคาทุกชนิดจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได หรือขายสินคา

ผานเว็บภายในประเทศก็ได

• ทางดานการศึกษา บนอินเทอรเน็ตมีขอมูลตางๆ มากมาย ในเรื่องของการศึกษา เรื่องราวไอที 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร บทความ คลังความรู รวมถึงคนหาขอมูลเพื่อรวบรวมทํารายงาน อางอิง ใน

บางเว็บไซตรองรับบทเรียนออนไลนใหเด็กๆ หรือบางมหาวิทยาลัยก็เปดใหเรียนออนไลนผานเว็บโดยไม

ตองเดินทางไปที่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ

• ติดตอส่ือสาร การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตจะชวยใหผูใชงานสามารถติดตอกับเพ่ือน ญาติพ่ีนอง 

เพื่อนที่ทํางาน ลูกคาที่อยูคนละสถานที่ได การใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอสื่อสารที่นิยมใชงานกัน เชน การ

สงอีเมล, การประชุมทางไกล, โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต หรือโพสตขอความผานทาง facebook เปนตน 
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• อีเมล (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (ยอมาจาก electronic mail) การทํางานของอีเมล

ก็คือ มีการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลวสงออกไปยังอีเมลของผูรับ เมื่อผูรับเปดอีเมลของตนเองก็

สามารถอานและสงขอความตอบกลับมาไดทันที อีกทั้งยังสามารถแนบรูปภาพ และไฟลงานตางๆ สงไป

พรอมกับอีเมลไดอีกดวย

• การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมทางไกลเปนการประชุมที่มีผูเขารวมประชุมอยู

กันคนละสถานที่ เชน อาจอยูคนละเมืองหรือตางประเทศแตสามารถประชุมรวมกัน เปดเอกสาร พูดคุย 

แลกเปล่ียนการสทนากันในแบบเห็นหนาผานทางจอภาพ สําหรับผูใชงานตามบานก็สามารถสนทนากับ

ญาติพี่นอง ประชุมกับลูกคา หรือนําไปใชงานเปนการสอนหนังสือใหนองๆ ที่อยูหางไกลก็ได
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• โทรศพัทผานอนิเทอรเน็ต (VoIP) เปนการโทรศัพทผานอินเทอรเนต็ เทคโนโลยทีีช่วยใหเราสงเสียง และ

ภาพไปบนเครือขายอินเทอรเน็ตหาคนอีกฝงหนึ่ง ทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการใชโทรศัพท สามารถ

พูดคุยไดไมจํากัด ทั้งผานเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมคอินทอช สมารโฟน หรือแท็บเล็ต  

รูจักอุปกรณสําหรับใชงานอินเทอรเน็ต

กอนจะใชงานอินเทอรเน็ตนั้น จะตองจัดเตรียมอุปกรณตางๆ เพื่อใชงานกัน โดยประกอบไปดวยสวนสําคัญ 

3 สวนคือ อุปกรณสําหรับใชงานอินเทอรเน็ต, โปรแกรมที่ใชเปดดูขอมูลอินเทอรเน็ต และแพ็คเกจอินเทอรเน็ต

อุปกรณสําหรับใชงานอินเทอรเน็ต ไดแก

• เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค หรือเครื่องแมคอินทอช 

• โทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ต

**หมายเหตุ มีเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได
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โปรแกรมที่ใชเปดดูขอมูลอินเทอรเน็ต

• โปรแกรมสาํหรบัใชงานอนิเทอรเนต็บนคอมพวิเตอร เชน โปรแกรม Internet Explorer, Firefox, Chrome

• โปรแกรมสําหรับใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ เชน Safari, Internet

**หมายเหตุ มีเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได

แพ็คเกจอินเทอรเน็ต

กอนการใชงานอินเทอรเน็ตจะตองสมัครใชงานอินเทอรเน็ตกับผูใหบริการ เชน True, TOT, 3BB เมื่อสมัคร

แลวผูใหบรกิารก็จะใหชือ่ผูใช และรหสัผานมาใหแกเรา นาํขอมลูทีไ่ดมานีไ้ปกรอกบนมอืถอื หรอืเครือ่งคอมพวิเตอร

เพื่อเปดใชบริการอินเทอรเน็ต
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โปรแกรมที่จําเปนตองตออินเทอรเน็ตในขณะใชงาน

มีหลายโปรแกรมที่จําเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในขณะใชงาน ถาไมเชื่อมตอก็ใชงานไมได เชน การเปด

เวบ็ไซต, การเชค็อเีมล, การใชงาน Facebook, Line, การเลนเกมออนไลน และการอพัโหลด-ดาวนโหลดไฟลตางๆ

ÍÕàÁÅ 
อีเมลเปนการสงจดหมายผานทางอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมใชงานกันมาก และใชกันเปนประจําเพื่อใช

ติดตอสื่อสาร ในเรื่องงาน เรื่องเรียน โดยสามารถแนบไฟลเอกสาร รูปภาพ ลิงคเว็บไซต เมื่อไดรับอีเมลก็สามารถ

ตอบกลับ สงตอไปยังเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ ได ขอดีของการสงอีเมลคือสะดวกและรวดเร็วกวาการสงจดหมาย

ทางไปรษณีย 

Facebook 
Facebook เปนเวบ็ไซตสาํหรบัสือ่สารทีไ่ดรบัความนิยมในการใชงาน โดยเราสามารถโพสตรปูภาพ ขอความ 

คลิปวิดีโอลงไปเพื่อใหเพื่อนใน Facebook ไดเปดดู แสดงความคิดเห็น และแชรใหคนอื่น นอกจากนี้ยังมีเกมสนุก

ใหเลนกับเพื่อนๆ
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LINE 
Line คือ แอพพลิเคชันแชทสุดฮิตสําหรับผูใชสมารทโฟน และ

แท็บเล็ต โดยเนนฟเจอรเดนคือ สามารถสงสติ๊กเกอรตัวการตูนนารัก 

ที่แสดงอารมณตางๆ สงใหกับเพื่อนๆ พรอมแชทดวยขอความ รองรับ

การสงรูปภาพ ไฟลเอกสาร สรางกลุมเพือ่แชทคยุเฉพาะเพ่ือนทีต่องการ 

ปจจุบันสามารถใชงาน LINE บนเครื่องคอมพิวเตอร และบนเครื่อง

แมคอินทอชไดดวย

à¡ÁÍÍ¹äÅ¹�
เกมออนไลนคือ เกมท่ีสามารถเลนพรอมๆ กัน

หลายคนได โดยอาจอยูในสถานที่เดียวกันหรือคนละ

สถานทีก่ไ็ด ในบางเกมกส็ามารถเลนคนเดยีวไดเหมอืนกนั

แตละเกมจะตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตจึงจะเลนได

ซ่ึงหากชอบเลนเกมออนไลน ควรสมัครแพ็คเกจ

อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงๆ เพราะไมอยางนั้นอาจ

ทําใหเกมที่เลนเกิดอาการกระตุก หรือการแสดงภาพ

ที่ชากวาปกติก็ได 

´ÒÇ¹�âËÅ´-ÍÑ¾âËÅ´ä¿Å�§Ò¹ 
ถาตองการสงไฟลขนาดใหญๆ  ใหกบัเพือ่นรวมงาน หรอืสงงานผานอนิเทอรเน็ต เชน ไฟลขนาด 50 เมกะไบต 

ไมสามารถแนบไปกับอีเมลไดแนนอน จะตองใหการอัพโหลดไฟลงานขึ้นไปเก็บไวในอินเทอรเน็ต และจากนั้นก็ให

เพื่อนเขาไปดาวนโหลดไปใชงานตอไป บริการพื้นที่ใหฝากไฟลในลักษณะนี้ เชน Dropbox, OneDrive เปนตน






