
04/11/57 

1 

Living Online 

ระบบออนไลน์ : LIVING ONLINE 

1. เครือข่ายและอนิเตอร์เน็ต 
2. การส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
3. อนิเตอร์เน็ตและเวลิไวด์เวบ็ 
4. ระบบคอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เน็ต และสังคม 

 

1. เครือข่ายและอนิเตอร์เน็ต 
– ประโยชน์และตวัอยา่งกิจกรรมบนระบบเครือขา่ย  
– ชนิดของเครือข่าย 
– อุปกรณ์เครือข่าย (Network Media) 
– ชนิดของการส่ือสาร (DSL,Cable,T1) 
– ชนิดของ Software ท่ีใชก้บั Client และ Server 
– บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
– ขอ้จ ากดัของระบบเครือขา่ย 
– รู้จกั Biometric Data 

Living Online 
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เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

กิจกรรมบนระบบเครือข่าย 
   ระบบการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเคร่ือง
ข้ึนไป เช่น 

• รับ-ส่ง อีเมล 

• เขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคอมออนไลน์ 

• พิมพง์านผา่นเคร่ืองพิมพท่ี์ใชร่้วมกนั 

• ใชง้านเอกสาร หรือขอ้มูลบนเครือข่ายร่วมกนั 
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ประโยชน์ของเครือข่าย 

• ดา้นการส่ือสาร 

• กลุ่มคนท างานร่วมกนัได ้

– ใชท้รัพยากรท่ีใชร่้วมกนั (ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์) 

– ใชข้อ้มูลร่วมกนั  

 

 

 

เครือข่ายชนิดต่าง ๆ 
• เครือข่ายเครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN)  
• เครือข่ายแบบ Client/Server 
• เครือข่ายแบบ Intranet 
• เครือข่ายแบบ Extranets 
• เครือข่ายแบบ Internet 
• เครือข่ายระดบัเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  
• เครือข่ายวงกวา้ง (Wide Area Network: WAN) 
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เครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN) 
 เป็นการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัเขา้เป็นเครือข่าย เช่นในหอ้งเดียวกนั ในชั้นอาคารเดียวกนั 
หรือภายในอาคารเดียวกนั 

เครือข่ายแบบ  Client/ Server 
 ทุกคนจะเก็บไฟล์ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่เซิร์ฟเวอร์  
ทุกคนบนเครือข่ ายสามารถเข้า ถึงไฟล์ ท่ี เก็บไว้บนเซิ ร์ฟ เวอร์ 
จะน ามาเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการท าธุรกิจ  
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Intranet 

 เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ท่ีน าเทคโนโลยีแบบเปิดจาก
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใน
การท างานร่วมกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการท างานต่างๆ
ร่วมกนัของระบบคอมพิวเตอร์ในองคก์ร เช่น การใชง้านเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

Intranet 
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Extranet 
 เครือข่ายแบบพิเศษซ่ึงเช่ือมเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet)  
เขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ
สาขา ของผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือของลูกคา้ โดยจะอนุญาตและควบคุมใหใ้ช้
งานเฉพาะสมาชิกขององคก์รหรือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิ ในการใชง้านเท่านั้น 

Extranet 
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เครือข่ายระดบัเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 
 เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ใชภ้ายในเมือง หรือจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงกนั 
เช่น ระบบเคเบิลทีวท่ีีมีสมาชิกตามบา้นทัว่ไปท่ีเราดูกนัอยูทุ่กวนัก็จดัเป็น
ระบบเครือข่ายแบบ MAN 

เครือข่ายวงกวา้ง (Wide Area Network หรือ WAN)  
 เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ใชติ้ดตั้งบริเวณกวา้ง มีสถานีหรือ
จุดเช่ือมต่อมากมาย มากกวา่ 1 แสนจุด ใชส่ื้อกลางหลายชนิด เช่น ระบบ
คล่ืนวทิย ุไมโครเวฟ หรือดาวเทียม 
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Internet 
 เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายยอ่ยๆ แบบต่างๆ จ านวนมากท่ี
กระจายอยูใ่นทุกมุมโลกเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่อินเทอร์เน็ตคือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี สุดในโลก นั้นคือเป็น  
“เครือข่ายของเครือข่าย”  
(A network of networks) 

เซิร์ฟเวอร์ (Server) 
 เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เคร่ืองแม่ข่าย เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัใน
เครือข่ายท่ีท าหนา้ท่ีจดัเก็บและใหบ้ริการไฟลข์อ้มูลและทรัพยากรอ่ืนๆ กบั
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ในเครือข่าย 
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ไคลเอนต ์(Client)  
 เคร่ืองไคลเอนต ์เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท่ีร้องขอ บริการและ
เขา้ถึงไฟลข์อ้มูลท่ีจดัเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชแ้ต่ละคน
ในระบบเครือข่าย 

ไคลเอนต ์(Client)  
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การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)  
หมายถึง แผงวงจรส าหรับ ใชใ้นการเช่ือมต่อสายสญัญาณของเครือข่าย ติดตั้งไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองแม่ขา่ย และเคร่ืองท่ีเป็นลูกข่าย 
 

ฮบั (Hub) 
 คือ อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีใชเ้ป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ เพื่อให้
เกิดความสะดวก ในการเช่ือมต่อของเครือข่ายโดยปกติใชเ้ป็นจุดรวมการ
เช่ือมต่อสายสัญญาณระหวา่ง File Server กบั Workstation ต่าง ๆ  
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ฮบั (Hub) 

สวิตช ์(Switch) 
 เป็นอุปกรณ์เครือข่ายเช่นเดียวกนักบัฮบั ( hub) และมีหนา้ท่ีคลา้ย
กบัฮบัมาก แต่มีความแตกต่างท่ี ในแต่ละพอร์ต (port) จะมีความสามารถ
ในการส่งขอ้มูลไดสู้งกวา่ จะไม่เกิดปัญหาการแยง่สายสัญญาณ และการ
ชนกนัของสัญญาณเกิดข้ึน 
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สวิตช ์(Switch) 
 

 

เราเตอร์ ( Router)  
 เราเตอร์สามารถเช่ือมต่อ LAN ท่ีใชโ้ปรโตคอลในการรับส่งขอ้มูล
เหมือนกนั แต่ใชส่ื้อส่งขอ้มูลหรือสายส่งต่างชนิดกนัได ้เช่น เช่ือมต่อ 
Ethernet LAN ท่ีใชรั้บส่งขอ้มูลแบบ UTP เขา้กบั Ethernet อีกเครือข่าย
หน่ึงท่ีใชส้ายขอ้มูลแบบ coaxial cable ได ้
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เราเตอร์ ( Router)  
 หน้าท่ีหลกัของเราเตอร์คือ การหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดในการส่งผ่าน
ขอ้มูล และเป็นตวักลางในการส่งต่อขอ้มูลไปยงัเครือข่ายอ่ืน โดยในแต่ละ
เครือข่ายจะมีรูปแบบของ packet ท่ีแตกต่างกนัตามโปรโตคอลท่ีท างานใน
ระดบับน (ตั้งแต่ เลเยอร์ท่ี 3 ข้ึนไป) เช่น IP, IPX หรือ AppleTalk 

บริดจ ์(Bridge)  
 อุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายของเครือข่ายท่ีแยกจากกนั บริดจจึ์งเป็น
เสมือนสะพานเช่ือมระหวา่งสองเครือข่าย การติดต่อภายในเครือข่าย
เดียวกนัมีลกัษณะการส่ง ขอ้มูลแบบกระจาย (Broadcasting) ดงันั้น จึง
กระจายไดเ้ฉพาะเครือข่ายเดียวกนัเท่านั้น 
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บริดจ ์(Bridge)  
 บริดจจ์ะแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายยอ่ย และกรองขอ้มูลเท่าท่ี
จ  าเป็นเพื่อส่งต่อใหก้บัเครือข่ายยอ่ยท่ีถูกตอ้งได ้

โมเดม็ ( Modem : Modulator Demodulator)  
 หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จาก
คอมพิวเตอร์ดา้นผูส่้ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณขอ้มูลแบบอนาลอก
(Analog) เม่ือถึงคอมพิวเตอร์ดา้นผูรั้บ 
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โมเดม็ ( Modem : Modulator Demodulator)  

เกตเวย ์(Gateway)  
 คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายต่างประเภทเขา้ดว้ยกนั 
เช่น การใชเ้กตเวยใ์นการเช่ือมต่อเครือข่าย ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี 
(PC) เขา้กบัคอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นตน้ 
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เกตเวย ์(Gateway)  
   

สายเคเบ้ิลต่าง ๆ 

Twisted Pair Cable  

 สายคู่บิดเกลียว มีความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 16 b/s เป็นรูปแบบท่ีประเทศ
ไทยใช ้สญัญาณอินเทอร์เน็ตจะมาพร้อมกบัสายโทรศพัท ์แต่มีขอ้เสียคือยิง่ไกลจะท า
ใหคุ้ณภาพสญัญาณยิง่ต  ่าลง 
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Twisted Pair Cable  

  

Coaxial Cable 

  สายเคเบ้ิลเป็นระบบเครือข่ายท่ีคุณภาพของสญัญาณท่ีสูงข้ึนกวา่ Twisted 
Pair ในต่างประเทศนิยมใชเ้น่ืองจากมี bandwidth สูง download เร็วแต่ upload ชา้ แต่
มีขอ้จ ากดัคือตอ้ง share สญัญาณกบัเพ่ือนบา้นท่ีอยูบ่ริเวณขา้งเคียง 
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Coaxial Cable 

  

Fiber-Optic Cable 

  หรือสายใยแกว้น าแสง สัญญาณจะถูกแปลงเป็นแสงมี bandwidth 
สูงมาก 
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Infrared 

  ท างานร่วมกบัคล่ืนแสงอินฟราเรดในการส่งขอ้มูลมากข้ึนขอ้เสียคือ
ระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์อินฟราเรดตอ้งนอ้ยกวา่อุปกรณ์ไร้สายท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีวทิย ุ
เคร่ืองส่งสญัญาณอินฟาเรดจะตอ้งช้ีไปท่ีตวัรับสญัญาณ หากสญัญาณเจือจางและ
ความแรงของสญัญาณอ่อนแอเกินกวา่จะไม่สามารถส่งสญัญาณได ้

Wireless LAN 
 ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ท างานโดยอาศยัคล่ืนวทิย ุในการรับส่ง
ขอ้มูล ซ่ึงมีประโยชน์ในเร่ืองของการไม่ตอ้งใชส้ายเคเบิล เหมาะกบัการใช้
งานท่ีไม่สะดวกในการใชส้ายเคเบิล โดยไม่ตอ้งเจาะผนงัหรือเพดานเพื่อ
วางสาย เพราะคล่ืนวทิยมีุคุณสมบติัในการทะลุทะลวงส่ิงกีดขวางอยา่ง 
ก าแพง หรือพนงัหอ้งไดดี้ แต่ก็ตอ้งอยูใ่นระยะท าการ และตอ้งใชก้าร์ด
แลนแบบไร้สายมาติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Access Point ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์จ่ายสัญญาณส าหรับระบบเครือข่ายไร้สาย มีหนา้ท่ีรับส่งขอ้มูลกบั
การ์ดแลนแบบไร้สาย 
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Wireless LAN 

ไฟร์วอลล ์(Firewall) 
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึงท่ีกั้นกลางระหวา่งเครือข่ายของผูใ้ชแ้ละ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะคอยช่วยป้องกนัไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้ถึงเครือข่าย
และระบบของผูใ้ช ้เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือด าเนินการใดๆ ท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย  
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ไฟร์วอลล ์(Firewall) 
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)  
 เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทัว่
โลกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเรียกอีกอยา่งวา่ ไซเบอร์สเปซ (Cyber space) ค าเตม็ของ
อินเทอร์เน็ต คือ “อินเทอร์เน็ตเวร์ิคก้ิง” (Internet working) ต่อมานิยมเรียกสั้นๆ วา่ 
อินเทอร์เน็ต หรือ เน็ต 
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การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. คอมพิวเตอร์ (Computer)  

– Server  เคร่ืองท่ีมี software สนบัสนุนการใหบ้ริการเวบ็ไซต ์
– Client เคร่ืองท่ีมี software สนบัสนุนการเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซต ์

2. โมเด็ม (Modem)  

3. หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone Number) 

4. ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP: Internet Service Provider)  
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วิวฒันาการของอินเทอร์เน็ต 
 ในสมยัแรก ๆ อินเทอร์เน็ตไดถู้กใชใ้นหมู่นกัวจิยัเท่านั้น การใชง้าน
ค่อนขา้งยากตอ้งพิมพค์  าสัง่ยาว ๆ ไม่มีรูปภาพสวยงามเหมือนในปัจจุบนั บริการท่ี
นิยมใชก้นัในสมยันั้นไดแ้ก่  

– จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)  

– แหล่งพดูคุย (IRC, USENET)  

– การเขา้ใชเ้คร่ืองท่ีอยูร่ะยะไกล (Telnet)  

– การใชง้านฐานขอ้มูลแบบระยะไกล (WAIS, Archie, Veronica )  

– การส่งไฟลร์ะหวา่งหน่วยงานรัฐ บริษทั และมหาวิทยาลยั (FTP และ Gopher) 

วิวฒันาการของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตยคุใหม่ท่ีมีรูปภาพสวยงาม และใชง้านง่าย ไดก่้อตั้งข้ึนมาในปี 
2534  บริการแรกท่ีถูกเปล่ียนมาใชใ้นแบบ WWW (World Wide Web) จึงไดก้ลายมา
เป็นบริการหลกัของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 
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บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronics mail/ E-Mail) 

2. การขอเขา้ระบบจากระยะไกล หรือ เทลเน็ต (Telnet) 

3. การโอนถ่ายขอ้มูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) 

4. การสืบคน้ขอ้มูล (Gopher, Archie, World Wide Web) 

5. การแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet) 

6. การส่ือสารดว้ยขอ้ความ (Chat, IRC-Internet Relay Chat) 

7. การซ้ือขายสินคา้และบริการ (Electronics Commerce/ E-Commerce) 

8. การใหค้วามบนัเทิง (Entertainment) 

ขอ้จ ากดัของระบบเครือข่าย 
• อิสรภาพของผูใ้ชง้าน (Autonomy) 

– พนกังานไม่สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย 

• ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
– ร้านอินเทอร์เน็ตมีการเก็บ Log การเขา้ใชง้านเครือข่ายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 
– หวัหนา้งานมีสิทธ์ิเรียกดูขอ้มูลการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์องพนกังาน  

• ความปลอดภยั (Security) 
– พนกังานใส่รหสัผา่นก่อนเขา้ใชเ้คร่ืองท่ีอยูบ่นเครือข่ายของบริษทั 

 

Living Online 
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การใช ้Biometric Data 
เป็นการระบุเอกลกัษณ์ส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภยั เช่น 

– แสกนม่านตา 
– เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ 

 

Living Online 

2. การส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
– ชนิดของการส่ือสาร 
– การบริหารจดัการ Email 
– รู้จกัโปโตคอล 
– อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการส่ือสารผา่นเครือข่าย 
– การส่ือสารแบบ Real time 
– ววิฒันาการของการส่ือสารแบบต่าง ๆ 
– ขอ้แตกต่างของ Email กบั Instant Messaging 
– การเขา้รหสัการส่งขอ้มลู 
– การกระจายข่าวลือบนอินเตอร์เน็ต 
– เครือข่ายสังคม (Social Network เช่น Facebook, Twitter และอ่ืนๆ) 

 

Living Online 
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เทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูล (Electronic Communication) 

การส่ือสารและการท างานร่วมกนั 

ขอ้มูล(Data)  

 หมายถึงขอ้มูลดิบ หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั อาจ
เป็นขอ้มูลท่ีแทนดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีแทนปริมาณหรือการกระท าต่างๆ 
ซ่ึงยงัไม่ผา่นการกลัน่กรองหรือประมวลผล อาจอยูใ่นรูปของตวัเลข 
ตวัอกัษร ขอ้ความ ภาพ และเสียง เป็นตน้  
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คุณสมบติัของขอ้มูลท่ีดี 

• มีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 
• ทนัต่อความตอ้งการใชง้าน  
• ตรงตามความตอ้งการใชง้าน  
• มีปริมาณกะทดัรัด  
• สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้

 

Living Online 

เทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูล 
1. ผูส่้งสาร (Sender) หรือ แหล่งก าเนิดข่าวสาร (Source)    
2. ผูรั้บสาร (Receiver) หรือ จุดหมายปลายทางข่าวสาร (Target)    
3. สาร (Message) ซ่ึงในปัจจุบนัมกัพบเห็นในรูปของส่ือประสม 

(multimedia) อาจมีทั้งลกัษณะท่ีเป็นขอ้ความตวัอกัษร เสียง ภาพน่ิง 
และภาพเคล่ือนไหว    

4. ส่ือกลาง (Media)    
5. โปรโตคอล (Protocol) ขอ้ก าหนดท่ีใชเ้พื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการ

ส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ 
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การส่ือสารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
การส่ือสารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) 
ขอ้มูลหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูส่้งตน้ทางกบัผูรั้บปลายทาง ทั้ง
ขอ้มูลประเภท ขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือขอ้มูลส่ือผสม โดยผูส่้งตน้ทาง
ส่งขอ้มูลผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีแปลง
ขอ้มูลเหล่านั้นใหอ้ยูใ่นรูปสัญญาณทางไฟฟ้า (Electronic data) จากนั้นถึง
ส่งไปยงัอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ปลายทาง 
 

 

ตวัอยา่งการส่ือสารชนิดต่างๆ 
1. Electronic Mail (E-Mail)  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
2. Text Messages  ขอ้ความ ท่ีส่งถึงบุคคลอ่ืน 
3. Chat Rooms  หอ้งสนทนาแบบออนไลน์ 
4. Instant Messages  เรียกยอ่วา่ “IM”  
5. VoIP วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใชง้านโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต 
6. Social Networking Sites (SNS) สงัคมออนไลน์ 
7. Blogs บลอ็ก หรือเวบ็บลอ็ก (Weblog)  

เวบ็ไซตส่์วนตวัส าหรับเขียนบนัทึกต่าง ๆ 
8. Message Boards or Newsgroups กลุ่มกระดานข่าวสาร 
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คุณสมบติัของการส่ือสารขอ้มูล 
1. การส่งมอบ (Delivery)  
2. ความถูกตอ้งแน่นอน (Accuracy) 
3. ระยะเวลาในการส่งท่ีเหมาะสม (Timeliness) 

 

สญัญาณอิเลก็ทรอนิกส์ 
1. สัญญาณแบบอนาล็อก (Analog signal)  
2. สัญญาณแบบดิจิทลั (Digital signal) 
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ส่ือกลางในการส่ง  
1. ส่ือกลางแบบมีสาย (Guide Media) 

 

ส่ือกลางในการส่ง  
2. สายกลางแบบไร้สาย (Unguided media) 
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การใชซ้อฟตแ์วร์การส่ือสารขอ้มูล (Electronic Communication) 
• แบ่งปันขอ้มูลโดยการส่งไฟลห์รือแนบไฟลไ์ปกบัอีเมล  
• ส่งขอ้ความแบบโตต้อบทนัทีผา่นช่องทางออนไลน์  
• อพัโหลดไฟล ์โพสตไ์ฟลข้ึ์นเวบ็ไซต ์
• ดาวนโ์หลดไฟลจ์ากเวบ็ไซต ์ 
• ส่งขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แจง้เน้ือหา หรือหวัขอ้การประชุม 

ความปลอดภยัการส่ือสารขอ้มูล 
• เครือข่ายสังคม (Social Network ) เช่น Facebook, Twitter และอ่ืนๆ 

ระวงัขอ้มูลส่วนตวั 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

เขา้รหสัขอ้มูล (Encryption) 
• เวบ็บล็อก (Weblog) 

ระวงัการกระจายข่าวลือ หรือขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริง  
 
 

Living Online 
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การบริหารจดัการ E-mail 
 

E - mail 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีนิยมเรียกสั่น ๆ วา่ อีเมล (E - mail)  
ก็คือจดหมายหรือขอ้ความท่ีส่งถึงกนัผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
การน าส่งจดหมายเปล่ียนจากบุรุษไปรษณียม์าเป็นโปรแกรม เปล่ียนจาก
การใชเ้ส้นทางมาเป็นสายส่ือสารท่ีเช่ือมระหวา่งเครือข่าย  
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ประเภทของ e-mail 
• POP (Post Office Protocol Version) 
• IMAP (Internet Message Access Protocol Version) 
• Web Base Mail  

POP (Post Office Protocol Version) 
POP จะมีการท างานในแบบท่ีเรียกวา่ Offline Model  

 กล่าวคือเวลาท างาน E-mail Client จะเช่ือมต่อกบั Mail Server จากนั้นจะ 
Download และลบ E-mail ออกจาก Server หรือ Download เพียงอยา่งเดียวแลว้ท้ิง  
E-mail ไวบ้น Server ภายหลงัจากท่ี E-mail ถูก Download มาท่ีเคร่ือง Client 
เรียบร้อยแลว้ Client จะตดัการเช่ือมต่อออกจาก Server หลงัจากนั้น E-mail จะถูก 
Process ท่ีเคร่ือง Client ทั้งหมด  
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IMAP (Internet Message Access Protocol Version) 

IMAP ท างานในแบบ Online Model ผสานกบั Disconnected Model  

 กล่าวคือ การจดัการและการ Process E-mail ทั้งหมดจะถกูจดัการท่ี 
Server เพียงอยา่งเดียว Client มีหนา้ท่ีเพียงแค่อ่าน E-mail หรือส่งค าสัง่ไป 
Process E-mail บน Server เท่านั้น แบบน้ีมีขอ้ดีกคื็อท่านสามารถอ่าน E-mail 
จากท่ีใดกไ็ด ้เน่ืองจาก E-mail จะถกูเกบ็อยูใ่น Server เสมอ และจะมีสถานะ
บอกดว้ยวา่ E-mail ฉบบัใดมาใหม่ ฉบบัใดมีการอ่านหรือตอบกลบัไปแลว้ 

  

Web Base Mail  
 เป็นการใชง้านอีเมลโดยผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ เช่น  
Internet Explorer, Firefox, Chrome เขา้เช็คอีเมลหรือเขียนอีเมลไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลาท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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ตวัอยา่ง Web Base Mail 
 

Living Online 

องคป์ระกอบของ E-mail Address 
 อีเมลแอดเดรส(E-mail Address) คือท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตหรือท่ีอยู่
ของตูจ้ดหมายของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

               penpornc@arschool.ac.th  
                          1           2          3            4  
1. ช่ือบญัชีสมาชิกของผูใ้ช(้User Name)  
2. เคร่ืองหมาย @(at sign) อ่านวา่ "แอท"  
3. ท่ีอยูข่องอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ท่ีเราสมคัรเป็นสมาชิก (Domain Name)  
4. รหสับอกประเภทขององคก์รและประเทศ 
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ความปลอดภยัของการส่งอีเมล 
1. เก็บอีเมลเป็นความลบั 
2. ระมดัระวงัอีเมลน่าสงสัย 
3. พึงระวงัเม่ือจะติดตั้งโปรแกรมใหม่บนคอมพิวเตอร์  
4. สร้างรหสัผา่นท่ีแขง็แกร่ง 
5. อีเมลไม่พึงประสงค ์
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โปรแกรม Microsoft  Outlook 
• ส่วนประกอบหนา้จอ 

กล่องจดหมาย 

รายการจดหมาย 

แสดงตวัอยา่งจดหมาย 

แถบเคร่ืองมือ (ริบบอน) 

การส่งอีเมลถึงบุคคลอ่ืน 
1. ท่ีแทบ็ Home คลิกปุ่ม New E-mail 
2. จะปรากฏหนา้จอ New Message ใหก้ าหนดรายละเอียด 
3. ช่อง Subject: พิมพช่ื์อเร่ืองอีเมล 
4. พิมพร์ายละเอียดอีเมลบนพื้นท่ีการเขียนอีเมล  
5. เม่ือก าหนดรายละเอียดเสร็จแลว้ คลิกปุ่ม Send 
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การส่งอีเมลถึงบุคคลอ่ืน 
 

• การตอบกลบั และส่งต่อ E-mail 
• การเปิดดู E-mail ท่ีไดรั้บ 
• การสร้าง Email Folder 
• การยา้ย Email ลงในFolder 
• การจดัการ Priority E-mail 

 

Living Online 
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การใชง้านปุ่มค าสัง่บน Navigation Pane 
 

การใชง้านปุ่มค าสัง่บน Navigation Pane 
• Mail (จดหมาย) เป็นท่ีเก็บจดหมายเขา้ จดหมายออกจดหมายท่ีถูก

ส่งไปแลว้ และจดัการกบั อีเมลทั้งหมด 
• Calendar (ปฏิทนิ) เป็นท่ีส าหรับบนัทึกการนดัหมาย  และสามารถ

ก าหนดใหแ้จง้เตือนก่อนถึงเวลานดัหมาย 
• Contacts (บุคคลทีต่ิดต่อ) เป็นท่ีเก็บบนัทึกขอ้มูลของผูรั้บอีเมลท่ีติดต่อ

เป็นประจ า  
• Tasks (งาน) เป็นท่ีส าหรับบนัทึกรายการส่ิงท่ีตอ้งท า  โดยเรียงล าดบั

ความส าคญัของงาน และระบุความคืบหนา้ของงานนั้น 
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การสร้างรายช่ือผูติ้ดต่อ 
1. ท่ีแทบ็ Home คลิกปุ่ม New Contact 

การสร้างรายช่ือผูติ้ดต่อ 
2. จะปรากฏหนา้จอ New Contact ใหก้ าหนดรายละเอียด 
3. คลิกปุ่ม  Save & Close เพื่อบนัทึกและปิดหนา้จอ 
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การสร้างรายช่ือผูติ้ดต่อ 
 นอกจากน้ีสามารถบนัทึกรายช่ือผูติ้ดต่อไดแ้บบอตัโนมติัดว้ยการ
คลิกขวาท่ีช่ืออีเมลของผูส่้งบนหนา้จดหมาย แลว้เลือกค าสั่ง Add to 
Outlook Contacts ดงัรูป 

 

การใชง้านปฏิทิน 
1. คลิกแทบ็ Calendar ท่ี Navigation Pane 
2. คลิกวนัท่ี ท่ีตอ้งการแลว้ท าการพิมพข์อ้มูลไดท้นัที 
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รู้จกั Spam mail 
 อีเมลท่ีไม่พึงประสงค ์หรือเป็นประเภทหน่ึงของ Junk mail หรือ
อีเมลขยะ จุดประสงคข์องผูส่้ง spam mail มกัตอ้งการโฆษณาสินคา้ และ
บริการต่าง ๆ ท่ีตวัเองมีอยู ่

Living Online 

การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer 
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รู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม 
 Internet Explorer 

 

รู้จกั IP Address 
 เลขท่ีอยูไ่อพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอา้งอิงในการ
ติดต่อส่ือสาร ประกอบดว้ยเลข 4 ชุด ซ่ึงแยกกนัดว้ยเคร่ืองหมายจุด และ
จะตอ้งไม่ซ ้ ากนั เช่น  
• 202.29.77.131 
• 74.125.135.103 
• http://www.google.com 
• learningthailand.org 

 

Living Online 
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การใช ้Internet Explorer ส าหรับท่องเวบ็ไซต ์
พมิพ์แอดเดรสไปเวบ็เพจทีต้่องการ 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorerเวบ็เพจ (Webpage)  

2. พิมพ ์Address ท่ีตอ้งการในช่อง Address 

3. รอการโหลดสกัครู่ หนา้ของเวบ็เพจถูกโหลดข้ึนมา 

การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การน าภาพจากอนิเทอร์เน็ตมาเป็นพืน้หลงัของจอภาพ 

1. เขา้หนา้เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ 

2. คลิกขวาเหนือภาพท่ีตอ้งการ เลือกค าสัง่ Set as Background 
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การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การบันทกึภาพจากอนิเทอร์เน็ต (Save) 

1. คลิกขวาเหนือภาพท่ีตอ้งการ 

2. คลิกเลือกค าสัง่ Save Picture As…  

3. เลือกสถานท่ีจดัเก็บ Save in: เปิดโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการจดัเก็บ 

4. พิมพช่ื์อไฟลใ์นช่อง File name 

5. คลิกปุ่ม Save เพ่ือเก็บไฟล ์

การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การบันทกึภาพจากอนิเทอร์เน็ต (Save) 
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การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การดูหลาย ๆ เวบ็เพจพร้อมกนั 

 หากเวลาในการท่องอินเทอร์เน็ตมีจ ากดั ดงันั้นจึงควรใชเ้วลาแต่ละคร้ังให้
คุม้ค่าท่ีสุด  หากวา่เปิดเวบ็เพจเดียว แลว้รอจนอ่านจบอาจจะไม่คุม้ค่าวิธีการท่ีจะท า
ให้คุ ้มค่า จึงควรท างานหลายๆ อย่างพร้อมกันโดยการโหลดเว็บเพจในหลายๆ 
หนา้ต่าง แลว้เลือกอ่านหน้าท่ีโหลดสมบูรณ์ก่อน ในขณะท่ีรอโหลดเวบ็เพจในหน้า
อ่ืนๆ ดังนั้นขณะท่ีรอโหลด ควรจะเปิดเอกสารหน้าต่างใหม่ เพ่ือช่วยให้สามารถ
โหลดหลายๆ เพจไดพ้ร้อมๆ กนั 

การเปิดแทบ็หรือหนา้ต่างใหม่ใหก้บัลิงค ์
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การพิมพเ์วบ็เพจออกทางเคร่ืองพิมพ ์
 ก่อนสัง่พิมพส์ามารถปรับแต่งค่าการพิมพไ์ด ้ดงัรูป 

รีเฟรชเวบ็เพจเพื่อดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 
 กรณีท่ีมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ หรือเว็บเพจบางหน้าขณะท่ีเราเปิดใช้งาน 
Internet Explore อยูน่ั้น หากตอ้งการดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด สามารถคลิกท่ีปุ่ม 
Refresh ท่ีมีสญัลกัษณ์เป็นรูป        หรือกดปุ่ม F5 บนคียบ์อร์ด 
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รีเฟรชเวบ็เพจเพ่ือดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 
 

การเพิ่มเวบ็เพจในรายการโปรด 
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การปรับแต่ง Internet Explorer 
 

แทบ็ คือ ส่วนหวัขอ้แต่ละกลุ่มท่ีใช้
ส าหรับการตั้งค่าในเร่ืองนั้น ๆ 

เป็นส่วนแสดงการปรับแต่ง  
ซ่ึงแต่ละชนิดสามารถปรับแต่ง
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ปรับแต่งทัว่ไปในแทบ็ General 
คลิกแทบ็ General 

ใชเ้วบ็เพจหนา้ปัจจุบนั
เป็นหนา้แรกของการ
เปิดโปรแกรม IE 

ใชเ้วบ็เพจหนา้วา่งตั้งไวเ้ป็น
หนา้แรกของการเปิด
โปรแกรม 

ใชเ้วบ็เพจหนา้ท่ี
โปรแกรม IE ตั้งไวใ้ห้
เป็นหนา้แรกของการ
เปิดโปรแกรม 
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การคน้หาแหล่ง Download โปรแกรม 
www.thaiware.com 

 เป็น Website ของคนไทยท่ีท าการรวบรวมโปรแกรมส าหรับ Download จะมี
ทั้งโปรแกรมท่ีเป็น Freeware และ Shareware รวมไปถึงจะบอกถึงคุณสมบัติของ
โปรแกรมต่าง ๆ การใชง้าน 

การคน้หาแหล่ง Download โปรแกรม 
www.download.com 

 เป็น Website ตน้แบบและบุกเบิกของทางเมืองนอกท่ีให้บริการเก่ียวกบัการ 
Download โปรแกรม โดยมีฐานข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมต่างๆ ท่ีใหญ่ และมี
ประสิทธิภาพ มีการแยกหมวดหมู่ของแต่โปรแกรมอยา่งเด่นชดั  
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การคน้หาขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Search Engine) 
ยกตวัอย่างการค้นหาโปรแกรม ACDSee  เช่นระบุไปวา่ ACDsee +:*.exe ;.rar ;.zip  

ยงัสามารถใช้ค  าส าคญัและเน้นในการระบุนั้น โดยใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ (" ")  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  "ACDsee v6" +:*.exe ;.rar ;.zip" เป็นการเนน้วา่ผลการคน้หาตอ้งมี
ค าวา่ "ACDsee v6" นัน่เอง หรือใชว้ิธีการพิมพ ์ดงัตวัอยา่งน้ี  เช่น ตอ้งการคน้หาค าว่า 
Computer แต่ไม่ตอ้งการให้ข้ึนค าว่า Hardware สามารถพิมพล์งในช่องคน้ไดโ้ดยใส่
เคร่ืองหมาย + ลงไปก่อนค าว่า Computer และเคร่ืองหมาย – หน้าค าว่า Hardware  
Search Engine จะคน้หาเฉพาะค าว่า Computer ข้ึนมาให้อย่างเดียวโดยไม่มีค าว่า 
Hardware ติดมาดว้ย 

 ส่วนเคร่ืองหมายท่ีมีการระบุไป  เช่น ดอกจนั (*)  ตรงน้ีจะเป็นการบ่งบอกถึง
ความหมายส่วนขยายของไฟลโ์ปรแกรมนั้นเอง  เช่น *.exe *.rar *.doc *.zip เป็นตน้ 

การคน้หาขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Search Engine) 
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Wikipedia คืออะไร 
Wikipedia  
 สารานุกรมเสรีหลายภาษาบนอินเทอร์เน็ต ท่ีทุกคนสามารถอ่าน
และปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหา ซ่ึงท าใหว้กิิพีเดียกลายเป็นสารานุกรมท่ีไดรั้บ
การแกไ้ข รวบรวมและดูแลรักษาจากอาสาสมคัรหลายลา้นคนทัว่โลกผา่น
ซอฟตแ์วร์ช่ือมีเดียวกิ 
 

ลิขสิทธ์ิบนเวบ็ไซต ์(Copyright Material) 
• ส่ิงท่ีควรค านึงเม่ือสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตแลว้ตอ้งการน ามาใช ้

– หลกัการใชง้านโดยชอบธรรม เช่น นกัเรียนใชข้อ้มูลผูอ่ื้นในเอกสารงานวจิยั
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของ แต่ควรใหเ้ครดิต 

– ขอ้มูล ภาพ เสียง ส่ือมลัติมีเดียต่างๆ ไม่ควรละเมิด 

• ขอ้ควรค านึงเก่ียวกบัการโพสตข์อ้มูล 
– ตอ้งไม่ละเมิดผูอ่ื้นใหเ้กิดความเสียหาย 

 

 
 

Living Online 
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ความรู้ทัว่ไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

ขอ้ดีของโลกออนไลนท่ี์มีต่อทางดา้นสังคม 
• ทางดา้นธุรกิจท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารโดยตรงกบัเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ 

ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
• การท าธุรกรรมคา้ปลีกรับการจดัการแบบระบบหนา้ร้านทางเวบ็ไซต ์ท่ีช่วยใหก้ารช าระเงินดว้ยดว้ยบตัร

เครดิต  
• ท าธุรกรรมธนาคารออนไลนผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัการเงิน 
• ประเมินผล และโตต้อบส่ือโดยใชอี้เมล รวมโพสตข์อ้ความ ประกาศ บนอินทราเน็ตหรือ 

เอก็ซท์ราเน็ต  
• ใชอี้เมลผา่นทางหอ้งแชท บลอ็ก และทางเครือข่ายเวบ็ไซตข์องเพื่อน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนักบั

เพื่อน 
• บริการทางออนไลนเ์พื่อใหใ้ชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• ใชโ้ปรแกรมการประชุมผา่นเวบ็อยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเป็นไปในทางใดทางหน่ึงขององคก์ร 
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ขอ้ดีของโลกออนไลนท่ี์มีต่อทางดา้นสังคม 

• Global Positioning System (GPS) 
• E-Learning  
• การส่ือสารโทรคมนาคม 
• อพัโหลด ดาวน์โหลดขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูพ้ิการ  
• ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดง่้ายข้ืน 

ระบบคอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เน็ต และสังคม 

E-Commerce 
E-Commerce คือ การด าเนินธรุกิจการคา้ หรือการซ้ือขายบนระบบเครือข่ายอิน
เทอร์เนต โดยผูซ้ื้อ สามารถด าเนินการ เลือกสินคา้ ค านวณเงิน ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
โดยใชว้งเงินในบตัรเครดิต ไดโ้ดยอตัโนมติั 
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ตวัอยา่ง Media Technology 
พอดแคส หรือ พอดแคสติง (Podcasting) คือขั้นตอนของการเผยแพร่เสียง รวมไปถึง
การพดูคุย เล่าเร่ือง สนทนาเร่ืองต่างๆ ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 

RSS 

RSS หรือ Really Simple Syndication คือรูปแบบไฟลข์องภาษา XML ใชส้ าหรับการ
แบ่งปันหวัเร่ือง ขอ้มูลบนเวบ็ระหวา่งเวบ็ดว้ยกนั หรือส าหรับดึงข่าวจากเวบ็ต่างๆ มา
แสดงบนเวบ็ของเรา 
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Social Network 
Social Network  

 สงัคมออนไลน์ คือการท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกั และเช่ือมโยงกนั 
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์เรียกวา่เป็น เวบ็ Social Network ก็คือ
เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนันัน่เอง 

VOIP 
VoIP (Voice over IP) วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใชง้านโทรศพัทโ์ดยผา่น
อินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกวา่ อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี 

http://www.aof-aha.com/wp-content/uploads/2011/04/voip.png
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Blog 
Weblog 

 

ตวัอยา่ง Online Education 
 

Living Online 
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การประเมินท่ีมาของแหล่งขอ้มูลในโลกออนไลน์ 
• ขอ้มลูมีความถกูตอ้ง  
• มีท่ีมาจากเวบ็ไซตข์ององคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 
• ท าการเปรียบเทียบ และแหล่งท่ีน่าเช่ือถือในการซ้ือขายสินคา้ออนไลนไ์ด ้
• ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได ้
• ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้ขียนและผูเ้ผยแพร่ 
• แหล่งขอ้มลูท่ีมีตวัตน และมีแหล่งอา้งอิง 
• มีการจดัล าดบัของเวบ็ไซต ์เพ่ือในการคน้หาขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 
• ขอ้มลูท่ีมีการระบุ รองรับ วิธีการส าหรับเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการ 
• ขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตจะถกูตอ้งแม่นย  า มีความทนัสมยั 
• ตอ้งมีความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ 

หลกัทางศีลธรรมจรรยา และหลกักฎหมาย ในโลกออนไลน ์

• ขอ้มูลผา่นการตรวจสอบ ความถูกตอ้ง หรือความเท่ียงธรรม 
• หลกัการโดยชอบธรรม 
• การใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต ์
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การจดัการความเส่ียงความเสียหายของขอ้มูล 
• อุปกรณ์จดัเก็บส ารองขอ้มูลท่ีเหมาะสม (Storage Backup)  
• เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเม่ือเกิดภยัพิบติั (Disaster Recovery) 

Living Online 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโลกออนไลน ์

การรับรู้ และการปกป้องคอมพวิเตอร์จากภัยคุกคามซอฟต์แวร์ 

ท าความเข้าใจ และรู้จักกบัไวรัส 

 ไวรัสทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และติดในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นจะเขา้สู่
ระบบไดด้ว้ยการผา่นไฟลท่ี์ใชร่้วมกนับนเครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต หรือ
อาจเกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ียา้ยจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงโดยหรือติดไปกบัธมัไดร์ฟ ฮาร์ดิส 
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ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโลกออนไลน ์
ความปลอดภัยของข้อมูล 
1. Hacker คือ  บุคคลท่ีหวงัร้ายกบัองคก์รแบบไม่ตั้งใจ อาจเพียงอยากจะ

ตอ้งการทดสอบถึงความรู้ท่ีตนเองมี หรือส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ท่ี
อยากรู้ระบบหรืออยากหาความรู้เพ่ิมเติมจึงไดเ้ขา้สู่ระบบระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองคก์รแต่ไม่มีเจตนาท าใหห้น่วยงานหรือ
องคก์รนั้นเสียหายหรือท าลายขอ้มลูโดยเจตนา 

2. Cracker คือ  ผูท่ี้แอบเขา้ใชร้บกวนระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือ
องคก์รอ่ืนท่ีอยูห่่างใกลด้ว้ยเจตนาร้ายอาจจะเขา้ไปท าลายขอ้มลูท่ีส าคญั
หรือสร้างความเสียหายใหก้บัระบบ Network ขององคก์รอ่ืน  หรือขโมย
ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ 

 
 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

• ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส 
• เปิดการท างานของ Window Firewall 
• หากมีการดาวนโ์หลดไฟลค์วรท าการสแกนไฟลก่์อนเปิด 
• ขอ้มูลบนเวบ็ไซตจ์ะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่ง

ต่าง ๆ มากกวา่หน่ึงแห่ง จึงจะมัน่ใจและถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
(validity) 

• ซอฟตแ์วร์บางอยา่งไม่ท างาน ใชเ้วลานานผดิปกติในการเรียก
โปรแกรมข้ึนมาท างานหรือไม่สามารถเปิดข้ึนได ้ควรตรวจสอบหรือ
ลบทิ้งแลว้ลงโปรแกรมใหม่ 
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ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

• หากติดตั้งอุปกรณ์เช่น ธมัไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก ์ท่ีเส่ียงต่อการติดไวรัส ให้
สแกนก่อนเสมอ 

• หากมีขอ้ความปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอ ถา้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ควรท าการ
เปิดไฟลน์ั้น 

• ตรวจสอบอีเมลใหล้ะเอียดวา่เป็นขอ้ความจากผูส่้งท่ีรู้จกั 
• เปล่ียนหรือตั้งรหสัผา่นใหย้าก และไม่ควรใหเ้คร่ืองจ ารหสัผา่นไว ้
• หากคอมพิวเตอร์เร่ิมท างานชา้ลง หรือมีปัญหากบัโปรแกรมบ่อย ใหรี้บ

ท าการส ารองขอ้มูลและท าการตรวจสอบทนัที 

การสร้างสภาพแวดลอ้มโตะ๊ท างานท่ีปลอดภยั 
 



04/11/57 

62 

การป้องกนัการบาดเจบ็ส่วนบุคคล 
• โตะ๊ท างานควรวาง แป้นพิมพ ์เมาส์ให้ไดร้ะยะพอดี 
• หนา้จอคอมพิวเตอร์ควรปรับให้อยูร่ะดบัสายตา ดว้ยระยะห่างท่ีเหมาะสม 
• ลดแสงจา้หรือแสงสะทอ้นบนหนา้จอ 
• ท่านัง่ ใหต้  าแหน่งแขน ขอ้มือตั้งตรง  

ไม่ห่างหรือเอียงแขนชิดล าตวั  
• เทา้วางราบกบัพื้นไม่ยกขาหรือนัง่ไขวห่า้ง 

การป้องกนัการบาดเจบ็ส่วนบุคคล 
• ใหเ้วลาในการเปล่ียนอริยาบท เพื่อละสายตาหรือ เดินใหค้ลายปวดเม่ือย  
• ไม่ควรใชเ้วลานัง่ หรือจบัเมาส์ท่าเดิมนาน ๆ 
• เกา้อ้ีควรไดส้มดุลกบัสรีระร่างกายของผูน้ัง่  

มีพนกัพิงหลงั 
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โรคจากการท างาน “Office Syndrome” 
• กลา้มเน้ืออกัเสบ  
• ปวดเม่ือยตามอวยัวะต่างๆ อาทิ หลงั ไหล่ บ่า แขน หรือขอ้มือ  
• หมอนรองกระดูกเคล่ือน 
• การลา้ทางสายตา สายตาสั้น จอประสาทตาเส่ือม 

สาเหตุ และอาการของ Office Syndrome  

1. การนัง่ไขวห่า้ง 
2. การนัง่กอดอก 
3. การนัง่หลงังอ หลงัค่อม 
4. การนัง่เบาะเกา้อ้ีไม่เตม็กน้ 
5. การยนืพกัลงน ้าหนกัดว้ยขาขา้งเดียว  

6. การยนืแอ่นพุง/หลงัค่อม 
7. การใส่ส้นสูงเกินน้ิวคร่ึง 
8. สะพายกระเป๋าหนกัขา้งเดียว 
9. ห้ิวของหนกั ๆ ดว้ยน้ิวบ่อย ๆ 
10. นอนขดตวั หรือนอนตวัเอียง 
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การป้องกนัการปวด 
• ปรับวธีิการยกของท่ีถูกตอ้ง 
• หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีเส่ียงต่ออนัตรายในการปฏิบติังาน 
• เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมถูกตอ้งและทุ่นแรงในการท างาน 
• อยูใ่นท่าท่ีถูกตอ้งในทุกอิริยาบถในการท างาน 
• ฝึกกลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรงสม ่าเสมอ 
• กระจายน ้าหนกัใหส้มดุลไม่ลงน ้าหนกัแค่ขาขา้งใดขา้งหน่ึงนาน ๆ 
• สวมใส่รองเทา้ท่ีเหมาะสม หวัรองเทา้ไม่แคบเกินไป ส้นไม่สูงเกินไป 
• ปรับเปล่ียนอิริยาบถบา้งไม่ควรอยูท่่าเดิมนาน ๆ 

ท่าท่ีถูกตอ้งขณะท างาน 
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ท่าออกก าลงักายท่ีท างาน  

เทคโนโลยสี าหรับผูบ้กพร่อง 
• ทางกาย แขน ขา 
• ทางสายตา 
• ทางการไดย้นิ 

Living Online 
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การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer 

รู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม  Internet Explorer 
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รู้จกั IP Address 
 เลขท่ีอยูไ่อพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอา้งอิงในการ
ติดต่อส่ือสาร ประกอบดว้ยเลข 4 ชุด ซ่ึงแยกกนัดว้ยเคร่ืองหมายจุด และ
จะตอ้งไม่ซ ้ ากนั เช่น  
• 202.29.77.131 
• 74.125.135.103 
• http://www.google.com 
• learningthailand.org 

 

Living Online 

การใช ้Internet Explorer ส าหรับท่องเวบ็ไซต ์
พมิพ์แอดเดรสไปเวบ็เพจทีต้่องการ 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorerเวบ็เพจ (Webpage)  

2. พิมพ ์Address ท่ีตอ้งการในช่อง Address 

3. รอการโหลดสกัครู่ หนา้ของเวบ็เพจถูกโหลดข้ึนมา 
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การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การน าภาพจากอนิเทอร์เน็ตมาเป็นพืน้หลงัของจอภาพ 

1. เขา้หนา้เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการ 

2. คลิกขวาเหนือภาพท่ีตอ้งการ เลือกค าสัง่ Set as Background 

การใชค้  าสั่งในโปรแกรม Internet Explorer 
การบันทกึภาพจากอนิเทอร์เน็ต (Save) 

1. คลิกขวาเหนือภาพท่ีตอ้งการ 

2. คลิกเลือกค าสัง่ Save Picture As…  

3. เลือกสถานท่ีจดัเก็บ Save in: เปิดโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการจดัเก็บ 

4. พิมพช่ื์อไฟลใ์นช่อง File name 

5. คลิกปุ่ม Save เพ่ือเก็บไฟล ์
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การเปิดแทบ็หรือหนา้ต่างใหม่ใหก้บัลิงค ์
 

การพิมพเ์วบ็เพจออกทางเคร่ืองพิมพ ์
 ก่อนสัง่พิมพส์ามารถปรับแต่งค่าการพิมพไ์ด ้ดงัรูป 
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รีเฟรชเวบ็เพจเพื่อดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 
 กรณีท่ีมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ หรือเว็บเพจบางหน้าขณะท่ีเราเปิดใช้งาน 
Internet Explore อยูน่ั้น หากตอ้งการดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด สามารถคลิกท่ีปุ่ม 
Refresh ท่ีมีสญัลกัษณ์เป็นรูป        หรือกดปุ่ม F5 บนคียบ์อร์ด 

รีเฟรชเวบ็เพจเพ่ือดูขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 
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การเพิ่มเวบ็เพจในรายการโปรด 
 

การปรับแต่ง Internet Explorer 
 

แทบ็ คือ ส่วนหวัขอ้แต่ละกลุ่มท่ีใช้
ส าหรับการตั้งค่าในเร่ืองนั้น ๆ 

เป็นส่วนแสดงการปรับแต่ง  
ซ่ึงแต่ละชนิดสามารถปรับแต่ง
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ปรับแต่งทัว่ไปในแทบ็ General 
คลิกแทบ็ General 

ใชเ้วบ็เพจหนา้ปัจจุบนั
เป็นหนา้แรกของการ
เปิดโปรแกรม IE 

ใชเ้วบ็เพจหนา้วา่งตั้งไวเ้ป็น
หนา้แรกของการเปิด
โปรแกรม 

ใชเ้วบ็เพจหนา้ท่ี
โปรแกรม IE ตั้งไวใ้ห้
เป็นหนา้แรกของการ
เปิดโปรแกรม 

แบบฝึกหัด 
1.ซอฟต์แวร์ฝ่ังไคลเอน็ต์และเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นส าหรับโปรแกรมใดมาก
ทีสุ่ด 

A. ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 
B. อีเมล (E-mail)  
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แบบฝึกหัด 
2.การส่ือสารใดเป็นแบบดิจิตอลบรอดแบนด์ 

A. Cable 
B. analog telephone  

แบบฝึกหัด 
3.สัญลกัษณ์ใดบ่งช้ีว่า E-Mail ฉบับน้ันมีความส าคัญสูง  

A.   
 
B.    
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แบบฝึกหัด 
4.การกระจายข่าวลอืทีไ่ม่เป็นความจริงบนเวบ็บลอ็กมีความผดิตามใด 

A. ผดิศีลธรรมจรรยา 
B. ผดิกฏหมายและผดิศีลธรรมจรรยา  

แบบฝึกหัด 
5.กระบวนการทีท่ าให้อเีมลส่งไปถึงผู้รับทีร่ะบุและผู้อื่นอ่านได้ยากคือข้อใด 

A.  decryption 
B.  encryption  
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แบบฝึกหัด 
6. การแก้ไขข้อมูลใน Wikipedia ควรกระท าโดยบุคคลใด 
 

A. ทุกคนสามารถแกไ้ขได ้
B. ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

แบบฝึกหัด 
7. Podcasting เป็นเทคโนโลยทีีส่ าหรับส่ือใด  

A. สถานีวทิย ุ
B. หนงัสือพิมพ ์  
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แบบฝึกหัด 
8.ข้อใดคือตัวอย่างของ social network site 

A. Line 
B. Twitter  

แบบฝึกหัด 
9. E-Learning คืออะไร 

A. พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
B. การศึกษาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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แบบฝึกหัด 
10. เมื่อต้องการเขียนอเีมลควรใช้ค าส่ังใด 

A.   
 
 

B.   

 

แบบฝึกหัด 
11.ค าส่ังข้อใดใช้ส าหรับแก้ไขรายช่ือผู้ติดต่อ 

A.   
 
 

B.    
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แบบฝึกหัด 
12. โทรศัพท์เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยใีด 

A. Radio 
B. VoIP  

แบบฝึกหัด 
13. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของเครือข่าย 

A. ระบบปฏิบติัการ Windows 
B. อินเทอร์เน็ต  
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แบบฝึกหัด 
14. ข้อใดเป็นการส่ือสารแบบ real time 

A. หอ้งสนทนา(chat room) 
B. เวบ็บล็อก (blog)  

แบบฝึกหัด 
15. ข้อใดเป็นตัวอย่างของ IP Address 

A. 74.125.135.103 
B. http://www.google.com  


