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ความหมายของอินเทอรเ์น็ต 

     อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่
โลกเข้าด้วยกัน ใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการท างาน การติดต่อส่ือสาร และความบนัเทิง เพราะเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายนับว่าเป็นเครือข่ายท่ีกว้างขวางท่ีสุดในปัจจุบัน  การศึกษาความหมายและ
พฒันาการของอินเตอร์เน็ต จะชว่ยให้รู้จกัและเข้าใจอินเตอร์เน็ตมากขึน้ 

 
พฒันาการอนิเทอรเ์น็ต 
     ปี พ.ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ท าให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนกัถึงปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึน้ ดงันัน้ ค..ศ. 2512 (1969) กองทพัสหรัฐต้องเผชิญหน้ากบัความเส่ียงทางการทหาร และความ
เป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถกูท าลายล้าง ศนูย์คอมพิวเตอร์ และระบบ
การส่ือสารข้อมูล อาจท าให้เกิดปัญหาทางการรบ และในยุคนี ้ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีหลากหลายมากมาย
หลายแบบ ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้ จึงมีแนวความคิด ในการวิจัย
ระบบท่ีสามารถ เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแลกเปล่ียนข้อมลู ระหว่างระบบท่ีแตกตา่งกนัได้ ตลอดจน
สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ผิดพลาดแม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเคร่ือง หรือสายรับส่งสญัญาณ 
เสียดายหรือถกูท าลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกนั (DoD = Department of Defense) ได้ให้ทุนท่ีมีช่ือว่า 
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใต้การควบคมุของ Dr. J.C.R. Licklider 
ได้ท าการทดลอง ระบบเครือข่ายท่ีมีช่ือว่า DARPA Network และต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet 
(Advanced Research Projects Agency Network) และตอ่ได้มาพฒันาเป็น INTERNET ในท่ีสดุ 
การเร่ิมต้นของเครือขา่ยนี ้เร่ิมในเดือน ธนัวาคม 2512 (1969) จ านวน 4 มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัยทูาห์ 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีซานตาบาบารา 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีลอสแองเจลิส 
สถาบนัวิจยัของมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

และขยายตอ่ไปเร่ือยๆ เป็น 50 จดุในปี พ.ศ. 2515 จนเป็นหลายล้านแหง่ทัว่โลกทีเดียว 
     งานหลกัของเครือข่ายนี ้คือ การค้นคว้าและวิจยัทางทหาร ซึ่งอาศยัมาตรฐานการรับส่งข้อมลูเดียวกนั ท่ี
เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) ท าหน้าท่ีควบคมุการรับส่งข้อมลู การตรวจสอบความผิดพลาด



ในการส่งข้อมลู และตวักลางท่ีเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองเข้าด้วยกนั และมาตรฐานนีก็้มีจุดอ่อนในการ
ขยายระบบ จนต้องมีการพฒันามาตรฐานใหม่ 
 พ.ศ. 2525 ได้มีมาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) อนัเป็นก้าวส าคญัของอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมาตรฐานนีท้ าให้คอมพิวเตอร์ตา่งชนิดกนั สามารถ
รับส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้จากระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีอยู่ในยคุนัน้ ไม่สามารถตอบสนองการส่ือสารได้ บริษัทเบลล์  (Bell) ได้ให้ทนุการศกึษาแก่ 
ห้องทดลองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่ง ในสมยัต่อมา คือ Bell's Lab ให้ทดลองสร้าง ระบบปฏิบตัิการแห่ง
อนาคต (ของคนในยุคนัน้) เดนนิส ริสซี และ เคเน็ต ทอมสนั ได้ออกแบบ และพฒันาระบบท่ีมีช่ือว่า UNIX 
ขึน้ และแพร่หลายอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการแพร่หลายของระบบ Internet เน่ืองจากความ สามารถ ใน
การส่ือสารของ UNIX และมีการน า TCP/IP มาเป็นสว่นหนึง่ของระบบปฏิบตัิการนีด้้วย 

 
 พ.ศ. 2529 มลูนิธิวิทยาลยัศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Science Foundation - NSF) ได้
วางระบบเครือข่ายขึน้มาอีกระบบหนึ่ง เรียกว่า NSFNet ซึ่งประกอบด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 5 เคร่ืองใน 5 
รัฐ เช่ือมต่อเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และมีการใช้มาตรฐาน TCP/IP เป็น
มาตรฐานหลกัในการรับสง่ข้อมลู สง่ผลให้การใช้งานเครือขา่ยเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 หลงัจากนัน้ก็มีเครือข่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้มาเช่น UUNET, UUCP, BitNet, CSNet เป็นต้น และตอ่มาได้
เช่ือมตอ่กนั โดยมี NSFNet เป็นเครือขา่ยหลกั ซึง่เปรียบเสมือนกระดกูสนัหลงัของเครือขา่ย (Backbone) 
 ในปี พ.ศ. 2530 เครือข่าย ARPANET ได้รวมกบั NSFNET และลดบทบาทตวัเองลงมา เปล่ียนไปใช้
บทบาทของ NSFNet แทน และเลิกระบบ ARPANET ในปีพ.ศ. 2534 



ในปัจจบุนั Internet เป็นการตอ่โยงทางตรรกะ (Logic) ของระบบคอมพิวเตอร์นบัล้าน ๆ เคร่ือง และโยง
กบัระบบ Wide Area Network (WAN) ตา่งๆ เช่น MILNET, NSFNET, CSNET, BITNET หรือแม้แต ่เครือข่าย
ทางธุรกิจ เช่น IBMNET, CompuServe Net และอ่ืน ๆ ภายใต้โปรโตคอล ท่ีมีช่ือว่า TCP/IP โดยท่ีขนาดของ
เครือขา่ย ครอบคลมุไปทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย และมีการขยายขอบเขตออกไป อยา่งไมห่ยดุยัง้ 

  
ระบบ Internet เป็นการน าเครือขา่ยขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก ท่ีมีการตอ่เสมือนกบั ใยแมงมมุ หรือ World 

Wide Web หรือเรียกย่อๆ ว่า WWW (มีการบญัญัตศิพัท์วา่ เครือข่ายใยพภิพ) ในระบบนีเ้ราสามารถ
เปรียบเทียบ Internet ได้ สองลกัษณะคือ ลกัษณะทางกายภาพ และทางตรรกะ ในทางกายภาพ (Physical) 
นัน้ Internet เป็นเครือข่ายท่ีรับอิทธิพลจาก เครือขา่ยโทรศพัท์โดยตรง ในสหรัฐอเมริกา บริษัทท่ีเป็นผู้
ให้บริการ Internet ก็เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจ ทางโทรศพัท์ เชน่ MCI, AT&T, BELL เป็นต้น และอีกลกัษณะหนึง่ 
ท่ีเป็นความเดน่ของระบบ คือลกัษณะทางตรรกะ หรือ LOGICAL CONNECTION ท่ีเป็นเสมือนใยแมงมมุ 
ครอบคลมุโลกไว้ 

 
อินเทอรเ์น็ตมีความส าคญัอยา่งไร 
 การท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถเคล่ือนย้ายข่าวสารข้อมลูจากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ได้ โดยไม่
จ ากดัระยะทาง สง่ข้อมลูได้หลายรูปแบบทัง้ข้อความตวัหนงัสือ ภาพ และ เสียง โดยอาศยัเครือขา่ย
โทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนบัเป็น อภิระบบเครือขา่ย ท่ียิ่งใหญ่มาก มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หลายล้านเคร่ืองทัว่โลกเช่ือมตอ่ กบัระบบ ท าให้คนในโลกทกุชาตทิกุภาษาสามารถติดตอ่ส่ือสาร
กนัได้ โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทัง้โลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึง่ท่ีทกุคนในบ้านสามารถพดูคยุกนัได้ตลอด 
24 ชัว่โมง ประหยดัเวลา คา่ใช้จา่ย แตเ่กิดประโยชน์ตอ่สงัคมโลกปัจจบุนั 

อ้างอิง : http://pirun.ku.ac.th/~b5011160/Untitled-3.html  


