
http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  1 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

 

 

  

 

 

 

 
การใชงานอนิเทอรเ์น็ตสาหรบัผูเ้ร ิม่ตน้้ ํ  



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  2 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

การใชงานอนิเทอรเ์น็ตสาหรบัผูเ้ร ิม่ตน้้ ํ  

จาํนวน 12 ชวโมงั่  

วตัถปุระสงค ์ 

1. ผูอ้บรมสามารถบอกความสามารถและหนา้ทีข่อง Internet ได ้ 

2. ผูอ้บรมสามารถรับ สง ่ E-Mail ได ้ 

3. ผูอ้บรมสามารถคน้หาขอ้มลูดว้ย Search Engine ได ้ 

4. ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งสามารถใชงานอนิเทอรเ์น็ตได ้้   

5. สามารถสรา้ง Account และรับสง ่ E-Mail พรอ้มสามารถตดิตอ่สอสารผา่นื่

อนิเทอรเ์น็ตได ้ 

6. สามารถสบคน้ขอ้มลูดว้ยขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอืสบคน้ตา่งๆ ได ้ื ื   

การจดัเตรยีมโปรแกรมกอ่นการอบรม  

1. ระบบปฏบิตักิาร Windows XP/2000/ME/98  

2. Web Browser  

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั  

ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรู ้ ความสามารถทีไ่ดร้ับจากการอบรมไปประยกุตใ์ชในการทํางานและ้

การดําเนนิชวติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทธภิาพี ิ  

 

หวัขอ้การอบรม  

อนิเทอรเ์น็ต เป็นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเชอมโยงคอมพวิเตอรท์ัว่โลกื่ เขา้ดว้ยกนั โดยไม่

จํากดัวา่เป็นเครือ่งรุน่ใด ของบรษัิทใด อนิเทอรเ์น็ตเทคโนโลยทีีพ่ัฒนาขึน้โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เครอืขา่ย World Wide Web (WWW) ทีส่ามารถทําใหเ้ครอืขา่ยนีส้งภาพ เสยง และสออืน่ๆ เชนวดิโีอ่ ี ื่ ่  

ดนตร ี นัน้ ทําใหป้ระชาคมโลกเกดิความตืน่ตวั เพิม่ปรมิาณผูใ้ชอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกกวา่ ้ 200 ลา้นคนใน

ปัจจบุนั การพัฒนาอยา่งไมห่ยดุยัง้ในทกุๆดา้นของเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต ความตอ้งการคน้หาขอ้มลูและการ

ใชบรกิารตา่ง ๆ้  ในอนิเทอรเ์น็ตจงึเป็นสงทีม่คีวามสาคญัในโลกปัจจบุนัิ่ ํ   
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บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอนเทอรเ์น็ติ  
 ในปจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มบีทบาทในชวีติประจาํวนัของั มนุษยเ์ราเป็นอยา่งมาก ดงันัน้เราควร
จะเรยีนรูแ้ละใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
 

1.1 อนเทอรเ์น็ตคืออะไร ิ  

 อนิเทอรเ์น็ต คอื ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ทีส่ดุของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อ
เครือ่งคอมพวิเตอรห์ลายๆ เครือ่งจากทัว่โลกมาเชื่อมต่อเขา้ดว้ยกนั ซึง่ชว่ยใหส้ามารถตดิต่อสือ่สารและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัไดท้ัว่โลก 
 ในการตดิต่อกนัระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์จาํเป็นตอ้งมกีารระบุวา่ สง่มาจากไหน สง่ไปใหใ้คร 
ซึง่ตอ้งมกีารระบุ ชื่อเครือ่ง (คลา้ยกบัเลขทีบ่า้น) ในอนิเทอรเ์น็ตใชข้อ้ตกลงในการตดิต่อทีเ่รยีกวา่ 
TCP/IP (ขอ้ตกลงทีท่าํใหค้อมพวิเตอรต์ดิต่อกนัได)้ ซึง่จะใชส้ิง่ทีเ่รยีกคา่ “ไอพ-ีแอดเดรส” (IP-Address) 
ในการระบุชื่อเครือ่งจะไมม่เีบอรท์ีซ่ํ้ากนัได ้ 
 

1.2 คาํศพัทต์างๆ ท่ีควรรูเ้ก่ียวกบัเว็่ บ 

 World Wide Web หรอืทีม่กัพมิพแ์บบยอ่ๆ วา่ www เป็นการใหบ้รกิารในรปูแบบหน่ึงของ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยเป็นคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการเรยีกหน้าเวบ็เพจต่างๆ ทีอ่ยูบ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตให้
ขึน้มาแสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้
 เวบ็เพจ (Web Page) คอื เอกสารทีแ่สดงขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ทัง้ในรปูแบบของตวัอกัษร 
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวบนอนิเทอรเ์น็ต โดยแต่ละหน้าของเวบ็เพจจะถูกเขยีนขึน้มาจากภาษา 
HTML (Hypertext Markup Language)  
 เวบ็ไซต ์(Web Site) คอื การรวบรวมหน้าเวบ็เพจและขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาจดัเกบ็ไว้
รวมกนัเป็น 1 เวบ็ไซต ์ดงันัน้ ในแต่ละเวบ็ไซตจ์งึประกอบไปดว้ยหน้าเวบ็เพจต่างๆ หลายหน้าทีม่ลีงิก์
ขอ้มลูเชื่อมโยงถงึกนั 
 โฮมเพจ (Homepage) คอื เวบ็เพจทีเ่ป็นหน้าแรกสดุของเวบ็ไซตโ์ดยจะเปรยีบเทยีบเหมอืน
ประตูทางเขา้ทีอ่ยูห่น้าบา้น เพือ่ใหผู้ม้าเยอืนเปิดเขา้ไปเยีย่มชมเวบ็เพจและขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยูใ่นเวบ็ไซต ์
ดงันัน้ ในหน้าโฮมเพจน้ีจงึมกัประกอบไปดว้ยลงิกท์ีเ่ชื่อมโยงไปยงัหน้าเวบ็เพจอยูจ่าํนวนมาก เพือ่ใหผู้้
เยีย่มชมเวบ็ไซตส์ามารถคลกิเขา้ไปดหูน้าเวบ็เพจต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็  
 ลงก ์ิ (Link) คอื สว่นทีใ่ชใ้นการเชื่อมต่อเวบ็เพจเขา้หากนั และเป็นสว่นทีใ่หผู้ใ้ชส้ามารถเปิดเวบ
เพจหน้าถดัไป เพือ่ดขูอ้มลูตามทีล่งิกน์ัน้ๆ เชื่อมต่อไว ้โดยลงิกเ์ป็นไดท้ัง้ขอ้ความและภาพ 
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 0บทท่ี 2 Web Browser 
โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอรคื์ออะไร 
 โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) คอื โปรแกรมทีใ่ชแ้ปลงภาษา HTML แลว้แสดงผล
เป็นหน้าเวบ็เพจตามทีผู่ใ้ชฝ้งไคลแอนตไ์ดร้อ้งขอไปั ่  สาํหรบัโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอรท์ีไ่ดร้บัความนิยม
ในปจจุบนั คอื ั Internet Explorer, FireFox หรอื Opera เป็นตน้ 
 
เวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) หรอื โปรแกรมค้นดเูวบ็ คอื โปรแกรมทีใ่ชแ้ปลงภาษา HTML แลว้
แสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้ฝงไคลแอนต์ได้ร้องขอไป ั ่ หรืออีกความหมายคือโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ทีผู่ใ้ชส้ามารถดขูอ้มลูและโตต้อบกบัขอ้มลูสารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ในหน้าเวบทีส่รา้งดว้ยภาษา
เฉพาะ เช่น ภาษาเอชทเีอ็มแอล (HTML)ที่จดัเก็บไว้ที่ระบบบรกิารเว็บหรอืเว็บเซิร์ฟเวอร์หรอืระบบ
คลงัขอ้มูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมคน้ดูเวบ็เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืในการติดต่อกบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ขนาดใหญ่ทีเ่รยีกวา่เวลิดไ์วดเ์วบ็ 
 
ประวติั 
ทมิ เบอรเ์นอรส์ ล ีแหง่ศูนยว์จิยัเซริน์ (CERN) ไดค้ดิคน้ระบบไฮเปอรเ์ทก็ซ ์โปรแกรมคน้ดเูวบ็ตวัแรกมี
ชื่อว่า เวิลด์ไวด์เว็บ แต่เว็บได้ร ับความนิยมอย่างจริงจังเมื่อ ศูนย์วิจัยเอ็นซีเอสเอ (NCSA) ของ
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์เออรแ์บนา-แชมเปญจน์ สหรฐัอเมรกิา ไดค้ดิโปรแกรม โมเสก (MOSAIC) ซึง่
เป็นโปรแกรมคน้ดเูวบ็เชงิกราฟิก หลงัจากนัน้ทมีงานทีท่าํโมเสกกไ็ดอ้อกไปเปิดบรษิทัเน็ตสเคป 
 
มาตรฐาน 
โปรแกรมคน้ดเูวบ็เชื่อมโยงกบัเวบ็เซริฟ์เวอรผ์า่นมาตรฐานหรอืโปรโตคอลการรบัสง่ขอ้มลูแบบ เอชททีพี ี
(HTTP) ในการสง่หน้าเวบ็ หรอืเวบ็เพจ ปจจุบนัเอชททีพีรีุน่ล่าสดุคอื ั 1.1 ซึง่สนบัสนุนโดยโปรแกรมคน้ดู
เวบ็ทัว่ไป ยกเวน้อนิเทอรเ์น็ตเอกซพ์ลอเรอรท์ีย่งัสนบัสนุนไมเ่ตม็ที ่

ทีอ่ยู่ของเวบ็เพจเรยีกว่ายอูารแ์อล (URL) หรอืยอูารไ์อ (URI) ซึง่รปูแบบมกัจะเริม่ตน้ดว้ยคําว่า 
http:// สําหรบัการตดิต่อแบบเอชททีพี ีโปรแกรมค้นดูเวบ็ส่วนมากสนับสนุนการเชื่อมต่อรูปแบบอื่น
นอกจากน้ี เช่น ftp:// สําหรบัเอฟทพี ี(FTP) https:// สําหรบัเอชททีพีแีบบสนับสนุนการเขา้รหสัขอ้มูล
เพือ่ความปลอดภยั เป็นตน้ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A_%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81_%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/URL
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=URI&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/FTP
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

รปูแบบของไฟลส์าํหรบัเวบ็เรยีกว่าเอชทเีอม็แอล (HTML) และสนับสนุนไฟลร์ปูแบบอื่นๆ เช่น รูปภาพ 
(JPG, GIF, PNG) หรอืเสยีง 
รายช่ือโปรแกรมค้นดเูวบ็ท่ีเป็นท่ีนยมิ  
อนิเทอรเ์น็ตเอกซพ์ลอเรอร ์(Internet Explorer) โดยบรษิทัไมโครซอฟท ์ 
มอซลิลา ไฟรฟ์อกซ ์(Mozilla Firefox) โดยมลูนิธมิอซลิลา  
เน็ตสเคป นาวเิกเตอร ์(Netscape Navigator) โดยบรษิทัเน็ตสเคป  
ซาฟาร ี(Safari) โดยบรษิทัแอปเปิล คอมพวิเตอร ์ 
โอเปรา่ (Opera) โดยบรษิทัโอเปรา่ ประเทศนอรเ์วย ์ 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/GIF
http://th.wikipedia.org/wiki/PNG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2_%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

บทท่ี 3 Internet Explorer 1

 Internet Explorer หรอื IE คอืโปรแกรม Web Browser ของบรษิทั Microsoft ซึง่ไดร้บัความ
นิยมสงูสดุทัว่โลก 
 

สวนประกอบของ ่ Internet Explorer 3.1 

 

 
 
 

  - Address bar คอืชอ่งสาํหรบัพมิพ ์
URL (Uniform Resource Locator) หรอืชื่อของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการตดิต่อ เชน่ www.mict4u.net 

  - ปมุถอยหลงั่  (Back) ซึง่ Internet Explorer เสรมิความสะดวกในการใชง้านดว้ยการแสดง
รายชื่อเวบ็ไซตท์ีเ่ราไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมมาเมือ่ครู ่ทาํใหคุ้ณสะดวกในการเลอืกกลบัไป โดยไมจ่าํเป็น ตอ้ง
คลกิหลายครัง้ใหเ้มือ่ย โดยคลกิทีล่กูศรเลก็ๆ ทีอ่ยูด่า้นขวาของปมุกด่  

  - ปมุเดนิหน้า่  (Forward) การทาํงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัปมุถอยหลงั่  

  - ปมุหยดุ่  (Stop) เป็นการสัง่ให ้Browser หยดุอา่นเวบ็เพจหน้าทีเ่รากาํลงัเรยีกใช ้
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

 - ปมุเรยีกให่ ม ่(Refresh) ถอืเป็นปมุทีใ่ชก้นัประจาํ ่ Browser หากคุณมปีญหาในเชื่อมต่อเวบ็ไซต ์ั

จนทาํให ้Browser เกดิอาการตรีวน แสดงขอ้ความ บนหน้าจอวา่ "The Page can not be displayed ..." 

ใหค้ลิก๊ที ่  หรอืในการทีก่าํลงัใชอ้นิเทอรเ์น็ตแลว้ผลทีไ่ดบ้นหน้าจอไมค่รบ หรอื การเรยีกเวบ็เพจที่
เคยเปิดใชง้านมาแลว้และมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหม ่

  - (Home) ใชเ้มือ่เราตอ้งการทีจ่ะกลบัไปยงัเวบ็ไซตแ์รก ซึง่มกัจะตัง้ไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องคา่ยผูส้รา้ง 
Browser เรากาํหนดการทาํงานของปมุน้ีได้่  โดยเขา้ไปเปลีย่นแปลงที ่Edit > Internet Option คลกิเลอืก 
General ปรบัเปลีย่นเวบ็ไซต ์Home page : address ตามตอ้งการ 

  - ปมุประวตัิ่  (History) เพือ่ดวูา่เราไดไ้ปทอ่งทีเ่วบ็ไซตไ์หนมาแลว้บา้ง 
 

3.2 การใช้งาน Internet Explorer 

1. คลกิทีไ่อคอน  เพือ่เปิด Internet Explorer 
พมิพ ์URL ของเวบ็ไซต ์ลงในชอ่ง Address bar แลว้กดปุม่ Enter 2. 

 

 
 

3. จะได ้Webpage ตามทีเ่ราตอ้งการ 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

บทท่ี 4 Search Engine 
Search Engine คอืเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีใ่ชค้น้หาขอ้มลูหรอืสิง่ทีต่อ้งการบน Internet  Website 

ทีเ่ป็น Search Engine เชน่ www.google.co.th 
 

ขัน้ตอน 
1. เปิด Internet Explorer --> พมิพ ์URL ที ่Address bar : www.google.co.th 
    จากนัน้ใหพ้มิพข์อ้ความหรอืคาํทีต่อ้งการคน้ลงในชอ่งกรอกขอ้ความ 

 
 

จากนัน้กดปมุ ่ Enter บนแปนพมิพ ์้ (Keyboard) จะไดผ้ลการคน้หาดงัรปู 2. 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

3. ใหใ้ชเ้มาสช์ีไ้ปทีห่วัขอ้ทีส่นใจ (ตวัชีเ้มาสจ์ะตอ้งเป็นรปูน้ิวชี)้ จากนัน้ Click ขวา --> Open in New 
Window 

 
 
4. จะได ้Page ใหมข่ึน้มา 1 หน้า โดยที ่Page เดมิจะยงัคงอยู ่ดงัรปู 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

บทท่ี 5 E-Mail 3

5.1 ขัน้ตอนการสมคัรอีเมล ์

1.  คลกิทีไ่อคอน  เพือ่เปิด Internet Explorer 
ชอ่ง Address bar พมิพ ์www.hotmail.com  แลว้กดปมุ ่ Enter จะไดด้งัรปู 2. 

 
 

กดปมุ ลงทะเบยีน่  3. 

 
 

http://www.hotmail.com/
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

 
4.  กดลงทะเบยีนอกีครัง้ 

 
 
5. กรอกขอ้มลู ชื่ออเีมลท์ีต่อ้งการใชง้าน 

 
6.  กาํหนดรหสัผา่นอยา่งน้อย 6 ตวัอกัษร 

 
 

ปอนขอ้มลูเพือ่กาํหนดรหสัผา่น กรณ ีลมืรหสัผา่น้  7. 

 
8. กรอกขอ้มลูของตวัเอง  
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

9. พมิพต์วัอกัษรตามทีเ่หน็ในชอ่งสีเ่หลีย่ม 

 
ตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดอกีครัง้ และกดปมุ ยอมรบั่  10. 

 

 

ขัน้ตอนการสงอีเมล์่  5.2 

1. เขา้หน้าเวบ็ไซต ์www.hotmail.com 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

กรอก ชื่ออเีมล ์และรหสัผา่น และกดปมุ ลงชื่อเขา้ใช ้่  2. 

 
 

กดปมุสรา้ง ่  3. 

 
 
4.   ถงึ : ใหพ้มิพช์ื่ออเีมลท์ีเ่ราตอ้งการสง่ถงึ 
เรือ่ง : ใหพ้มิพช์ื่อหวัขอ้เรือ่งทีเ่ราตอ้งการสง่ถงึเพือ่น  
พมิพข์อ้ความทีเ่ราตอ้งการเขยีนหาเพือ่นใสช่อ่งสีเ่หลีย่มใหญ่ๆ  
เมือ่พมิพเ์สรจ็ กดปมุ สง่ ่ (ทีอ่ยูข่า้งกล่องขอ้ความ) 
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5.3 ขัน้ตอนการรบัอีเมล ์

1.  คลกิกล่องขอ้ความ  
 กล่องขอ้ความ (1) หมายความวา่ มจีดหมายทีย่งัไมไ่ดอ้า่น 1 ขอ้ความ  

 
 
2. เมือ่ปรากฏหน้าน้ี จะพบขอ้ความทัง้หมด และขอ้ความทีย่งัไมไ่ดอ้่านอกี 1 ขอ้ความ สงัเกตจากซอง
จดหมายเปิดและปิด เอาเมาส ์ไปคลกิหวัขอ้เรือ่งทีเ่ราตอ้งการอา่น 
ซึง่จะบอกวา่มาจากใคร เรือ่งอะไร สง่มาเมือ่ไหร ่ 

 
 
 
เมือ่สิน้สดุการใชง้าน ใหก้ดปมุ ลงชื่อออก่  ซึง่จะอยู ่ดา้นบนขวา  
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บทท่ี 6 Download 
การ Download คอืการนําขอ้มลูจาก Internet มาเกบ็ไวท้ีเ่ครือ่งเรา เชน่ เราตอ้งการ Download 
โปรแกรม MSN Messenger มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. เขา้ไปที ่Website : http://th.msn.com จากนัน้คลกิเลอืก   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://th.msn.com/
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2. คลกิ    
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3. จะไดห้น้าต่าง Download ใหค้ลกิทีป่มุ่ Save  เพือ่บนัทกึโปรแกรมลงในเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องเรา 
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4. จะไดห้น้าต่าง Save as 
 4.1 ในสว่นของ Save in ใหท้าํการเลอืก Drive, Folder, Subfolder ทีต่อ้งการจดัเกบ็ 
 4.2 ในสว่นของ File name ใหต้ัง้ชื่อไฟล ์(ควรตัง้ใหส้ือ่ความหมาย)  
 4.3 หลงัจากนัน้คลกิทีป่มุ ่ Save เพือ่บนัทกึขอ้มลู 
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6. หน้าจอแสดงขัน้ตอนขณะทาํการ Download 
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7. หลงัจากนัน้ใหไ้ปตรวจสอบจาก Drive, Folder, Subfolder ทีเ่ราบนัทกึวา่มไีฟลท์ีเ่รา Download มา
หรอืไม ่
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5บทท่ี 7 CHAT 

7.1 MSN คืออะไร 

MSN คือ Messenger  
- MSN Messenger เป็นโปรแกรมสาํหรบัสือ่สารรปูแบบใหมท่ีพ่ฒันาขีน้ไปเรือ่ยๆ ทีร่วมเอา
ความสามารถของ Net meeting เขา้มาดว้ย โดยมคีุณสมบตัเิดน่ดงัน้ี แจง้เตอืนเมือ่มอีเีมลม์าถงึเรา 
สนทนากบัเพือ่นดว้ย Chat พดูคุยหรอืจดัประชุมระหวา่งหลายคนดว้ยภาพและเสยีง รบัสง่ไฟล ์และการ
ขอความชว่ยเหลอืทางไกล ฯลฯ ทาํให ้MSN Messenger เป็นโปรแกรมสือ่สารทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถ
ตดิต่อกบัเพือ่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัใจ 
 
หา MSN Messenger ได้จากท่ีไหน  
-สาํหรบั MSN Messenger น้ี มเีวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารดาวน์โหลดมากมาย เชน่ download.com msn.com 
thaiware.com msn.co.th ถา้หายงัไมเ่จอกล็องคน้หาในเวบ็ดนูะครบั คน้หาคาํวา่ msn กไ็ดแ้ลว้ครบั 
 
ลงทะเบียนขอ Username และ Password ได้จากท่ีไหน  
-หลงัจากเปิดโปรแกรมขึน้มาในครัง้แรกจะตอ้งมกีารลงทะเบยีนเพือ่ขอใชง้านก่อน โดยเราจะตอ้งมบีญัชี
อเีมลข์อง hotmail หรอื MSN อยูแ่ลว้เพือ่ทีจ่ะสามารถ Signin เขา้ไปใชง้านได ้สาํหรบัใครไมม่ ี
Username และ Password สามารถเขา้ไปขอใชบ้รกิารไดท้ี ่www.hotmail.com หรอื www.msn.com ซึง่
เป็นภาษาองักฤษ แต่ถา้ใครดไูมรู่เ้รือ่งกเ็ขา้ไปที ่www.msn.co.th ซึง่เป็นภาษาไทย ขัน้ตอนการสมคัรก็
เหมอืนกบัการสมคัรอเีมล ์เพยีงแต่กรอกชื่อ นามสกุล ชื่ออเีมลท์ีต่อ้งการ รหสัผา่น ฯลฯ เมือ่เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ เรากจ็ะไดอ้เีมล ์1 ชื่อเชน่ jasxy@hotmail.com เป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย 
 

7.2 วธี ิ Signin เข้าไปเลน ่ MSN Messenger  

-คลกิทีป่มุ ่ Start เลอืก Programs แลว้มองหาโปรแกรมทีช่ื่อวา่ MSN Messenger ดบัเบิล้คลกิเขา้ไป  
-คลกิที ่ปมุ่ Signin จะมหีน้าต่างขึน้มาใหเ้รากรอก Username และ Password เขา้ไป เชน่ 

อเีมล ์jasxy@hotmail.com  
username:คอื jasxy  
password: กรอกพาสเวริด์ทีเ่ราสมคัรไว ้ 
แลว้เลอืก OK โปรแกรมกจ็ะ Signin เขา้สูร่ะบบของมนัเอง 
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จากรปูดา้นบน คอืหน้าตาของโปรแกรม MSN ซึง่จะแบ่งออกเป็นสองสว่น คอื.. 
    1. หน้าต่างหลกั : ทีห่น้าต่างน้ีจะแสดงชื่อของเพือ่นๆ เรา ทัง้คนที ่ONLINE และ OFFLINE ซึง่เวลา
เราจะคุยกบัเพือ่นคนไหน กส็ามารถดบัเบิล้คลกิ ทีช่ื่อแลว้ หน้าต่างอกีอนัจะแสดงขึน้มา เรากส็ามารถ
พมิพข์อ้ความสง่ใหเ้พือ่นไดท้นัท ี
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2.หน้าต่างทีเ่ราคุยกบัเพือ่น : ทีห่น้าต่างน้ีเราสามารถพมิพข์อ้ความ คุยกบัเพือ่นไดท้นัท ีแลว้คุณยงั
สามารถให ้MSN แสดงรปูภาพของเรา โดยที ่ทางฝงเพือ่นของเรา กจ็ะเหน็รปูดงักล่าวเชน่กนัั ่  อกีทัง้ยงั
สามารถสง่ ICON ต่างๆ เพือ่สือ่อารมณ์ เพิม่ความสนุกสนานในการ CHAT ไดอ้กีดว้ย 

 

รปูคนท่ีเราคยุด้วย 

รปูของเรา 
ชองสาํหรบั่ กรอกข้อความ 

3. ถา้เราจะตอ้งการ add ชือ่เพือ่นๆใหส้ามารถคุยกะเราได ้สามารถคลกิทีป่มุ ่ add (กรอบสแีดง) จะปรากฏ 
หน้าต่างสีเ่หลีย่มขึน้มาใหเ้รากรอกอเีมลข์องเพือ่น เมือ่กรอกอเีมลเ์สรจ็เรยีบรอ้ย กดปมุ ่ add contact  
 

 



http://www.mict4u.net 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  25 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

6บทท่ี 8 Anti-Virus แบบ Freeware 

8.1 Virus คืออะไร ? 

คอืโปรแกรมประเภทหน่ึง ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ระบบคอมพวิเตอรข์องคุณ ไวรสับางตวั
อาจก่อใหเ้กดิความราํคาญเพยีงเลก็น้อย ไวรสับางตวัอาจทาํใหข้อ้มลูหรอืโปรแกรมการใชง้านเสยีหาย 
หรอืถงึขึน้ไมส่ามารถใชง้านไดเ้ลยทเีดยีว ดงันัน้การศกึษาและทาํความรูจ้กัไวรสั ศกึษาการปองกนั้  ยอ่ม
มสีว่นทาํใหก้ารใชง้านคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
 

8.2 ประเภทของ Virus 

บตูเซกเตอรไ์วรสั (Boot Sector Viruses) หรือ Boot Infector Viruses คอืไวรสัทีเ่กบ็ตวัเอง
อยูใ่นบตูเซกเตอรข์องดสิก ์การใชง้านของบตูเซกเตอรค์อื เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ริม่ทาํงานขึน้มาครัง้
แรก เครือ่งจะเขา้ไปอา่นบตูเซกเตอร ์โดยในบตูเซกเตอรจ์ะมโีปรแกรมเลก็ๆ ไวใ้ชใ้นการเรยีก
ระบบปฏบิตักิารขึน้มาทาํงาน 
           การทาํงานของบูตเซกเตอร์ไวรัสคือ จะเขา้ไปแทนท่ีโปรแกรมท่ีอยใูนบูตเซกเตอร์ โดยทวัไปแลว้่ ่
ถา้ติดอยใูนฮาร์ดดิสก่  ์จะเขา้ไปอยบูริเวณท่ีเรี่ ยกวา ่ Master Boot Sector หรือ Partition Table ของ
ฮาร์ดดิสกนนั ถา้บูตเซกเตอร์ของดิสกใดมีไวรัสประเภทนีติดอยู์ ์ ่้ ้  ทุกๆครังท่ีบูตเคร่ืองขึนมา เม่ือมีการเรียก้ ้
ระบบปฏิบติัการจากดิสกน้์ี โปรแกรมไวรัสจะทาํงานกอนและเขา้ไปฝังตวัอยใูนหนวยความจาํ่ ่ ่  เพื่อ
เตรียมพร้อมท่ีจะทาํงานตามท่ีถูกโปรแกรมมา กอนท่ีจะใหร้ะบบปฏิบติัการทาํงานตอไป ทาํใหเ้หมือนไมมี่ ่ ่
อะไรเกดขึนิ ้  
 

โปรแกรมไวรสั (Program Viruses) หรือ File Intector Viruses เป็นไวรสัอกีประเภทหน่ึงที่
จะตดิอยูก่บัโปรแกรม ซึง่ปกตจิะเป็นไฟลท์ีม่นีามสกุลเป็น COM หรอื EXE และไวรสับางตวัสามาถเขา้
ไปอยูใ่นโปรแกรมทีม่นีามสกุลเป็น SYS ไดด้ว้ย 

การทาํงานของไวรสัประเภทน้ีคอื เมือ่มกีารเรยีกโปรแกรมทีต่ดิไวรสั สว่นของไวรสัจะทาํงาน
ก่อนและจะถอืโอกาสน้ีฝงตวัเขา้ไปอยูใ่นหน่วยความจาํทนัทีั  แลว้จงึคอ่ยใหโ้ปรแกรมนัน้ทาํงานตามปกต ิ
เมือ่ฝงตวัอยูใ่นหน่วยควั ามจาํแลว้ หลงัจากน้ีหากมกีารเรยีกโปรแกรมอื่นๆ ขึน้มาทาํงานต่อ ตวัไวรสัจะ
สาํเนาตวัเองเขา้ไปในโปรแกรมเหล่านัน้ทนัท ีเป็นการแพรร่ะบาดต่อไป นอกจากน้ีไวรสัประเภทน้ียงัมี
วธิกีารแพรร่ะบาดอกีคอื เมือ่มกีารเรยีกโปรแกรมทีม่ไีวรสัตดิอยู ่ตวัไวรสัจะเขา้ไปหาโปรแกรมอื่นๆ ทีอ่ยู่
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ม้าโทรจนั (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมทีถู่กเขยีนขึน้มาใหท้าํตวัเหมอืนวา่เป็นโปรแกรม
ธรรมดาทัว่ๆไป เพือ่หลอกล่อผูใ้ชใ้หท้าํการเรยีกขึน้มาทาํงาน แต่เมือ่ถูกเรยีกขึน้มา กจ็ะเริม่ทาํลาย
ตามทีโ่ปรแกรมมาทนัท ีมา้โทรจนับางตวัถูกเขยีนขึน้มาใหมท่ัง้ชุด โดยคนเขยีนจะทาํการตัง้ชื่อโปรแกรม
พรอ้มชื่อรุน่และคาํอธบิายการใชง้านทีด่สูมจรงิ เพือ่หลอกใหค้นทีจ่ะเรยีกใชต้ายใจ 

จุดประสงคข์องคนเขยีนมา้โทรจนัคอื เขา้ไปทาํอนัตรายต่อขอ้มลูทีม่อียูใ่นเครือ่ง หรอือาจมี
จุดประสงคเ์พือ่ทีจ่ะลว้งเอาความลบัของระบบคอมพวิเตอร ์มา้โทรจนัถอืวา่ไมใ่ชไ่วรสั เพราะเป็น
โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้มาโดดๆ และจะไมม่กีารเขา้ไปตดิในโปรแกรมอื่นเพือ่สาํเนาตวัเอง แต่จะใชค้วาม
รูเ้ทา่ไมถ่งึการของผูใ้ช ้เป็นตวัแพรร่ะบาดซอฟตแ์วรท์ีม่มีา้โทรจนัอยูใ่นนัน้และนบัวา่เป็นหน่ึงในประเภท
ของโปรแกรม ทีม่คีวามอนัตรายสงู เพราะยากทีจ่ะตรวจสอบ สรา้งไดง้า่ย ซึง่อาจใชแ้คแ่บตไ์ฟลก์็
สามารถโปรแกรมมา้โทรจนัได ้

 
โพลีมอรฟ์กไวรสั ิ (Polymorphic Viruses) เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกไวรสัทีม่คีวามสามารถในการ 

แปรเปลีย่นตวัเองได ้เมือ่มกีารสรา้งสาํเนาตวัเองเกดิขึน้ ซึง่อาจไดถ้งึหลายรอ้ยรปูแบบ ผลกค็อืทาํให้
ไวรสัเหล่าน้ียากต่อการถูกตรวจจบั โดยโปรแกรมตรวจหาไวรสัทีใ่ชว้ธิกีารสแกนอยา่งเดยีว ไวรสัใหม่ๆ  
ในปจจุบนัทีม่คีวามสามารถน้ีเริม่มจีาํนวนเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆั  
 

สทลตไ์วรสั ิ (Stealth Viruses) เป็นชื่อเรยีกไวรสัทีม่คีวามสามารถในการพรางตวัต่อการ
ตรวจจบัได ้เชน่ ไฟลอ์นิเฟกเตอร ์ไวรสัประเภททีไ่ปตดิโปแกรมใดแลว้จะทาํใหข้นาดของโปรแกรมนัน้
ใหญ่ขึน้ ถา้โปรแกรมไวรสันัน้เป็นแบบสทสิตไ์วรสั จะไมส่ามารถตรวจดขูนาดทีแ่ทจ้รงิของโปรแกรมที่
เพิม่ขึน้ได ้

เน่ืองจากตวัไวรสัจะเขา้ไปควบคุมดอส เมือ่มกีารใชค้าํสัง่ DIR หรอืโปรแกรมใดกต็ามเพือ่ตรวจดู
ขนาดของโปรแกรม ดอสกจ็ะแสดงขนาดเหมอืนเดมิทุกอยา่ง ราวกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึน้ 

 
มาโครไวรสั (Macro Viruses) จะตดิกบัไฟลซ์ึง่ใชเ้ป็นตน้แบบ (template) ในการสรา้งเอกสาร  

(documents หรอื spreadsheet) หลงัจากทีต่น้แบบในการใชส้รา้งเอกสารตดิไวรสัแลว้ ทุกๆเอกสารที่
เปิดขึน้ใชด้ว้ยตน้แบบอนันัน้จะเกดิความเสยีหายขึน้ 

 สามารถสงัเกตุการทาํงานของเครือ่งคอมพวิเตอรถ์า้มอีาการดงัต่อไปน้ีอาจเป็นไปไดว้า่ไดม้ไีวรสั
เขา้ไปตดิอยูใ่นเครือ่งแลว้ อาการทีว่า่นัน้ไดแ้ก่  
 • ใชเ้วลานานผดิปกตใินการเรยีกโปรแกรมขึน้มาทาํงาน  
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โปรแกรมป้องกนัและกาํจดั Virus  

• Mcafee Scan Virus  
• Norton Anti-Virus  
• AVC Anti-Virus Card  

ชองทางการแพรกระจายของไวรสั่ ่   

• การใชง้านขอ้มลูในดกิส ์หรอืคอมพวิเตอรร์ว่มกนั  
• การรบัสง่ขอ้มลู ไฟล ์การใชง้านอเีมล ์(attached file) อนิเตอรเ์น็ต  
• การใชง้านในระบบเครอืขา่ย  
• การ copy โปรแกรมการใชง้าน หรอื เกมส ์ 

วธีิ การป้องกนัอยางถกูวธี่ ิ  

• หลกีเลีย่งการใชง้าน และศกึษาชอ่งทางการแพรก่ระจายของไวรสั ถา้ทาํได ้ 
• update DAT file (ซึง่เป็นไฟลท์ีเ่กบ็ขอ้มลูของไวรสัใหม ่ๆ และวธิกีารกาํจดัไวรสั)  
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ตรวจเชค็ไวรสัจากแผน่ดกิสภ์ายนอก ก่อนใชง้านทุกครัง้  • 

หลกีเลีย่งการอา่น อเีมล ์หรอืเปิด attach file ทีไ่มแ่น่ใจ • 

 
บทท่ี 9 แนะนําตวัอยางเวบ็ไซตท่ี์นาสนใจ เชน่ ่ ่  เวบ็ไซตภ์าครฐับาลท่ี

ให้บรการประชาชนในด้านตางๆิ ่  

ตวัอยา่ง เว็บไซต ์ 

http://www.mict.go.th – กระทรวงไอซทีี  
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http://www.oic.thaigov.go.th/content/index1.htm
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