ทําความรู้จักกับ เว็บเบราว์เซอร์
เว็บเบราว์เซอร์ คืออะไร
เว็บเบราว์เซอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบ
ที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ
โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บ
เบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ “เวิลด์ไวด์เว็บ” ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สดุ ในปัจจุบนั คือ “กูเกิลโครม”
เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี
เวิลด์ไวด์เว็บ (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534)
โมเสก (22 เมษายน พ.ศ. 2536)
เน็ตสเคป แนวิเกเตอร์ (13 ตุลาคม พ.ศ. 2537)
อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (สิงหาคม พ.ศ. 2538)
โอเปร่า (พ.ศ. 2539)
ซาฟารี (7 มกราคม พ.ศ. 2546)
มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)
กูเกิล โครม (2 กันยายน พ.ศ. 2551)
ความนิยมในการใช้ เว็บเบราว์เซอร์ ในแต่ละประเทศ
อินเตอร์เนท Explorer

Google Chrome

Firefox

Opera

องค์ประกอบที่สําคัญของ เว็บเบราว์เซอร์
เว็บเบราว์เซอร์ มีองค์ประกอบที่สาํ คัญคือ
1. แอดเดรสบาร์
2. คอนเท้นแอเรีย
3. ทูลบาร์
แอดเดรสบาร์ คือ ช่องสําหรับพิมพ์ที่อยู่ของหน้าเว็บที่เราต้องการจะไป เว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันจะจําที่อยู่ที่เรา
เคยไปมาก่อนและจะแนะนําโดยการแสดงข้อมูลที่อยู่ที่มีตัวสะกดคล้ายคลึงกับข้อความที่เรากําลังพิมพ์อยู่ในช่องที่อยู่ ในกรณี
ที่เครื่องของเรามีการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เนทอยู่ นอกเหนือจากที่เว็บเบราว์เซอร์จะแนะนําที่อยูท่ ี่เราเคยไปแล้ว ยัง
แนะนําคําหลักทีส่ ําคัญที่เราอาจใช้ในการค้นหาหน้าเว็บที่มีเนื้อหาในทํานองเดียวกันกับข้อความที่เรากําลังพิมพ์อยู่อีกด้วย
คอนเท้นแอเรีย คือบริเวณที่เว็บเบราว์เซอร์ใช้แสดงข้อมูลของหน้าเว็บที่ถูกระบุอยู่ในแอดเดรสบาร์ เว็บเบราว์เซอร์
ในปัจจุบันจัดแบ่งคอนเท้นแอเรียเป็นแทบ โดยที่แต่ละแทบจะมีแอดเดรสบาร์และเนื้อหาของตัวเองทําให้เราสามารถเรียกดู
หน้าเว็บ หลายๆ หน้าได้ในเวลาเดียวกัน
ทูลบาร์ คือปุ่มกดเพื่อเป็นทางลัดในการทํางานต่างๆ ทูลบาร์ที่มักถูกใช้บ่อยๆ คือ แถบบุ๊กมาร์ก ซึ่งเป็นทูลบาร์ที่ใช้
เก็บที่อยู่ของหน้าเว็บที่เราสั่งให้เว็บเบราว์เซอร์จดจําเอาไว้ เราสามารถใช้เม้าส์คลิ๊กไปทีร่ ายการในแถบบุ๊กมาร์กเพื่อไปยังหน้า
เว็บที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่

องค์ประกอบของ หน้าเว็บ
โดยทั่วไป หน้าเว็บจะประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพประกอบ คล้ายๆ กับเนื้อหาที่พบได้ในหนังสือประเภท
นิตยสาร ความพิเศษของหน้าเว็บอยู่ที่ข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจะมีคณ
ุ ลักษณะของการเชื่อมโยงแบบพิเศษหรือที่เรียกว่า
“ไฮเปอร์ลิ้งค์” ซึ่งสังเกตุได้จากตัวชี้ที่เปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อนําตัวชี้หรือพ้อนท์เตอร์ของเม้าส์ ซึ่งปกติจะเป็นรูปลูกศรไปผ่าน
เมื่อใช้เม้าส์คลิ๊กไป ที่ลิ้งค์ เว็บเบราว์เซอร์จะเปลีย่ นเนื้อหาของหน้าไปตามลิ้งค์ที่คลิ๊ก ทําให้การบริโภคเนื้อหาเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่องกว่าการพลิกดูในหน้าหนังสือ

ลักษณะของ หน้าเว็บ
หน้าเว็บ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. หน้าเว็บแบบสตาติค
2. หน้าเว็บแบบไดนามิค
ตั้งแต่จุดกําเนิด หน้าเว็บมีลักษณะแบบสตาติค คือ มีการจัดเตรียมเนื้อหาไว้ล่วงหน้า ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สามารถทําได้
คือ ดูและ คลิ๊ก ที่ลิงค์เพื่อเปลีย่ นหน้าไปดูเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ได้ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้น หน้าเว็บเริ่มจะมี
ลักษณะแบบ ไดนามิค กล่าวคือ เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได้ถกู จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เนื้อหาหรือข้อมูลที่นําเสนอจะถูก
จัดเตรียมขึ้นเมื่อผู้ใช้เรียกดู ผู้ใช้สามารถมีปฏิสมั พันธ์แบบสองทางกับหน้าเว็บ กล่าวคือสามารถป้อนข้อมูลและส่งไป
ประมวลผลเพื่อให้ได้หน้าเว็บที่มเี นื้อหาหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ด้วยความสามารถดังกล่าวของหน้าเว็บแบบไดนามิค ได้มีการเพิ่มเติมความสามารถให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล สามารถประมวลผลและนําเสนอผลลัพท์ได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม เช่น
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมสต็อค โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรมที่ใช้สําหรับควบคุมกิจการน้ําบาดาล จึงทําให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมหันมาพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์กันมากยิ่งขึ้น
ข้อดีของโปรแกรมที่สามารถใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมจําเป็นจะต้องถูกติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ถูกติดตั้งโปรแกรมไว้ก่อนหน้าก็
จะม่สามารถใช้โปรแกรมได้และมักจะจํากัดการใช้งานในระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่น ในขณะที่โปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้ใช้งาน
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์จะสามารถเรียกใช้งานที่เครื่องใดก็ได้ที่มีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และสามารถเรียกใช้จากที่ไหนก็ได้ในโลก
หากสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตได้

การติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Google Chrome มีดังต่อไปนี้
1. เปิด เว็บเบราว์เซอร์ ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง และพิมพ์ที่อยู่
https://www.google.com/intl/th/chrome/webbrowser/
ลงไปในช่อง แอดเดรสบาร์ แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าจอใน คอนเท้นแอเรีย ดังนี้

2. ใช้เม้าส์คลิ๊กที่บริเวณที่เป็นสีฟ้าเหนือรูปจอ (ในกรณีที่ใช้ เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอื่นจะมีข้อความว่า “ดาวน์โหลด
Chrome) จะมีช่องโต้ตอบขึ้นมาดังนี้

ให้กดปุ่มสีฟ้าที่มคี ําว่า “ยอมรับและติดตั้ง”

เมื่อกดปุ่มไปแล้ว โปรแกรมจะทําการดาว์นโหลดและติดตั้งโปรแกรม โดยจะมีหน้าจอดังนี้

3. เมื่อติดตั้งเสร็จโปรแกรมกูเกิ้ลโครม (จากนี้ใช้คําว่า Chrome) จะถูกเปิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ
4. ตัวติดตั้งจะทําไอคอนที่มลี ักษณะคล้ายกับลูกกวาดสําหรับการเรียกใช้ Chrome ในอนาคต

ทําความรู้จักกับ Chrome
หน้าจอของ Google Chrome จะลักษณะดังรูป (หน้าจออาจแตกต่างๆ ไปบ้างเมื่อมีการปรับรุ่น)
ใช้เม้าส์คลิ๊กเพื่อจําหน้าที่ดอู ยู่เอาไว้เปิด

แทบ

ใช้เม้าส์คลิ๊ก เพื่อเปิดหน้าใหม่

แอดเดรสบาร์

แถบบุ๊กมาร์ก

คราวหน้า

ใช้เม้าส์คลิ๊กเพื่อเปิดเมนูต่างๆ

เมนูของ Chrome
เมื่อใช้เม้าส์คลิ๊กที่ไอคอนเมนูจะปรากฎเมนูแบบป๊อบอัพดังรูป
หัวข้อในเมนูที่ควรทราบคือ บุ๊กมาร์ก เครื่องมือ ประวัติการเข้าชม
และการตั้งค่า สิ่งที่ควรจดจําคือ ระหว่างการใช้งาน GCL ต้อง
กําหนดให้ค่า ซูม เป็น 100% เสมอ มิฉะนั้นตารางข้อมูลจะเลื่อนขึ้น
และไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในการใช้งาน หน้าเว็บ อื่น สามารถ
กําหนดค่าซูมได้ตามความต้องการ
หัวข้อบุ๊กมาร์กมีไว้สําหรับกําหนดให้แสดงหรือไม่แสดงบุ๊กมาร์กบาร์
บริเวณใต้แอดเดรสบาร์ และมีไว้สาํ หรับบริหารจัดการบุ๊กมาร์กต่างๆ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการเรียกใช้
หัวข้อเครื่องมือมีไว้สําหรับปรับเปลี่ยนวิธีแสดงภาษาในกรณีที่ หน้า
เว็บ บางหน้าแสดงตัวอักษรภาษาไทยเป็นภาษาต่างดาว และมีไว้
สําหรับตรวจสอบความผิดพลาดของหน้าเว็บที่ดูอยู่ โดยเฉพาะของ
GCL
หัวข้อการตั้งค่ามีไว้สําหรับปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและตั้งค่าทีส่ ําคัญ
ของ Chrome เช่น การกําหนดให้ หน้าเว็บ ใดเป็นหน้าแรก (เปิด
อัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม) การกําหนดวิธีแปลภาษาของ หน้า
เว็บ การกําหนดให้ Chrome จดจําหรือไม่จดจํารหัสผ่าน ฯลฯ

การใช้งานหัวข้อบุ๊กมาร์ก

เมื่อนําเม้าส์ไปเคลื่อนผ่านหัวข้อบุก๊ มาร์ก จะปรากฏเมนูป๊อบอัพเพิม่ เติมขึ้นด้านซ้ายมือ
• หัวข้อแสดงแถบบุ๊กมาร์กมีไว้สําหรับการเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงแถบบุ๊กมาร์ก
• หัวข้อตัวจัดการบุ๊กมาร์กมีไว้สาํ หรับบริหารจัดการบุ๊กมาร์กต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
• หัวข้อนําเข้าฯ มีไว้สําหรับนําเข้าข้อมูลบุ๊กมาร์กจาก เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอื่น
• หัวข้อบุ๊กมาร์กหน้านี้มหี น้าที่คล้ายคลึงกับไอคอนรูปดาวที่ใช้สําหรับจดจําหน้าหน้าเว็บที่กําลังเปิดดูอยู่

การใช้งานหัวข้อเครื่องมือ

หัวข้อที่สําคัญที่สดุ คือ คอนโซล JavaScript ในกรณีที่ GCL ไม่ทํางานตามที่ควรจะทํา เช่น เมื่อกดบันทึกข้อมูล
หรือค้นหาแล้วแล้วไม่มีอะไรเกิดขึน้ ให้เข้าเมนูแล้วไปเลือกหัวข้อ คอนโซล JavaScript Chrome จะแสดงหน้าจอใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาที่แสดงความผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทําการบันทึกหน้าจอด้วยการกดแป้น "Print Screen" แล้วนําไปวางในเอกสาร
ของเวิร์ด บันทึกและนําส่งให้ผู้ดูแลระบบเพื่อทําการแก้ไขต่อไป

ส่วนหัวข้อการเข้ารหัสมีไว้สําหรับแก้ไขปัญหา หน้าเว็บ ภาษาไทยที่ไม่สามารถอ่านได้ เมื่อนํา เม้าส์ เคลื่อนผ่าน จะมีเมนูป๊อบ
อัพขึ้มาให้เลือกภาษาที่ต้องการ ให้ทดลองเลือก ไทย

การใช้งานหัวข้อการตั้งค่า
เมื่อเลือกหัวข้อการตั้งค่าจากเมนู Chrome จะทําการเปิดแทบใหม่ที่แสดงหัวข้อในการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
หัวข้อการตั้งค่ามีมากกว่าที่จะสามารถแสดงได้
ในหน้าเดียว ให้ใช้สครอลบาร์แนวตั้งทาง
ด้านขวาเพื่อเลื่อนดูหัวข้อการตั้งค่าเพิ่มเติม
นอกเหนือจากนั้น ยังมีหัวข้อการตัง้ ค่าชั้นสูง
เพิ่มเติมซ่อนอยู่ ดังรูปด้านล่าง

เมื่อคลิ๊กทีล่ ิงค์แสดงการตั้งค่าขั้นสูง จะมีหัวข้อ
สําหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมปรากฎขึน้ ดังรูป
ด้านซ้ายล่าง
หัวข้อการตั้งค่าที่ควรรู้คือ
หัวข้อเริ่มต้นซึ่งใช้สําหรับกําหนดว่าเมื่อเปิด
Chrome จะให้ หน้าเว็บ ใดเป็นหน้าแรก
หัวข้อเบราว์เซอร์เริ่มต้นใช้สําหรับกําหนดให้
Chrome เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวหลัก
หัวข้อรหัสผ่านและฟอร์มใช้สําหรับกําหนดให้
Chrome ทําการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มให้
อย่างอัตโนมัติ และให้ช่วยจํารหัสผ่านต่างๆ ที่
เคยป้อนเอาไว้ให้
หัวข้อภาษาแนะนําให้เอาเครื่องหมายถูกออก
จากคําถาม “เสนอแปลหน้าเว็ป…”
หัวข้อดาวน์โหลดมีไว้สําหรับกําหนดสถานที่
หรือ Folder ที่ใช้เก็บแฟ้มที่ดาวน์โหลดมา

การเข้าสู่ระบบควบคุมกิจการน้ําบาดาล
เมื่อได้ติดตั้ง Chrome และได้ทําความรู้จักกับ Chrome ในระดับหนึ่งแล้ว ถึงเวลาที่จะทําความรู้จักกับ GCL แล้ว ให้ทํา
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม Chrome
2. ที่ แอดเดรสบาร์ พิมพ์ที่อยู่ app.dgr.go.th/gcl2 แล้วกดแป้น Enter
3. เมื่อปรากฎหน้าจอ GCL ขึ้นมา ให้ใช้เม้าส์กดไปที่ไอคอนรูปดาวเพือ่ จดจําหน้าเว็บหน้านี้เอาไว้สําหรับการเรียกใช้
งานในอนาคต ในช่องโฟลเดอร์ให้เลือกแถบบุ๊คมาร์กและกดปุ่มเสร็จสิ้น

4. ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วกดแป้น Enter หรือใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปมุ่ เข้าสู่ระบบ

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใช้งาน GCL ได้ ให้ทําการทดสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้พิมพ์ที่อยู่ www.dgr.go.th ถ้ามี หน้าเว็บ ของกรมฯ แสดงขึ้นมา แสดงว่าเครื่องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้
อย่างสมบูรณ์ แต่เครื่องแม่ข่ายของระบบ GCL มีปัญหา ในกรณีนี้ให้รีบแจ้งมายังสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล
2. หากไม่ปรากฎหน้าจอของกรมฯ ให้พิมพ์ที่อยู่ www.google.co.th ถ้ามีหน้าจอของ google ปรากฎขึ้นมา แสดงว่า
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของกรมฯ มีปัญหา ในกรณีนี้ให้รีบแจ้งมายังศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศน้ําบาดาล
3. หากไม่ปรากฎหน้าจอของ google แสดงว่า เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เนตได้ ให้ทดลองทําตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 กดปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง
1.2 ที่ช่องด้านล่างที่มีข้อความว่า Search programs and files ให้พิมพ์คําว่า cmd แล้วกดแป้น Enter

1.3 เมื่อปรากฎหน้าจอสีดําให้ขยายหน้าจอและพิมพ์คําว่า ipconfig แล้วกดแป้น Enter

1.4 จะปรากฎข้อมูลเกีย่ วกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ใช้เม้าส์ไปคลิก๊ ขวาในบริเวณหน้าจอสีดํา เมื่อมีเมนู
ปรากฎขึ้นมาให้เลือกหัวข้อ Select All ซึ่งจะทําการเลือกข้อความทั้งหมดในหน้าต่างแล้วให้กดแป้น Enter

1.5 ให้เปิดเวิรด์ หรือน็ตแพด ด้วยเอกสารว่าง แล้วกดแป้น Ctrl และ ตัว v พร้อมๆ กัน ให้บันทึกข้อมูล ตั้งชื่อ และ
ส่งเมล์มาให้ผดู้ ูแลระบบ

