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ระบบเมล์เกตเวย์ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใช้
เกตเวย์เพียงตัวเดียวในการคัดกรองอีเมล์จานวนมาก ซึ่ งส่ งผลให้มีอีเมล์จานวนมากรอคอยอยูใ่ นคิว
รวมถึ งอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาจุ ดเดี ยวของความล้มเหลว โดยปั ญหาจุดเดี ยวของความล้มเหลวจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ตวั ใดในระบบเกิดขัดข้องก็จะส่ งผลให้ระบบทั้งหมดไม่สามารถทางานได้
เพื่อกาจัดข้อด้อยดังกล่ าว จึงทาการพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์โดยการเพิ่มเกตเวย์เป็ น 2 ตัว
และนาโหลดบาลานซ์มาใช้ในการกระจายงานไปยังเกตเวย์ จากการผลทดสอบระบบเมล์เกตเวย์ที่
พัฒนาแสดงให้เห็นว่า โหลดบาลานซ์จะกระจายงานไปยังเกตเวย์แต่ละตัวจึงทาให้ความหนาแน่ น
ในการคัดกรองอีเมล์ลดลง รวมถึงยังสามารถป้ องกันปั ญหาจุดเดียวของความล้มเหลวได้ เนื่ องจาก
ถ้าเกตเวย์ตวั ใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง เกตเวย์ตวั ที่เหลือยังสามารถทางานทดแทนได้
คาสาคัญ : เมล์เกตเวย์/จุดเดียวของความล้มเหลว/โหลดบาลานซ์
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เมย์แ บงก์ กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)เป็ นบริ ษ ัท ที่
ให้บริ กำรกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ท้ งั ในและต่ำงประเทศที่มีขนำดใหญ่ ทำให้มีกำรรับและส่ งอีเมล์
(Electronic Mail : E-mail) ทั้งภำยในและภำยนอกเป็ นจำนวนมำก จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงสู งที่ตอ้ งมี
ระบบรับและส่ งอีเมล์ที่มีประสิ ทธิภำพ จึงจำเป็ นต้องนำเมล์เกตเวย์ (Mail Gateway) มำใช้ในกำรส่ ง
ข้อมูลออกสู่ ภำยนอก เพื่อที่จะช่วยให้ทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ วและมีควำมปลอดภัยสู ง
ในระบบเมล์เกตเวย์เดิมของบริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) มี ก ำรใช้เมล์เกตเวย์เพีย งตัวเดี ย ว จึ งท ำให้มี ควำมเสี่ ยงที่จะเกิ ดปั ญหำควำมหนำแน่ น
ระหว่ำงรับส่ งและคัดกรองอีเมล์รวมถึงอำจทำให้ทำให้เมล์เกตเวย์เสี ยหำยหรื อหยุดทำงำนชัว่ ครำว
ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหำปั ญหำที่เรี ยกว่ำจุดเดียวของควำมล้มเหลว (Single point of failure) คือถ้ำส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งของระบบล้มเหลวก็จะทำให้ระบบทั้งหมดหยุดกำรทำงำน
เนื่องด้วยปั ญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงเกิดเป็ นแนวคิดที่จะพัฒนำระบบรับส่ งและคัดกรอง
อีเมล์ใหม่ โดยระบบใหม่จะมีกำรพัฒนำระบบเมล์เกตเวย์ โดยนำวิธีกำรของโหลดบำลำนซ์ (Loadbalance) หรื อกำรกระจำยภำระงำนมำใช้ร่วมด้วย ซึ่ งจะทำให้ลดกำรเกิ ดปั ญหำและควำมเสี่ ยงที่
เกิ ดขึ้นในระบบเดิ มได้ เนื่ องจำกโหลดบำลำนซ์เป็ นอุปกรณ์ที่จะช่ วยจัดสรรเส้นทำงให้กบั ข้อมูล
ก่อนกำรส่ งข้อมูลผ่ำนเมล์เกตเวย์ เพื่อให้กำรรับส่ งและคัดกรองอีเมล์ดำเนิ นกำรได้อย่ำงรวดเร็ ว
ปลอดภัย และลดควำมเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดเกิดปัญหำจุดเดียวของควำมล้มเหลว
1.2 วัตถุประสงค์ ของของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดปั ญหำควำมหนำแน่นที่เกิดจำกกำรรับส่ งและคัดกรองอีเมล์จำนวนมำกที่
ส่ งผ่ำนเมล์เกตเวย์ที่มีเพียงช่องทำงเดียว
1.2.2 เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งจำกเหตุ ก ำรณ์ ที่ ช่ อ งทำงกำรส่ ง ข้อ มู ล เสี ย หำยส่ ง ผลให้ไ ม่
สำมำรถไม่สำมำรถใช้งำนได้จนเกิดปัญหำที่เรี ยกว่ำจุดเดียวของควำมล้มเหลว
1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้กบั กำรจัดสรรระบบพัฒนำระบบรับส่ งและคัดกรอง
อีเมล์
1.2.4 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพระบบรักษำควำมปลอดภัยให้กบั ระบบกำรรับส่ งอีเมล์
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ระบบเมล์เกตเวย์ที่พฒั นำต้องพร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย และสำมำรถช่วยลด
ควำมเสี่ ยงในกำรเกิดปัญหำที่เรี ยกว่ำจุดเดียวของควำมล้มเหลว
1.3.2 ใช้วิธีกำรของโหลดบำลำนซ์ในกำรจัดสรรเส้นทำงของข้อมูลก่อนกำรส่ งข้อมูล
ไปยังเกตเวย์เพื่อลดปัญหำควำมหนำแน่นระหว่ำงรับส่ งและคัดกรองอีเมล์
1.4 ประโยชน์ คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 สำมำรถแก้ไขปั ญหำเรื่ องของควำมหนำแน่ นขณะรับส่ งและคัดกรองอีเมล์จำก
กำรรับส่ งข้อมูลจำนวนมำกด้วยระบบเมล์เกตเวย์
1.4.2 ได้ระบบเมล์เกตเวย์สำหรับใช้ในรับส่ งและคัดกรองอีเมล์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทำง
1.4.3 สำมำรถลดควำมเสี่ ยงที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหำเรี ยกว่ำจุดเดียวของควำมล้มเหลว

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เนื้ อหาในบทนี้ เป็ นการศึกษาหลักการ แนวคิดและเครื่ องมือที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
โครงงาน เช่น เมล์เกตเวย์ เกตเวย์ โหลดบาลานซ์ และเพาเวอร์เชลล์ (Power Shall)
2.1 เมล์ เกตเวย์
ระบบเมล์เกตเวย์คือระบบที่ใช้คดั กรองอีเมล์ ก่อนที่จะถูกส่ ง เข้ามายังเมล์เซิ ร์ฟเวอร์
(Mail Server) หรื อส่ งออกจากเมล์เซิ ร์ฟเวอร์ ไปยังปลายทาง การทางานของเมล์เกตเวย์ จะมีระบบ
การตรวจสอบสแปมเมล ( Spam Mail) ไวรัส (Virus) และมัลแวร์ (Malware) ที่แฝงมากับเมล์
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งถ้าตรวจเจอก็จะทาการปฏิเสธ (Reject) หรื อกักไว้ (Quarantine) ซึ่ งจะช่วยทาให้เหลือ
แต่อีเมล์ที่ใช้งานจริ ง เพื่อส่ งต่อไปยังเมล์เซิ ร์ฟเวอร์ และยังช่วยลดภาระการทางาน (Load) รวมถึง
พื้นที่จดั เก็บอีเมล์ของเมล์เซิร์ฟเวอร์ ดว้ ย สาเหตุที่เมล์เกตเวย์มีความสาคัญ เนื่องจากทุกองค์กรล้วน
จาเป็ นต้องใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่ อสารหรื อส่ งข้อมูลสาคัญ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัย ของ
อีเมล์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึง
2.2 เกตเวย์
เกตเวย์เป็ นจุ ดต่อเชื่ อมของเครื อข่ายทาหน้าที่เป็ นทางเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ต ในมุมมองของเราเตอร์( Router) ระบบเครื อข่ายจะประกอบด้วยอยู่ 2 แบบได้แก่โหนด
(node) แบบเกตเวย์ และโหนดแบบโฮสต์ (Host) ซึ่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ในเครื อข่ายและ
เครื่ องแม่ข่ายจะมีฐานะเป็ นโหนดแบบโฮสต์ ส่ วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการจราจรภายใน
เครื อข่ายหรื อผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตจะเป็ นโหนดแบบเกตเวย์ โดยเครื่ องแม่ข่ายที่เป็ นโหนดแบบ
เกตเวย์มกั จะทาหน้าที่เป็ นเครื่ องแม่ข่ายแบบพร็ อกซี่ (Proxy) และทาหน้าที่เป็ นเครื่ องแม่ข่ายแบบ
ไฟร์วอลล์ (Firewall) ด้วย
 ลักษณะการทางานของเกตเวย์
เกตเวย์เป็ นอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครื อข่ายต่างประเภทหรื อต่างโปรโตคอลเข้าด้วยกัน
ดังรู ปที่ 2.1 เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่ อมต่อเครื อข่าย ที่เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภทพีซี (PC)
เข้า กับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทแมคอิ นทอช (MAC) เป็ นต้น ซึ่ งเกตเวย์เ ป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี
ความสามารถสู งในการเชื่ อมต่อเครื อข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันโดยสามารถเชื่อมต่อระบบแลน ( LAN)
หลายๆ เครื อข่ายที่ใช้โปรโตคอลต่างกันเข้าด้วยกัน รวมถึงสามารถใช้สื่อส่ งข้อมูลต่างชนิดกันได้
อย่างไม่มีขีดจากัด ตัวอย่างเช่ น เชื่ อมต่ออีเทอร์ เน็ตแลน (Ethernet LAN) ที่ใช้สายส่ งแบบยูทีพี
(UTP) เข้ากับโทเค็นริ งแลน (Token Ring LAN) ได้ เกตเวย์เสมือนเป็ นนักแปลภาษาที่ทาให้
เครื อข่ายที่ใช้โปรโตคอลต่างชนิ ดกันสามารถสื่ อสารกันได้ หากโปรโตคอลที่ใช้รับส่ งข้อมูลของ

4
เครื อข่ายทั้งสองแตกต่างกัน เกตเวย์ ก็จะทาหน้าที่แปลงโปรโตคอลจากต้นทางให้ตรงกับปลายทาง
รวมถึงมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ของฮาร์ ดแวร์ ที่แต่ละเครื อข่ายใช้งานอยู่ ดังนั้นอุปกรณ์เกตเวย์
จึงมักมีราคาแพงและมีข้ นั ตอนในการติดตั้งซับซ้อน

รู ปที่ 2.1 การทางานของเกตเวย์
 ประเภทของเกตเวย์
เกตเวย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. เกตเวย์แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Gateways)
ทาหน้าที่เปลี่ยนรู ปแบบข้อมูลของเครื อข่ายในระบบแลนให้เป็ นแบบ
อะซิ งโครนัสก่อนส่ งออกไปสู่ สายสื่ อสารเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ อื่น ๆ ภายนอก
เครื อข่าย และทาหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์อะซิ งโครนัสมาเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ
ข้อมูลแบบที่ใช้อยู่ในเครื อข่ายแลน เช่ น รับข้อมูลจากโมเด็มแบบอะซิ งโครนัส
เพื่อเปลี่ ยนรู ปแบบข้อมูลมาเป็ นแบบที่ใช้อยู่ในเครื อข่ายแลน เกต์เวย์แบบอะ
ซิ งโครนัส เช่ น เอ็กจุดสองห้าเกตเวย์ (X.25 Gateway) หรื อ ทีวนั เกตเวย์(T-1
Gateway)
2. เกตเวย์แบบซิงโครนัส (Synchronous Gateways)
ท าหน้า ที่ ใ นการช่ ว ยให้ ผูใ้ ช้ ภ ายในเครื อ ข่ า ยแลนสามารถติ ด ต่ อ กับ
คอมพิ วเตอร์ เมนเฟรมภายนอกเครื อข่ า ยโดยผ่านโมเด็ม แบบซิ ง โครนัส หรื อ
อาจจะต่อเข้ากันเองโดยตรงหรื อต่อผ่านระบบสื่ อสารอื่นๆ ตัวอย่างของเกตเวย์
แบบซิงโครนัสเช่น เกต์เวย์แบบเอสเอ็นเอ (SNA: System Network Architecture)
และเกตเวย์แบบอาร์เจอี ( RJE : Remote Job Entry)
เกตเวย์ซิงโครนัสมีส่วนประกอบ 2 หลักส่ วนคือ
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1.ส่ ว นที่ ท าหน้า ที่ เ ป็ นอี มู เ ลเตอร์ (Emulator) เพื่ อ ให้เ ครื่ อ งพี ซี ใ น
เครื อข่ายทางานเสมือนกับเป็ นเทอร์มินลั ของเครื่ องเมนเฟรมภายนอกเครื อข่าย
2. ส่ วนที่ทาหน้าที่เป็ นฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-end Processor)
โดยจะสนับสนุ นโปรโตคอลแบบซิ งโครนัส เช่ น บีไอเอสวายเอ็น (BISYN:
Binary Synchronous Communication) หรื อเอสดี แอลซี (SDLC: Synchronous
Data Link Control) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นระบบ
กลางในการแลกเปลี่ยนอีเมล์ภายใต้มาตรฐานเอ็กซ์จุดสี่ ร้อย (X.400)
2.3 อีเมล์ ซีเคียวริตีเ้ กตเวย์ (Email Security Gateway)
อีเมล์ซีเคียวริ ต้ ีเกตเวย์เป็ นระบบสาหรับรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ (Email Security
Appliance) โดยทาหน้าที่จดั การแก้ไขปั ญหาของอีเมล์ เช่น ลดสแปมเมล์ที่ไม่ตอ้ งการ ตรวจสอบ
แนวโน้มการเกิดสแปมเมล์ อัพเดตข้อมูสแปมเมล์ อัพเดทข้อมูลไวรัส และการป้ องกันปั ญหาที่เกิด
จากการโจมตีในรู ปแบบต่างๆ รวมถึ งมีระบบบริ หารจัดการอีเมล์ที่ช่วยให้การใช้งานอีเมล์ใน
องค์กรขนาดใหญ่เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การจัดคิวการรับส่ งอีเมล์ การรับมือกับอีเมล์ที่
ถูกส่ งกลับคืนมา และการบริ หารการเชื่ อมต่อในระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่าระบบอีเมล์สามารถ
ทางานขั้นพื้นฐานได้อย่างไม่เกิดปั ญหาใดๆ แม้ในช่วงที่ระบบถูกโจมตีจากสแปมเมล์หรื อไวรัส
2.4 โหลดบาลานซ์ (Load Balance)
โหลดบาลานซ์ เ ป็ นเทคนิ ค ทางด้ า นเครื อข่ า ยน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ข้อ จ ากัด ของ
ความสามารถในการรองรับจานวนผูใ้ ช้งานของเครื่ อง แม่ข่าย เช่น เมื่อเครื่ องแม่ข่ายมีปริ มาณผูใ้ ช้
จานวนมาก ก็จะส่ งผลให้เครื่ องแม่ข่ายของเว็บ (Web Server) จะทางานหนักมากขึ้นตามจานวนการ
ร้องขอจากผูใ้ ช้งาน ซึ่ งอาจทาให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connection) เต็ม เกิ ดการรอคิว (Queue) เข้าใช้
งาน หรื อทาให้เครื่ องแม่ข่ายหยุดการทางาน
 หลักการทางานของโหลดบาลานซ์
โหลดบาลานซ์ จะทางานโดยนาเครื่ องแม่ข่ายหลายๆเครื่ องมาทางานร่ วมกัน เพื่อกระจาย
ภาระงานที่เกิดขึ้นในเครื อข่ายไปยังเครื่ องแม่ข่ายแต่ละเครื่ อง ดังรู ปที่ 2.2 เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การรองรับงานที่เข้ามาจากผูใ้ ช้เป็ นจานวนมากได้ ดังนั้นจึงในเวลาที่เท่ากันเครื อข่ายที่มีระบบของ
โหลดบาลานซ์จะทางานได้มากกว่า จึงทาให้ผใู้ ช้สามารถได้รับบริ การเร็ วขึ้น
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รู ปที่ 2.2 โหลดบาลานซ์
โหลดบาลานซ์ สามารถใช้งานได้กบั ทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อการผสมทั้งคู่
นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติที่เรี ยกว่า เฟลโอเวอร์ (Fail Over) คือหากมีเครื่ องแม่ข่ายใดใน
กลุ่มไม่สามารถทางานได้ เช่น เครื่ องแม่ข่ายตัวนั้นหยุดทางาน (Down) หรื อทรัพยากร
(Resource) ที่มีอยูข่ องเครื่ องแม่ข่ายไม่เพียงพอต่อการรองรับงานจากผูใ้ ช้ โหลดบาลานซ์
จะทาหน้าที่เป็ นตัวแจกจ่ายภาระงานให้เครื่ องแม่ข่ายตัวอื่นๆ แทน จนกว่าเครื่ องแม่ข่ยนั้น
จะกลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยปกติระบบ โหลดบาลานซ์ มกั นิยมใช้กบั เว็บไซต์ (Website)
การแชท (Chat) ขนาดใหญ่ ดีเอ็นเอสเซิ ร์ฟเวอร์ (DNS Server) หรื อการรับส่ งไฟล์ที่ใช้
แบนด์วิชท์(Bandwidth) สู งๆ ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษาความปลอดภัยได้โดยการ
ซ่ อนโครงสร้ างของเครื อข่ายภายใน และป้ องกันการเข้าถึงเครื อข่ายหรื อบริ การที่ทางาน
อยูบ่ นพอร์ตอื่น
 โปรโตคอลของโหลดบาลานซ์
โปรโตคอลของโหลดบาลานซ์แบ่งเป็ น
1. แบบราวด์รอบบิน (Round-robin) เป็ นการส่ งทราฟฟิ ก (Traffic) ไปยังเครื่ องแม่ข่าย
แต่ละตัวภายในกลุ่มวนไปเรื่ อยๆ ดังรู ป 2.3 โดยปกติแล้ว 1 โดเมนเนม (Domain
Name) จะมีแค่ 1 ไอพีแอคเดรส (IP address) แต่ในการทาดีเอ็นเอสราวด์รอบบิน
(DNS Round Robin) ใน 1 โดเมนเนมจะมีหลายไอพีแอคเดรส
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รู ปที่ 2.3 โปรโตคอลแบบราวด์รอบบิน
2. แบบลีสต์คอนเนคชัน่ (Least Connection) เป็ นการส่ งทราฟฟิ กไปยังเครื่ องแม่ข่ายแต่
ละตัวโดยพิจารณาจากประสิ ทธิภาพของเครื่ องแม่ข่ายในกลุ่มเป็ นสาคัญ เช่น เครื่ อง
แม่ข่ายตัวที่ 2 มีงานที่กาลังประมวลผลมากกว่าเครื่ องแม่ข่ายตัวที่ 1โหลดบาลานซ์ก็
จะส่ งงานที่เข้ามาใหม่ไปยังเครื่ องแม่ข่ายตัวที่ 1 แทนดังรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 โปรโตคอลแบบลีสต์คอนเนคชัน่
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 ข้อดีของการทาโหลดบาลานซ์
1.ช่วยเพิ่มความเร็ วของระบบ เนื่ องจากมีการกระจายภาระงานไปตามช่องทางการทางาน
ของเครื่ องแม่ข่ายที่วา่ งหรื อมีคิวการทางานที่นอ้ ยกว่า
2.ป้ องกันปั ญหาระบบหยุดทางาน เนื่องจากหากเครื่ องแม่ข่ายตัวใดหยุดทางาน ก็สามารถ
จะสลับไปเรี ยกใช้งานเครื่ องแม่ข่ายอีกตัวในกลุ่มมาทางานแทนได้
3.รองรับการใช้งานในระบบที่ผใู้ ช้เป็ นจานวนมากได้ดี
2.5 เพาเวอร์ เชลล์ (PowerShell)
เพาเวอร์ เชลล์เป็ นภาษาเชลล์สคริ ปต์ (Shell Script) ที่บริ ษทั ไมโครซอฟต์พฒั นาขึ้นมา
เพื่อให้ผดู้ ูแลระบบใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows) เพื่อสั่งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้
ทางาน โดยในช่วงแรกเพาเวอร์ เชลล์จะทางานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.Net Framework) ต่อมาได้มี
เมื่อมีการพัฒนาดอทเน็ตคอร์ (.Net Core ) สาหรับระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์ จึงได้พฒั นาเพาเวอร์ เชลล์
สาหรับลีนุกซ์ดว้ ย โดยเมื่อต้องการสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทางานที่ซ้ าๆกันก็จะเขียนเพาเวอร์ เชลล์
สคริ ปต์เก็บไว้เรี ยกใช้แทนการสั่งผ่านคอมมานด์ไลน์ (Command Line) และแบทช์ไฟล์ (Batch
File) ซึ่ งจะช่วยให้ทางานได้เร็ วขึ้น เป็ นมาตรฐาน และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
 เพาเวอร์เชลล์คอนโซล (PowerShell Console)
เพาเวอร์ เชลล์คอนโซล มีให้ใช้ท้ งั แบบคอมมานด์ไลน์และแบบอีดิเตอร์ (Editor)
โดยคอมมานด์ไลน์จะจะเหมาะกับการรันสคริ ปต์ ส่ วนแบบอีดิเตอร์ จะเป็ นลักษณะของ
เพาเวอร์เชลล์ อินทิเกรต สคริ ปต์ เอนไวรอนเมนต์ หรื อที่เรี ยกย่อๆ ว่าไอเอสอี (PowerShell
Integrated Scripting Environment : ISE)จะเหมาะกับการเขียนสคริ ปต์
การเรี ยกใช้งานเพาเวอร์เชลล์คอนโซลสามารถเรี ยกใช้ได้หลายวิธี เช่น
วิธี ที่ 1 – คลิ ก ที่ ไ อคอน (Icon) บนทาร์ ก บาร์ (Taskbar) โดยให้ค ลิ ก ที่
ไอคอน
สาหรับแบบคอมมานด์ไลน์ หรื อ
สาหรับแบบเพาเวอร์
เชลล์ไอเอสอี
วิธีที่ 2 – กดปุ่ ม “Windows + R” แล้วพิมพ์คาสั่ง “ powershell_ise” หรื อ
“powershell”
วิธีที่ 3 – เปิ ดคอมมานด์วนิ โดวส์ (Command Windows) จากนั้นพิมพ์คาสั่ง
“powershell_ise” หรื อ “powershell”
ตัวอย่างเช่ น หน้าจอของเพาเวอร์ เชลล์ไอเอสอี ที่ใช้ในการเขียนสคริ ปต์ จะแบ่ง
หน้าจอออกเป็ น 3 ช่อง โดยช่องหน้าต่างที่ใช้บ่อยคือสคริ ปต์เพน (Script pane) เพื่อเขียน
สคริ ปต์และช่องคอนโซลเพื่อแสดงเอาท์พุท ดังรู ปที่ 2.5
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รู ปที่ 2.5 หน้าจอของเพาเวอร์ เชลล์ไอเอสอี
 รู ปแบบคาสั่งของเพาเวอร์ เชลล์
คาสั่งของเพาเวอร์ เชลล์จะเป็ นลักษณะของ “Verb-Noun” ตัวอย่างของ “Verb” ใน
คาสัง่ เช่น Get Set Write และ Remove เป็ นต้น เช่นถ้าต้องแสดงผลหน้าจอก็จะใช้คาสั่งเป็ น
“write-host” เป็ นต้น
ตัวอย่างของคาสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ได้แก่
o get-help ใช้แสดงวิธีใช้คาสั่ง
o get-member ใช้เพื่อขอดูวา่ คาสั่งที่เรี ยกใช้ มีคุณสมบัติอะไรให้ใช้งานบ้าง
o select-object ใช้เพื่อขอดูคุณสมบัติของคาสัง
่ ที่เรี ยกใช้
ตัวอย่าง เมื่อลองใช้คาสั่ง “get-help get-date” ซึ่ งเป็ นการเรี ยกใช้คาสั่ง “get-help”
เพื่อขอดูวิธีใช้คาสั่งที่ของคาสั่ง “get-date” โดยจะได้ผลลัพธ์ของคาสั่งดังรู ปที่ 2.6 ซึ่ งแต่
ละส่ วนของผลลัพธ์ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นการใช้คาสั่งที่เรี ยกใช้ ซึ่ งในที่น้ ีคือ “get-help” เพื่อขอดูวิธีใช้คาสั่ง
“get-date”
ส่ วนที่ 2 “Syntax” เป็ นส่ วนของการบอกรู ปแบบการใช้คาสั่ง “get-date”
ส่ วนที่ 3 “Description” เป็ นส่ วนของอธิบายคาสั่ง “get-date”
ส่ วนที่ 4 “Remark” เป็ นส่ วนที่แสดงวิธีการเพิ่มเติมในการดูวิธีการใช้คาสั่ง “getdate” ซึ่ งได้แก่คาสัง่ ดังต่อไปนี้
o “get-help get date –example”
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o
o
o

“get-help get-date –detailed”
“get-help get-date –full”
“get-help get-date –online”

รู ปที่ 2.6 คาสั่งของเพาเวอร์เชลล์

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่ต้ งั
อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอก เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนน
พระรำม1 แขวงประทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2658 5000
โทรสำร +66 2658 6301
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.maybank-ke.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่ของสถำนประกอบกำร
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
ลักษณะกำรประกอบกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) คือเป็ นผู้ ให้บริ กำรด้ำนธุ รกิจซื้ อขำยหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์ผำ่ นผูแ้ นะนำกำรลงทุนและ
อิ นเทอร์ เน็ ตกำรซื้ อขำยหน่ วยลงทุ นและตรำสำรหนี้ โดยมี ส ำนัก งำนใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ เลขที่ 999/9
อำคำรสำนักงำนดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็ นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน ณ
ศูนย์กลำงธุ รกิจของกรุ งเทพฯ พรั่งพร้อมด้วยอีก 53 สำขำ ทั้งในเขตกรุ งเทพฯและต่ำงจังหวัด ด้วย
ใบอนุญำตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จำกกระทรวงกำรคลัง 4 ประเภท ได้แก่ ธุ รกิจกำรเป็ นนำยหน้ำ
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ซื้ อขำยหลักทรั พย์ กำรค้ำหลักทรัพย์ กำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ และกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับใบอนุ ญำตกำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินนำยทะเบียนหลักทรัพย์ธุรกิ จ
กำรยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิ จเป็ นตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯเป็ น
สมำชิกของบริ ษทั ตลำดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จำกัด นับได้วำ่ บริ ษทั ฯ สำมำรถให้บริ กำรด้ำนกำรลงทุนแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
Organization Chart
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ที่มา: https://www.maybank-ke.co.th/media/401989/or-chart-th2015.pdf

รู ปที่ 3.2 แผนผังกำรจัดกำรองค์กร
จำกรู ป ที่ 3.3 รู ป แบบของกำรจัด องค์ก รและบริ ห ำรของบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เมย์แ บงก์ กิ ม เฮ็ ง
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จะประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำร ประธำน
เจ้ำหน้ำ ที่ป ฏิ บ ตั ิก ำร คณะกรรมกำรผูต้ รวจสอบ และแบ่ง ตำแหน่ ง ของพนัก งำนเป็ นส่ วนๆเช่ น
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล ฝ่ ำยกำรเงิน ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ฝ่ ำยอื่นๆ อย่ำงชัดเจน
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย ตำแหน่ง ผูช้ ่วยวิศวกรเครื อข่ำย
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ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
ผูจ้ ดั ทำได้เข้ำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำในแผนกวิศวกรระบบ ( System Engineer)ในตำแหน่ง
ผูช้ ่วยวิศวกรเครื อข่ำยโดยได้รับมอบหมำยดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบ ติ ดตั้ง และแก้ไขปั ญหำระบบเครื อข่ำยภำยในบริ ษทั ทั้งในส่ วนของสำขำ
ใหญ่และสำขำในเขตรอบกรุ งเทพฯ
- ช่วยงำนในโครงกำรของบริ ษทั
- พัฒนำโครงงำนเมล์เกตเวย์
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณนิธิพร
สะและสกุล ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร
คุณวรุ ณ
โชคสิ ทธิกร ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร
คุณพัชรดนัย กล่ำนำค
ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิ งหำคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิน
โครงงำนระบบเมล์ เ กตเวย์ที่ พ ัฒ นำประกอบด้ว ยขั้น ตอนและวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนต่ ำ งๆ
ดังต่อไปนี้
3.7.1 เก็บข้อมูลปั ญหำและควำมต้องกำร
เก็บรวบรวมปั ญหำที่เกิดขึ้นโดยสอบถำมกับผูใ้ ช้งำนเพื่อรับฟังปัญหำ และสอบถำมพนักงำน
ที่ ปรึ กษำเกี่ ย วกับ รำยละเอี ยดต่ำงๆ ซึ่ งพบว่ำปั จจุบ นั กำรติดต่อสื่ อสำร และส่ งข้อมูลต่ ำงๆ ของ
องค์ก รส่ วนใหญ่ เป็ นกำรรั บส่ ง ข้อมูล ผ่ำนระบบอีเมล์ ซึ่ ง อุปกรณ์ ที่ใ ช้สำหรับ กำรป้ องกันไวรั ส
สปำยแวร์ และมัลแวร์ ซึ่งอำจถูกแนบมำกับอีเมล์ ยังไม่สำมำรถรองรับปริ มำณอีเมล์ที่มีกำรรับส่ งทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กรได้ นอกจำกนี้ หำกอุปกรณ์มีปัญหำจะส่ งผลกระทบกับกำรรับส่ ง อีเมล์
ทำให้กำรรั บส่ ง อีเมล์ขององค์กรหยุดชะงัก จึงได้ทำกำรปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำเพื่อรวบรวม
รำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ และข้อจำกัดในกำรพัฒนำระบบฯ โดยพนักงำนที่ปรึ กษำ
ได้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบและแนะน ำพร้ อ มทั้ง มอบหมำยให้ ด ำเนิ น กำรตำมขั้น ตอน
ปฏิบตั ิงำนภำยในองค์กร เช่ น กำรประสำนงำนกับส่ วนงำนอื่นๆ กำรจัดทำแผนงำน ตลอดจนกำร
ขออนุ มตั ิดำเนิ นกำร ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังดำเนิ นกำร โดยกระบวนกำร
ในกำรพัฒนำโครงงำนจะใช้รูปแบบของวอเตอร์ฟอลล์โมเดล (Water Fall Model) ดังรู ปที่ 3.3
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รู ปที่ 3.3 วอเตอร์ฟอลล์โมเดล
กำรทำงำนวอเตอร์ฟอลล์โมเดลในกำรปฏิบตั ิงำนจะเริ่ มต้นจำกกำรเก็บข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับ
กำรทำงำนและควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนและผูด้ ูแลระบบ เมื่อได้ขอ้ มูลมำเพียงพอจึงเริ่ มทำกำร
วิเครำะห์กำรทำงำนในระบบเดิ ม และควำมต้องกำรในระบบว่ำผูใ้ ช้งำนและผูด้ ูแลระบบมีควำม
ต้องกำรอย่ำงไร จำกนั้นจึงทำกำรออกแบบระบบเละวำงแผนกำรจัดกำรระบบ และเมื่อออกแบบ
ระบบครบถ้วนจึงเริ่ มเข้ำสู่ กระบวนกำรกำรพัฒนำระบบ และทดสอบกำรใช้งำนโดยผูใ้ ช้งำนและ
ผูด้ ูแลระบบ ก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกระบบเดิมเป็ นระบบใหม่
ซึ่ ง ใ น
ขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้รับควำมมือจำกหลำยฝ่ ำยงำนจึงสำมำรถสำเร็ จได้
3.7.2 วิเครำะห์ระบบงำน
จำกกำรวิเครำะห์ระบบงำนเดิม พบว่ำเดิมระบบเมล์เกตเวย์มีอุปกรณ์ รักษำควำมปลอดภัยอีเมล์
เพียงหนึ่งตัว ดังรู ปที่ 3.4 โดยทำหน้ำที่จดั กำรปั ญหำของกำรรับส่ งอีเมล์ทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ป้ องกันไวรัส กำรลดสแปมเมล์ที่ไม่ตอ้ งกำรรวมถึงกำรป้ องกันปั ญหำกำรโจมตีในรู ปแบบต่ำงๆ ที่
กระทำต่ออีเมล์ ซึ่ งทำให้ระบบจะต้องมีกำรสแกนข้อมูลอีเมล์เป็ นจำนวนมำก เพื่อตรวจสอบควำม
ปลอดภัยจำกกำรรับส่ งอีเมล์ จำกกำรวิเครำะห์ระบบเดิมที่ใช้อุปกรณ์เพียงตัว เดียวสำหรับสแกน
ข้อมูลอีเมล์ขององค์กร พบว่ำหำกอุปกรณ์ เกิ ดควำมเสี ยหำยจะทำให้องค์กรมีควำมเสี่ ยงทำงด้ำน
ควำมปลอดภัย เนื่ องจำกซึ่ ง อำจท ำให้มี ไ วรั ส สแปมเมล์ หรื อ มัล แวร์ หลุ ดรอดเข้ำมำท ำควำม
เสี ยหำยให้กบั องค์กรผ่ำนทำงอีเมล์ที่รับส่ งได้ ดังนั้นควำมต้องกำรของระบบเมล์เกตเวย์ใหม่คือต้อง
ลดปั ญหำที่เกิ ดขึ้นทั้งในเรื่ องของภำระของกำรสแกนข้อมูลเป็ นจำนวนมำกและกำรหยุดทำงำน
เนื่องจำกอุปกรณ์เกิดควำมเสี ยหำย
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รู ปที่ 3.4 กำรทำงำนของระบบเมล์เกตเวย์เดิม
3.7.3 ออกแบบระบบงำน
หลังจำกวิเครำะห์ระบบสแกนอีเมล์ที่ใช้งำนเดิม จึง ทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำกำรปรับปรุ งกำร
สแกนอีเมล์ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดยกำรเพิ่มอุปกรณ์ สแกนอีเมล์เพิ่มขึ้ นอีก 1 ตัวเข้ำมำยัง
ระบบเมล์เกตเวย์ ดังรู ปที่ 3.5 เพื่อใช้งำนร่ วมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำร
รองรับ จำนวนข้อมู ลที่ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่อำจจะมีจำนวนมำกขึ้นในอนำคต รวมถึ งกรณี ที่
อุปกรณ์ตวั ใดตัวหนึ่งเสี ยหำย ก็สำมำรถให้อุปกรณ์ท้ งั 2 ตัวทำงำนทดแทนกันได้ ซึ่ งจะส่ งผลไม่ให้
กำรทำงำนหยุดชะงัก
นอกจำกนี้ ยงั ได้นำเทคโนโลยีโหลดบำลำนซ์ (Technology Load Balance) เข้ำมำช่วยกระจำย
กำรทำงำนของระบบเมล์เกตเวย์ โดยสำมำรถเข้ำถึงได้ดว้ ยเวอร์ ชวลเนมมิง (Virtual Naming) และ
กระจำยโหลดด้วยกำรแบ่ ง ข้อมู ล ให้ก ับ อุ ป กรณ์ ท้ งั สอง โดยให้อุป กรณ์ แต่ ล ะตัวจะสแกนตำม
อัตรำส่ วนที่กำหนด เช่น อุปกรณ์ตวั ที่ 1 สแกนอีเมล์จำกผูร้ ับส่ งจำนวน 1,000 คน และอุปกรณ์ตวั ที่
2 สแกนอีเมล์ จำกผูร้ ับส่ งจำนวน 800 คน เป็ นต้น
ซึ่งระบบที่พฒั นำจะสำมำรถรับส่ งอีเมล์ ได้พร้อมๆ กันครั้งละ 4 ช่องทำง (Chanel) สำหรับกำร
ส่ งอีเมล์ โดยสำมำรถส่ งผ่ำนเวอร์ ชวลไอพีแอคเดรส( Virtual IP Address) ผ่ำนอุปกรณ์โหลดบำ
ลำนซ์ที่ทำหน้ำที่กระจำยโหลดกำรส่ อีเมล์ไปยังอุปกรณ์สแกนอีเมล์ท้ งั 2 ตัว ซึ่ งตะทำให้กำรรับส่ ง
อีเมล์ไม่ หยุดชะงักหำกอุ ป กรณ์ ตวั ใดตัวหนึ่ ง ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่ องจำกสำมำรถไปใช้งำน
อุปกรณ์ตวั ที่เหลือได้
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รู ปที่ 3.5 กำรทำงำนของระบบเมล์เกตเวย์ที่พฒั นำ
3.7.4 กำรจัดทำและพัฒนำระบบ
ภำยหลังจำกที่ สอบถำมพนักงำนที่ปรึ กษำเกี่ ยวกับข้อมูลโครงสร้ำง และ ควำมต้องกำรของ
ระบบ ศึกษำกำรทำงำนของระบบกำรรับส่ งอีเมล์เดิม และระบบรับส่ งอีเมล์ที่พฒั นำโดยมีพนักงำน
ที่ปรึ กษำเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำ ตำมที่ได้อธิบำยไปแล้วในหัวข้อ 3.7.1-3.7.3 จึงเริ่ มทำกำรพัฒนำระบบ
ดังนี้
1. ขอค ำแนะนำจำกพนัก งำนที่ ปรึ ก ษำในกำรพัฒนำระบบ โดยพนัก งำนที่ปรึ ก ษำให้
คำแนะนำดังนี้
- เนื่องจำกระบบจำเป็ นต้องใช้ควำมระมัดระวัง สู งในกำรทำกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำระบบ ดังนั้นหน้ำที่หลักที่ตอ้ งทำคือกำรทำเอกสำรประกอบสำหรับกำร
พัฒนำระบบ กำรทดสอบกำรทำงำนของระบบ กำรประสำนงำนกับ ผูใ้ ช้งำน
ระบบในกำรทดสอบระบบกำรส่ งอีเมล์ที่พฒั นำ
- เมื่อพัฒนำระบบเสร็ จแล้วให้เริ่ มทำกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบโดยกำรส่ ง
อีเมล์ดว้ ยสคริ ปต์ที่เขียนด้วยโปรแกรมเพำเวอร์ เชลล์
- เมื่อทดสอบสคริ ปต์ที่เขียนเสร็ จ เรี ยบร้ อย ให้แจ้งให้พนักงำนที่ปรึ ก ษำเพื่ อ
ตรวจสอบก่อนทำกำรทดสอบกำรใช้งำนกับผูใ้ ช้
- เมื่อพนักงำนที่ปรึ กษำตรวจสอบเรี ยบร้อย ให้ประสำนงำนกับผูใ้ ช้งำนเพื่อให้ทำ
กำรทดสอบกำรรับส่ งอีเมล์
- จัดประชุ ม เพื่ อให้ผูใ้ ช้งำนเปลี่ ย นกำรใช้ง ำนจำกระบบเดิ ม มำใช้งำนระบบที่
พัฒนำ
2. กำหนดรำยละเอียดในกำรรับส่ งอีเมล์ในระบบที่พฒั นำ โดยมีรำยละเอียดที่กำหนดดังนี้
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- ในกำรส่ งอีเมล์ไปยังผูร้ ับปลำยทำงที่อยู่ภำยนอกองค์กรโดยผ่ำนอุปกรณ์สแกน
อีเมล์ จะต้องระบุ ไ อพีแอคเดรสหรื อเครื่ องผูส้ ่ ง ที่อุป กรณ์ สแกนอี เมล์ เพื่ อให้
อุปกรณ์ สแกนอีเมล์อนุญำตให้เครื่ องนั้นๆส่ งอีเมล์ผำ่ นอุปกรณ์ได้ ดังรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 กำรตั้งค่ำกำรส่ งอีเมล์ภำยนอกองค์กร
- ในกำรส่ งอี เมล์ไปยังผูร้ ับปลำยทำงที่อยู่ภำยในองค์กรโดยผ่ำนอุปกรณ์ สแกน
อีเมล์ จำเป็ นจะต้องระบุเครื่ องผูส้ ่ งให้รู้วำ่ จะส่ งไปที่ใด โดยตั้งค่ำผ่ำนฮับทรำนส
พอร์ท (Hub Transport) ดังรู ปที่ 3.7
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รู ปที่ 3.7 กำรตั้งค่ำกำรส่ งอีเมล์ภำยในองค์กร
- ในกำรรับส่ งอีเมล์น้ นั สิ่ งที่สำคัญที่สุดคือควำมปลอดภัย จึงต้องมีกำรกำหนดกฎ
กำรตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งออกและรับเข้ำ เพื่อป้ องกันทั้งกำรโดนโจมตีและข้อมูล
ภำยในองค์ก รรั่ ว ไหล จึ ง ต้อ งมี ก ำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย ของกำร
ส่ งออก (Policy Outgoing mail) และรับเข้ำอีเมล์ (Policy Incoming mail) ดังรู ปที่
3.8 และรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.8 กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยของกำรส่ งออกอีเมล์
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รู ปที่ 3.9 กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยของกำรรับเข้ำอีเมล์
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ทดสอบระบบกำรส่ งอีเมล์โดยใช้สคริ ปต์ที่เขียนโดยโปรแกรมเพำเวอร์เชลล์ โดยกำหนดให้ส่ง
อีเมล์ 50 ฉบับ ต่อ 10 นำที และ ติดต่อกับผูใ้ ช้งำนให้ทำกำรทดสอบกำรส่ งอีเมล์ดว้ ยระบบที่
ผูใ้ ช้งำนใช้งำนจริ ง เพื่อบันทึกผลกำรทดสอบว่ำสำมำรถทำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์หรื อไม่ โดยจะ
กล่ำวถึงรำยละเอียดของทดกำรสอบในบทที่ 4 ผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมโครงงำน ต่อไป
3.7.6 จัดทำเอกสำร
เมื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพัฒนำโครงงำนทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว จะได้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมำจัดเรี ยบเรี ยงเป็ นเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนต่อไป
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ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงกำรดำเนินงำน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หัวข้องำน

2561
พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิ งหำคม

ศึกษำเกี่ยวกับโครงงำนที่สถำนประกอบกำร
มอบหมำย
วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในกำร
พัฒนำระบบ
ออกแบบกำรทำงำนของระบบ
ดำเนินกำรทำเอกสำรประกอบกำรพัฒนำและ
วำงแผน
ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ดำเนินกำรทดสอบกำรใช้งำนของระบบ
ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบและแก้ไข
ข้อผิดพลำด
จัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮำร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ อินเทลคอร์ไอ 3
เครื่ อง
(Intel core i3-4170 CPU @ 3.70GHz)
3.8.2 ซอฟต์แวร์
- ไมโครซอฟต์วนิ โดว์ 7 (Microsoft Windows 7 pro 64 bit)
ชุด
- เพำเวอร์เชลล์(PowerShell)
ชุด

จำนวน

1

จำนวน

1

จำนวน

1

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาผลการปฏิ บตั ิงานตามโครงงาน ในส่ วนของการทดสอบการ
รับส่ งอีเมล์ในโครงงานเมล์เกตเวย์ที่พฒั นา ตามที่ได้นาเสนอไว้ในขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แต่เนื่ องจากข้อมูลในผลการทดสอบของโครงงานบางส่ วน บริ ษทั ไม่ สามารถอนุ ญาตให้นามา
เผยแพร่ ได้ เนื่ องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูลในบริ ษทั ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงต้องปกปิ ด
ข้อมูลบางส่ วนหรื อใช้ขอ้ มูลที่สมมุติข้ ึนในการนาเสนอ
4.1 การทดสอบการส่ งอีเมล์ ไปยังอีเมล์ ภายในองค์ กร
ทาการทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในองค์กร โดยมีตวั อย่างของการทดสอบดังนี้
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “aaa@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “xyz@abc.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับและผูส้ ่ งอยูภ่ ายในองค์กร โดยมีผลของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในองค์กรที่ชื่อ “xyz@abc.co.th”
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “ccc@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “tyg@abc.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับและผูส้ ่ งอยูภ่ ายในองค์กร โดยมีผลของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.2
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รู ปที่ 4.2 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในองค์กรที่ชื่อ “tyg@abc.co.th”
4.2 การทดสอบการส่ งอีเมล์ ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์ กร
ทาการทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กร โดยมีตวั อย่างของการทดสอบดังนี้
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “aaa@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “xyz@ghj.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับอยูภ่ ายนอกองค์กร โดยมีผลของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กรที่ชื่อ “xyz@ghj.co.th”
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “ccc@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “tyg@fdt.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับอยูภ่ ายนอกองค์กร โดยมีผลของการทดสอบดังรู ปที่ 4.4
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รู ปที่ 4.4 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กรที่ชื่อ “tyg@fdt.co.th”
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “bbb@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “zxc@rtx.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับอยูภ่ ายนอกองค์กร ซึ่ งการส่ งอีเมล์จะทาผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application)โดยมีผล
ของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.5
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รู ปที่ 4.5 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กรผ่านโปรแกรมประยุกต์
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “bbb@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “zxc@rtx.co.th” ซึ่ ง
ผูร้ ับอยู่ภายนอกองค์กร ซึ่ งการส่ งอีเมล์จะทาผ่านโปรแกรมรับส่ งอีเมล์โดยมีผลของการ
ทดสอบ ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กรผ่านโปรแกรมรับส่ งอีเมล์
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4.3 การทดสอบการส่ งอีเมล์ ไปยังอีเมล์ภายในองค์ กรด้ วยสคริปต์
ทาการทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในองค์กร โดยใช้สคริ ปต์ที่เขียนไว้เป็ นตัวสั่งให้
ส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในที่ตอ้ งการ โดยมีตวั อย่างของการทดสอบดังนี้
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “ccc@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “pee@abc.co.th”
ด้วยสคริ ปต์ ซึ่ งผูร้ ับและผูส้ ่ งอยูภ่ ายในองค์กร โดยมีผลของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายในองค์กรด้วยสคริ ปต์
4.4 การทดสอบการส่ งอีเมล์ ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์ กรด้ วยสคริปต์
ทาการทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กร โดยใช้สคริ ปต์ที่เขียนไว้เป็ นตัวสั่ง
ให้ส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกที่ตอ้ งการ ซึ่ งในสคริ ปต์จะสั่งให้ทาการส่ งอีเมล์จานวน 50
ฉบับต่อ 10 นาทีโดยมีตวั อย่างของการทดสอบดังนี้
- ทดสอบการส่ งอีเมล์จากอีเมล์ที่ชื่อ “ccc@abc.co.th” ไปยังอีเมล์ที่ชื่อ “ggg@guo.co.th”
ด้วยสคริ ปต์ ซึ่ งผูร้ ับอยูภ่ ายนอกองค์กร โดยมีผลของการทดสอบ ดังรู ปที่ 4.8
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รู ปที่ 4.8 ผลทดสอบการส่ งอีเมล์ไปยังอีเมล์ภายนอกองค์กรด้วยสคริ ปต์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการลดปั ญหาความหนาแน่นของ
การรั บส่ ง อี เมล์ และลดความเสี่ ย งที่ จะท าให้เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ที่ เรี ย กว่า จุดเดี ยวของความล้มเหลว
(Single point of failure) ซึ่งจะทาให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และลดความเสี่ ยง
ที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายของระบบมากว่า ระบบเดิ ม ทั้ง นี้ ได้ส รุ ป ผลและข้อ เสนอแนะของการ
ดาเนินงานของโครงงานและการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ระบบเมล์เกตเวย์ที่พฒั นา สามารถใช้งานในการรับส่ งส่ งอีเมล์ได้จริ ง และทางานได้ตามความ
ต้องการที่ได้ทาการออกแบบไว้ โดยมีความพร้อมสาหรับการนาไปใช้งานแทนระบบเดิม ซึ่ งระบบ
ที่พฒั นาจะช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นจากการรับส่ งอีเมล์เป็ นจานวนมาก รวมถึงลดความเสี่ ยงใน
การเกิดเหตุการณ์ที่เรี ยกว่าจุดเดียวของความล้มเหลว
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ในการพัฒนาเมล์เกตเวย์ในช่วงของการทดสอบการใช้งานพบว่า ต้องมีการติดต่อประสานงาน
จากหลายฝ่ ายตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั ซึ่ งผูจ้ ดั ทาไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดในส่ วนนี้
จึงส่ งผลให้การดาเนินโครงงานเกิดความล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ในการทดสอบระบบเมล์เกตเวย์ที่พฒั นาโดยผูใ้ ช้งาน จาเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับหลาย
ฝ่ าย ดังนั้นผูจ้ ดั ทาควรเผือ่ เวลาสาหรับการทดสอบโดยผูใ้ ช้ให้มากกว่าเดิม
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีและข้อเสี ยการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ได้เรี ย นรู้ ก ารท างานเป็ นที ม การจัดท าเอกสารเพื่อประสานงานกับ หลายฝ่ าย เทคนิ คการ
จัดลาดับความสาคัญในการทาโครงงาน รู้จกั การวางแผนในการทางานด้านวิศวกรรมเครื อข่าย และ
การมี ป ฏิ สัมพันธ์ กบั คนในองค์กรและนอกองค์กรได้ และได้รับความรู้ ที่ เพิ่ม เติมจากที่เรี ยนใน
ห้องเรี ยนเพื่อเป็ นประสบการณ์ในการทางานต่อไป
5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เนื่ องจากบริ ษทั ที่ ไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษา เป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ทาให้ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรมี ความซับซ้อนมากกว่าระบบเครื อข่ายทัว่ ไปที่เคยได้ศึกษา เช่ น ระบบ
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย การสร้างระบบขนาดใหญ่ภายในองค์กร และการจัดทาเอกสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสานงานกับหลายฝ่ ายภายในองค์กร
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรเตรี ยมตัวให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบเครื อข่ายในองค์กรขนาดใหญ่และทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้นก่อนไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
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รู ปที่ 1 การแก้ไขปั ญหาด้านซอฟต์แวร์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูใ้ ช้

รู ปที่ 2 การแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูใ้ ช้
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รู ปที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลก่อนการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการให้กบั เครื่ องแม่ข่าย

รู ปที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการให้กบั เครื่ องแม่ข่าย
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รู ปที่ 5 การติดตั้งสายสัญญาณของระบบเครื อข่าย

รู ปที่ 6 การตรวจสอบสายสัญญาณของระบบเครื อข่าย
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รู ปที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครื อข่าย

รู ปที่ 8 การเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่ องแม่ข่าย
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รู ปที่ 9 การนิเทศงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ 10 การนาเสนอโครงงานเมล์เกตเวย์กบั พนักงานที่ปรึ กษา
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