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บทคัดย่อ 

 
ระบบเมลเ์กตเวยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใช้

เกตเวยเ์พียงตวัเดียวในการคดักรองอีเมลจ์  านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้มีอีเมล์จ  านวนมากรอคอยอยูใ่นคิว 
รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลว โดยปัญหาจุดเดียวของความลม้เหลวจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีอุปกรณ์ตวัใดในระบบเกิดขดัขอ้งก็จะส่งผลใหร้ะบบทั้งหมดไม่สามารถท างานได ้

เพื่อก าจดัขอ้ดอ้ยดงักล่าว จึงท าการพฒันาระบบเมล์เกตเวยโ์ดยการเพิ่มเกตเวยเ์ป็น 2 ตวั
และน าโหลดบาลานซ์มาใชใ้นการกระจายงานไปยงัเกตเวย ์ จากการผลทดสอบระบบเมล์เกตเวยท่ี์
พฒันาแสดงให้เห็นวา่ โหลดบาลานซ์จะกระจายงานไปยงัเกตเวยแ์ต่ละตวัจึงท าให้ความหนาแน่น
ในการคดักรองอีเมล์ลดลง รวมถึงยงัสามารถป้องกนัปัญหาจุดเดียวของความลม้เหลวได ้เน่ืองจาก
ถา้เกตเวยต์วัใดตวัหน่ึงเกิดขดัขอ้ง เกตเวยต์วัท่ีเหลือยงัสามารถท างานทดแทนได ้
 
ค าส าคัญ  :  เมลเ์กตเวย/์จุดเดียวของความลม้เหลว/โหลดบาลานซ์ 
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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)เป็นบริษัทท่ี

ให้บริกำรกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยท์ั้งในและต่ำงประเทศท่ีมีขนำดใหญ่ ท ำให้มีกำรรับและส่งอีเมล์
(Electronic Mail : E-mail) ทั้งภำยในและภำยนอกเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งสูงท่ีตอ้งมี
ระบบรับและส่งอีเมลท่ี์มีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นตอ้งน ำเมล์เกตเวย ์(Mail Gateway) มำใชใ้นกำรส่ง
ขอ้มูลออกสู่ภำยนอก เพื่อท่ีจะช่วยใหท้ ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีควำมปลอดภยัสูง  

ในระบบเมล์เกตเวย์เดิมของบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) มีกำรใช้เมล์เกตเวย์เพียงตวัเดียว จึงท ำให้มีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหำควำมหนำแน่น
ระหวำ่งรับส่งและคดักรองอีเมล์รวมถึงอำจท ำให้ท ำให้เมล์เกตเวยเ์สียหำยหรือหยุดท ำงำนชัว่ครำว 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหำปัญหำท่ีเรียกวำ่จุดเดียวของควำมลม้เหลว (Single point of failure) คือถำ้ส่วนใด
ส่วนหน่ึงของระบบลม้เหลวก็จะท ำใหร้ะบบทั้งหมดหยดุกำรท ำงำน  

เน่ืองดว้ยปัญหำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้จึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีจะพฒันำระบบรับส่งและคดักรอง
อีเมลใ์หม่ โดยระบบใหม่จะมีกำรพฒันำระบบเมล์เกตเวย ์โดยน ำวิธีกำรของโหลดบำลำนซ์ (Load-
balance) หรือกำรกระจำยภำระงำนมำใช้ร่วมดว้ย ซ่ึงจะท ำให้ลดกำรเกิดปัญหำและควำมเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนในระบบเดิมได ้เน่ืองจำกโหลดบำลำนซ์เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยจดัสรรเส้นทำงให้กบัขอ้มูล
ก่อนกำรส่งขอ้มูลผ่ำนเมล์เกตเวย ์เพื่อให้กำรรับส่งและคดักรองอีเมล์ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงรวดเร็ว 
ปลอดภยั และลดควำมเส่ียงท่ีจะท ำใหเ้กิดเกิดปัญหำจุดเดียวของควำมลม้เหลว 
1.2 วตัถุประสงค์ของของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อลดปัญหำควำมหนำแน่นท่ีเกิดจำกกำรรับส่งและคดักรองอีเมล์จ  ำนวนมำกท่ี
ส่งผำ่นเมลเ์กตเวยท่ี์มีเพียงช่องทำงเดียว 

1.2.2 เพื่อลดควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ท่ีช่องทำงกำรส่งข้อมูลเสียหำยส่งผลให้ไม่
สำมำรถไม่สำมำรถใชง้ำนไดจ้นเกิดปัญหำท่ีเรียกวำ่จุดเดียวของควำมลม้เหลว 

1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กบักำรจดัสรรระบบพฒันำระบบรับส่งและคดักรอง
อีเมล ์

1.2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบรักษำควำมปลอดภยัใหก้บัระบบกำรรับส่งอีเมล ์
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ระบบเมลเ์กตเวยท่ี์พฒันำตอ้งพร้อมใชง้ำน มีควำมปลอดภยั และสำมำรถช่วยลด

ควำมเส่ียงในกำรเกิดปัญหำท่ีเรียกวำ่จุดเดียวของควำมลม้เหลว 
1.3.2 ใชว้ิธีกำรของโหลดบำลำนซ์ในกำรจดัสรรเส้นทำงของขอ้มูลก่อนกำรส่งขอ้มูล

ไปยงัเกตเวยเ์พื่อลดปัญหำควำมหนำแน่นระหวำ่งรับส่งและคดักรองอีเมล ์
 
1.4 ประโยชน์คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 สำมำรถแกไ้ขปัญหำเร่ืองของควำมหนำแน่นขณะรับส่งและคดักรองอีเมล์จำก
กำรรับส่งขอ้มูลจ ำนวนมำกดว้ยระบบเมลเ์กตเวย ์

1.4.2 ไดร้ะบบเมลเ์กตเวยส์ ำหรับใชใ้นรับส่งและคดักรองอีเมลเ์พิ่มข้ึนอีกหน่ึงช่องทำง 
1.4.3 สำมำรถลดควำมเส่ียงท่ีส่งผลท ำใหเ้กิดปัญหำเรียกวำ่จุดเดียวของควำมลม้เหลว 

 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการศึกษาหลกัการ แนวคิดและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
โครงงาน เช่น เมลเ์กตเวย ์ เกตเวย ์ โหลดบาลานซ์  และเพาเวอร์เชลล ์(Power Shall)  

2.1  เมล์เกตเวย์ 
ระบบเมล์เกตเวยคื์อระบบท่ีใช้คดักรองอีเมล์ ก่อนท่ีจะถูกส่ง เขา้มายงัเมล์เซิร์ฟเวอร์ 

(Mail Server) หรือส่งออกจากเมล์เซิร์ฟเวอร์ไปยงัปลายทาง การท างานของเมล์เกตเวย ์จะมีระบบ
การตรวจสอบสแปมเมล ( Spam Mail) ไวรัส (Virus) และมลัแวร์ (Malware) ท่ีแฝงมากบัเมล์
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงถา้ตรวจเจอก็จะท าการปฏิเสธ (Reject) หรือกกัไว ้(Quarantine) ซ่ึงจะช่วยท าให้เหลือ
แต่อีเมล์ท่ีใชง้านจริง เพื่อส่งต่อไปยงัเมล์เซิร์ฟเวอร์ และยงัช่วยลดภาระการท างาน (Load) รวมถึง
พื้นท่ีจดั เก็บอีเมลข์องเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ดว้ย สาเหตุท่ีเมล์เกตเวยมี์ความส าคญั เน่ืองจากทุกองคก์รลว้น
จ าเป็นตอ้งใช้อีเมล์ในการติดต่อส่ือสารหรือส่งขอ้มูลส าคญั ดงันั้นการรักษาความปลอดภยัของ
อีเมลจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง  

2.2 เกตเวย์  
เกตเวยเ์ป็นจุดต่อเช่ือมของเครือข่ายท าหน้าท่ีเป็นทางเขา้สู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บน

อินเทอร์เน็ต ในมุมมองของเราเตอร์( Router) ระบบเครือข่ายจะประกอบดว้ยอยู ่2 แบบไดแ้ก่โหนด 
(node) แบบเกตเวย ์และโหนดแบบโฮสต์ (Host) ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ในเครือข่ายและ
เคร่ืองแม่ข่ายจะมีฐานะเป็นโหนดแบบโฮสต์   ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีควบคุมการจราจรภายใน
เครือข่ายหรือผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตจะเป็นโหนดแบบเกตเวย ์โดยเคร่ืองแม่ข่ายท่ีเป็นโหนดแบบ
เกตเวยม์กัจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่ายแบบพร็อกซ่ี (Proxy) และท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่ายแบบ
ไฟร์วอลล ์(Firewall)  ดว้ย 

 ลกัษณะการท างานของเกตเวย ์ 
เกตเวยเ์ป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายต่างประเภทหรือต่างโปรโตคอลเขา้ดว้ยกนั 

ดงัรูปท่ี 2.1 เช่น การใชเ้กตเวยใ์นการเช่ือมต่อเครือข่าย ท่ีเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี (PC) 
เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น  ซ่ึงเกตเวย์เป็นอุปกรณ์ท่ีมี
ความสามารถสูงในการเช่ือมต่อเครือข่ายต่างๆ เขา้ดว้ยกนัโดยสามารถเช่ือมต่อระบบแลน ( LAN) 
หลายๆ เครือข่ายท่ีใช้โปรโตคอลต่างกนัเขา้ดว้ยกนั รวมถึงสามารถใช้ส่ือส่งขอ้มูลต่างชนิดกนัได้
อย่างไม่มีขีดจ ากดั ตวัอย่างเช่น เช่ือมต่ออีเทอร์เน็ตแลน (Ethernet LAN) ท่ีใช้สายส่งแบบยูทีพี 
(UTP) เขา้กบัโทเค็นริงแลน (Token Ring LAN) ได ้ เกตเวยเ์สมือนเป็นนกัแปลภาษาท่ีท าให้
เครือข่ายท่ีใชโ้ปรโตคอลต่างชนิดกนัสามารถส่ือสารกนัได ้หากโปรโตคอลท่ีใช้รับส่งขอ้มูลของ
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เครือข่ายทั้งสองแตกต่างกนั  เกตเวย ์ก็จะท าหนา้ท่ีแปลงโปรโตคอลจากตน้ทางให้ตรงกบัปลายทาง
รวมถึงมีความเหมาะสมกบัอุปกรณ์ของฮาร์ดแวร์ท่ีแต่ละเครือข่ายใชง้านอยู ่ดงันั้นอุปกรณ์เกตเวย์
จึงมกัมีราคาแพงและมีขั้นตอนในการติดตั้งซบัซอ้น 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 การท างานของเกตเวย ์
 ประเภทของเกตเวย ์

เกตเวยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. เกตเวยแ์บบอะซิงโครนสั (Asynchronous Gateways) 

ท าหนา้ท่ีเปล่ียนรูปแบบขอ้มูลของเครือข่ายในระบบแลนใหเ้ป็นแบบ 
อะซิงโครนสัก่อนส่งออกไปสู่สายส่ือสารเพื่อติดต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายนอก
เครือข่าย และท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลจากอุปกรณ์อะซิงโครนสัมาเปล่ียนเป็นรูปแบบ
ขอ้มูลแบบท่ีใช้อยู่ในเครือข่ายแลน เช่น รับขอ้มูลจากโมเด็มแบบอะซิงโครนสั
เพื่อเปล่ียนรูปแบบขอ้มูลมาเป็นแบบท่ีใช้อยู่ในเครือข่ายแลน เกต์เวยแ์บบอะ
ซิงโครนสั เช่น เอ็กจุดสองห้าเกตเวย ์(X.25 Gateway) หรือ ทีวนัเกตเวย์(T-1 
Gateway) 
2. เกตเวยแ์บบซิงโครนสั (Synchronous Gateways) 

ท าหน้าท่ีในการช่วยให้ผูใ้ช้ภายในเครือข่ายแลนสามารถติดต่อกับ
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมภายนอกเครือข่ายโดยผ่านโมเด็มแบบซิงโครนัส หรือ
อาจจะต่อเขา้กนัเองโดยตรงหรือต่อผ่านระบบส่ือสารอ่ืนๆ ตวัอย่างของเกตเวย์
แบบซิงโครนสัเช่น เกตเ์วยแ์บบเอสเอ็นเอ (SNA: System Network Architecture) 
และเกตเวยแ์บบอาร์เจอี ( RJE : Remote Job Entry)  

เกตเวยซิ์งโครนสัมีส่วนประกอบ 2 หลกัส่วนคือ 
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1.ส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นอีมูเลเตอร์ (Emulator) เพื่อให้เคร่ืองพีซีใน
เครือข่ายท างานเสมือนกบัเป็นเทอร์มินลัของเคร่ืองเมนเฟรมภายนอกเครือข่าย 

2. ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นฟร้อนทเ์อนด์โปรเซสเซอร์ (Front-end Processor) 
โดยจะสนับสนุนโปรโตคอลแบบซิงโครนัส เช่น บีไอเอสวายเอ็น (BISYN: 
Binary Synchronous Communication) หรือเอสดีแอลซี (SDLC: Synchronous 
Data Link Control) ซ่ึงเป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นระบบ
กลางในการแลกเปล่ียนอีเมลภ์ายใตม้าตรฐานเอก็ซ์จุดส่ีร้อย (X.400) 

2.3 อเีมล์ซีเคียวริตีเ้กตเวย์ (Email Security Gateway) 

อีเมล์ซีเคียวริต้ีเกตเวยเ์ป็นระบบส าหรับรักษาความปลอดภยัของอีเมล์ (Email Security 
Appliance) โดยท าหน้าท่ีจดัการแกไ้ขปัญหาของอีเมล์  เช่น ลดสแปมเมล์ท่ีไม่ตอ้งการ ตรวจสอบ
แนวโนม้การเกิดสแปมเมล์ อพัเดตขอ้มูสแปมเมล์ อพัเดทขอ้มูลไวรัส และการป้องกนัปัญหาท่ีเกิด
จากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีระบบบริหารจดัการอีเมล์ท่ีช่วยให้การใช้งานอีเมล์ใน
องคก์รขนาดใหญ่เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัคิวการรับส่งอีเมล ์การรับมือกบัอีเมล์ท่ี
ถูกส่งกลบัคืนมา และการบริหารการเช่ือมต่อในระบบ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่าระบบอีเมล์สามารถ
ท างานขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งไม่เกิดปัญหาใดๆ  แมใ้นช่วงท่ีระบบถูกโจมตีจากสแปมเมลห์รือไวรัส  

2.4 โหลดบาลานซ์ (Load Balance) 
โหลดบาลานซ์เป็นเทคนิคทางด้านเครือข่ายน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดข้อจ ากัดของ

ความสามารถในการรองรับจ านวนผูใ้ชง้านของเคร่ือง แม่ข่าย เช่น เม่ือเคร่ืองแม่ข่ายมีปริมาณผูใ้ช้
จ  านวนมาก ก็จะส่งผลใหเ้คร่ืองแม่ข่ายของเวบ็ (Web Server) จะท างานหนกัมากข้ึนตามจ านวนการ
ร้องขอจากผูใ้ช้งาน ซ่ึงอาจท าให้เกิดการเช่ือมต่อ (Connection) เต็ม เกิดการรอคิว (Queue) เขา้ใช้
งาน หรือท าใหเ้คร่ืองแม่ข่ายหยดุการท างาน 

 หลกัการท างานของโหลดบาลานซ์ 
โหลดบาลานซ์ จะท างานโดยน าเคร่ืองแม่ข่ายหลายๆเคร่ืองมาท างานร่วมกนั เพื่อกระจาย

ภาระงานท่ีเกิดข้ึนในเครือข่ายไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายแต่ละเคร่ือง ดงัรูปท่ี 2.2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การรองรับงานท่ีเขา้มาจากผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากได้ ดงันั้นจึงในเวลาท่ีเท่ากนัเครือข่ายท่ีมีระบบของ
โหลดบาลานซ์จะท างานไดม้ากกวา่ จึงท าใหผู้ใ้ชส้ามารถไดรั้บบริการเร็วข้ึน 
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รูปท่ี 2.2  โหลดบาลานซ์ 

โหลดบาลานซ์สามารถใช้งานได้กบัทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการผสมทั้งคู่ 
นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัท่ีเรียกวา่ เฟลโอเวอร์ (Fail Over) คือหากมีเคร่ืองแม่ข่ายใดใน
กลุ่มไม่สามารถท างานได ้เช่น เคร่ืองแม่ข่ายตวันั้นหยุดท างาน (Down) หรือทรัพยากร
(Resource) ท่ีมีอยูข่องเคร่ืองแม่ข่ายไม่เพียงพอต่อการรองรับงานจากผูใ้ช ้โหลดบาลานซ์
จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแจกจ่ายภาระงานใหเ้คร่ืองแม่ข่ายตวัอ่ืนๆ แทน จนกวา่เคร่ืองแม่ข่ยนั้น
จะกลบัมาใชง้านไดใ้หม่ โดยปกติระบบ โหลดบาลานซ์มกันิยมใชก้บัเวบ็ไซต ์(Website) 
การแชท (Chat) ขนาดใหญ่ ดีเอ็นเอสเซิร์ฟเวอร์ (DNS Server) หรือการรับส่งไฟล์ท่ีใช้
แบนด์วิชท์(Bandwidth) สูงๆ ขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะรักษาความปลอดภยัไดโ้ดยการ
ซ่อนโครงสร้างของเครือข่ายภายใน และป้องกนัการเขา้ถึงเครือข่ายหรือบริการท่ีท างาน
อยูบ่นพอร์ตอ่ืน  

 โปรโตคอลของโหลดบาลานซ์  
 โปรโตคอลของโหลดบาลานซ์แบ่งเป็น 

1. แบบราวด์รอบบิน (Round-robin) เป็นการส่งทราฟฟิก (Traffic) ไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย
แต่ละตวัภายในกลุ่มวนไปเร่ือยๆ ดงัรูป 2.3 โดยปกติแลว้ 1 โดเมนเนม (Domain 
Name) จะมีแค่ 1 ไอพีแอคเดรส (IP address) แต่ในการท าดีเอ็นเอสราวด์รอบบิน 
(DNS Round Robin) ใน 1 โดเมนเนมจะมีหลายไอพีแอคเดรส  
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 รูปท่ี 2.3 โปรโตคอลแบบราวดร์อบบิน 
 

2. แบบลีสตค์อนเนคชัน่ (Least Connection) เป็นการส่งทราฟฟิกไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายแต่
ละตวัโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่ายในกลุ่มเป็นส าคญั เช่น เคร่ือง
แม่ข่ายตวัท่ี 2 มีงานท่ีก าลงัประมวลผลมากกวา่เคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 1โหลดบาลานซ์ก็
จะส่งงานท่ีเขา้มาใหม่ไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 1 แทนดงัรูปท่ี 2.4 

 

 
 

 รูปท่ี 2.4 โปรโตคอลแบบลีสตค์อนเนคชัน่ 
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 ขอ้ดีของการท าโหลดบาลานซ์ 
1.ช่วยเพิ่มความเร็วของระบบ เน่ืองจากมีการกระจายภาระงานไปตามช่องทางการท างาน
ของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีวา่งหรือมีคิวการท างานท่ีนอ้ยกวา่ 
2.ป้องกนัปัญหาระบบหยุดท างาน เน่ืองจากหากเคร่ืองแม่ข่ายตวัใดหยุดท างาน ก็สามารถ
จะสลบัไปเรียกใชง้านเคร่ืองแม่ข่ายอีกตวัในกลุ่มมาท างานแทนได ้
3.รองรับการใชง้านในระบบท่ีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากไดดี้ 

2.5 เพาเวอร์เชลล์ (PowerShell) 
เพาเวอร์เชลล์เป็นภาษาเชลล์สคริปต์ (Shell Script) ท่ีบริษทัไมโครซอฟต์พฒันาข้ึนมา

เพื่อให้ผูดู้แลระบบใช้งานบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ (Windows) เพื่อสั่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
ท างาน โดยในช่วงแรกเพาเวอร์เชลล์จะท างานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.Net Framework) ต่อมาไดมี้
เม่ือมีการพฒันาดอทเน็ตคอร์ (.Net Core ) ส าหรับระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ จึงไดพ้ฒันาเพาเวอร์เชลล์
ส าหรับลีนุกซ์ดว้ย โดยเม่ือตอ้งการสั่งใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานท่ีซ ้ าๆกนัก็จะเขียนเพาเวอร์เชลล์
สคริปต์เก็บไวเ้รียกใช้แทนการสั่งผา่นคอมมานด์ไลน์ (Command Line) และแบทช์ไฟล์ (Batch 
File) ซ่ึงจะช่วยใหท้ างานไดเ้ร็วข้ึน เป็นมาตรฐาน และลดความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้

 เพาเวอร์เชลลค์อนโซล (PowerShell Console) 
เพาเวอร์เชลล์คอนโซล มีให้ใช้ทั้งแบบคอมมานด์ไลน์และแบบอีดิเตอร์ (Editor) 

โดยคอมมานด์ไลน์จะจะเหมาะกบัการรันสคริปต์ ส่วนแบบอีดิเตอร์จะเป็นลกัษณะของ
เพาเวอร์เชลล ์อินทิเกรต สคริปต ์เอนไวรอนเมนต์ หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ไอเอสอี (PowerShell 
Integrated Scripting Environment : ISE)จะเหมาะกบัการเขียนสคริปต ์

การเรียกใชง้านเพาเวอร์เชลลค์อนโซลสามารถเรียกใชไ้ดห้ลายวธีิ เช่น  
วิธีท่ี 1 – คลิกท่ีไอคอน (Icon) บนทาร์กบาร์ (Taskbar) โดยให้คลิกท่ี

ไอคอน     ส าหรับแบบคอมมานด์ไลน์ หรือ   ส าหรับแบบเพาเวอร์
เชลลไ์อเอสอี 
วิธีท่ี 2 – กดปุ่ม “Windows + R” แลว้พิมพค์  าสั่ง “ powershell_ise”  หรือ 
“powershell” 
วธีิท่ี 3 – เปิดคอมมานดว์นิโดวส์ (Command Windows) จากนั้นพิมพค์  าสั่ง  
“powershell_ise”  หรือ “powershell” 
ตวัอย่างเช่น หน้าจอของเพาเวอร์เชลล์ไอเอสอีท่ีใช้ในการเขียนสคริปต์ จะแบ่ง

หนา้จอออกเป็น 3 ช่อง โดยช่องหนา้ต่างท่ีใชบ้่อยคือสคริปตเ์พน (Script pane) เพื่อเขียน
สคริปตแ์ละช่องคอนโซลเพื่อแสดงเอาทพ์ุท ดงัรูปท่ี 2.5 

 

https://vm360degree.files.wordpress.com/2012/06/image4.png
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รูปท่ี 2.5 หนา้จอของเพาเวอร์เชลลไ์อเอสอี 
 

 รูปแบบค าสั่งของเพาเวอร์เชลล ์
ค าสั่งของเพาเวอร์เชลลจ์ะเป็นลกัษณะของ “Verb-Noun”  ตวัอยา่งของ “Verb” ใน

ค าสั่งเช่น Get Set Write และ Remove เป็นตน้ เช่นถา้ตอ้งแสดงผลหนา้จอก็จะใชค้  าสั่งเป็น  
“write-host” เป็นตน้  

ตวัอยา่งของค าสั่งท่ีใชง้านบ่อยๆ ไดแ้ก่ 
o get-help  ใชแ้สดงวธีิใชค้  าสั่ง 
o get-member ใชเ้พื่อขอดูวา่ ค  าสั่งท่ีเรียกใช ้มีคุณสมบติัอะไรใหใ้ชง้านบา้ง 
o select-object ใชเ้พื่อขอดูคุณสมบติัของค าสั่งท่ีเรียกใช ้ 
ตวัอยา่ง เม่ือลองใชค้  าสั่ง “get-help get-date” ซ่ึงเป็นการเรียกใชค้  าสั่ง “get-help” 

เพื่อขอดูวิธีใชค้  าสั่งท่ีของค าสั่ง “get-date”  โดยจะไดผ้ลลพัธ์ของค าสั่งดงัรูปท่ี 2.6 ซ่ึงแต่
ละส่วนของผลลพัธ์ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นการใช้ค  าสั่งท่ีเรียกใช ้ซ่ึงในท่ีน้ีคือ “get-help” เพื่อขอดูวิธีใช้ค  าสั่ง 
“get-date” 
ส่วนท่ี 2 “Syntax” เป็นส่วนของการบอกรูปแบบการใชค้  าสั่ง “get-date” 
ส่วนท่ี 3 “Description” เป็นส่วนของอธิบายค าสั่ง “get-date” 
ส่วนท่ี 4  “Remark” เป็นส่วนท่ีแสดงวิธีการเพิ่มเติมในการดูวิธีการใชค้  าสั่ง “get-
date” ซ่ึงไดแ้ก่ค าสั่ง ดงัต่อไปน้ี 
o “get-help get date –example” 
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o “get-help get-date –detailed” 
o “get-help get-date –full” 
o “get-help get-date –online” 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 ค  าสั่งของเพาเวอร์เชลล ์
 

 

https://vm360degree.files.wordpress.com/2017/01/image.png


 
 

 

บทที ่3  
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือ   บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้ง อำคำรส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศเศส แอก เซ็นทรัล เวลิด ์ชั้น 20-21 เลขท่ี 999/9 ถนน

พระรำม1 แขวงประทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ +66 2658 5000  
โทรสำร  +66 2658 6301 
อีเมล ์  - 
เวบ็ไซต ์ http://www.maybank-ke.co.th  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีของสถำนประกอบกำร 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 
ลกัษณะกำรประกอบกำรของบริษทั หลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน)  คือเป็นผู ้ใหบ้ริกำรดำ้นธุรกิจซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ผำ่นผูแ้นะน ำกำรลงทุนและ
อินเทอร์เน็ตกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนและตรำสำรหน้ี โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 999/9 
อำคำรส ำนักงำนดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวนั ณ 
ศูนยก์ลำงธุรกิจของกรุงเทพฯ พร่ังพร้อมดว้ยอีก 53 สำขำ ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวดั ดว้ย
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ำกกระทรวงกำรคลงั 4 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจกำรเป็นนำยหนำ้
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ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์กำรคำ้หลกัทรัพย ์กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์และกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บใบอนุญำตกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินนำยทะเบียนหลกัทรัพยธุ์รกิจ
กำรยืม และให้ยืมหลกัทรัพย ์และใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์นอกจำกน้ีบริษทัฯเป็น
สมำชิกของบริษทัตลำดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัส ำนกัหกับญัชี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั นบัไดว้ำ่บริษทัฯ สำมำรถใหบ้ริกำรดำ้นกำรลงทุนแก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารขององค์กร 
 

Organization Chart 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

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

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงักำรจดักำรองคก์ร 

จำกรูปท่ี 3.3 รูปแบบของกำรจัดองค์กรและบริหำรของบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเฮ็ง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) จะประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร คณะกรรมกำรผูต้รวจสอบ และแบ่งต ำแหน่งของพนักงำนเป็นส่วนๆเช่น 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ ฝ่ำยอ่ืนๆ อยำ่งชดัเจน 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ต ำแหน่ง ผูช่้วยวศิวกรเครือข่ำย 
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 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 ผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ไปปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำในแผนกวิศวกรระบบ ( System Engineer)ในต ำแหน่ง

ผูช่้วยวศิวกรเครือข่ำยโดยไดรั้บมอบหมำยดงัต่อไปน้ี 
- ตรวจสอบ ติดตั้ง และแกไ้ขปัญหำระบบเครือข่ำยภำยในบริษทัทั้งในส่วนของสำขำ

ใหญ่และสำขำในเขตรอบกรุงเทพฯ  
- ช่วยงำนในโครงกำรของบริษทั 
- พฒันำโครงงำนเมลเ์กตเวย ์

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณนิธิพร  สะและสกุล ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำร 

 คุณวรุณ  โชคสิทธิกร ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำร 
 คุณพชัรดนยั     กล ่ำนำค ต ำแหน่งผูช่้วยผูจ้ดักำร 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิงหำคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนิน 
 โครงงำนระบบเมล์เกตเวย์ท่ีพ ัฒนำประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ
ดงัต่อไปน้ี 
  3.7.1 เก็บขอ้มูลปัญหำและควำมตอ้งกำร 
   เก็บรวบรวมปัญหำท่ีเกิดข้ึนโดยสอบถำมกบัผูใ้ชง้ำนเพื่อรับฟังปัญหำ และสอบถำมพนกังำน
ท่ีปรึกษำเก่ียวกบัรำยละเอียดต่ำงๆ ซ่ึงพบว่ำปัจจุบนักำรติดต่อส่ือสำร และส่งขอ้มูลต่ำงๆ ของ
องค์กรส่วนใหญ่เป็นกำรรับส่งขอ้มูลผ่ำนระบบอีเมล์ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับกำรป้องกนัไวรัส 
สปำยแวร์ และมลัแวร์ ซ่ึงอำจถูกแนบมำกบัอีเมล ์ยงัไม่สำมำรถรองรับปริมำณอีเมลท่ี์มีกำรรับส่งทั้ง
ภำยในและภำยนอกองคก์รได้ นอกจำกน้ีหำกอุปกรณ์มีปัญหำจะส่งผลกระทบกบักำรรับส่ง อีเมล ์
ท ำให้กำรรับส่ง อีเมล์ขององค์กรหยุดชะงกั จึงได้ท ำกำรปรึกษำพนักงำนท่ีปรึกษำเพื่อรวบรวม
รำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฯ และขอ้จ ำกดัในกำรพฒันำระบบฯ โดยพนกังำนท่ีปรึกษำ
ได้ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบและแนะน ำพร้อมทั้ งมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ปฏิบติังำนภำยในองคก์ร เช่น กำรประสำนงำนกบัส่วนงำนอ่ืนๆ กำรจดัท ำแผนงำน ตลอดจนกำร
ขออนุมติัด ำเนินกำร ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนก่อนและหลงัด ำเนินกำร โดยกระบวนกำร
ในกำรพฒันำโครงงำนจะใชรู้ปแบบของวอเตอร์ฟอลลโ์มเดล (Water Fall Model) ดงัรูปท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.3 วอเตอร์ฟอลลโ์มเดล 
   กำรท ำงำนวอเตอร์ฟอลลโ์มเดลในกำรปฏิบติังำนจะเร่ิมตน้จำกกำรเก็บขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นส ำหรับ
กำรท ำงำนและควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำนและผูดู้แลระบบ เม่ือไดข้อ้มูลมำเพียงพอจึงเร่ิมท ำกำร
วิเครำะห์กำรท ำงำนในระบบเดิมและควำมตอ้งกำรในระบบว่ำผูใ้ช้งำนและผูดู้แลระบบมีควำม
ตอ้งกำรอย่ำงไร จำกนั้นจึงท ำกำรออกแบบระบบเละวำงแผนกำรจดักำรระบบ และเม่ือออกแบบ
ระบบครบถว้นจึงเร่ิมเขำ้สู่กระบวนกำรกำรพฒันำระบบ และทดสอบกำรใช้งำนโดยผูใ้ช้งำนและ
ผูดู้แลระบบ ก่อนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกระบบเดิมเป็นระบบใหม่ ซ่ึ ง ใ น
ขั้นตอนต่ำงๆ เหล่ำน้ีไดรั้บควำมมือจำกหลำยฝ่ำยงำนจึงสำมำรถส ำเร็จได ้

 
  3.7.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
  จำกกำรวิเครำะห์ระบบงำนเดิม พบวำ่เดิมระบบเมล์เกตเวยมี์อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยัอีเมล์
เพียงหน่ึงตวั ดงัรูปท่ี 3.4 โดยท ำหน้ำท่ีจดักำรปัญหำของกำรรับส่งอีเมล์ทุกดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ป้องกนัไวรัส กำรลดสแปมเมล์ท่ีไม่ตอ้งกำรรวมถึงกำรป้องกนัปัญหำกำรโจมตีในรูปแบบต่ำงๆ ท่ี
กระท ำต่ออีเมล์ ซ่ึงท ำให้ระบบจะตอ้งมีกำรสแกนขอ้มูลอีเมล์เป็นจ ำนวนมำก เพื่อตรวจสอบควำม
ปลอดภยัจำกกำรรับส่งอีเมล์ จำกกำรวิเครำะห์ระบบเดิมท่ีใชอุ้ปกรณ์เพียงตวัเดียวส ำหรับสแกน
ขอ้มูลอีเมล์ขององค์กร พบว่ำหำกอุปกรณ์เกิดควำมเสียหำยจะท ำให้องค์กรมีควำมเส่ียงทำงดำ้น
ควำมปลอดภยั เน่ืองจำกซ่ึงอำจท ำให้มีไวรัส สแปมเมล์ หรือมลัแวร์ หลุดรอดเข้ำมำท ำควำม
เสียหำยใหก้บัองคก์รผำ่นทำงอีเมลท่ี์รับส่งได ้ดงันั้นควำมตอ้งกำรของระบบเมล์เกตเวยใ์หม่คือตอ้ง
ลดปัญหำท่ีเกิดข้ึนทั้งในเร่ืองของภำระของกำรสแกนขอ้มูลเป็นจ ำนวนมำกและกำรหยุดท ำงำน
เน่ืองจำกอุปกรณ์เกิดควำมเสียหำย 
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รูปท่ี 3.4 กำรท ำงำนของระบบเมลเ์กตเวยเ์ดิม 
 

 3.7.3 ออกแบบระบบงำน  
   หลงัจำกวิเครำะห์ระบบสแกนอีเมล์ท่ีใช้งำนเดิม จึงท ำให้เกิดแนวคิดท่ีจะท ำกำรปรับปรุงกำร
สแกนอีเมล์ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยกำรเพิ่มอุปกรณ์สแกนอีเมล์เพิ่มข้ึนอีก 1 ตวัเขำ้มำยงั
ระบบเมล์เกตเวย ์ดงัรูปท่ี 3.5 เพื่อใช้งำนร่วมกบัอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำร
รองรับจ ำนวนขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีอำจจะมีจ ำนวนมำกข้ึนในอนำคต  รวมถึงกรณีท่ี
อุปกรณ์ตวัใดตวัหน่ึงเสียหำย  ก็สำมำรถใหอุ้ปกรณ์ทั้ง 2 ตวัท ำงำนทดแทนกนัได ้ซ่ึงจะส่งผลไม่ให้
กำรท ำงำนหยดุชะงกั 
   นอกจำกน้ียงัไดน้ ำเทคโนโลยีโหลดบำลำนซ์ (Technology Load Balance) เขำ้มำช่วยกระจำย
กำรท ำงำนของระบบเมล์เกตเวย์ โดยสำมำรถเขำ้ถึงไดด้ว้ยเวอร์ชวลเนมมิง (Virtual Naming) และ
กระจำยโหลดด้วยกำรแบ่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ทั้งสอง โดยให้อุปกรณ์แต่ละตวัจะสแกนตำม
อตัรำส่วนท่ีก ำหนด เช่น อุปกรณ์ตวัท่ี 1 สแกนอีเมล์จำกผูรั้บส่งจ ำนวน 1,000 คน และอุปกรณ์ตวัท่ี 
2 สแกนอีเมล ์จำกผูรั้บส่งจ ำนวน 800 คน เป็นตน้   
   ซ่ึงระบบท่ีพฒันำจะสำมำรถรับส่งอีเมล ์ไดพ้ร้อมๆ กนัคร้ังละ 4 ช่องทำง (Chanel) ส ำหรับกำร
ส่งอีเมล์ โดยสำมำรถส่งผำ่นเวอร์ชวลไอพีแอคเดรส( Virtual IP Address) ผำ่นอุปกรณ์โหลดบำ
ลำนซ์ท่ีท ำหนำ้ท่ีกระจำยโหลดกำรส่ อีเมล์ไปยงัอุปกรณ์สแกนอีเมล์ทั้ง 2 ตวั ซ่ึงตะท ำให้กำรรับส่ง 
อีเมล์ไม่หยุดชะงักหำกอุปกรณ์ตวัใดตวัหน่ึงไม่สำมำรถใช้งำนได้  เน่ืองจำกสำมำรถไปใช้งำน
อุปกรณ์ตวัท่ีเหลือได ้
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รูปท่ี 3.5 กำรท ำงำนของระบบเมลเ์กตเวยท่ี์พฒันำ 

 
   3.7.4 กำรจดัท ำและพฒันำระบบ 
   ภำยหลงัจำกท่ีสอบถำมพนกังำนท่ีปรึกษำเก่ียวกบัขอ้มูลโครงสร้ำง และ ควำมตอ้งกำรของ
ระบบ ศึกษำกำรท ำงำนของระบบกำรรับส่งอีเมล์เดิม และระบบรับส่งอีเมล์ท่ีพฒันำโดยมีพนกังำน
ท่ีปรึกษำเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำ  ตำมท่ีไดอ้ธิบำยไปแลว้ในหวัขอ้ 3.7.1-3.7.3 จึงเร่ิมท ำกำรพฒันำระบบ
ดงัน้ี 
    1. ขอค ำแนะน ำจำกพนักงำนท่ีปรึกษำในกำรพฒันำระบบ โดยพนักงำนท่ีปรึกษำให้
ค  ำแนะน ำดงัน้ี 

- เน่ืองจำกระบบจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัสูงในกำรท ำกำรเปล่ียนแปลงและ
พฒันำระบบ ดงันั้นหน้ำท่ีหลกัท่ีตอ้งท ำคือกำรท ำเอกสำรประกอบส ำหรับกำร
พฒันำระบบ กำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ กำรประสำนงำนกบัผูใ้ช้งำน
ระบบในกำรทดสอบระบบกำรส่งอีเมลท่ี์พฒันำ   

-  เม่ือพฒันำระบบเสร็จแลว้ใหเ้ร่ิมท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบโดยกำรส่ง
อีเมลด์ว้ยสคริปตท่ี์เขียนดว้ยโปรแกรมเพำเวอร์เชลล ์

- เม่ือทดสอบสคริปต์ท่ีเขียนเสร็จ เรียบร้อย ให้แจง้ให้พนักงำนท่ีปรึกษำเพื่อ
ตรวจสอบก่อนท ำกำรทดสอบกำรใชง้ำนกบัผูใ้ช ้

- เม่ือพนกังำนท่ีปรึกษำตรวจสอบเรียบร้อย ให้ประสำนงำนกบัผูใ้ชง้ำนเพื่อให้ท ำ
กำรทดสอบกำรรับส่งอีเมล ์

- จดัประชุมเพื่อให้ผูใ้ช้งำนเปล่ียนกำรใช้งำนจำกระบบเดิมมำใช้งำนระบบท่ี
พฒันำ 

     2. ก ำหนดรำยละเอียดในกำรรับส่งอีเมลใ์นระบบท่ีพฒันำ โดยมีรำยละเอียดท่ีก ำหนดดงัน้ี 
  
 



17 
 

 

- ในกำรส่งอีเมล์ไปยงัผูรั้บปลำยทำงท่ีอยู่ภำยนอกองค์กรโดยผ่ำนอุปกรณ์สแกน
อีเมล์ จะตอ้งระบุไอพีแอคเดรสหรือเคร่ืองผูส่้งท่ีอุปกรณ์สแกนอีเมล์ เพื่อให้
อุปกรณ์ สแกนอีเมลอ์นุญำตใหเ้คร่ืองนั้นๆส่งอีเมลผ์ำ่นอุปกรณ์ได ้ดงัรูปท่ี  3.6 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 กำรตั้งค่ำกำรส่งอีเมลภ์ำยนอกองคก์ร  
 

- ในกำรส่งอีเมล์ไปยงัผูรั้บปลำยทำงท่ีอยู่ภำยในองค์กรโดยผ่ำนอุปกรณ์สแกน
อีเมล ์จ ำเป็นจะตอ้งระบุเคร่ืองผูส่้งให้รู้วำ่จะส่งไปท่ีใด โดยตั้งค่ำผำ่นฮบัทรำนส
พอร์ท (Hub Transport) ดงัรูปท่ี  3.7 
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รูปท่ี 3.7  กำรตั้งค่ำกำรส่งอีเมลภ์ำยในองคก์ร 
 

- ในกำรรับส่งอีเมล์นั้นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือควำมปลอดภยั จึงตอ้งมีกำรก ำหนดกฎ
กำรตรวจสอบอีเมล์ท่ีส่งออกและรับเขำ้ เพื่อป้องกนัทั้งกำรโดนโจมตีและขอ้มูล
ภำยในองค์กรร่ัวไหล จึงต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยของกำร
ส่งออก (Policy Outgoing mail) และรับเขำ้อีเมล์ (Policy Incoming mail) ดงัรูปท่ี  
3.8   และรูปท่ี 3.9 

 

 
 

รูปท่ี 3.8  กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัของกำรส่งออกอีเมล์ 
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รูปท่ี 3.9  กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัของกำรรับเขำ้อีเมล์ 
 
 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 
 ทดสอบระบบกำรส่งอีเมลโ์ดยใชส้คริปตท่ี์เขียนโดยโปรแกรมเพำเวอร์เชลล ์โดยก ำหนดให้ส่ง 
อีเมล์ 50 ฉบบั ต่อ 10 นำที และ ติดต่อกบัผูใ้ช้งำนให้ท ำกำรทดสอบกำรส่งอีเมล์ดว้ยระบบท่ี
ผูใ้ชง้ำนใชง้ำนจริง เพื่อบนัทึกผลกำรทดสอบวำ่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยจะ
กล่ำวถึงรำยละเอียดของทดกำรสอบในบทท่ี 4 ผลกำรปฏิบติังำนตำมโครงงำน ต่อไป 
 

3.7.6 จดัท ำเอกสำร 
 เม่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพฒันำโครงงำนทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ จะไดร้วบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งมำจดัเรียบเรียงเป็นเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบติังำนต่อไป 
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ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงกำรด ำเนินงำน 
 

ท่ี หวัขอ้งำน 
2561 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 
1 ศึกษำเก่ียวกบัโครงงำนท่ีสถำนประกอบกำร

มอบหมำย 
    

2 วเิครำะห์และรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นกำร
พฒันำระบบ 

    

3 ออกแบบกำรท ำงำนของระบบ      
4 ด ำเนินกำรท ำเอกสำรประกอบกำรพฒันำและ

วำงแผน 
    

5 ด ำเนินกำรพฒันำระบบ     
6 ด ำเนินกำรทดสอบกำรใชง้ำนของระบบ     
7 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลำด 
    

8 จดัท ำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบติังำน     
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 ฮำร์ดแวร์  

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์อินเทลคอร์ไอ 3     จ ำนวน  1 
เคร่ือง 
(Intel core i3-4170 CPU @ 3.70GHz)  

 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
- ไมโครซอฟตว์นิโดว ์7 (Microsoft Windows 7 pro 64 bit) จ ำนวน  1 

ชุด 
- เพำเวอร์เชลล์(PowerShell)    จ ำนวน  1 

ชุด 
 



 
 

บทที ่4  
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ในส่วนน้ีจะเป็นการน าผลการปฏิบติังานตามโครงงาน ในส่วนของการทดสอบการ
รับส่งอีเมล์ในโครงงานเมล์เกตเวยท่ี์พฒันา  ตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
แต่เน่ืองจากขอ้มูลในผลการทดสอบของโครงงานบางส่วน บริษทัไม่สามารถอนุญาตให้น ามา
เผยแพร่ได ้ เน่ืองจากเหตุผลด้านความปลอดภยัของขอ้มูลในบริษทั ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงตอ้งปกปิด
ขอ้มูลบางส่วนหรือใชข้อ้มูลท่ีสมมุติข้ึนในการน าเสนอ 

4.1 การทดสอบการส่งอเีมล์ไปยงัอเีมล์ภายในองค์กร 
 ท าการทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายในองคก์ร โดยมีตวัอยา่งของการทดสอบดงัน้ี 
- ทดสอบการส่งอีเมลจ์ากอีเมล์ท่ีช่ือ  “aaa@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “xyz@abc.co.th” ซ่ึง

ผูรั้บและผูส่้งอยูภ่ายในองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.1 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายในองคก์รท่ีช่ือ “xyz@abc.co.th” 
 

- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “ccc@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “tyg@abc.co.th” ซ่ึง
ผูรั้บและผูส่้งอยูภ่ายในองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.2 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายในองคก์รท่ีช่ือ “tyg@abc.co.th” 
 
4.2 การทดสอบการส่งอเีมล์ไปยงัอเีมล์ภายนอกองค์กร 
 ท าการทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์ร โดยมีตวัอยา่งของการทดสอบดงัน้ี 
- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “aaa@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “xyz@ghj.co.th” ซ่ึง

ผูรั้บอยูภ่ายนอกองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.3 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์รท่ีช่ือ “xyz@ghj.co.th” 
 
- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “ccc@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “tyg@fdt.co.th” ซ่ึง

ผูรั้บอยูภ่ายนอกองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบดงัรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์รท่ีช่ือ “tyg@fdt.co.th”  
 

- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “bbb@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “zxc@rtx.co.th” ซ่ึง
ผูรั้บอยูภ่ายนอกองคก์ร ซ่ึงการส่งอีเมลจ์ะท าผา่นโปรแกรมประยุกต ์(Application)โดยมีผล
ของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.5 



24 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์รผา่นโปรแกรมประยกุต ์
 

- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “bbb@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “zxc@rtx.co.th” ซ่ึง
ผูรั้บอยู่ภายนอกองค์กร ซ่ึงการส่งอีเมล์จะท าผ่านโปรแกรมรับส่งอีเมล์โดยมีผลของการ
ทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์รผา่นโปรแกรมรับส่งอีเมล์ 
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4.3 การทดสอบการส่งอเีมล์ไปยงัอเีมล์ภายในองค์กรด้วยสคริปต์ 
ท าการทดสอบการส่งอีเมล์ไปยงัอีเมล์ภายในองคก์ร โดยใชส้คริปตท่ี์เขียนไวเ้ป็นตวัสั่งให้
ส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายในท่ีตอ้งการ โดยมีตวัอยา่งของการทดสอบดงัน้ี 

- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “ccc@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “pee@abc.co.th” 
ดว้ยสคริปต ์ซ่ึงผูรั้บและผูส่้งอยูภ่ายในองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.7 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายในองคก์รดว้ยสคริปต ์
 

4.4 การทดสอบการส่งอเีมล์ไปยงัอเีมล์ภายนอกองค์กรด้วยสคริปต์ 
ท าการทดสอบการส่งอีเมล์ไปยงัอีเมล์ภายนอกองคก์ร โดยใช้สคริปตท่ี์เขียนไวเ้ป็นตวัสั่ง
ให้ส่งอีเมล์ไปยงัอีเมล์ภายนอกท่ีตอ้งการ ซ่ึงในสคริปตจ์ะสั่งให้ท าการส่งอีเมล์จ  านวน 50 
ฉบบัต่อ 10 นาทีโดยมีตวัอยา่งของการทดสอบดงัน้ี 

- ทดสอบการส่งอีเมล์จากอีเมล์ท่ีช่ือ  “ccc@abc.co.th” ไปยงัอีเมล์ท่ีช่ือ “ggg@guo.co.th” 
ดว้ยสคริปต ์ซ่ึงผูรั้บอยูภ่ายนอกองคก์ร โดยมีผลของการทดสอบ ดงัรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.8  ผลทดสอบการส่งอีเมลไ์ปยงัอีเมลภ์ายนอกองคก์รดว้ยสคริปต์ 
 



 
 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การพฒันาระบบเมล์เกตเวยมี์วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการลดปัญหาความหนาแน่นของ
การรับส่งอีเมล์ และลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกว่าจุดเดียวของความล้มเหลว 
(Single point of failure) ซ่ึงจะท าใหร้ะบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดความเสียหายของระบบมากว่าระบบเดิม ทั้ งน้ีได้สรุปผลและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินงานของโครงงานและการปฏิบติัสหกิจศึกษาไดด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
ระบบเมลเ์กตเวยท่ี์พฒันา สามารถใชง้านในการรับส่งส่งอีเมล์ไดจ้ริง และท างานไดต้ามความ

ตอ้งการท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้โดยมีความพร้อมส าหรับการน าไปใชง้านแทนระบบเดิม ซ่ึงระบบ
ท่ีพฒันาจะช่วยแกปั้ญหาความหนาแน่นจากการรับส่งอีเมลเ์ป็นจ านวนมาก รวมถึงลดความเส่ียงใน
การเกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกวา่จุดเดียวของความลม้เหลว  

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ในการพฒันาเมลเ์กตเวยใ์นช่วงของการทดสอบการใชง้านพบวา่ ตอ้งมีการติดต่อประสานงาน

จากหลายฝ่ายตามนโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทั ซ่ึงผูจ้ดัท าไม่ไดค้  านึงถึงขอ้จ ากดัในส่วนน้ี 
จึงส่งผลใหก้ารด าเนินโครงงานเกิดความล่าชา้กวา่ท่ีวางแผนไว ้ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
ในการทดสอบระบบเมล์เกตเวยท่ี์พฒันาโดยผูใ้ชง้าน จ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัหลาย

ฝ่าย ดงันั้นผูจ้ดัท าควรเผือ่เวลาส าหรับการทดสอบโดยผูใ้ชใ้หม้ากกวา่เดิม 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีและขอ้เสียการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การจดัท าเอกสารเพื่อประสานงานกับหลายฝ่าย เทคนิคการ

จดัล าดบัความส าคญัในการท าโครงงาน รู้จกัการวางแผนในการท างานดา้นวิศวกรรมเครือข่าย และ
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองค์กรและนอกองค์กรได้ และได้รับความรู้ท่ีเพิ่มเติมจากท่ีเรียนใน
หอ้งเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ในการท างานต่อไป 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เน่ืองจากบริษทัท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา เป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ขององค์กรมีความซับซ้อนมากกว่าระบบเครือข่ายทัว่ไปท่ีเคยได้ศึกษา เช่น ระบบ
ความปลอดภยัของระบบเครือข่าย การสร้างระบบขนาดใหญ่ภายในองคก์ร และการจดัท าเอกสาร
ภาษาองักฤษเพื่อประสานงานกบัหลายฝ่ายภายในองคก์ร  
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5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
ควรเตรียมตวัให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่ายในองค์กรขนาดใหญ่และทกัษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึนก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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รูปท่ี 1 การแกไ้ขปัญหาดา้นซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูใ้ช ้

 

 
 

รูปท่ี  2 การแกไ้ขปัญหาดา้นฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูใ้ช ้
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รูปท่ี 3 การตรวจสอบขอ้มูลก่อนการติดตั้งระบบปฏิบติัการใหก้บัเคร่ืองแม่ข่าย 
 

 
 

รูปท่ี 4 การติดตั้งระบบปฏิบติัการใหก้บัเคร่ืองแม่ข่าย 
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รูปท่ี 5 การติดตั้งสายสัญญาณของระบบเครือข่าย  
 

 
 

รูปท่ี 6 การตรวจสอบสายสัญญาณของระบบเครือข่าย 
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รูปท่ี 7 การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 
 

 
 

รูปท่ี 8 การเปล่ียนอุปกรณ์ของเคร่ืองแม่ข่าย 
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รูปท่ี 9 การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 10 การน าเสนอโครงงานเมลเ์กตเวยก์บัพนกังานท่ีปรึกษา 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 ช่ือ-สกุล :  นายพีรพล  สุขสมบูรณ์ 
วนัเดือนปีเกิด :  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
รหสันกัศึกษา :  5803000001 
คณะ  :  วศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิา :  วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู ่  :  เลขท่ี 35 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก  
    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
ผลงาน  : เมลเ์กตเวย ์
 

 

 

 


	1.ปก - Cover
	2.ใบลายเซ็นคณะกรรมการ - Certificate
	ลายเซ็นต์
	จดหมายนำส่ง

	3.กิตติกรรมประกาศ - Acknowledgement
	4. บทคัดย่อ - Abstract
	บทคัดย่อ
	Abstract

	5.สารบัญ - Table content
	6.บทที่ 1 - 6.1- Chapter 1
	7.บทที่ 2 - 6.2- Chapter 2
	8.บทที่ 3 - 6.3- Chapter 3
	9.บทที่ 4 - 6.4- Chapter 4
	10.บทที่ 5 - 6.5- Chapter 5
	11.บรรณานุกรม - Reference
	12.ภาคผนวก - Appendix
	13.ประวัติผู้จัดทำ

