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บทคัดยอ 
                งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข้ึน  ภายในกองยุทธการและการขาว  
กรมพลาธิการทหารบก  เพื่อเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  18  ธันวาคม  พ.ศ.2550 
ท่ีใหขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชงานอีเมลฟรีของเอกชน  ท้ังนี้  เพื่อแกปญหาการ
ร่ัวไหลขอมูลลับของทางราชการ 
 อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ผูใหบริการอีเมลตองเสียพื้นท่ีและคาใชจายไปกับสแปมเมลถึง 
97% ดังนั้น  การใชตัวกรองขอความสแปมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดคาใชจายไดอยาง
มหาศาล 
  ดังนั้น  งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลความแตกตางของตําแหนงการติดต้ังตัวกรองขอความสแปม  
ระหวางตําแหนงของแมขายและตําแหนงของลูกขาย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบการติดต้ัง        
ตัวกรองขอความสแปม  เพื่อลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขาย   
 จากการวัดประสิทธิภาพของตัวกรองขอความสแปมดวยปริมาณการจราจรบนเครือขาย  
พบวา  เม่ือติดต้ังตัวกรองขอความสแปมท่ีเคร่ืองลูกขาย  สามารถลดปริมาณการจราจรลงไดถึง 
72.38% และเม่ือติดต้ังตัวกรองยังเครื่องแมขาย ตัวกรองขอความสแปมสามารถลดปริมาณ
การจราจรลงไดถึง 81.55% 
  ดังนั้น ตัวกรองขอความสแปมในฝงลูกขายสามารถลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขายได
ใกลเคียงกับตัวกรองท่ีฝงแมขาย พรอมท้ังลดภาระการทํางานท่ีเคร่ืองแมขาย ดวยเหตุนี้ การติดต้ัง
ตัวกรองขอความสแปมในฝงลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมท่ีนาสนใจ
ในอนาคต 
 
คําสําคัญ-- Spam Mail; ระบบกรอง Spam Mail; 
 
 
 
 
 



๒ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔” ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Burapha University National Conference 2011 

Abstract 
 
 Due to Thailand Cabinet Resolution on December 18th, 2007, the government agencies have to 
discontinue using free private email services, which lead to the disclosure of the government classified 
information. This research has developed an electronic mail system for the Battle and News Division, 
the Department of the Army Quartermaster. 
 However, a recent research indicates that most e-mail service providers need to waste 97% of 
space and money with spam mails. Therefore, an effective spam filter can reduce costs dramatically. 
 Therefore, this research is to study the impact of installing the spam-mail filters, i.e. server-
side installation versus client-side installation. The objective is to explore various installation locations 
in the mail system architecture for the purpose of reducing the network traffic. 
 The experimental results show that installing the spam filter at the client can reduce the traffic 
up to 72.38%, while installing the filter at the server can reduce traffic up to 81.55%.  
 In conclusion, the client-side spam filter can reduce the network traffic as effective as the 
server-side filters. Also, it reduces the workload on the server as well. Additionally, the effectiveness of 
the client-side filtering can be improved if the filter is included in the default feature of a web browser, 
which will process all web mail forms. Therefore, client-side spam filtering is a promising alternative in 
spam filter. 
 
Keywords: Spam Mail; Spam Mail Filter;  
 

บทนํา 
 งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข้ึนภายในกองยุทธการและการขาว           
กรมพลาธิการทหารบก   เพื่อเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2550 
(รัฐบาลไทย , 2550 ) ท่ีใหขาราชการและพนักงานรัฐยุติการใชงานอีเมลฟรีของเอกชน ท้ังนี้  เพื่อ
แกปญหาการร่ัวไหลขอมูลลับของทางราชการ   อยางไรก็ตาม ระหวางท่ีหนวยงานของรัฐได
ดําเนินการตามมตินี้อยางคอยเปนคอยไป การปฏิบัติตามมตินี้จําเปนตองพิจารณาถึงปญหาดาน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันอีเมลไดกลายเปนชองทาง
การส่ือสารท่ีสําคัญท่ีกลุมอาชญากรไซเบอรใชในการสรางความเสียหาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รูปแบบของสแปมเมล (Spam  Mail) 
 สแปมเมล หมายถึง   จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีผูสง (ซ่ึงมักจะไมปรากฏชื่อและท่ีอยูของ             
ผูสง)  ไดสงไปยังผูรับอยางตอเนื่อง  โดยสงจํานวนคร้ังละมาก ๆ และมิไดรับความยินยอมจากผูรับ  
โดยการสงสแปมเมลนั้นอาจมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชยหรือไมก็ได  ซ่ึงในปจจุบันการสงสแปม
เมลน้ันสามารถสงผานไดโดยทางอีเมล หรือทางโทรศัพทมือถือเปนขอความส้ัน (SMS)   อยางไร            
ก็ตาม  งานวิจัยนี้จะกลาวถึงแตการสงสแปมเมล  ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 
 องคกรธุรกิจท่ีจดทะเบียน  Domain  จะมีท่ีอยูไอพี (IP Address) เปนหลักแหลง  ทําให 
สแปมเมลสามารถสงมาถึงไดโดยไมมีสิทธิหลีกเล่ียง  นั่นหมายถึงคาใชจายในการใชงานอีเมลที่
เพิ่มข้ึน  พรอม ๆ กับการสูญเสียทรัพยากรไปกับกองขยะ  โดยเฉพาะ Mailbox จะตองเสียคาใชจาย
ตามจํานวนขอความท่ีไดรับ    เสียท้ังเวลา  ทรัพยากร  และเงินทุนของบริษัทในการดาวนโหลด     
อีเมลขยะ  นอกจากนี้ในปจจุบันการเขาถึงอีเมลสามารถเขาถึงไดดวยชองทางพิเศษ  เชน  การเปด  
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อีเมลผานระบบโทรศัพทมือถือ  ท่ีคิดคาใชจายตามจํานวน  Bandwidth  ท่ีใชงาน  เพราะฉะน้ันผูใช
ตองเสียคาใชจายใหอีเมลขยะ (Spam Mail) เปนจํานวนมาก โดยไมจําเปน 
 ในปจจุบันการใชงานอีเมลสวนใหญผูใหบริการตองเสียพื้นท่ีและคาใชจายไปกับสแปม          
เมลถึง 97 % ( Microsoft,2554) ดังนั้นการใชตัวกรองสแปมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดคาใชจาย
ไดอยางมหาศาล 
 อยางไรก็ตาม การติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมสามารถทําไดหลาย
ตําแหนง เชน ท่ีเคร่ืองแมขาย ท่ีเคร่ืองลูกขาย หรือติดต้ังในอุปกรณเครือขายเชน เราตเตอร ซ่ึงแตละ
ตําแหนงอาจใหผลการกรองตางกัน งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาผลความแตกตางของตําแหนงการ
ติดต้ังตัวกรองขอความสแปม  เพื่อลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขาย 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อออกแบบการติดต้ังตัวกรองขอความสแปมท่ีสามารถลดปริมาณการสงขอมูลใน
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากอดีตทีผานมา มีการพัฒนาตัวกรองสแปมเมลอยางแพรหลาย ท้ังการพัฒนาดานอัลกอริทึมใน
การวิเคราะหขอความสแปม ไดแก  (นนท ,2552 ) และ ( Fidelis,2006 ) (Gordon,2007) (S. Dixit 
,2005) และงานวิจัยดานแนวคิดการกรองสแปม ไดแก 
 1) การกรองสแปมเมลดวยระบบ Whitelist (เวิลดไซเบอรเซอรวิส ,2554) ทําการตรวจสอบ
อีเมลของผูสงกับรายการในบัญชี Whitelist  หากไมปรากฏเบอรอีเมลผูสงในรายการบัญชีก็แสดงวา
อีเมลนั้นเปนสแปม  ใหทําการลบท้ิงหรือคัดแยกไปไวในตูสแปม เปนตน ขอเสียของระบบนี้คือ  มี
ขอผิดพลาดสูงเนื่องจากผูท่ีมาติดตอธุรกิจรายใหม  อาจจะไมมีรายช่ืออยูในบัญชี  Whitelist  ทําให
องคกรหรือหนวยงานพลาดโอกาสทางธุรกิจ 
 2) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางภาครัฐ  “เมลโกไทย” (สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ , 2550) การทํางานระบบเมลของ สบทร.  การติดต้ังตัวกรองสแปม(โปรแกรม 
Mail Cleaner) จะติดต้ังตัวกรองท่ี Server ของผูใหบริการ โดยกรองจดหมายขยะของผูใช ดวย
วิธีการเพิ่มขอความ "[SPAM?]" ลงบนหัวจดหมาย จากน้ันก็ใชความสามารถของโปรแกรมอาน         
อีเมลในการแยกจดหมายขยะ ท่ีมีคําวา "[SPAM?]" ออกจากเมลปกติ  
 3) การกรองสแปมเมลดวยระบบ Blacklist  (กอบเกียรติ ,2552) เปนระบบพื้นฐานท่ีนิยมใช
ท่ัวไป  ทําโดยการเก็บไอพีของเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีสงสแปมไวในฐานขอมูล  เพื่อทําการสกัดกั้นเมล
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ท่ีสงมาจากเคร่ืองดังกลาว  จากงานวิจัยการกรองสแปมจากบอทเน็ต   พบวาการวิเคราะหเฮดเดอร
ของอีเมล  ดวยระบบ Blacklist  สามารถลดปริมาณ สแปมได รอยละ 96.23 
 4) การกรองสแปมเมลดวยระบบเก็บเปนลายเซ็น Signature (nectec,2554) โดยนําขอความ
อีเมลผานฟงกช่ัน  Hash  แลวเก็บไวเปนขอมูลลายเซ็นอีเมล  ซ่ึงเรียกวา  Signature  อีเมลท่ีเปน 
สแปมจะถูกบันทึกลายเซ็นเก็บไวในฐานขอมูล  เพื่อทําการเปรียบเทียบกับอีเมลที่เขามาใหมตอไป   
 อยางไรก็ตามงานวิจัยเหลานี้เนนการกรองสแปมเมลท่ีเคร่ืองแมขายเทานั้น  การติดต้ังตัว
โปรแกรมตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมสามารถทําไดหลายตําแหนงและใหผลตางกันได  จึง
เปนท่ีมาของงานวิจัยช้ินนี้ 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบเว็บเมลสําหรับท่ีกองยุทธการและการขาว  กรมพลาธิการ
ทหารบก  และติดต้ังตัวกรองขอความสแปม โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
  1. การตรวจสอบขอความไมเหมาะสม  
 ตัวกรองขอความสแปมในงานวิจัยนี้ เปนเพียงตัวอยางการกรองขอความสแปมอยางงาย         
ท่ีใหความถูกตองสูง และสามารถนํามาใชงานท่ัวไปได  และเปนตัวกรองท่ีกรองขณะสงขอความ
เพียงทางเดียว โดยใชการเทียบคําในอีเมลที่ผูใชสงกับคําในฐานขอมูลขอความไมเหมาะสม                  
ดังรูปท่ี 1                                                                                                              เร่ิมตน 
 
                                                      
                                                                                                                    เปดเว็บเมลผาน                          No 
                                                                                                                        เบราวเซอร 

                                                                                                                  Yes 

                                                                                                               อานเนื้อความจดหมาย 
 
                                                                                     Yes                                                                           NO 
                                                                                                        ตรวจสอบ Spam กับฐานขอมูล                
                                                                                                                     ตรงกันหรือไม 
 
                                                                    บลอ็กจดหมาย                  สงจดหมาย(ปกติ) 
                                                                     Spam ท่ีจะสง                  ตามปกต ิ
 
 
                                                                          แจงเตือนผูใชวาเปน 
                                                                    ขอความไมเหมาะสม Spam 
 
                                                                     

จบการทํางาน 

กลับไปหนาเว็บเมล 

  รูปที่ 1 ผังงานโปรแกรมตรวจสอบขอความไมเหมาะสม ( Spam ) 
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 รูปท่ี 1  แสดงผังงานโปรแกรมตรวจสอบขอความท่ีไมเหมาะสมสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรลูกขายท่ีเรียกใชงานระบบรับ – สงอีเมล  ซ่ึงสวนนี้จะทําการตรวจสอบขอความ (Text) 
ตางๆ ท่ีผูใชเรียกใชงานระบบรับ – สงอีเมลการทํางานในการตรวจสอบขอความไมเหมาะสม 
 (Spam) ในฝง client เปนแบบอัตโนมัติ  เม่ือผูใชทําการกรอกขอความอีเมลผานโปรแกรม
เบราวเซอร และทําการคลิกปุม  Send   เว็บเบราวเซอรจะนําขอความดังกลาวไปตรวจสอบดวยการ
เปรียบเทียบกับรายช่ือของขอความท่ีไมเหมาะสม โดยไดรับการสนับสนุนขอมูลดังกลาวจากบริษัท 
กสท. (นนท ,2552) ท่ีไดเก็บไวในฐานขอมูลของโปรแกรม  หากพบวาตรงกัน ระบบจะทําการ
ปองกันไมใหสงขอความดังกลาวไปยังเมลเซิรฟเวอร  เพื่อเปนการลดปริมาณสแปมเมลท่ีจะเกิดข้ึน
ในระบบ 

 จากนั้นโปรแกรมจะทําการแจงเตือนผูใชงานวาจดหมายนี้มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมเขาขาย
การกระทําความผิดกฎหมาย  มาตรา 11   (สํานักงานปลัดกระทรวง,2550) การสงขอความ Spam 
และระบบจะทําการบล็อกขอความดังกลาว  พรอมแจงเตือนผูใชในการกระทําความผิดนั้นทันที   
                                              

 2. การปรับปรุงฐานขอมูลขอความไมเหมาะสม  
  เนื่องจากในงานวิจัยนี้เนนการศึกษาท่ีตําแหนงการติดต้ังตัวกรองขอความสแปม 
ซ่ึงยังไมไดรวมถึงในสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลแบบออนไลน  ดังนั้น เราไดใชฐานขอมูล
ขอความไมเหมาะสมไดรับมาจากบริษัท กสท. (นนท,2552) และผูดูแลระบบจะเปนผูปรับปรุง  
แกไข  ลบ  เพิ่ม  ฐานขอมูลรายช่ือขอความท่ีไมเหมาะสมดวยตนเอง  ซ่ึงในงานวิจัยในอนาคต จะมี
การเพิ่มเติมกลไกการปรับปรุงฐานขอมูลขอความไมเหมาะสมแบบอัตโนมัติตอไป                        
 
   

ผลการวิจัย 
   ในงานวิจัยนี้ไดมีการประเมินประสิทธิภาพของตัวกรองขอความสแปมบนเว็บเมลท่ี
พัฒนาข้ึนในมิติตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) การประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดแก  Hotmail   
Yahoo  และ  Gmail  
 2) การวัดความแมนยําและถูกตองของตัวกรองขอความสแปมท่ีพัฒนาข้ึน 
 3) เปรียบเทียบผลการกรองจากการติดต้ังตัวกรองขอความสแปมตางสถานท่ี และ 
 4) วิเคราะหผลการทดลอง         
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 1. การประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
              เราไดทําการสงขอความจากขอมูลทดสอบจํานวน 2,000 ขอความ  แบงเปนขอความปกติ  
จํานวน  1,000 ขอความ และขอความสแปมจํานวน 1,000 ขอความ โดยไดรับการสนับสนุน
ขอความดังกลาวจากบริษัท กสท. (นนท,2552) และขอความท้ังหมดถูกสงโดยมนุษยทีละขอความ 
ผลปรากฏวา Microsoft Outlook 2003 , hotmail , gmail และ yahoo  นั้นทําการสงขอความท้ัง 2,000 
ขอความ โดยไมสามารถบล็อกขอความท่ีเปนสแปมได ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่  1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพการ

ทํางานของโปรแกรม 

จํานวน
ชุด

ขอมูล 

ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรม 
(จํานวนขอความท่ีกรองได) 

เว็บเมล hotmail gmail yahoo outlook 
ขอความปกติ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
ขอความ Spam 1000 956 0 0 0 0 

 
  

สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะผูใหบริการอีเมลเหลานั้นเนนการปองกันสแปมอีเมลจาก Spam 
Bot เทานั้น โดยไมสามารถปองกันการสงสแปมจากมนุษยได ดังนั้นผูใหบริการอีเมลเหลานี้จึงใช
ลักษณะการยืนยันตัวตน  คือ CAPTCHA  ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบวาคุณเปนมนุษยหรือไม ขณะท่ี
กําลังโพสขอความอยู  เพื่อปองกัน Spam  Bot  เทานั้น 
 ดังนั้น  งานวิจัยนี้จึงเสนอการกรอง Spam  แบบอัตโนมัติท่ีสามารถปองกันการสงขอความ 
Spam จากมนุษยได  ซ่ึงหากผูใชท่ีเปนมนุษยทําการสงขอความท่ีเปน Spam ระบบจะทําการบล็อก
ขอความดังกลาวทันที   พรอมแจงเตือนการกระทําความผิดใหผูใชรับทราบ 
 2. การวัดความถูกตองแมนยําของตัวกรองขอความสแปมท่ีพัฒนาขึ้น 
 เราไดทําการพัฒนาตัวกรองสแปมบนเว็บเมลอยางงาย โดยการเปรียบเทียบคําในฐานขอมูล
คําท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากบริษัท กสท. (นนท,2552) ผลการทดสอบการทํางาน
ของตัวกรองท่ีไดพัฒนาข้ึน แสดงในตารางท่ี 1 ในชองเว็บเมล ซ่ึงขอมูลจากตารางท่ี 1  แสดงให
เห็นวาระบบตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมอยางงายท่ีใชในงานวิจัยนี้ มีความถูกตองของการ
กรองขอความ สแปมเฉล่ียท่ี 95.6% และความถูกตองในการกรองขอความปกติ 100% 
 3. เปรียบเทียบผลการกรองจากการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมตางสถานท่ี 
           เราไดทําการทดสอบระบบ   ดวยการติดต้ังตัวกรองขอความสแปมตางสถานท่ีท่ีกรม
พลาธิการทหารบก  จํานวน 2   ตําแหนงดวยกัน  โดยนํา ตัวกรองขอความสแปมที่พัฒนาข้ึนไปทํา
การติดต้ังยัง  
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            (1) เว็บเบราวเซอรของเคร่ืองลูกขาย (client) และ  
           (2) เคร่ืองแมขายผูใหบริการจดหมายอิเลกทรอนิกส  (mail server) 
           เพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกรองที่ติดต้ังตางสถานท่ี โดยพิจารณา
ประสิทธิภาพดานการลดปริมาณการจราจรบนเครือขายเปนหลัก ซ่ึงโดยท่ัวไป สามารถวัดไดจาก
ปริมาณการจราจรท่ีเกิดข้ึนจริง ในหนวยของ packet ซ่ึงในการทดสอบระบบน้ี เราสนใจเฉพาะ
ขอมูลอีเมลบนเครือขายท่ีเกิดข้ึนจริง  เราไดทําการเก็บขอมูลปริมาณการจราจรบนเครือขายท่ีมีการ
ใชงานจริงเปนเวลา 4 สัปดาห  ท่ีกองยุทธการและการขาว  กรมพลาธิการทหารบก โดยเคร่ือง mail 
server เปดใหบริการตามเวลาราชการ (0900–1200 น. และ 1300-1600น.) และปดบริการนอกเวลา
ราชการ 
 รูปท่ี 2 และตาราง 2 ถึง 4 แสดงผลการทดลองในรูปแบบปริมาณขอมูลในชวงเวลาท่ีไมมี
การติดต้ังตัวกรองขอความสแปม (No_Filter) ชวงท่ีมีการติดต้ังตัวกรองขอความสแปมยังตําแหนง
เคร่ืองแมขาย (Server)และติดต้ังตัวกรองขอความยังเครื่องลูกขาย (Client)   เพื่อศึกษาถึงผลความ
แตกตางของตําแหนงการติดต้ังตัวกรองขอความสแปมในเครือขายตอประสิทธิภาพของตัวกรอง
ขอความสแปม โดยเก็บปริมาณการจราจรเฉพาะขอมูลอีเมลในแตละวิธีในรูปแบบ Packet ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ปริมาณการจราจรขอมูลบนเครือขายในภาพรวม 
 

 จากรูปท่ี 2 พบวาปริมาณขอมูลเฉพาะอีเมลในชวงเวลาท่ีไมติดต้ังตัวกรองขอความสแปมมี
ปริมาณขอมูลรวม 5,117  packet เม่ือติดต้ังตัวกรองยังเคร่ืองแมขาย (Server) มีปริมาณขอมูลเฉพาะ 
อีเมลรวม  944  packet (คิดเปน 18.45%) และเม่ือติดต้ังตัวกรองขอความสแปมยังเคร่ืองลูกขาย 
(Client) มีปริมาณขอมูลเฉพาะอีเมลรวม  1,413 packet  (คิดเปน 27.61%)  ดังนั้นตัวกรองขอความ 
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สแปมท่ีฝง Client มีประสิทธิภาพตางจากตัวกรองขอความสแปมท่ีฝง Server โดยเฉล่ียเพียง 9.21% 
เทานั้น ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ขอมูลการจราจรเฉพาะอีเมลบนเครือขายแยกตามสัปดาห 
หวงเก็บขอมูล No-Filter Filter-Server Filter-Client 
สัปดาหที่  1 1208 248  20.53% 297 24.59% 
สัปดาหที่  2 864 163 18.87% 269 31.13% 
สัปดาหที่  3 1623 291 17.93% 465 28.65% 
สัปดาหที่  4 1422 242 17.02% 382 26.86% 

รวม 5,117 944 18.45% 1,413 27.61% 
 
  

 ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลการจราจรเฉพาะอีเมลบนเครือขาย โดยแบงตามรายช่ัวโมงท่ีเปด
ใหบริการ เม่ือเปรียบเทียบปริมาณขอมูลการจราจรบนเครือขายพบวา ในชวงเวลาท่ีมีปริมาณขอมูล
อีเมลจํานวนมาก (14.00 – 16.00 น.) ตัวกรองท่ี Client ยิ่งเพิ่มความสามารถในการลดปริมาณขอมูล
ท่ีเกิดจากสแปมลงไดใกลเคียงกับตัวกรองท่ีติดต้ังท่ี Server 
 
                ตารางที่ 3  ปริมาณขอมูลอีเมลเฉล่ียบนเครือขาย รายช่ัวโมง 

Time no_filter server client 
900 140 43  30.7% 80 57.14% 

1000 701 125  17.83% 187 26.68% 
1100 928 386  41.59% 592 63.79% 
1300 611 156 25.53% 245 40.10% 
1400 1169 197 16.85% 272 23.27% 
1500 1231 37 3.01% 37 3.01% 
1600 337 0 0 

  

 จากตารางท่ี 4  แสดงขอมูลการจราจรเฉพาะอีเมลบนเครือขาย โดยแบงตามวัน (จันทร – 
ศุกร) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณขอมูลการจราจรบนเครือขายพบวา การติดต้ังตัวกรองขอความสแปม
ท่ี Client สามารถลดปริมาณขอมูลท่ีเกิดจากขอความสแปมตอวันลงไดใกลเคียงกับตัวกรองท่ี 
Server (~10%)  
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ตารางที่ 4  ปริมาณขอมูลอีเมลเฉล่ียบนเครือขายแยกตามวัน 
Day จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร 

no_filter 1145 1397 522 1196 857 
Server 203 297 38 216 190 

 (17.7%) (21.3%) (7.3%) (18.1%) (22.2%) 
Client 327 446 75 349 216 

 (28.6%) (31.9%) (14.4%) (29.2%) (25.2%) 
  

 จากผลการเปรียบเทียบปริมาณขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา  แมตัวกรองขอความสแปมท่ี
พัฒนาข้ึน  จากการสงตัวอยางกลุมขอมูลตามตารางท่ี 1 จะใหคาความถูกตองในการกรองเทากันท่ี  
95.6%  แตเม่ือเก็บขอมูลการใชงานจริง  ดวยปริมาณ Packet  พบวาการติดต้ังตัวกรองขอความ 
สแปมตางสถานท่ีกลับใหคาการกรองท่ีแตกตางกัน เม่ือติดต้ังตัวกรองขอความสแปมยังเครื่อง          
แมขาย(Server) พบวาสามารถลดปริมาณขอมูลอีเมลลงไดเฉล่ีย 81.55 % และเม่ือติดต้ังตัวกรอง
ขอความสแปมยังเคร่ืองลูกขาย (Client) พบวาสามารถลดปริมาณขอมูลอีเมลลงไดเฉล่ีย 72.38% 
 ดังนั้น ตัวกรองขอความสแปมในฝง Client สามารถลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขายได
ใกลเคียงกับฝง Server โดยลดภาระการทํางานท่ี Server อีกดวย ถึงแมวา ในงานวิจัยนี้จะใชตัวอยาง
ตัวกรอง เปนตัวกรองขอความสแปมอยางงายก็ตาม  ดวยเหตุนี้ การติดต้ังตัวกรองขอความสแปมใน
ฝงลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมท่ีนาสนใจในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบเว็บเมลสําหรับท่ีกองยุทธการและการขาว  กรมพลาธิการ
ทหารบก  และติดต้ังตัวกรองขอความสแปม จากการประเมินประสิทธิภาพของตัวอยางตัวกรอง 
สแปมอยางงาย  พบวา เม่ือทําการสงขอมูลทดสอบไปยังตัวกรองสแปมอยางงาย  พบวามีความ
ถูกตองของการกรองขอความสแปมเฉล่ียท่ี  95.6% และมีความถูกตองในการกรองขอความปกติ 
100%  และเม่ือเก็บขอมูลการใชงานจริงเปนเวลา  4  สัปดาหดวยปริมาณการจราจรขอมูล  Packet   
อีเมลพบวา  เม่ือติดต้ังตัวกรองขอความ สแปมท่ีเคร่ืองลูกขายสามารถลดปริมาณการจราจรลงไดถึง 
72.38%  ในขณะเดียวกัน เม่ือติดต้ังตัวกรองยังเคร่ืองแมขาย  ตัวกรองสแปมสามารถลดปริมาณ
การจราจรลงไดถึง 81.55%  ดังนั้น ตัวขอความกรองสแปมในฝงลูกขายสามารถลดปริมาณการสง
ขอมูลในเครือขายไดใกลเคียงกับฝงแมขายและเปนการลดการทํางานท่ี ฝงแมขายอีกดวย  ซ่ึงอาจทํา
การติดต้ังตัวกรองไดโดยการรวมตัวกรองสแปมในตัวติดต้ังเบราวเซอรโดยปริยาย เพื่อปองกันผูใช
ถอดตัวกรองสแปมออกเอง และทําใหสามารถแจกจายและติดตั้งโปรแกรมตัวกรองแกเคร่ือง
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คอมพิวเตอรจํานวนมากในหนวยงานใหญไดงาย ดวยเหตุนี้ การติดต้ังตัวกรองขอความสแปมในฝง
ลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมท่ีนาสนใจในอนาคต  
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