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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขึ้น ภายในกองยุทธการและการขาว
กรมพลาธิการทหารบก เพื่อเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550
ที่ใหขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชงานอีเมลฟรีของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อแกปญหาการ
รั่วไหลขอมูลลับของทางราชการ
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ผูใหบริการอีเมลตองเสียพื้นที่และคาใชจายไปกับสแปมเมลถึง
97% ดังนั้น การใชตัวกรองขอความสแปมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดคาใชจายไดอยาง
มหาศาล
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลความแตกตางของตําแหนงการติดตั้งตัวกรองขอความสแปม
ระหวางตําแหนงของแมขายและตําแหนงของลูกขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบการติดตั้ง
ตัวกรองขอความสแปม เพื่อลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขาย
จากการวัดประสิทธิภาพของตัวกรองขอความสแปมดวยปริมาณการจราจรบนเครือขาย
พบวา เมื่อติดตั้งตัวกรองขอความสแปมที่เครื่องลูกขาย สามารถลดปริมาณการจราจรลงไดถึง
72.38% และเมื่ อ ติ ด ตั้ ง ตั ว กรองยั ง เครื่ อ งแม ข า ย ตั ว กรองข อ ความสแปมสามารถลดปริ ม าณ
การจราจรลงไดถึง 81.55%
ดังนั้น ตัวกรองขอความสแปมในฝงลูกขายสามารถลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขายได
ใกลเคียงกับตัวกรองที่ฝงแมขาย พรอมทั้งลดภาระการทํางานที่เครื่องแมขาย ดวยเหตุนี้ การติดตั้ง
ตัวกรองขอความสแปมในฝงลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมที่นาสนใจ
ในอนาคต
คําสําคัญ-- Spam Mail; ระบบกรอง Spam Mail;
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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. serverside 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
งานวิจัย นี้ไ ด พัฒ นาระบบจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิก ส ขึ้น ภายในกองยุท ธการและการขา ว
กรมพลาธิการทหารบก เพื่อเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550
(รัฐบาลไทย , 2550 ) ที่ใหขาราชการและพนักงานรัฐยุติการใชงานอีเมลฟรีของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อ
แก ปญหาการรั่วไหลขอมูลลับของทางราชการ อยางไรก็ตาม ระหวางที่ห นวยงานของรัฐได
ดําเนินการตามมตินี้อยางคอยเปนคอยไป การปฏิบัติตามมตินี้จําเปนตองพิจารณาถึงปญหาดาน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันอีเมลไดกลายเปนชองทาง
การสื่อสารที่สําคัญที่กลุมอาชญากรไซเบอรใชในการสรางความเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รูปแบบของสแปมเมล (Spam Mail)
สแปมเมล หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ผูสง (ซึ่งมักจะไมปรากฏชื่อและที่อยูของ
ผูสง) ไดสงไปยังผูรับอยางตอเนื่อง โดยสงจํานวนครั้งละมาก ๆ และมิไดรับความยินยอมจากผูรับ
โดยการสงสแปมเมลนั้นอาจมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชยหรือไมก็ได ซึ่งในปจจุบันการสงสแปม
เมลนั้นสามารถสงผานไดโดยทางอีเมล หรือทางโทรศัพทมือถือเปนขอความสั้น (SMS) อยางไร
ก็ตาม งานวิจัยนี้จะกลาวถึงแตการสงสแปมเมล ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
องคกรธุรกิจที่จดทะเบียน Domain จะมีที่อยูไอพี (IP Address) เปนหลักแหลง ทําให
สแปมเมลสามารถสงมาถึงไดโดยไมมีสิทธิหลีกเลี่ยง นั่นหมายถึงคาใชจายในการใชงานอีเมลที่
เพิ่มขึ้น พรอม ๆ กับการสูญเสียทรัพยากรไปกับกองขยะ โดยเฉพาะ Mailbox จะตองเสียคาใชจาย
ตามจํานวนขอความที่ไดรับ เสียทั้งเวลา ทรัพยากร และเงินทุนของบริษัทในการดาวนโหลด
อีเมลขยะ นอกจากนี้ในปจจุบันการเขาถึงอีเมลสามารถเขาถึงไดดวยชองทางพิเศษ เชน การเปด
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อีเมลผานระบบโทรศัพทมือถือ ที่คิดคาใชจายตามจํานวน Bandwidth ที่ใชงาน เพราะฉะนั้นผูใช
ตองเสียคาใชจายใหอีเมลขยะ (Spam Mail) เปนจํานวนมาก โดยไมจําเปน
ในปจจุบันการใชงานอีเมลสวนใหญผูใหบริการตองเสียพื้นที่และคาใชจายไปกับสแปม
เมลถึง 97% ( Microsoft,2554) ดังนั้นการใชตัวกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดคาใชจาย
ไดอยางมหาศาล
อยางไรก็ตาม การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมสามารถทําไดหลาย
ตําแหนง เชน ที่เครื่องแมขาย ที่เครื่องลูกขาย หรือติดตั้งในอุปกรณเครือขายเชน เราตเตอร ซึ่งแตละ
ตําแหนงอาจใหผลการกรองตางกัน งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาผลความแตกตางของตําแหนงการ
ติดตั้งตัวกรองขอความสแปม เพื่อลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขาย

วัตถุประสงค
เพื่ อ ออกแบบการติ ด ตั้ ง ตั ว กรองข อ ความสแปมที่ ส ามารถลดปริ ม าณการส ง ข อ มู ล ใน
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากอดีตทีผานมา มีการพัฒนาตัวกรองสแปมเมลอยางแพรหลาย ทั้งการพัฒนาดานอัลกอริทึมใน
การวิเคราะหขอความสแปม ไดแก (นนท ,2552 ) และ ( Fidelis,2006 ) (Gordon,2007) (S. Dixit
,2005) และงานวิจัยดานแนวคิดการกรองสแปม ไดแก
1) การกรองสแปมเมลดวยระบบ Whitelist (เวิลดไซเบอรเซอรวิส ,2554) ทําการตรวจสอบ
อีเมลของผูสงกับรายการในบัญชี Whitelist หากไมปรากฏเบอรอีเมลผูสงในรายการบัญชีก็แสดงวา
อีเมลนั้นเปนสแปม ใหทําการลบทิ้งหรือคัดแยกไปไวในตูสแปม เปนตน ขอเสียของระบบนี้คือ มี
ขอผิดพลาดสูงเนื่องจากผูที่มาติดตอธุรกิจรายใหม อาจจะไมมีรายชื่ออยูในบัญชี Whitelist ทําให
องคกรหรือหนวยงานพลาดโอกาสทางธุรกิจ
2) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางภาครัฐ “เมลโกไทย” (สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ , 2550) การทํางานระบบเมลของ สบทร. การติดตั้งตัวกรองสแปม(โปรแกรม
Mail Cleaner) จะติดตั้งตัวกรองที่ Server ของผูใหบริการ โดยกรองจดหมายขยะของผูใช ดวย
วิธีการเพิ่มขอความ "[SPAM?]" ลงบนหัวจดหมาย จากนั้นก็ใชความสามารถของโปรแกรมอาน
อีเมลในการแยกจดหมายขยะ ที่มีคําวา "[SPAM?]" ออกจากเมลปกติ
3) การกรองสแปมเมลดวยระบบ Blacklist (กอบเกียรติ ,2552) เปนระบบพื้นฐานที่นิยมใช
ทั่วไป ทําโดยการเก็บไอพีของเครื่องเซิรฟเวอรที่สงสแปมไวในฐานขอมูล เพื่อทําการสกัดกั้นเมล
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ที่สงมาจากเครื่องดังกลาว จากงานวิจัยการกรองสแปมจากบอทเน็ต พบวาการวิเคราะหเฮดเดอร
ของอีเมล ดวยระบบ Blacklist สามารถลดปริมาณ สแปมได รอยละ 96.23
4) การกรองสแปมเมลดวยระบบเก็บเปนลายเซ็น Signature (nectec,2554) โดยนําขอความ
อีเมลผานฟงกชั่น Hash แลวเก็บไวเปนขอมูลลายเซ็นอีเมล ซึ่งเรียกวา Signature อีเมลที่เปน
สแปมจะถูกบันทึกลายเซ็นเก็บไวในฐานขอมูล เพื่อทําการเปรียบเทียบกับอีเมลที่เขามาใหมตอไป
อยางไรก็ตามงานวิจัยเหลานี้เนนการกรองสแปมเมลที่เครื่องแมขายเทานั้น การติดตั้งตัว
โปรแกรมตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมสามารถทําไดหลายตําแหนงและใหผลตางกันได จึง
เปนที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบเว็บเมลสําหรับที่กองยุทธการและการขาว กรมพลาธิการ
ทหารบก และติดตั้งตัวกรองขอความสแปม โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอความไมเหมาะสม
ตัวกรองขอความสแปมในงานวิจัยนี้ เปนเพียงตัวอยางการกรองขอความสแปมอยางงาย
ที่ใหความถูกตองสูง และสามารถนํามาใชงานทั่วไปได และเปนตัวกรองที่กรองขณะสงขอความ
เพี ย งทางเดี ย ว โดยใช ก ารเที ย บคํ า ในอี เ มลที่ ผู ใ ช ส ง กั บ คํ า ในฐานข อ มู ล ข อ ความไม เ หมาะสม
เริ่มตน
ดังรูปที่ 1

เปดเว็บเมลผาน
เบราวเซอร

No

Yes
อานเนื้อความจดหมาย
Yes

NO
ตรวจสอบ Spam กับฐานขอมูล
ตรงกันหรือไม

บล็อกจดหมาย
Spam ที่จะสง

สงจดหมาย(ปกติ)
ตามปกติ

แจงเตือนผูใชวาเปน
ขอความไมเหมาะสม Spam

กลับไปหนาเว็บเมล
จบการทํางาน

รูปที่ 1 ผังงานโปรแกรมตรวจสอบขอความไมเหมาะสม (Spam )
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รู ป ที่ 1
แสดงผั ง งานโปรแกรมตรวจสอบข อ ความที่ ไ ม เ หมาะสมสํ า หรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรลูกขายที่เรียกใชงานระบบรับ – สงอีเมล ซึ่งสวนนี้จะทําการตรวจสอบขอความ (Text)
ตางๆ ที่ผูใชเรียกใชงานระบบรับ – สงอีเมลการทํางานในการตรวจสอบขอความไมเหมาะสม
(Spam) ในฝง client เปนแบบอัตโนมัติ เมื่อผูใชทําการกรอกขอความอีเมลผานโปรแกรม
เบราวเซอร และทําการคลิกปุม Send เว็บเบราวเซอรจะนําขอความดังกลาวไปตรวจสอบดวยการ
เปรียบเทียบกับรายชื่อของขอความที่ไมเหมาะสม โดยไดรับการสนับสนุนขอมูลดังกลาวจากบริษัท
กสท. (นนท ,2552) ที่ไดเก็บไวในฐานขอมูลของโปรแกรม หากพบวาตรงกัน ระบบจะทําการ
ปองกันไมใหสงขอความดังกลาวไปยังเมลเซิรฟเวอร เพื่อเปนการลดปริมาณสแปมเมลที่จะเกิดขึ้น
ในระบบ
จากนั้นโปรแกรมจะทําการแจงเตือนผูใชงานวาจดหมายนี้มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมเขาขาย
การกระทําความผิดกฎหมาย มาตรา 11 (สํานักงานปลัดกระทรวง,2550) การสงขอความ Spam
และระบบจะทําการบล็อกขอความดังกลาว พรอมแจงเตือนผูใชในการกระทําความผิดนั้นทันที
2. การปรับปรุงฐานขอมูลขอความไมเหมาะสม
เนื่องจากในงานวิจัยนี้เนนการศึกษาที่ตําแหนงการติดตั้งตัวกรองขอความสแปม
ซึ่งยังไมไดรวมถึงในสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลแบบออนไลน ดังนั้น เราไดใชฐานขอมูล
ขอความไมเหมาะสมไดรับมาจากบริษัท กสท. (นนท,2552) และผูดูแลระบบจะเปนผูปรับปรุง
แกไข ลบ เพิ่ม ฐานขอมูลรายชื่อขอความที่ไมเหมาะสมดวยตนเอง ซึ่งในงานวิจัยในอนาคต จะมี
การเพิ่มเติมกลไกการปรับปรุงฐานขอมูลขอความไมเหมาะสมแบบอัตโนมัติตอไป

ผลการวิจัย
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด มีก ารประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของตัว กรองข อ ความสแปมบนเว็ บ เมล ที่
พัฒนาขึ้นในมิติตางๆ ดังตอไปนี้
1) การประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดแก Hotmail
Yahoo และ Gmail
2) การวัดความแมนยําและถูกตองของตัวกรองขอความสแปมที่พัฒนาขึ้น
3) เปรียบเทียบผลการกรองจากการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมตางสถานที่ 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) และขอความทั้งหมดถูกสงโดยมนุษยทีละขอความ
ผลปรากฏวา Microsoft Outlook 2003 , hotmail , gmail และ yahoo นั้นทําการสงขอความทั้ง 2,000
ขอความ โดยไมสามารถบล็อกขอความที่เปนสแปมได ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตางๆ
ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรม
จํานวน
รายการประเมิน
(จํานวนขอความที่กรองได)
ชุด
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของโปรแกรม ขอมูล เว็บเมล hotmail gmail
yahoo
outlook
ขอความปกติ
1000 1000
1000
1000
1000
1000
ขอความ Spam
1000
956
0
0
0
0

สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะผูใหบริการอีเมลเหลานั้นเนนการปองกันสแปมอีเมลจาก Spam
Bot เทานั้น โดยไมสามารถปองกันการสงสแปมจากมนุษยได ดังนั้นผูใหบริการอีเมลเหลานี้จึงใช
ลักษณะการยืนยันตัวตน คือ CAPTCHA ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบวาคุณเปนมนุษยหรือไม ขณะที่
กําลังโพสขอความอยู เพื่อปองกัน Spam Bot เทานั้น
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอการกรอง Spam แบบอัตโนมัติที่สามารถปองกันการสงขอความ
Spam จากมนุษยได ซึ่งหากผูใชที่เปนมนุษยทําการสงขอความที่เปน Spam ระบบจะทําการบล็อก
ขอความดังกลาวทันที พรอมแจงเตือนการกระทําความผิดใหผูใชรับทราบ
2. การวัดความถูกตองแมนยําของตัวกรองขอความสแปมที่พัฒนาขึ้น
เราไดทําการพัฒนาตัวกรองสแปมบนเว็บเมลอยางงาย โดยการเปรียบเทียบคําในฐานขอมูล
คําที่ไมเหมาะสม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท กสท. (นนท,2552) ผลการทดสอบการทํางาน
ของตัวกรองที่ไดพัฒนาขึ้น แสดงในตารางที่ 1 ในชองเว็บเมล ซึ่งขอมูลจากตารางที่ 1 แสดงให
เห็นวาระบบตรวจสอบและบล็อกขอความสแปมอยางงายที่ใชในงานวิจัยนี้ มีความถูกตองของการ
กรองขอความ สแปมเฉลี่ยที่ 95.6% และความถูกตองในการกรองขอความปกติ 100%
3. เปรียบเทียบผลการกรองจากการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมตางสถานที่
เราไดทําการทดสอบระบบ ดวยการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมตางสถานที่ที่กรม
พลาธิการทหารบก จํานวน 2 ตําแหนงดวยกัน โดยนํา ตัวกรองขอความสแปมที่พัฒนาขึ้นไปทํา
การติดตั้งยัง
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(1) เว็บเบราวเซอรของเครื่องลูกขาย (client) และ
(2) เครื่องแมขายผูใหบริการจดหมายอิเลกทรอนิกส (mail server)
เพื่ อ ทํ า การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว กรองที่ ติ ด ตั้ ง ต า งสถานที่ โดยพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพดานการลดปริมาณการจราจรบนเครือขายเปนหลัก ซึ่งโดยทั่วไป สามารถวัดไดจาก
ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจริง ในหนวยของ packet ซึ่งในการทดสอบระบบนี้ เราสนใจเฉพาะ
ขอมูลอีเมลบนเครือขายที่เกิดขึ้นจริง เราไดทําการเก็บขอมูลปริมาณการจราจรบนเครือขายที่มีการ
ใชงานจริงเปนเวลา 4 สัปดาห ที่กองยุทธการและการขาว กรมพลาธิการทหารบก โดยเครื่อง mail
server เปดใหบริการตามเวลาราชการ (0900–1200 น. และ 1300-1600น.) และปดบริการนอกเวลา
ราชการ
รูปที่ 2 และตาราง 2 ถึง 4 แสดงผลการทดลองในรูปแบบปริมาณขอมูลในชวงเวลาที่ไมมี
การติดตั้งตัวกรองขอความสแปม (No_Filter) ชวงที่มีการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมยังตําแหนง
เครื่องแมขาย (Server)และติดตั้งตัวกรองขอความยังเครื่องลูกขาย (Client) เพื่อศึกษาถึงผลความ
แตกตางของตําแหนงการติดตั้งตัวกรองขอความสแปมในเครือขายตอประสิทธิภาพของตัวกรอง
ขอความสแปม โดยเก็บปริมาณการจราจรเฉพาะขอมูลอีเมลในแตละวิธีในรูปแบบ Packet ขอมูล
mail

6000
5000
4000
mail

3000
2000
1000
0

No-Filter

Filter-Server

Filter-Client

รูปที่ 2 ปริมาณการจราจรขอมูลบนเครือขายในภาพรวม

จากรูปที่ 2 พบวาปริมาณขอมูลเฉพาะอีเมลในชวงเวลาที่ไมติดตั้งตัวกรองขอความสแปมมี
ปริมาณขอมูลรวม 5,117 packet เมื่อติดตั้งตัวกรองยังเครื่องแมขาย (Server) มีปริมาณขอมูลเฉพาะ
อีเมลรวม 944 packet (คิดเปน 18.45%) และเมื่อติดตั้งตัวกรองขอความสแปมยังเครื่องลูกขาย
(Client) มีปริมาณขอมูลเฉพาะอีเมลรวม 1,413 packet (คิดเปน 27.61%) ดังนั้นตัวกรองขอความ
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สแปมที่ฝง Client มีประสิทธิภาพตางจากตัวกรองขอความสแปมที่ฝง Server โดยเฉลี่ยเพียง 9.21%
เทานั้น ดังแสดงในตารางที่ 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%

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการจราจรเฉพาะอีเมลบนเครือขาย โดยแบงตามรายชั่วโมงที่เปด
ใหบริการ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขอมูลการจราจรบนเครือขายพบวา ในชวงเวลาที่มีปริมาณขอมูล
อีเมลจํานวนมาก (14.00 – 16.00 น.) ตัวกรองที่ Client ยิ่งเพิ่มความสามารถในการลดปริมาณขอมูล
ที่เกิดจากสแปมลงไดใกลเคียงกับตัวกรองที่ติดตั้งที่ Server
ตารางที่ 3 ปริมาณขอมูลอีเมลเฉลี่ยบนเครือขาย รายชั่วโมง
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

จากตารางที่ 4 แสดงขอมูลการจราจรเฉพาะอีเมลบนเครือขาย โดยแบงตามวัน (จันทร –
ศุกร) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขอมูลการจราจรบนเครือขายพบวา การติดตั้งตัวกรองขอความสแปม
ที่ Client สามารถลดปริมาณขอมูลที่เกิดจากขอความสแปมตอวันลงไดใกลเคียงกับตัวกรองที่
Server (~10%)
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ตารางที่ 4 ปริมาณขอมูลอีเมลเฉลี่ยบนเครือขายแยกตามวัน
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 แมตัวกรองขอความสแปมที่
พัฒนาขึ้น จากการสงตัวอยางกลุมขอมูลตามตารางที่ 1 จะใหคาความถูกตองในการกรองเทากันที่
95.6% แตเมื่อเก็บขอมูลการใชงานจริง ดวยปริมาณ Packet พบวาการติดตั้งตัวกรองขอความ
สแปมตางสถานที่กลับใหคาการกรองที่แตกตางกัน เมื่อติดตั้งตัวกรองขอความสแปมยังเครื่อง
แมขาย(Server) พบวาสามารถลดปริมาณขอมูลอีเมลลงไดเฉลี่ย 81.55 % และเมื่อติดตั้งตัวกรอง
ขอความสแปมยังเครื่องลูกขาย (Client) พบวาสามารถลดปริมาณขอมูลอีเมลลงไดเฉลี่ย 72.38%
ดังนั้น ตัวกรองขอความสแปมในฝง Client สามารถลดปริมาณการสงขอมูลในเครือขายได
ใกลเคียงกับฝง Server โดยลดภาระการทํางานที่ Server อีกดวย ถึงแมวา ในงานวิจัยนี้จะใชตัวอยาง
ตัวกรอง เปนตัวกรองขอความสแปมอยางงายก็ตาม ดวยเหตุนี้ การติดตั้งตัวกรองขอความสแปมใน
ฝงลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมที่นาสนใจในอนาคต

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาระบบเว็บเมลสําหรับที่กองยุทธการและการขาว กรมพลาธิการ
ทหารบก และติดตั้งตัวกรองขอความสแปม จากการประเมินประสิทธิภาพของตัวอยางตัวกรอง
สแปมอยางงาย พบวา เมื่อทําการสงขอมูลทดสอบไปยังตัวกรองสแปมอยางงาย พบวามีความ
ถูกตองของการกรองขอความสแปมเฉลี่ยที่ 95.6% และมีความถูกตองในการกรองขอความปกติ
100% และเมื่อเก็บขอมูลการใชงานจริงเปนเวลา 4 สัปดาหดวยปริมาณการจราจรขอมูล Packet
อีเมลพบวา เมื่อติดตั้งตัวกรองขอความ สแปมที่เครื่องลูกขายสามารถลดปริมาณการจราจรลงไดถึง
72.38% ในขณะเดียวกัน เมื่อติดตั้งตัวกรองยังเครื่องแมขาย ตัวกรองสแปมสามารถลดปริมาณ
การจราจรลงไดถึง 81.55% ดังนั้น ตัวขอความกรองสแปมในฝงลูกขายสามารถลดปริมาณการสง
ขอมูลในเครือขายไดใกลเคียงกับฝงแมขายและเปนการลดการทํางานที่ ฝงแมขายอีกดวย ซึ่งอาจทํา
การติดตั้งตัวกรองไดโดยการรวมตัวกรองสแปมในตัวติดตั้งเบราวเซอรโดยปริยาย เพื่อปองกันผูใช
ถอดตัวกรองสแปมออกเอง และทํ าใหสามารถแจกจา ยและติดตั้งโปรแกรมตัวกรองแกเครื่อง

Burapha University National Conference 2011

๑๐
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๔” ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

คอมพิวเตอรจํานวนมากในหนวยงานใหญไดงาย ดวยเหตุนี้ การติดตั้งตัวกรองขอความสแปมในฝง
ลูกขายจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกรองขอความสแปมที่นาสนใจในอนาคต
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