
ใบความรู 
 

E-mail 
 
 Email ยอมาจาก Electronic Mail  คือการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอร มีประวัติการเริ่มตนใชงานตั้งแตประมาณป 1973 ในโครงการ  ARPANET  (Advanced 
Research Projects Agency Network) ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนโครงการกอตั้งศูนยบัญชาการ      
ส่ือสารขอมูลในกิจการทหารยามสงคราม    
 ปจจุบันนี้ Email ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางแพรหลายทั่วโลก  การใช Email    
ดังกลาว มีทั้งผูใชจากองคกรตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัย,  บริษัท และฟรีอีเมล เชน Yahoo, Hotmail เปน
ตน รูปแบบการใหบริการ  Email ท้ังในสวนองคกรและฟรีอีเมลสวนใหญจะทํางานในลักษณะ    Web 
based คือการรับสง Email ผานทาง Web browser เชน Internet Explorer หรือ Netscape Navigator 
แตทั้งนี้บริการ Email บางแหงอาจสามารถใชงานผาน POP3 หรือ IMAP  ไดซ่ึงจะอธิบายหลักการตอไป 
 
การใหบริการ Email โดยสามารถใชบริการ Email จาก 3 รูปแบบ ดังนี ้
 1.  โปรแกรม  Pine   เปนรูปแบบบริการแรกสุดที่สถาบันฯใหบริการและยังคงมีผูใชงานอยาง    
ตอเนื่อง   มีผูนิยมใชแพรหลายทั่วโลกนับตั้งแตป 1995 จนถึง  31 มีนาคม 2003  มีผูเปด Pine          
เปนครั้งแรกกวา 26 ลานครั้ง  (เมื่อเริ่มใชงาน Pine คร้ังแรก โปรแกรม Pine จะมีการสงขอมูลไปให     
เจาของโปรแกรมเพื่อรวบรวมสถิติ  การใชคร้ังตอไปจะไมมีการเก็บสถิติ) ขอมูลสถิติจาก 
http://staff.washington.edu/corey/pine-stats/ 
 การใชงาน PINE ใหผูใชงานตองใชคําสั่ง telnet ติดตอไปยัง Mail server คือ mail.cad.go.th  
แลวใชคําสั่ง  pine  เพื่อเปดขึ้นมาใชงาน  โดยการทํางานของ PINE จะแสดงผลเฉพาะขอมูลที่เปนอักษร
เทานั้น  ไมสามารถดูรูปภาพ เสียงหรือวีดีโอได 
 2. โปรแกรม Email Client  เปนโปรแกรมที่ติดตอเขาใชงาน Email ผานโปรแกรมบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของเราเอง เชน Outlook Express, Netscape Messenger ซึ่งคาที่จําเปนที่สุดที่จะตอง set 
เมื่อติดตั้งคือ 
Incoming Mail (IMAP)/(POP3):     mail.cad.go.th 
Outgoing Mail (SMTP):                 mail.cad.go.th 
 



 3. http://mail.cad.go.th  เปน Address เขาใชงาน Email ผานทาง Web browser ลักษณะ          
การใชงานโดยทั่วไปจะใกลเคียงกับ ฟรีอีเมลท่ีใหบริการตาม Web site ตาง ๆ  
 
ความรูโดยทัว่ไปเกีย่วกบั Email 
 
การทาํงานของระบบ Email องคประกอบใหญอยางเห็นไดชัด จะประกอบดวย 2 สวนดังนี้            
 1. Mail Server เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมทําหนาที่ใหบริการรับ/สง Email เปรียบไดกับ
ท่ีทําการไปรษณีย โปรแกรมที่นิยมทําหนาที่เปน Mail Server ในปจจุบันไดแก Sendmail,  Qmail,  
 2. Mail Client เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมทําหนาเขียน/อาน Email เปรียบไดกับกระดาษ
และปากกา ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนถึงรูปแบบ Email ที่บริการมี 3 รูปแบบคือ  โปรแกรม PINE,  
โปรแกรม Email Client และ http://mail.cad.go.th ทั้ง 3 อยางนี้ลวนทําหนาที่เปน Mail Client  ทั้งสิ้น  
มีผูใชงานจํานวนหนึ่งยังคงเขาใจผิดคิดวา หลังจากการพิมพขอมูล Email แลว เมื่อกดปุม Send 
โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูจะเปนผูสงไปยังผูรับเองโดยตรง  ซึ่งความเปนจริง  เมื่อกดปุม 
Send แลว Mail Client จะสงตอให Mail Server เพ่ือทําหนาที่สงตอไปยังMail Server ของผูรับ      
ปลายทาง   
 เพื่อใหสามารถเขาใจการทํางานอยางงาย Email มีรูปแบบการทํางานใกลเคียงกับการรับสง
ไปรษณียธรรมดาที่เราคุนเคย สามารถแยกสวนและเปรียบเทียบกับระบบไปรษณียใหดูไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ จดหมายธรรมดา ระบบ Email 
เขียนจดหมาย เขียนใสกระดาษ พิมพลงบน Mail client program เชน Pine, MS 

Outlooks  หรือ http://mail.cad.go.th 
จาหนาซอง เขียนชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

รหัสไปรษณีย 
พิมพ Email address เชน  
billgates@hotmail.com 

คาใชจายการสง ปดแสตมป คาบริการอินเตอรเน็ต 
สง นําไปหยอนลงตูไปรษณีย PINE =  พิมพ Ctrl-X 

MS Outlooks = click Send 
Webmail = click Send 

สง บุรุษไปรษณียนํากลับไปยัง
ที่ทาํการไปรษณีย 

Mail Client ใชโปรโตคอล SMTP ติดตอกับ Mail 
Server แลวทาํการสงขอมูล  Email ดังกลาวใหกับ 
Mail Server 

สง ที่ทาํการไปรษณียคัดแยก
จดหมายแลวสงตอไปจนถึง
ที่ทาํการไปรษณียหลาย
ทาง 

Mail Server ติดตอกับ Mail Server ปลายทางดวย
โปรโตคอล SMTP แลวสง Email ดังกลาวใหกับ Mail 
Server ปลายทาง 

รับ บุรุษไปรษณียนําจดหมาย
จากที่ทาํการไปรษณีย  
จายแกผูรับตามที่อยู 

ผูรับ Email เขานั่งหนาเครื่องคอมพิวเตอร  เรียกใช
โปรแกรม Mail Client,  ปอน user name, password 
โปรแกรม Mail Client ทําการติดตอกับ Mail Server 
เพื่อขอ Email ดวยโปรโตคอลดังนี้ 
MSOutlooks=POP3หรือ IMAP 
Webmail = POP3หรือ IMAP 
Pine=POP3หรือ IMAP แตหาก 
Pine ทํางานบนเครื่องดวยกัน Mail server โปรแกรม 
pine จะอาน Email จาก file ท่ีเปน Inbox โดยตรง 

อาน อานจากจดหมาย อานจากคอมพิวเตอรผานโปรแกรม Mail Client 
 

ตารางที่ 1 
 



องคประกอบภายใน Email  
 
 Mail client ทุกชนิดจะมีรายการภายใน Email  ตามแบบมาตรฐาน  RFC 822  ท่ีถูกเสนอโดย 
David H. Crocker เมื่อป 1982  โดยกําหนดชื่อหัวขอวา STANDARD FOR THE FORMAT OF ARPA 
INTERNET TEXT MESSAGES  โดยรายการหลัก ๆ มีดังนี้ 
 To:  ใส Email address ของผูรับ เชน sysadmin@cad.go.th 
 From: ใส Email address ของผูสง เชน knorasa@cad.go.th ซึ่งมักจะถูกใสอัตโนมัติ            
โดยโปรแกรมที่ใช  หรืออาจจะเปนชื่อก็ได เชน “Orasa Nuwan” <knorasa@cad.go.th> 
 Subject: ช่ือเร่ืองจดหมาย  ไมจําเปนตองใส แตแนะนําวาควรใสเพื่อใหส่ือใหรูวาเนื้อหาจดหมาย
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เชน “How are you?” เปนตน 
 CC: ยอมาจาก Carbon copy ใชในกรณทีี่ตองการสําเนาจดหมายใหบุคคลอื่น ๆ ทราบเร่ือง 
 BCc: ยอมาจาก Blind carbon copy เปนการสําเนาจดหมายเหมือน CC แตผูรับในชอง To     
จะไมเห็นวาเราสงสําเนาจดหมายใหใครบาง 
 Attachments: ใสช่ือ File ทีต่องการสงแนบไปพรอมขอความ   
 Body: พิมพขอความจดหมาย     
 Signature: ขอความสั้น ๆ จํานวน 3-4 บรรทัด เพื่อระบุขอมูลสวนตัวของผูสง เชน ช่ือ-สกุล ที่อยู 
ท่ีทํางาน เบอรโทร  เปนขอความที่ผูสงกําหนดขึ้นโดยพิมพครั้งเดียว  แลวสามารถใชไดตลอดไมตอง
พิมพซํ้า  มีความเขาใจผิดจากผูใชงานบางคนคิดวา Signature คือลายเซ็นทําใหงงวาแลวจะเซ็นลงไปใน 
Email ไดอยางไร 
 
Email address 
 
 Email address เปรียบไดกับ ช่ือที่อยู ของแตละคน แตละ Email จะเปนหนึ่งเดียวไมมีการซ้ําเลย
ท่ัวโลก  Email address ประกอบดวยสองสวนแยกดวยสัญลักษณ @ (“at”) และตองไมมีชองวาง เชน 
 username@cad.go.th 
 

ช่ือผูใชงาน@ช่ือโดเมนหรือช่ือเครื่อง 
       user Account@Domain name or Computer Name 



ที่มาของ Domain name 
 
 จาก Email Address หลังเครื่องหมาย @ (At) คือ Domain name มีท่ีมาจากการใชช่ือยอประเทศ 
และประเภทองคกร ช่ือองคกร มาเปนชื่อ Domain 
เชน  username@cad.go.th           
 cad หมายถึง ช่ือองคกร 
 go หมายถึง ประเภทองคกร 
 th หมายถึง ประเทศ 
 

ตัวอยางชื่อยอองคกรในประเทศไทย 
ac สถาบันการศกึษา 
mi หนวยงานทางทหาร 
co การพาณิชยและธุรกิจ 
net ผูใหบริการเครือขายอนิเทอรเน็ต 
go หนวยงานภาครัฐ 
in องคกรและบุคคลทั่วไป 
or องคกรไมหวังผลกําไร 

 
ตารางที่ 2 

 
ตัวอยางชื่อยอองคกรในสหรัฐอเมริกา 

com ธุรกิจ 
edu การศึกษา 
gov รัฐบาล 
net เครือขาย 
org องคกร 

 
ตารางที่ 3 



ตัวอยางชื่อยอประเทศ 
au Australia 
ca Canada 
jp Japan 
uk United Kingdom 
th Thailand 

 
ตารางที ่4 

 
 มี ข อ สั ง เ ก ต เ พิ่ ม เ ติ ม  ค น จํ า น ว น ม า ก ใ ช  ฟ รี อี เ ม ล  เ ช น  somchai@hotmail.com, 
somchai@yahoo.com  จะไมเห็นชื่อยอประเทศตอทาย   เหตุผลมาจาก  ระบบ Email ถูกคิดคนโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือเริ่มใชงานจึงกําหนดเพียงแค ช่ือองคกร และ ประเภทองคกร  เมื่ออินเตอรเน็ต
ขยายตัวกระจายวงกวางไปประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  การจดทะเบียนชื่อเพื่อไมใหซ้ํากันในแตละประเทศจึง
มีการกําหนดรหัสประเทศตอทาย 
 
คํายอที่ควรทราบ    
  
SMTP 
 SMTP(Simple Mail Transport Protocol) เปนกลุมของกฎเกณฑ (Protocol) ที่ใชในการสง Email 
จาก Mail Client ไปยัง Mail sever และระหวาง Mail Server ดวยกัน 
POP 
 POP(Post Office Protocol)  ปจจุบันพัฒนามาจนถึงเวอรชัน 3   POP เปน Protocol ที่ใชในการ
โหลด Email จาก Mail Server ไปยัง Client  ซึ่งจะทํางานในแบบ Client-Server  เม่ือ Mail sever ไดรับ 
Email จากผูสงจะเก็บ Mail ไวใน Mailbox ของผูรับ   เมื่อผูรับใชเรียกโปรแกรม Mail Client เปดอาน   
ตัวโปรแกรมจะเชื่อมตอไปหา Mail Server ดวยวิธี  POP 
IMAP 
 IMAP(Internet Message Access Protocol) ปจจุบันเปนเวอรชัน 4  เปนอีกวิธีในการรับ Email 
ซ่ึงไดรับการแกไขและปรับปรุงจาก POP จึงทําใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดหลากหลาย   
มากกวา   IMAP ถูกออกแบบมาใชงานในลักษณะ Remote กลาวคือ Email เก็บอยูที่ Server        



ตลอดเวลา โปรแกรมจะทําเพียงแคไป Download เฉพาะ Headers หรือเนื้อหาของจดหมาย           
ฉบับที่ตองการจาก Mailbox ของผูใชบน Mail server นํามาแสดงบนจอภาพแตไมไดลบ Email ออกจาก 
Mail server โปรแกรมที่ใช IMAP ก็จะมีความสามารถในการจัดการ Email ที่อยูบน Mail Server       
โดยตรง เชน ลบและเคลื่อนยาย Email บน Server ไดเม่ือตองการ 
MIME 
 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)  เปนเทคนิคในการเขารหัสและถอดรหัสในการ
รับสง Email  ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดทุกรูปแบบไมวาจะเปนขอมูลของ Email หรือไฟลประเภท
ตางๆที่แนบไปกับ Email เชนไฟลรูปภาพ เสียง วีดีโอ  ในยุคแรกที่มีการใช Email ถาตองการแนบไฟล   
ท่ีไมใชเปนไฟลเท็กซ(มีเฉพาะตัวอักษร ในรหัส ASCII) จะตองทําการแปลงขอมูลกอนดวยคําสั่ง 
UUENCODE และดานผูรับก็จะตองแปลงขอมูลกลับมาใหอยูในรูปแบบเดิมโดยใชคําสั่ง UUDECODE 
แตในปจจุบันโปรแกรมตางๆ ไดทําหนาที่นี้ใหโดยอัตโนมัติ  การเขารหัสและถอดรหัสมีอยูดวยกัน 6 วิธี
คือ Quoted-Printable, Base64, Binary, Seven-Bit, Eight-Bit และ X-Token 
S/MIME 
 S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) เปนการแปลงรหัสตามเทคนิค 
MIME ที่ไดเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัย  คือไดเพิ่มสวนการเขารหัสขอมูลและการสงลายเซ็น
ดิจิตอล (Digital Signature) เขาไปในขอมูล Email 
 
ที่มา : สํานกัวจัิยและบริการคอมพิวเตอร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
 
ทีม่า : isdgrp.cad.go.th/download/email_source.doc 


