
การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์
รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)

Setting up an Email Server with EAI Support (Workshop)

ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์ และธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม 



โปรแกรมท่ีใช้สำหรับ workshop

• CentOS8 for Virtualbox
• user: root

• pass: rooteai

• VirtualBox

• VirtualBox Extension Pack 

• Filezilla

• putty (เฉพาะเคร่ือง windows)

ดาวน์โหลดได้ท่ี https://คน.ไทย/วิกิ/



The Beginning
จดุเริ'มต้นของการพฒันา



ระบบอีเมล

1. Mail User Agent (MUA) 
• Webmail 

• Mail Client : outlook, thunderbird, apple mail … 

2. Mail Submission Agent (MSA) 

3. Mail Transfer Agent (MTA) 
• Postfix, Zimbra, exim

4. Mail Deliver Agent (MDA)
• Dovecot, Cyrus-IMAP



การทำงานของระบบอีเมล



Workshop



โปรแกรมท่ีใช้สำหรับ workshop

• CentOS8 for Virtualbox
• user: root

• pass: rooteai

• VirtualBox

• VirtualBox Extension Pack 

• Filezilla

• Putty (เฉพาะเคร่ือง windows)

ดาวน์โหลดได้ท่ี https://คน.ไทย/วิกิ/

• Postfix 3.x

• Dovecot 2.x 

• MariaDB 10.x 

• Roundcube 1.4.x



Mail Server

โครงสร้างระบบ

SMTP

(Postfix)

IMAP

(Dovecot)

Webmail

(Roundcube)

Database

(MariaDB)

ตรวจสอบผู้ใช้

อ่านอีเมล

ส่งอีเมล

ตรวจสอบผู้ใช้

Mail Client

(Thunderbird)

อ่านอีเมล



เตรียมเคร่ือง Server

• อัพเดตแพคเกจให้เป็นปัจจุบัน
# yum -y update

• ติดตั้งโปรแกรม wget และ telnet 

# yum -y install wget

# yum -y install telnet



1) ตั้งค่า hostname

• ตั้งชื่อ hostname และตรวจสอบ

# hostnamectl set-hostname mail.eai.in.th

# hostnamectl

• กำหนดชื่อ hostname ในไฟล์ hosts ของ server 

# vi /etc/hosts

โดเมนท่ีใช้ทำอีเมล

• eai.in.th

• อีเอไอ.ไทย

https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Mail.eai.in.th&action=edit&redlink=1


2) ตั้งค่า Firewall (1)

• ตรวจสอบสถานะการทำงานของ firewall

# systemctl status firewalld



2) ตั้งค่า Firewall (2)

• ตรวจสอบโซนท่ี firewall ทำงานอยู่

# firewall-cmd --get-active-zones

zone : public
Interfaces: ens32



2) ตั้งค่า Firewall (3)

• ตรวจสอบ service ท่ี firewall เปิดอยู่ใน zone public

# firewall-cmd --zone=public --list-services

• ส่ังเปิด firewall และ reload

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-
service={http,https,mysql,smtp,smtps,imap,imaps}

# firewall-cmd --reload



2) ตั้งค่า Firewall (4)

• ตรวจสอบ service ท่ี firewall เปิดอยู่ใน zone public อีกครั้ง

# firewall-cmd --zone=public --list-services



2) ตั้งค่า Firewall (5)

• ปิดการทำงานของ SELINUX

# vi /etc/selinux/config

# reboot

• ตรวจสอบสถานะของ SELINUX 

# sestatus



3) สร้าง SSL (1)

• สร้าง ssl cert ท้ังหมด 3 ไฟล์ คือ

eai.key

eai.crt

eai.csr



3) สร้าง SSL (2)

• สร้าง private key

# /usr/bin/openssl genrsa -aes128 2048 > eai.key

# /usr/bin/openssl rsa -in eai.key -out eai.key

https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Eai.key&action=edit&redlink=1
https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Eai.key&action=edit&redlink=1


3) สร้าง SSL (3)

• สร้างไฟล์ csr

# /usr/bin/openssl req -utf8 -new -key eai.key -out eai.csr



3) สร้าง SSL (4)

• สร้างไฟล์ crt

# /usr/bin/openssl x509 -in eai.csr -out eai.crt -req -signkey eai.key -days 365

https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Eai.csr&action=edit&redlink=1
https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Eai.crt&action=edit&redlink=1
https://wiki.thnic.or.th/wikieai_th/index.php?title=Eai.key&action=edit&redlink=1


4) ติดตั้ง Postfix, Dovecot, MariaDB

• ติดตั้ง postfix dovecot และ mariadb

# yum -y install postfix dovecot mariadb-server dovecot-mysql postfix-mysql

• ส่ัง postfix dovecot และ mariadb เริ่มทำงาน

# systemctl start postfix && systemctl start dovecot && systemctl start mariadb

• กำหนดให้เริ่มทำงานอัติโนมัติ
# systemctl enable postfix && systemctl enable dovecot && systemctl enable mariadb



5) ตั้งค่า MariaDB (1)

• ตั้งค่า uft8 ให้กับ mariadb

• เพื่อให้อ่าน/เขียน ภาษาไทยได้ถูกต้อง
# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf

# systemctl restart mariadb



5) ตั้งค่า MariaDB (2)

• กำหนดรหัส root ให้กับ mariadb

# mysql_secure_installation

• สร้าง database eaimail

• สร้าง user / password สำหรับ eaimail

• สร้าง tables domains, forwardings, users

• ใส่ข้อมูลโดเมนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
• ใส่ข้อมูลอีเมลภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และรหัสผ่าน

user: root
pass: rooteai

user: yourdbuser
pass: yourdbpassword

database: eaimail



• สร้าง database eaimail

• สร้าง user / password สำหรับ eaimail

5) ตั้งค่า MariaDB (3)



• สร้าง tables domains, forwardings, users

• ใส่ข้อมูลโดเมน, อีเมล ท้ังภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และรหัสผ่าน

5) ตั้งค่า MariaDB (4)



6) ตั้งค่า Postfix (1)

• สร้างไฟล์ config ของ postfix ให้ทำงานร่วมกับ mariadb 4 ไฟล์

mysql-virtual_domains.cf ใช้สำหรับอ่านชื่อโดเมนจาก database

mysql-virtual_forwardings.cf ใช้สำหรับ forward อีเมลภาษาไทย ไป อีเมลภาษาอังกฤษ

mysql-virtual_mailboxes.cf ใช้สำหรับอ่าน mailbox

mysql-virtual_email2email.cf ใช้สำหรับการส่งอีเมล



6) ตั้งค่า Postfix (2)

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf



6) ตั้งค่า Postfix (3)

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf

# vi /etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf



6) ตั้งค่า Postfix (4)

• กำหนด permission ให้ postfix อ่านได้

# chmod 640 /etc/postfix/mysql-virtual_*.cf && chgrp postfix /etc/postfix/mysql-
virtual_*.cf

• สร้าง user: vmail, group: vmail สำหรับ postfix จัดการ mailbox

# groupadd -g 5000 vmail

# useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m



6) ตั้งค่า Postfix (5)

• ไฟล์ตั้งค่า postfix จะมีอยู่ 2 ไฟล์ คือ main.cf และ master.cf

• ทำให้ postfix รองรับ eai

# postconf "smtputf8_enable=yes"

ตัวอย่างไฟล์ main.cf



ตัวอย่างไฟล์ main.cf (ตอ่)

6) ตั้งค่า Postfix (6)



6) ตั้งค่า Postfix (7)

ตัวอย่างไฟล์ master.cf



6) ตั้งค่า Dovecot (1)

• สร้างไฟล์ config ของ dovecot ให้ทำงานร่วมกับ mariadb

# vi /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext

• กำหนด permission ให้ dovecot อ่านได้

# chmod 640 /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext && chgrp dovecot 
/etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext



6) ตั้งค่า Dovecot (2)

• ไฟล์ตั้งค่าของ dovecot คือ dovecot.conf

# vi /etc/dovecot/dovecot.conf

ตัวอย่างไฟล์ dovecot.conf



6) ตั้งค่า Dovecot (3)

ตัวอย่างไฟล์ dovecot.conf



7) ทดสอบ Mail Server (1)

# telnet localhost imap



7) ทดสอบ Mail Server (2)

# telnet localhost smtp

# ehlo localhost



7) ทดสอบ Mail Server (3)

# telnet localhost 25

# EHLO localhost

# MAIL FROM: ฐิติพงศ์@อีเอไอ.ไทย SMTPUTF8

# RCPT TO: ฐิติพงศ์@คน.ไทย

# data

# Subject: eai test

# เทสอีเมลส์ภาษาไทย

# .



8) ติดตั้ง roundcube webmail (1)

• ติดตั้ง Repo ของ PHP 7 และเลือกติดตั้ง PHP7.4

# yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm 

# yum module reset php && yum module enable php:remi-7.4 –y

• ตดิตั้ง apache (httpd), php และ php library ท่ี roundcube ใช้งาน

# yum -y install httpd php php-common php-devel php-imap php-imagick php-json php-
xml php-mbstring php-pear php-pdo php-intl php-ldap php-gd php-zip php-pdo_mysql
php-curl php-bz2 php-gmp



8) ติดตั้ง roundcube webmail (2)

• ส่ังให้ apache และ php เร่ิมทำงาน

# systemctl start httpd && systemctl start php-fpm

# systemctl enable httpd && systemctl enable php-fpm 

• ตั้งค่า timezone ให้ php

# vi /etc/php.ini

# systemctl restart php-fpm



8) ติดตั้ง roundcube webmail (3)

• สร้าง database: roundcubemail

• สร้าง user: rcmail, pass: passrc สำหรับ database: roundcubemail

# CREATE DATABASE roundcubemail CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

# GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO rcmail@localhost IDENTIFIED BY 
'passrc’; 

# FLUSH PRIVILEGES;



8) ติดตั้ง roundcube webmail (4)

• Download และติดตั้ง rouncubewebmail ท่ี /var/www/html/

# cd /var/www/html/ 

# wget
https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.4.4/roundcubemail-
1.4.4-complete.tar.gz

# tar zvfx /var/www/html/roundcubemail-1.4.4-complete.tar.gz 

# mv /var/www/html/roundcubemail-1.4.4 /var/www/html/roundcubemail

# cp /var/www/html/roundcubemail/config/config.inc.php.sample
/var/www/html/roundcubemail/config/config.inc.php



8) ติดตั้ง roundcube webmail (5)

• สร้าง virtualhost ให้กับ roundcube webmail

# vi /etc/httpd/conf.d/rcmail.conf

# systemctl restart httpd



8) ติดตั้ง roundcube webmail (6)



8) ติดตั้ง roundcube webmail (7)

• ตัง้ค่า Database

• ตั้งค่า IMAP

• ตั้งค่า SMTP



8) ติดตั้ง roundcube webmail (8)

# chown -R apache:apache /var/www/html/roundcubemail

# vi /var/www/html/roundcubemail/config/defaults.inc.php



การนำไปใช้จริง (1)

• มีเร่ืองต้องคำนึงถึงอีก 3 เร่ือง 

1. โดเมนเนม
• จดทะเบียนชื่อโดเมนเนมกับผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการชื่อโดเมนภาษาไทยได้

2. บริการ hosting 
• เลือกบริการ hosting สำหรับ email โดยเฉพาะ 

• เลือกใช้บริการ cloud ที่รองรับการทำ email server



การนำไปใช้จริง (2)

3. dns server
• ส่วนใหญ่เป็นบริการของผู้ให้บริการ hosting 

• ต้องสามารถต้ังค่า A, MX, TXT Record ให้กับเราได้

• MX Record เซตอัพ เพื่อให้รับสามารถรับอีเมลจาก Mail Server เครื่องอ่ืนได้

• TXT Record เซตอัพ



Thank You
ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

Emal: titipong@thains.co.th, ฐิติพงศ์@คน.ไทย

Mailing list: apac-eai-ig@icann.org



Quiz

• kahoot.it


