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เทคโนโลย ี Voice over Internet Protocol (VoIP) คือ การส่งสัญญาณเสียงผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ย

อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) โดยเร่ิมแรก VoIP ถูกน ามาใชง้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั เช่น การใชง้านโทรศพัท์

ภายในประเทศราคาประหยดัผา่นบริการ Y-tel 1234 หรือการพดูสนทนาผา่นโปรแกรม MSN Messenger หรือ Skype เป็นตน้ 

ต่อมาขอบเขตการน า VoIP มาใชง้านไดข้ยายไปยงัเครือข่ายรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเครือข่ายภายในองคก์ร (LAN) เครือข่าย

ระหวา่งองคก์ร (WAN) รวมทั้งเครือข่ายไร้สาย (WLAN) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดมี้การน าเทคโนโลย ี                     ภายในมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

1. การใช้งานโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการใหบ้ริการระบบเครือข่ายครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ีของมหาวทิยาลยั จึงเป็นเร่ืองง่ายในการน า 

VoIP มาใชง้าน แทนการติดตั้งระบบโทรศพัทต์ูส้าขา (PABX) แบบเดิม โดยอาศยัสายแลนท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นช่องทางในการเช่ือมต่อ 

ท าใหส้ามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสายภายในรวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการใชง้าน VoIP มีได้

หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

 Hardphone หรือเรียกวา่ไอพีโฟน (IP Phone) เป็นเคร่ืองโทรศพัทท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองโทรศพัทอ์นาล็อกท่ี

ใชง้านอยูท่ ัว่ไป 
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 Softphone เป็นการติดตั้ง VoIP ซอฟตแ์วร์ส าหรับการเช่ือมต่อลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชง้านร่วมกบั

ไมโครโฟนและล าโพง (Headset) เช่น โปรแกรม X-Lite หรือ SJphone เป็นตน้ 

 Smartphone เป็นการใชง้านโทรศพัทผ์า่น VoIP ซอฟตแ์วร์บนมือถือ เช่น ไอโฟน (iPhone) หรือ มือถือท่ีใช้

ระบบปฏิบติัการ Android 

 Voice Gateway เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อใหส้ามารถใชง้านร่วมกบัโทรศพัทอ์นาล็อก โทรสาร (FAX) 

หรือระบบโทรศพัทต์ูส้าขาได ้
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2. การใช้งานโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต 

เดิมการติดต่อประสานงานดว้ยโทรศพัทร์ะหวา่งวทิยาเขตตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก เม่ือมีการน า VoIP มาใชง้าน

ผา่นเครือข่ายระหวา่งวทิยาเขตท่ีมีอยูแ่ลว้ ท าใหส้ามารถตดัค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีได ้เสมือนการติดต่อกนัภายในวทิยาเขตเดียวกนั 
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3. การใช้งานโทรศัพท์จากเครือข่ายภายนอก 

การน า VoIP เขา้มาประยกุตใ์ชง้าน ท าใหส้ามารถโทรศพัทติ์ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได ้ โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายในการโทรทางไกลอีกต่อไป เช่น การติดต่อประสานงานระหวา่งมหาวทิยาลยักบั

หน่วยประสานงานท่ีกรุงเทพฯ 
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VoIP  ท างานได้อย่างไร 

อยา่งท่ีกล่าวไปแลว้ในตอนตน้วา่ VoIP นั้นอธิบายการท างานไดอ้ยา่งชดัเจนในช่ือเตม็ของมนัอยูแ่ลว้ เพราะเป็นระบบ

เสียงท่ีส่งผา่นไอพีโพรโตคอล ซ่ึงในอีกนยัหน่ึงก็คือระบบเสียงท่ีถูกส่งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน่เอง ซ่ึงในช่วงแรกๆ ท่ีมีการ

ออกแบบ VoIP ข้ึนมาเม่ือหลายปีก่อนนั้น มีการออกแบบเพื่อใหใ้ชง้านส าหรับอินเทอร์เน็ตเป็นหลกัก่อน โดยผูใ้หบ้ริการเล็งเห็น

ความส าคญัในการส่ือสารทางไกล ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายลงไปไดม้ากทีเดียว ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เวบ็ไซตใ์หบ้ริการโทรศพัทผ์า่น

อินเทอร์เน็ตในสมยัก่อนมีอยูห่ลายแห่ง และลดราคากนัชนิดท่ีวา่ผูใ้หบ้ริการในเมืองไทยถึงกบัอยูไ่ม่ไดเ้ลยทีเดียว แต่ถึงทุกวนัน้ี 

VoIP ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ระบบโทรศพัทท่ี์ใชผ้า่นอินเทอร์เน็ตเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เพราะวา่ VoIP ในปัจจุบนันั้นสามารถท างาน

ไดก้บัเครือข่ายแทบทุกแบบและไม่วา่เครือข่ายภายในองคก์รจะเป็นอยา่งไรก็สามารถส่ือสารกนัได ้รวมทั้งอาจจะกลายเป็นระบบ

โทรศพัทภ์ายในองคก์รไปโดยปริยาย ส่วนโพรโตคอลนั้นจะเป็นเหมือนกบัวธีิในการติดต่อกนัภายในเครือข่าย เพื่อใหอุ้ปกรณ์แต่

ละตวันั้นมีรูปแบบและวธีิการรับส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนั เปรียบเหมือนภาษาท่ีใชส่ื้อสารท่ีท าใหค้นในสังคมสามารถส่ือสาร

เขา้ใจกนั  
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IP Telephony นั้นท างานไดโ้ดยการเปล่ียนสัญญาณในการส่ือสารดว้ยเสียงใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูลแบบดิจิตอลและแยก

เป็นแพก็เก็ตขอ้มูล ไม่ต่างจากขอ้มูลชนิดอ่ืนๆ ท่ีเราใชง้านกนัอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึนใน

เทคโนโลยเีครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ตท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  จนแทบจะกลายเป็นระบบหลกัท่ีใชก้นัภายในองคก์รเสียแลว้ และ

ขอ้มูลท่ีถูกแปลงออกมาแลว้ก็จะส่งไปยงัปลายทางในรูปของขอ้มูลดิจิตอล และจะถูกแปลงกลบัเป็นสัญญาณเสียงอีกคร้ังหน่ึงท่ี

เคร่ืองปลายทาง ท าใหต้น้ทางและปลายทางไดย้นิเสียงและเขา้ใจกนัไม่ต่างจากการพดูคุยกนัดว้ยโทรศพัทแ์บบเดิมๆ 

 

กว่าจะมาเป็น VoIP 

คงตอ้งขอยอ้นกลบัไปสู่ระบบโทรศพัทแ์บบเดิม หรือท่ีเรียกกนัวา่ Circuit-Switched Telephony ซ่ึงในระบบโทรศพัท์

แบบเดิมท่ีเราเรียกวา่ POTS (Plain Old Telephone Services) นั้นจะท างานอยูบ่นเครือข่ายอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกวา่ PSTN (Public 

Switched Telephone Network) โดยท่ี PSTN นั้นเป็นระบบโทรศพัทด์ั้งเดิมท่ีเราใชก้นัมาตั้งแต่มีการคิดคน้และผลิตโทรศพัท์

ข้ึนมายคุแรกๆ โดยมาตรฐานการส่ือสารในแบบเก่านั้น การติดต่อระหวา่งตน้ทางและปลายทาง จ าเป็นตอ้งมีเคเบิลอิสระหน่ึงเส้น

ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อ ซ่ึงโทรศพัททุ์กเคร่ืองจะเช่ือมต่อผา่นทางสายเคเบิลกลบัไปท่ีชุมสายโทรศพัท ์เม่ือมีการติดต่อไปยงัปลายทาง 

ชุมสายโทรศพัทก์็จะสลบัสายจนถึงปลายทาง เป็นเหมือนสายเคเบิลเส้นเดียวท่ีวิง่จากตน้ทางไปยงัปลายทาง ท าใหส้ามารถพดูคุย

กนัไดโ้ดยตรง ซ่ึงเม่ือมีจ านวนโทรศพัทม์ากข้ึน วธีิน้ีก็เกิดขอ้จ ากดัเพราะวา่จ านวนเคเบิล ความยาว และชนิดรวมทั้งขนาดของ

สายเคเบิลเร่ิมสร้างปัญหา โดยเม่ือระบบเติบโตข้ึนทุกอยา่งก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย การตรวจสอบระบบเม่ือเกิดปัญหา รวมทั้งการ

บริหารจดัการจึงกลายเป็นเร่ืองยาก และส้ินเปลืองเป็นอยา่งมาก รวมทั้งการขยายเครือข่ายก็จ  าเป็นตอ้งมีการลงทุนเป็นจ านวนมาก

เช่นกนั 

เม่ือเปล่ียนจาก POTS มาเป็นเทคโนโลยแีบบ VoIP นั้นนอกจากจะเป็นการเปล่ียนหนา้ตาและรูปแบบของการส่ือสารให้

เปล่ียนโฉมหนา้ไปจากเดิมแลว้ ก็ยงัสามารถเพิ่มเอาฟีเจอร์และบริการใหม่ๆ ลงไปให้กบั VoIP ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงจากเดิมท่ี POTS นั้น

แทบไม่มีโอกาสในการใชง้าน เม่ือหนัมาใช ้VoIP ก็สามารถเพิ่มความสามารถไดโ้ดยง่าย โดยระบบแบบใหม่น้ีจะท างานอยูบ่น

เครือข่ายท่ีออกแบบมาเฉพาะหรือเครือข่ายร่วมกบัระบบอ่ืนๆ รวมทั้งแมแ้ต่เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีบา้นก็

สามารถใชร่้วมกนัได ้ซ่ึงระบบใหม่น้ีจะใชโ้พรโคอล packet-switched protocols โดยท่ี Packet-switched VoIP นั้นจะตดั

สัญญาณเสียงท่ีไดรั้บเขา้มาเป็นแพก็เก็ตยอ่ยๆ และนอกจากเสียงท่ีตดัออกมาแลว้ ในแพก็เก็ต VoIP นั้นก็ยงัมีการเพิ่มแอดเดรส

ของผูส่้งและผูรั้บลงไปดว้ย ซ่ึงแพก็เก็ต VoIP นั้นก็จะสามารถถูกส่งผา่นไปยงัเครือข่ายใดๆ ก็ตามท่ีรองรับ VoIP ไดท้นัที อีกทั้ง

ในระหวา่งเส้นทางท่ีมีการส่งออกไปนั้นก็ยงัสามารถเลือกเส้นทางการส่ือสารเส้นอ่ืนๆ ไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากแอดเดรส
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ปลายทางถูกระบุเอาไวใ้นแพก็เก็ตเรียบร้อยแลว้ จึงมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลถูกส่งไปถึงปลายทางอยา่งแน่นอน ซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่เส้นทาง

ของแพก็เก็ตทั้งหมดจะตอ้งวิ่งไปทางเดียวกนัเสมอ ผดิกบัในระบบเก่าท่ีไม่ไดมี้การระบุปลายทางของสัญญาณดงันั้นการเปล่ียน

เส้นทางของขอ้มูลก็คือ การเขา้ไปเปล่ียนระบบสายเคเบิลจริงๆ และอาจจะไม่สามารถไปถึงปลายทางได ้เปรียบไดก้บัรถไฟท่ีตอ้ง

วิง่ไปตามรางเท่านั้น หากระบบรางมีปัญหา รถไฟก็ไม่สามารถวิง่ไปสู่ท่ีหมายได ้แต่ถา้เป็น Packet-switched หากเครือข่ายหน่ึง

ใชง้านไม่ไดแ้พก็เก็ตก็จะวิง่ในเส้นทางอ่ืนเพื่อใหส้ามารถไปถึงปลายทางไดเ้ช่นกนั 

เม่ือเราใช ้VoIP สัญญาณเสียงท่ีส่งก็จะเป็นเหมือนกบัแพก็เก็ตขอ้มูลปกติท่ีส่ือสารกนั ซ่ึงน่ีก็เป็นเหตุท่ีช่วยใหบ้ริษทั

สามารถใชโ้ครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีอยูใ่นการส่ือสารทั้งขอ้มูลและเสียงไปไดพ้ร้อมกนัโดยไม่ตอ้งวางระบบใหม่ ซ่ึงถา้จะมองใน

อีกมุมหน่ึงอยา่งท่ีกล่าวไปแลว้จะเห็นวา่ VoIP ท าใหเ้ราสามารถเพิ่มบริการอ่ืนๆ ลงไปไดน้อกเหนือจากท่ีระบบโทรศพัทแ์บบเดิม

ท าไม่ได ้อยา่งท่ีเห็นไดจ้ากท่ีเราสามารถท างานขา้มระบบกนัได ้ไม่วา่จะใชอุ้ปกรณ์แบบใดก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ปลายทางก็

สามารถเลือกใชไ้ดอ้ยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ พีดีเอ หรือแมแ้ต่อุปกรณ์ VoIP โดยตรง รวมไปถึงระบบปฏิบติัการบน

คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้็ยงัท างานขา้มกนัไดโ้ดยอิสระเช่นกนั และยงัสามารถท างานขา้มเครือข่ายเขา้มาร่วมกบัระบบโทรศพัท ์POTS 

ไดอี้กดว้ยเช่นกนั 

และดว้ยความสามารถของ VoIP ท่ีเป็นทั้ง Interoperable และ Portable ท าใหก้ารพฒันาแอพพลิเคชนัใหม่ๆ เป็นไปได้

ง่ายข้ึน จึงสามารถเปล่ียนรูปแบบของการใชโ้ทรศพัทไ์ปจากเดิมไดอ้ยา่งอิสระ 

 

อุปสรรคของการแก้ปัญหา 

คุณภาพเสียงของ VoIP เป็น ส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งรักษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีรับได ้โดยหากตอ้งการใหคุ้ณภาพเสียงใกลเ้คียงกบั

คุณภาพเสียงท่ีไดจ้ากการใช้ โทรศพัทธ์รรมดานั้น จะตอ้งควบคุมการหน่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของ VoIP ทั้งหมดใหมี้

ค่าไม่เกิน 150 mSec ซ่ึงกระบวนการท่ีวา่นั้นประกอบดว้ยการแปลงสัญญาณสียงซ่ึงกินเวลาประมาณ 30 mSec และระยะเวลาท่ี

ขอ้มูลเสียงใชใ้นการเดินทางไปยงัปลายทางจะอยูใ่นช่วงประมาณ 100-125 mSec ส าหรับการโทรทางไกลโดยใช ้Public IP 

Network กระบวนการทั้งหมดน้ียงัไม่รวมเวลาท่ีใชไ้ปในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภยัเช่น Firewall, encryption, และ 

Intrusion Prevention 

นอกจากน้ี Firewall ท่ีถูกใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่รองรับการท างานของ VoIP หรือแมก้ระทัง่ไม่สนบัสนุนการ

ท างานของมาตรฐานโพรโตคอล SIP และ H.323 เลย เช่น การท างานของ SIP จะตอ้งใช ้Port ทั้งหมด 3 Port โดยมีเพียง Port 

เดียวท่ีเป็น Static Port ส่วน H.323 นั้นมีเพียง Port 7 และ 11 เท่านั้นท่ีเป็น Static นอกนั้นเป็นแบบ Dynamic อีกทั้งโพรโตคอลทั้ง
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สองนั้นใชท้ั้ง TCP และ UDP ท่ีมีจุดก าเนิดจากทั้งภายในและภายนอกเน็ตเวิร์ก สรุปวา่หากใช ้Firewall ทัว่ไปจะตอ้งท าการตั้งค่า

เพื่อเปิด Port จ านวนมากทิ้งเอาไว ้ซ่ึงในทางการรักษาความปลอดภยัแลว้เป็นส่ิงท่ีรับไม่ไดอ้ยา่งมาก นอกจากเร่ือง Port แลว้ SIP 

และ H.323 ยงัใชว้ธีิ Embed IP Address ในส่วนของ Header ดว้ย ท าใหอ้าจเกิดปัญหากบัการท างานของ NAT ท่ีอยูใ่น Firewall 

หรือ Router ไดอี้กเช่นกนั 

 

VoIP ควรติดตั้งบนเครือข่ายทีแ่ยกออกมาโดยเฉพาะจากระบบเครือข่ายข้อมูลหรือไม่  

บางกรณี Vendor อาจแนะน าใหแ้ยกทราฟิกของ Voice และ Data ออกจากกนั เพื่อใหง่้ายในการป้องกนัการตกเป็น

เป้าหมายของ Malware, การดกัฟัง, และการโจมตีแบบ DoS แต่การแยกทราฟิกของ Voice ออกมาวิง่ในเน็ตเวิร์กเฉพาะจะท าให้

จุดเด่นในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการลงทุนระบบ VoIP ดอ้ยลงไป แต่ยงัดีท่ีมาตรฐาน 802.1Q ท่ีมีอยูใ่น Switch อาจช่วยไดบ้า้งเพราะ 

802.1Q นั้นเป็นมาตรฐานในการท า VLAN เพื่อแยก Voice ออกจาก Data เพียงแค่ใส่การป้องกนัลงไปในจุดท่ี Voice และ Data 

มาพบกนัก็เพียงพอแลว้ แต่ตอ้งไม่ลืมท่ีจะปรับตั้งค่าต่างๆของ VLAN ใหเ้หมาะสมเพื่อการป้องกนัท่ีดี 

การแยกระบบไม่ไดห้มายความวา่คุณตอ้งการระบบพื้นฐานถึง 2 ระบบ แต่ตอ้งการเพียงแค่ใช ้ switch ท่ีสามารถท า 

802.1Q  โดยการก าหนดเครือข่ายของ VoIP ใหใ้ช ้VLAN ซ่ึงมีการใช ้QoS โดยเฉพาะ  

VoIP ท าให้มีการใช้งานแบนด์วดิธ์ของวงจรส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่ือสารแบบ TDM ทีต้่องมีการ

จองแบนด์วดิธ์ตายตัวให้กบัวงจรส่ือสารแต่ละวงจร (วงจรละ 64 กโิลบิตต่อวนิาท)ี  

คือ การใชง้านโทรศพัทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซ่ึงใชโ้ปรโตคอล IP (Internet Protocol) โดยเรียกวา่ Voice over IP 

(VoIP) , Internet Telephony หรือ IP Telephony ซ่ึงจะรวมไปถึงการส่งวดีิโอและขอ้มูลดว้ย หรือเรียกวา่ การส่ือสารแบบส่ือ

ประสม (Multimedia Communication) มีการเช่ือมโยงในการใชง้านโทรศพัทท่ี์ยดืหยุน่กวา่โทรศพัทท์ัว่ไป สามารถปรับแต่งการ

ใชง้านโทรศพัทไ์ดห้ลากหลายกวา่ รวมทั้งการดูแลรักษาระบบเครือข่ายท าไดส้ะดวกกวา่ เพราะวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งแยกเครือข่าย

ระหวา่งขอ้มูล เสียง และวดีิโอ ระบบ IP Telephony จะท าใหข้อ้มูลเสียงและวดีิโอสามารถส่งรวมกนัไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เพียงเครือข่ายเดียว จากขอ้ดีเหล่าน้ีท าให ้ IP Telephony เป็นท่ีน่าสนใจอยา่งมากและอาจจะเป็นไปไดว้า่ IP Telephony จะเขา้มา

แทนท่ีระบบโทรศพัทใ์นอนาคตอนัใกลน้ี้ 

  ในอดีตการส่ือสารภายในส านกังานบริษทัยงัใชรู้ปแบบ PSTN อาจประสบปัญหาความยุง่ยากในการวางสายโทรศพัท ์

จ านวนหมายเลขภายในไม่เพียงพอ ตอ้งซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น ตูชุ้มสาย (PBX) เพิ่ม ท าใหก้ารวางระบบโทรศพัทภ์ายใน
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ส านกังานบริษทัมีตน้ทุนสูง ในปัจจุบนัส านกังานบริษทัส่วนใหญ่มีอินเตอร์เน็ตใหพ้นกังานใชเ้พื่อความสะดวกในการท างาน 

การน าระบบ IP Telephony เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นบริษทัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง บ ารุงรักษา จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงและยงั

สามารถใชบ้ริการในระบบ IP Telephony เพื่อช่วยในการท างานในบริษทัจึงเป็นท่ีมาของ Asterisk  และ SIP โปรโตคอล 

ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดก็คือการเพิ่มจุดต่อปลายทาง การยา้ยต าแหน่ง หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตามในระบบโทรศพัทเ์ดิมนั้นเป็น

เร่ืองท่ีซบัซอ้นและเสียค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยทีเดียว แต่ส าหรับ IP Telephony นั้นสามารถท าไดอ้ยา่งอิสระ และผูบ้ริหารก็แทบไม่ตอ้ง

เขา้ไปยุง่อะไรแมแ้ต่นอ้ย 

แต่หากมองท่ี VoIP แลว้เราสามารถน าระบบเขา้มาแทน PBX เดิมไดท้นัที แลว้วางระบบใหว้ิง่บนสายแลนทั้งหมดก็ได ้

หรือหากไม่ตอ้งการลงทุนกบัโทรศพัท ์และตอ้งการใชร้ะบบเดิม ก็ยงัสามารถเลือกอุปกรณ์ท่ีเป็นเกตเวยส์ าหรับโทรศพัทร์ะบบ

เดิมก็ไดเ้ช่นกนั แต่ถา้หากเลือกท่ีจะใชเ้กตเวยส์ าหรับโทรศพัทแ์บบ POTS เพื่อสลบัมาใช ้VoIP ดา้นนอก ระบบโทรศพัทภ์ายใน

องคก์รก็จะไม่รบกวนเครือข่ายขอ้มูลท่ีมีอยู ่แต่ปัญหาเร่ืองการยา้ยต าแหน่ง หรือเพิ่มเติมคู่สายภายในองคก์รก็ยงัมีอยูเ่ช่นเดิม 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บก็คือการโทรขา้มระหวา่งส านกังาน หรือระหวา่งแผนกท่ีสะดวกมากข้ึนเท่านั้น และแน่นอนวา่หากเทียบ TCO 

ดูแลว้จะเห็นวา่ในการติดตั้ง VoIP นั้นค่า TCO จะต ่ากวา่เน่ืองจากสามารถลดค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนลงไปไดม้ากทีเดียว 

 

5 วธีิสร้างความเสถียรให้กบั VoIP  

ฮาร์ดแวร์ท่ีมีระบบส ารองทุกตวัในโลกน้ีจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบแย่ๆ  ได ้

ระบบโทรศพัทผ์า่นไอพี (IP Telephony – IPT) และการส่ือสารดว้ยเสียงผา่นระบบไอพี (Voice over IP – VoIP) ได้
กลายเป็นแอพพลิเคชนัท่ีใชก้นั อยา่งแพร่หลายในแผนกไอทีขององคก์รต่างๆ แต่นอกเหนือจากการยอมรับในระบบ IPT แลว้ 
ผูใ้ชย้งัมีความคาดหวงัในระบบใหม่ไวสู้งดว้ย หน่ึงในส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการก็คืออยา่งนอ้ย IPT จะมีความเสถียรเทียบเท่ากบั
ระบบ PBX เดิมท่ีเคยใชม้าก่อน ระบบโทรศพัทเ์ดิมไดมี้การพฒันาและใชง้านมาอยา่งยาวนานท าใหมี้ความเสถียรสูง เม่ือเรายก
หูโทรศพัทข้ึ์นมาก็จะไดรั้บสัญญาณพร้อมโทรทุกคร้ังไป โดยทัว่ไปผูใ้ชน้ั้นจะพอยอมรับได ้หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
ข้ึนเป็นคร้ังคราว แต่จะยอมรับไม่ไดเ้อาเลยหากเกิดปัญหาข้ึนกบัโทรศพัท ์ความเสถียรของฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ของ IPT นั้น
ไดรั้บการพฒันาข้ึนมามาก แต่ยงัมีความจริงขอ้หน่ึงซ่ึงยงัไม่เคยเปล่ียนไปเลย นัน่คือ ระบบ IPT นั้น ตอ้งพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการส่ือสารบนดา้นขอ้มูล ดงันั้น ความเสถียรของระบบการส่ือสารขอ้มูลจึงมกัเป็นจุดอ่อนท่ีสุดในระบบ IPT ซ่ึงต่างจาก 
PBX ตรงท่ี IPT มีจุดเช่ือมต่อจ านวนมาก อยา่งเช่น เซิร์ฟเวอร์ โทรศพัท ์เกตเวย ์เราเตอร์ สวติซ์ เซิร์ฟเวอร์ TFTP และอ่ืนๆ อีก
มากมาย หากเกิดปัญหาท่ีจุดใด จุดหน่ึง ก็สามารถก่อใหเ้กิดปัญหาติอต่อกนัข้ึนทั้งระบบเลยทีเดียว 
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ความเสถียรนั้นจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้กนัตั้งแต่การออกแบบ ซ่ึงหมายความถึงมีแนวทางและระเบียบปฏิบติัท่ีเหมาะสม ไม่ใช่
แค่เพียงมีฮาร์ดแวร์จ านวนมากเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ท่ีมีระบบส ารองทุกตวัในโลกน้ีจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบ 
หรือแนวทางปฏิบติัท่ีแย่ๆ  ได ้หากเรามี IPT ใชอ้ยูแ่ลว้ จะมีขอ้ปฏิบติัพื้นฐานบางประการท่ีเราสามารถท าไดเ้พื่อปรับปรุงความ
เสถียรของทั้งระบบ หากองคก์รใดยงัอยูใ่นขั้นตอนของการวางแผนน า IPT มาใชง้าน เคล็ดลบัต่อไปน้ีจะช่วยใหเ้ร่ิมท าโครงการ
ไดถู้กทิศทาง 

1. แยกซับเน็ตของเสียงและข้อมูลออกจากกนั  

โดยใช ้Virtual LAN (VLAN) ส าหรับแยกทราฟฟิกของเสียง และขอ้มูลออกจากกนั ซ่ึงวา่กนัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีคุณ
ควรจะท าเม่ือแยกอุปกรณ์เสียง (โทรศพัท,์ เกตเวย)์ ออกจากอุปกรณ์ขอ้มูล (เวิร์กสเตชนั, เซิร์ฟเวอร์) เราสามารถแยกการ
ติดต่อส่ือสารของเสียงและขอ้มูลออกจากกนัได ้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความเสถียรและความปลอดภยัไดอี้กมาก โดยการจดัวางอุปกรณ์
เสียงและอุปกรณ์ขอ้มูลไวบ้น VLAN คนละวง แลว้ก าหนดไอพีแอดเดรสโดยแยกแอดเดรสเป็นคนละวงกนั นอกจากนั้นการแยก 
VLAN ยงัท าใหส้ามารถก าหนดระดบัการใหบ้ริการ (QoS) และนโยบายความปลอดภยัใหแ้ก่เสียงกบัขอ้มูลแตกต่างกนัได ้เพราะ
ท่ีจริงไม่มีความจ าเป็นท่ีโทรศพัทต์อ้งติดต่อส่ือสารไปยงัพีซีท่ีเช่ือมอยู ่หรือในทางกลบักนั เม่ือไดจ้ดัการตดัการส่ือสารซบัเน็ต
ของเสียงและขอ้มูลจากกนัแลว้ จะส่งผลใหช่้องโหวข่องระบบความปลอดภยั การก าหนดค่าผดิพลาด และขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏิบติังานหมดไป แต่มีขอ้ยกเวน้คือ สเตชนัของฝ่ายบริหารยงัคงสามารถเขา้มาดูระบบได ้โดยใชห้ลกัการเดียวกนัคือ : จดัวาง
เวร์ิกสเตชนัเหล่านั้นไวใ้น VLAN แยกวงกนั แลว้ให ้VLAN วงนั้นเขา้ถึงไดเ้ฉพาะซบัเน็ตของเสียงเท่านั้น 

การก าหนดรายการควบคุมการเขา้ถึง (Access Control List – ACLs) หรือตวักลัน่กรองอ่ืนๆ เพื่อแยกเสียงออกจากขอ้มูล 
นอกจากนั้น ACL ก็เขียนไดง่้ายกวา่เดิมมากเม่ือเราไดก้ าหนดแอดเดรสส าหรับซบัเน็ตของเสียงแยกกนักบัขอ้มูล นอกจากนั้น 
ACL ก็เขียนไดง่้ายมาก อาจจะเหลือเพียงแค่บรรทดัเดียว แต่หากไม่ไดแ้ยกไวค้งตอ้งเขียนกนัยาวเลยทีเดียว หากใชไ้อพีแอดเดรส
ท่ีจองไวข้องจริงส าหรับขอ้มูลก็ควรใหร้ะบบ IPT ใชไ้อพีแอดเดรสส่วนตวั (RFC 1918) เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งให้
โทรศพัทคุ์ณใชไ้อพีแอดเดรสท่ีสามารถส่ือสารเป็นไอพีไปโลกภายนอก 

เซิร์ฟเวอร์ส าหรับระบบโทรศพัทค์วรจะใช้ VLAN แยกวงเป็นของมนัเองดว้ย ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถกลัน่กรองขอ้มูลท่ี
ส่งไปยงั (และกลบัจาก) เซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจากเซิร์ฟเวอร์ส าหรับระบบโทรศพัทเ์ป็นหวัใจของระบบ IPT เราตอ้งปกป้องไวไ้ม่ให้
เกิดเหตุอนัไม่พึงประสงค ์โดยการก าหนด ACL ใหอ้นุญาตเฉพาะทราฟฟิกท่ีจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น (ปกติก็คือทราฟฟิกท่ีเก่ียวกบั
การตั้งค่า และบริหารจดัการโทรศพัท)์ ท่ีสามารถเขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์ได ้ถา้จะให้ดียิง่ข้ึนไปอีก (หากมีงบประมาณพอ) ควรติดตั้งไฟร์
วอลลก์ั้นไวร้ะหวา่งเซิร์ฟเวอร์ส าหรับระบบโทรศพัทก์บัส่วนอ่ืนๆ ในเครือข่ายเพื่อสกดักั้นทราฟฟิกท่ีไม่พึงประสงค ์

ชนิดของเคสมีผลกบัการจดัการการไหลเวยีนอากาศภายในเคสเป็นอยา่งมาก เคสท่ีใหญ่และกวา้งขวางแบบ Full-Tower 
ก็ยอ่มจะมีโอกาสในการปรับการไหลเวยีนอากาศภายในไดดี้กวา่เคสขนาดยอ่มลงมาอยา่ง Mini-Tower หรือแบบ Bare-Bone แต่ก็
ตอ้งแลกกบัเน้ือท่ีการจดัเก็บท่ีตอ้งการมากกวา่ แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่ีจะน าไปใชด้ว้ย 
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2. ก าหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ให้ตรงกนัทั้งระบบ 

ไม่ควรน าเหตุผลของการลงทุนลิงคแ์บนดว์ิดธ์สูงท่ีมีราคาแพงมาเป็นขอ้อา้งท่ีจะไม่ท า QoS เพราะ QoS เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
อยา่งยิง่ในการท าใหเ้ครือข่ายท างานอยา่งต่อเน่ือง ไม่เพียงแค่แวนลิงค ์1 วง หรือ 2 วงเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นแบบรวมทั้งระบบ เม่ือมี
ขอ้มูลเสียงเขา้มาในเครือข่าย ตอ้งติดแทก็ไวท้นัทีแลว้ ใชน้โยบาย QoS เดียวกนัทุกๆ อินเทอร์เฟซ พึงระลึกไวเ้สมอวา่เครือข่าย
นั้นเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ลิงคท่ี์มีการใชง้านนอ้ยอาจจะกลายเป็นลิงคท่ี์มีการใชง้านมากไปก็ได ้หากไม่มีการท า QoS ซ่ึง
มกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพเสียง (ขาดๆ หายๆ) เน่ืองจากการใชง้านเครือข่ายไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงของวนั หากมีการติดตั้ง 
QoS ใหค้อยพิจารณาแอพพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีไวต่อความล่าชา้ของสัญญาณดว้ย อยา่งเช่น วดีิโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือสตรีมมิงมีเดีย ท่ี
ส าคญัควรวางแผนไวเ้ผือ่การเติบโตในอนาคต แลว้เราจะไดไ้ม่ตอ้งมาเปล่ียนแผนกนัอยา่งฉุกละหุกในภายหลงั 

3. อย่าลมืแหล่งจ่ายไฟส ารอง 

โดยทัว่ไปเรามีระบบยพูีเอส (UPS) เพื่อป้องกนัเซิร์ฟเวอร์ของขอ้มูลกนัอยูแ่ลว้ แต่เราเคยไดพ้ิจารณาวา่หากไฟฟ้าดบัจะมี
ผลกระทบต่อระบบ IPT กนัหรือไม่ ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั เราคงตอ้งการให้โทรศพัทท์ างานไดห้ากไฟฟ้าดบั (ใชไ้ดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 นาที) ควรพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น ถึงเร่ืองอุปกรณ์ทุกช้ินในระบบ IPT จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าอนัท่ีจะท าใหโ้ทรศพัทใ์ชง้านได ้
อาทิ เซิร์ฟเวอร์ส าหรับโทรศพัท,์ เราเตอร์, สวติซ์ (รวมทั้งตูเ้บรคเกอร์), พาวเวอร์อินเจ็กเตอร์ (power injectors), เกตเวย ์และอ่ืนๆ 
ทั้งหมดน้ีอาจเพิ่มโหลดใหแ้ก่ยพูีเอสไดไ้ม่นอ้ยเลยทีเดียว (ทั้งทางดา้นขนาดและจ านวน) แต่ถึงอยา่งไรก็ตามเราก็ควรท่ีจะตอ้งท า
เป็นเหมือนหลกัประกนัท่ีเราตอ้งการมี 

4. ท าให้แผนการหมุนเบอร์โทรง่ายๆ เข้าไว้ 

องคก์รต่างๆ มกัจะเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทเ์ม่ือท าการติดตั้ง IPT หากคุณท าเช่นนั้น ควรใชห้ลกัการเดียวกนักบัไอพี
แอดเดรสคือ ท าใหง่้ายไวก่้อน จดัท าเลขหมายให้เป็นกลุ่มท่ีสามารถสรุปได ้ขอ้ดีของการท าแผนการหมุนเบอร์โทรง่ายมี 2 
ประการคือ เขา้ใจง่าย และแกไ้ขปัญหาไดง่้าย ออกแบบแผนการหมุนเบอร์โทรไวเ้พื่อวา่จะสามารถโทรศพัทอ์อกไปยงัระบบ
โทรศพัทป์กติ (PSTN) ไดทุ้กคร้ัง ในกรณีเกิดเหตุขดัขอ้ง แผนการหมุนเบอร์โทรของคุณก็ควรจดัเส้นทางสัญญาณการโทรไปยงั
เกตเวยอ่ื์นท่ียงัใชก้ารได ้แมว้า่จะตอ้งเสียค่าโทรทางไกลก็ตอ้งยอม ซ่ึงดีกวา่ปล่อยใหโ้ทรศพัทใ์ชง้านไม่ไดเ้ม่ือส่วนหน่ึงของ
ระบบล่ม 

5. จัดท าคู่มือเกีย่วกบัเครือข่ายและระบบ IPT 

วธีิการท่ีง่ายท่ีสุดแต่ก็มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเพิ่มความเสถียรและการท างานท่ีต่อเน่ืองของระบบ คือการมีบนัทึก
ขอ้มูลระบบท่ีดี พึงระลึกไวว้า่ความเสถียรไม่ไดต้อ้งการเพียงแค่อุปกรณ์ส ารองเท่านั้น แต่เม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งข้ึนตอ้งสามารถ
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ซ่อมแซมไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากมีระบบในการจดัการท าบนัทึกท่ีดี  เม่ือปัญหาเกิดข้ึนเราจะสามารถวเิคราะห์หาสาเหตุไดง่้ายข้ึน
อยา่งมากข้ึนเท่านั้น 

ข้อมูลจาก http://www.synnex.co.th 

คุณภาพของเครือข่ายและคุณภาพเสียงส าหรับ VoIP 

ส่ิงหน่ึงท่ีจ  าเป็นตอ้งพิจารณาส าหรับการเปล่ียนมาใช ้VoIP คือ ความสามารถของระบบเครือข่ายในการส่งแพก็เก็ตขอ้มูล
ไดอ้ยา่งทนัเวลา ไม่สะดุด ซ่ึง TCP/IP ไม่ไดรั้บประกนัวา่ทุกแพก็เก็ตขอ้มูลท่ีส่งออกไปจะไปถึงจุดหมายปลายทางเสมอ แมแ้ต่เรา
เตอร์เอง ก็สามารถปรับตั้งค่าใหล้ะทิ้งแพก็เก็ตส่วนเกินเพื่อบรรเทาปัญหาการคบัคัง่ของแพก็เก็ต (packet congestion) หรือ
อุปสรรคอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

• Packet Lost โดยการวดัจากเปอร์เซ็นตข์องแพก็เก็ตท่ีไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หากสูงกวา่ 3% ถือวา่เครือข่ายนั้นไม่
เหมาะสมกบัการใชง้าน VoIP เน่ืองจากอาจจะมีปัญหาสัญญาณเสียงขาดตอน ซ่ึงปัญหา packet loss น้ี จะเพิ่มมากข้ึนตามลกัษณะ
การใชง้านของระบบเครือข่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะจุดท่ีมีการ overload ของสัญญาณ 

• Jitter คือประเด็นดา้นคุณภาพของระบบเครือข่ายท่ีวดัจากความแปรปรวนของเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางของแพก็เก็ตท่ี
เป็นสัญญาณเสียง (Voice Information Packet) ซ่ึงอุปกรณ์ VoIP ท่ีฝ่ังผูรั้บสามารถบรรเทาปัญหาน้ี ไดด้ว้ยการจดัให้แพก็เก็ตท่ี
ไดรั้บมารวมตวักนัอยูใ่น jitter buffer ก่อนแปลงเป็นสัญญาณเสียงท่ีไม่มีการสะดุดหรือขาดตอน 
Jitter Buffer มีค่าความยาวเป็นมิลลิวนิาที (Millisecond) หรือท่ีเรียกวา่ Jitter Buffer Depth ซ่ึงควรมีค่าประมาณ 2 เท่าของขนาด
ของความแปรปรวนของระยะเวลาในการเดินทางของแพก็เก็ตหรือ jitter ท่ีเกิดข้ึนจริงในระบบเครือข่าย หากค่า jitter มากกวา่ 50 
มิลลิวนิาทีแลว้ จะเป็นการยากท่ีจะไดส้ัญญาณเสียงท่ีราบเรียบ อีกทั้งการใช ้jitter buffer บ่อยคร้ัง ก็จะยงัผลใหเ้กิดอาการ
สัญญาณเสียงขาดหายเป็นช่วง ๆ ดงันั้นการปรับตั้งค่า Jitter Buffer Depth จึงตอ้งมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของระบบเครือข่าย
ดว้ย 

• Latency คือระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางของแพก็เก็ตจากตน้ทางไปยงัปลายทาง หากใชเ้วลามากกวา่ 150-200 
มิลลิวนิาที อาจเป็นปัญหาส าหรับอุปกรณ์ VoIP ไดใ้นรูปของเสียงสะทอ้นหรือเสียงกอ้ง และหากมีค่ามากกวา่ 400 มิลลิวนิาทีอาจ
มีผลกระทบต่อความชดัเจนของเสียงสนทนา แต่ทั้งน้ีหากการส่ือสารของทั้งระบบเป็นอุปกรณ์แบบดิจิตอลทั้งหมด ปัญหาเร่ือง
เสียงกอ้งหรือเสียงสะทอ้นก็จะนอ้ยมาก 

 

http://www.synnex.co.th/
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Bandwidth อกีส่ิงหน่ึงทีต้่องคิดถึงส าหรับ VoIP 

ในการน า VoIP มาใชใ้นระบบเครือข่ายนั้นจะตอ้งมี bandwidth ท่ีเพียงพอท่ีจะส่งผา่นแพก็เก็ตของสัญญาณเสียง ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น Available Bandwidth และ Raw Bandwidth (หรือ Total Bandwidth) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงปริมาณของขอ้มูลท่ีสามารถ
ส่งผา่นภายในระบบเครือข่าย การตรวจสอบท าไดจ้ากการวดัเปรียบเทียบปริมาณขอ้มูลสัญญาณเสียง (voice data) ท่ีตอ้งการและ
ปริมาณขอ้มูลท่ีระบบเครือข่ายสามารถรองรับได ้ซ่ึงมีหลายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั bandwidth ดงัน้ี 

• Raw Bandwidth เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการระบบเครือข่ายคุน้เคยกนัดี เน่ืองจากเป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณขอ้มูลท่ีระบบ
เครือข่ายสามารถรองรับไดต่้อการเช่ือมต่อแต่ละจุด เช่น หากมีเครือข่าย T1 ท่ีใชส้ าหรับเครือข่ายขอ้มูลโดยเฉพาะ นัน่หมายถึง
ขนาดของ Raw Bandwidth คือ 1.5 Mbits การเช่ือมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line) ในบางคร้ังก็มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ 
bandwidth ขารับ (download) และขาส่ง (upload) มีค่าไม่เท่ากนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้ความเร็วในการ download 768 Kbits และ
ความเร็วในการ upload 128 Kbits ซ่ึงผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายสามารถบอกไดถึ้งขนาดของ bandwidth ท่ีเพียงพอหรือเหมาะสม
ส าหรับการใชง้านแบบ voice application 

• คอขวด หรือ Bottleneck เป็นส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูรั้บและผูส่้งมีขนาดของ available bandwidth ไม่เท่ากนั เช่น
การเช่ือมต่อท่ีฝ่ังตน้ทางใชแ้บบ T1 แต่การเช่ือมต่อของฝ่ังปลายทางใชแ้บบ Dial Up ท่ีความเร็ว 53 Kbps 

• Codecs ก่อนท่ีจะทราบวา่ระบบเครือข่ายท่ีมีอยูจ่ะสามารถรองรับขอ้มูลสัญญาณเสียงไดห้รือไม่นั้น จะตอ้งทราบ
ปริมาณของขอ้มูลสัญญาณเสียงท่ีตอ้งการใชง้านก่อน โดยสามารถประมาณการณ์ไดจ้ากการนบัจ านวนการใชโ้ทรศพัทท่ี์จะใช้
ผา่นระบบเครือข่าย คูณดว้ยปริมาณของการจราจรทางระบบเครือข่ายต่อการโทรหน่ึงคร้ัง หรือท่ีเรียกวา่ traffic-per-call ท่ีข้ึนอยู่
กบั codec ท่ีใช ้โดยท่ี codec หมายถึงวธีิการเขา้รหสัสัญญาณเสียงใหก้ลายเป็นขอ้มูลท่ีสามารถส่งผา่นทางระบบเครือข่ายได ้ดงั
แสดงในตาราง 
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Codec  Bandwidth 
(kbps) 

Comments  

G.711 
(PCM)  

64  Delivers precise speech transmission. Very low processor requirements. Needs at least 128 kbps for 
two-way.  

G.723.1  5.3/6.3  High compression with high quality audio. Can use with dial-up. Lot of processor power.  

G.729  8 Excellent bandwidth utilization. Error tolerant. License required.  

iLBC 15 internet Low Bitrate Codec, Robust to packet loss. Free. 

ทีม่า : http://voip.about.com/od/voipbasics/a/voipcodecs.htm 
 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ Codec G.711 ใหคุ้ณภาพเสียงเช่นเดียวกนักบัคุณภาพเสียงท่ีไดจ้ากระบบโทรศพัทท์ัว่ไป 
แต่ตอ้งใช ้available bandwidth ถึงประมาณ 80 Kbps ต่อการใชโ้ทรศพัทห์น่ึงคร้ัง ส่วน G.729 ใหคุ้ณภาพเสียงท่ีเป็นรองจาก 
G.711 แต่ใช ้available bandwidth เพียงประมาณ 26 Kbps เท่านั้น ต่อการใชโ้ทรศพัทใ์นแต่ละคร้ัง 

ทีม่า: Micro Computer, Vol.26, No.271, February 2008 

VoIP QoS หมายถึงคุณภาพในการใหบ้ริการเสียงผา่นอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล วธีิท่ีจะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่การเช่ือมต่อจะ

มีคุณภาพสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

ส่ิงท่ีถูกใชใ้นการพิจารณาคือ 

 Bandwidth 
 Delay หรือ Latency เป็นค่าเวลาท่ีเกิดจากการเดินทางของแพก็เก็ตขอ้มูลจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 
 Jitter เป็นคา่การปรวนแปรของค่า Latency กล่าวคือ แพก็เก็ตท่ีเคล่ือนท่ีจากตน้ทางไปยงัปลายทางหลาย ๆ แพก็เก็ต 

ปรากฏวา่การไปถึงปลายทางใชร้ะยะเวลาต่างกนัท าใหข้อ้มูลบางส่วนท่ีไปก่อนอาจถึงทีหลงั หรือมีเวลาเหล่ือมกนั ท าให้
การตรวจสอบล าดบัของแพก็เก็ตในผูรั้บตอ้งกระท าดว้ย 
ค่า Jitter สามารถก าจดัไดโ้ดยใช ้Buffer เขา้มาช่วย แต่ขนาดของ Jitter Buffer ก็ส่งผลต่อ Delay ท่ีสูงข้ึนดว้ย 

 Loss of packets การสูญหายของแพก็เก็ต เน่ืองจากมีปริมาณขอ้มูลบนเครือข่ายจ านวนมากจนอุปกรณ์เครือข่ายไม่
สามารถท างานไดท้นั ท าให้ตอ้งทิ้งแพก็เก็ตบางส่วนไป แพก็เก็ตท่ีหายไปโดยไม่สามารถส่งจากผูส่้งไปยงัผูรั้บไดเ้รียกวา่ 

http://voip.about.com/od/voipbasics/a/voipcodecs.htm
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ค่าการหายของแพก็เก็ต เม่ือแพก็เก็ตหายไปก็ตอ้งส่งใหม่ ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณของขอ้มูลยิง่เพิ่มมากข้ึน การเพิ่มมากข้ึนก็มี
โอกาสท่ีจะสูญหายมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

การสนทนาตอ้งมี Delay ต ่า ค่า Delay มากสุดท่ียอมรับได ้(จากหูถึงหู) คือ 150 ms   
(Callers usually notice roundtrip voice delays of 250ms or more. ITU-T G.114 recommends a maximum of a 150 ms 
one-way latency. Since this includes the entire voice path, part of which may be on the public Internet, your own 
network should have transit latencies of considerably less than 150 ms.) 
ค่า Delay คิดจาก 

1. 5ms used in phone to CO (×2 for an end-to-end call)  
2. 30ms used at each VOIP gateway (×2 for an end-to-end call)  
3. 15ms used by distance propagation  
4. 15ms used by serialization delay  

รวม 100 ms เหลือใหส้ าหรับ Delay ในเครือข่ายแค่ 50 ms 

1. VoIP คือ อะไร  

VoIP  คือ การท่ีเราไดน้ าสัญญาณเสียงมาผสมรวมเขา้กบัสัญญาณขอ้มูล เพื่อใหส้ามารถส่งผา่นไปบนระบบเครือข่าย

ดว้ยกนัดว้ยโปรโตคอลท่ีมี ใชก้นัอยูอ่ยา่งแพร่หลาย คือ Internet Protocol หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในนาม IP ซ่ึงโดยปกติเราจะใช ้IP 

ในการส่งสัญญาณขอ้มูลเท่านั้น แต่ดว้ยเทคโนโลย ีVoIP น้ี ท าใหเ้ราสามารถพฒันาการส่ือสารผา่นสัญญาณเสียง 

ใหส้ามารถส่ือสารผา่น IP ได ้ท าใหเ้ป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนของเครือข่ายโทรศพัท ์ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

ส าหรับมาตรฐานท่ีมีการใชง้านอยูบ่นเทคโนโลย ีVoIP นั้น โดยทัว่ไปจะมีอยู ่2 มาตรฐานดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

มาตรฐาน H.323 ส าหรับมาตรฐาน H.323 นั้น จริงๆ แลว้ไม่ไดถู้กออกแบบมาใหใ้ชง้านกบัระบบเครือข่ายท่ีใช ้Internet Protocol 

(IP) นอกจากนั้นมาตรฐาน H.323 ยงัมีการท างานท่ีค่อนขา้งชา้  

โดยปกติแลว้จะมีการใชง้านมาตรฐาน H.323 ก็ต่อเม่ือในระบบเดิมมีการใชง้านมาตรฐาน H.323 อยูแ่ลว้เท่านั้น 

มาตรฐาน SIP ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการใชง้านเทคโนโลย ีVoIP โดยท่ีมาตรฐาน SIP นั้น ไดถู้กออกแบบมาใหใ้ชง้านกบั

ระบบ IP โดยเฉพาะ เป็นมาตรฐานท่ีมี Reliability ท่ีค่อนขา้งสูง 
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2. วธีิเช่ือมต่อ VoIP 

มี 3 วธีิหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. การเช่ือมต่อโดยใชโ้ทรศพัทบ์า้นธรรมดา โดยโทรศพัทแ์บบปกติจะส่งขอ้มูลออกไปเป็นสัญญาณอนาล็อก แต่

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายระบบดิจิตอลจึงใช ้ATA (Analog Telephone Adaptor) 

เป็นตวัแปลงสัญญาณเพื่อท าการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกใหก้ลายเป็นดิจิตอล และแปลงขอ้มูลเป็นไอพีโปรโตคอลเพื่อส่งผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต 

2. การเช่ือมต่อโดยใช ้VoIP Phone โดย VoIP Phone จะมีลกัษณะคลา้ยกบัโทรศพัทธ์รรมดา แต่เม่ือเราพดูเขา้ไปแลว้

สัญญาณท่ีออกมาจะเป็นดิจิตอล ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของไอพีโปรโตคอลซ่ึงจะสามารถ 

ส่งผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดท้นัที เพราะมีอุปกรณ์แปลงจากสัญญาณอนาล็อกใหก้ลายเป็นดิจิตอลติดตั้งไวอ้ยูแ่ลว้ภาย ใน

ตวัเคร่ือง 

3. การเช่ือมต่อโดยใชค้อมพิวเตอร์ ตอ้งมีอุปกรณ์อ่ืนๆดงัน้ี ไมโครโฟน ล าโพง และ ซอฟตแ์วร์ส าหรับการเช่ือมต่อ ซ่ึง

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเช่ือมต่อประเภทน้ีคือ สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพไดร้ะหวา่งสนทนา 

รวมไปถึงการส่งขอ้มูลต่างๆระหวา่งสนทนาไดอี้กดว้ย ซ่ึงขอ้มูลทุกอยา่งจะถูกส่งไปในรูปของสัญญาณดิจิตอล 

            3. ขั้นตอนการท างานของ VoIP 

การเช่ือมต่อ VoIP จะเร่ิมข้ึนเม่ือมีการก าหนดปลายทาง ในการเช่ือมต่อจะใชข้อ้ความซ่ึงแบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ Request 

Message และ Response Message ซ่ึง Request Message คือ สัญญาณท่ีถูกส่งจากผูติ้ดต่อส่วน Response Message คือสัญญาณท่ี

ถูกส่งจากผูรั้บ  ซ่ึงแต่ละขอ้ความจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆดงัน้ี 

-- Request Message ประกอบไปดว้ย Method,Request URL , SIP Version 

-- Method คือ ส่วนท่ีบอกประเภทของขอ้ความเช่น INVITE หมายถึงขอ้ความขอท าการเช่ือมต่อ ACK หมายถึง การ

ยนืยนัวา่ไดรั้บสัญญาณตอบกลบัแลว้ 

-- Request URL คือ ส่วนท่ีบอกท่ีอยูข่องผูท่ี้เราตอ้งการติดต่อ 

-- SIP Version คือ ส่วนท่ีบอก Version ของ SIP ท่ีใช ้
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-- Response Message ประกอบไปดว้ย SIP Version,Status Code,Reason Phrase 

-- Status Code คือ ส่วนท่ีจะแสดงเลข 3 หลกัเพื่อแทนความหมายต่างๆในการตอบ Request Message เช่น 200 หมายถึง 

การตอบตกลง 

-- Reason Phrase คือ ส่วนบอกความหมายของ Status Code เช่น Status Code 200 จะมี Reason Phrase คือ OK 

โดยเม่ือเร่ิมการเช่ือมต่อขอ้ความ Request จะถูกส่งจากผูติ้ดต่อ โดยขอ้ความ INVITE จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (Server) 

พร้อมกบัท่ีอยูข่องผูรั้บ และ SIP Version จากนั้น Server จะส่งขอ้มูลต่อไปยงั Location Server  

ซ่ึงจะท าการคน้หาวา่ต าแหน่งของผูรั้บอยูท่ี่ใด เม่ือพบแลว้จะส่งต าแหน่งกลบัไปบอกผูติ้ดต่อจากนั้นผูติ้ดต่อจะท าการเช่ือมต่อ ไป

ยงัเคร่ืองผูรั้บ ปกติ Server ทั้งผูรั้บและผูส่้งจะเช่ือมต่อได ้2 รูปแบบ  คือ  แบบ Redirect  และแบบ Proxy  

--  กรณีท่ี Server ของผูรั้บเป็นแบบ Redirect หลงัจากขอและรู้ต าแหน่งของผูรั้บจาก Location Server แลว้ ผูติ้ดต่อจะ

เช่ือมต่อและส่ง INVITE ไปยงัเคร่ืองผูรั้บโดยตรง ถา้ผูรั้บตกลงจะมีการส่งขอ้ความ Response กลบัมาคือ OK 

ผูติ้ดต่อจะส่ง ACK กลบัไปเพื่อแสดงวา่ไดรั้บขอ้ความ OK แลว้ หลงัจากนั้นการสนทนาจะเร่ิมข้ึน 

--  กรณีท่ี Server ของผูรั้บเป็นแบบ Proxy หลงัจากขอและรู้ต าแหน่งของผูรั้บจาก Location Server แลว้ จะเช่ือมต่อผา่น 

Server ของผูรั้บก่อนส่งต่อไปยงัผูรั้บ โดยขอ้ความจากผูติ้ดต่อคือ INVITE นัน่เอง ถา้ผูรั้บตกลงจะมีการส่งขอ้ความ Response 

กลบัมาคือ OK  ผูติ้ดต่อจะส่ง ACK กลบัไปเพื่อแสดงวา่ไดรั้บขอ้ความ OK แลว้ หลงัจากนั้นการสนทนาจะเร่ิมข้ึน 

 

            4. ข้อดีและข้อเสียของ VoIP 

ข้อดีของ VoIP 

- ประหยดัค่าใชจ่้าย ดว้ยการน าเอา VoIP มาใชน้ั้นจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะ

เป็นทางดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือจะเป็นทางดา้นระบบของโทรศพัท์ เพราะเม่ือคิดค่าใชจ่้ายจากค่าบริการหรือค่า

อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้  เม่ือมีปริมาณการโทรทางไกลจ านวนมากในระยะยาวก็จะประหยดัค่าใชจ่้ายไดอี้กหลาย เท่าตวั 

- เหมาะกบัการประชุมทางไกล เม่ือมีเหตุจ าเป็นจะตอ้งประชุมผา่นทางโทรศพัทท์ัว่ไปนั้นอาจจะ เกิดปัญหาของการ

ติดต่อส่ือสารได ้แต่ดว้ย VoIP จะช่วยท าใหส้ามารถติดต่อส่ือสารดว้ยเสียงไปพร้อมกบัการรับส่งขอ้มูลไดท้นัที 
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- รับ-ส่งไฟลไ์ดโ้ดยตรง การติดต่อผา่น VoIP นั้นจะสามารถส่งไฟลใ์หก้นัไดโ้ดยตรงผา่นระบบ P2P โดยอาศยัเพียงแค่

ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ VoIP เท่านั้นก็สามารถใชง้านได ้

ข้อเสียของ VoIP 

- คุณภาพเสียง ถึงแมว้า่จะมีราคาและค่าใชจ่้ายในการโทรท่ีถูกกวา่โทรศพัทท์ัว่ไป แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัก็คือคุณภาพของ

เสียงสนทนาท่ีจะดอ้ยลง ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากการลดคุณภาพของเสียงลงเพื่อท่ีจะส่งไปยงัปลายทางได ้เร็วมากข้ึน 

- เน่ืองจากอุปกรณ์ VoIP ตอ้งใชอุ้ปกรณ์หลายชนิดและมีราคาสูงจึงไม่เหมาะส าหรับการใชง้านในระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงอาจ

เกินความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้

 

ตัวอย่าง Application การใช้งานเทคโนโลย ีVoIP 

1. PBX to PBX Connection  

 

 

• ทั้ง 2 ฝ่ังของส านกังานจะสามารถใชง้านตูส้าขา PBX ของส านกังานอีกฝ่ังเปรียบเสมือนตูส้าขา PBX ของฝ่ังตวัเอง  

• Users ภายในไม่จ  าเป็นตอ้งท าการ Dial-out ออกไปบนระบบโทรศพัท ์PSTN เพื่อท าการเช่ือมต่อเขา้กบัตูส้าขา PBX ของ

ส านกังานอีกฝ่ัง  

 



17 

 

2. Long Line PBX Extension 

 

 

• เป็นการเช่ือมต่อท่ีส านกังานใหญ่ขยายการเช่ือมต่อตูส้าขา PBX ไปท่ีส านกังานสาขาท่ีไม่มีตู ้PBX ใชง้านอยู ่ 

• ทางส านกังานสาขาสามารถใชง้านตู ้PBX ผา่นทางส านกังานใหญ่ไดเ้สมือนกบัเป็นตูส้าขา PBX ของฝ่ังตนเอง 

3. Teleworker/ Local Access 

 

 

• เป็นการเช่ือมต่อท่ียนิยอมให ้Remote User ฝ่ังส านกังานใหญ่สามารถใชง้านโทรศพัทเ์ขา้มาท่ีส านกังานใหญ่ แลว้ใชร้ะบบ
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เครือข่ายของส านกังานใหญ่เช่ือมต่อไปยงัส านกังานสาขาผา่นเทคโนโลย ีVoIP เพื่อสามารถใชง้านโทรศพัทใ์นพื้นท่ีของ

ส านกังานสาขาไดโ้ดยเสียค่าบริการในอตัราของพื้นท่ีของส านกังานสาขานั้นๆ 

4.  Service Provider CPE 

 

 

 

• ผูใ้หบ้ริการต่างๆ เช่น... ISP สามารถท่ีจะเสนอบริการเสริมต่างๆ ทางดา้น VoIP บนระบบเครือข่ายความเร็วสูงท่ีมีการใชง้านอยู่

เดิมแลว้ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมด... เป็นการแนะน าใหท้ราบถึงเทคโนโลย ีVoIP และการน าเทคโนโลย ีVoIP มาประยกุตเ์พื่อ

ใชง้านไดม้ากยิง่ข้ึนคะ 

 

 


