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เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) คือ การส่ งสัญญาณเสี ยงผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ดว้ ย
อินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล (IP) โดยเริ่ มแรก VoIP ถูกนามาใช้งานบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก เช่น การใช้งานโทรศัพท์
ภายในประเทศราคาประหยัดผ่านบริ การ Y-tel 1234 หรื อการพูดสนทนาผ่านโปรแกรม MSN Messenger หรื อ Skype เป็ นต้น
ต่อมาขอบเขตการนา VoIP มาใช้งานได้ขยายไปยังเครื อข่ายรู ปแบบอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเครื อข่ายภายในองค์กร (LAN) เครื อข่าย
ระหว่างองค์กร (WAN) รวมทั้งเครื อข่ายไร้สาย (WLAN)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้มีการนาเทคโนโลยี

ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. การใช้ งานโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการให้บริ การระบบเครื อข่ายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จึงเป็ นเรื่ องง่ายในการนา
VoIP มาใช้งาน แทนการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตสู้ าขา (PABX) แบบเดิม โดยอาศัยสายแลนที่มีอยูแ่ ล้วเป็ นช่องทางในการเชื่อมต่อ
ทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายภายในรวมถึงการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รู ปแบบการใช้งาน VoIP มีได้
หลายรู ปแบบ ได้แก่
 Hardphone หรื อเรี ยกว่าไอพีโฟน (IP Phone) เป็ นเครื่ องโทรศัพท์ที่มีลกั ษณะคล้ายกับเครื่ องโทรศัพท์อนาล็อกที่
ใช้งานอยูท่ วั่ ไป
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 Softphone เป็ นการติดตั้ง VoIP ซอฟต์แวร์ สาหรับการเชื่ อมต่อลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้งานร่ วมกับ
ไมโครโฟนและลาโพง (Headset) เช่น โปรแกรม X-Lite หรื อ SJphone เป็ นต้น
 Smartphone เป็ นการใช้งานโทรศัพท์ผา่ น VoIP ซอฟต์แวร์ บนมือถือ เช่น ไอโฟน (iPhone) หรื อ มือถือที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Android
 Voice Gateway เป็ นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานร่ วมกับโทรศัพท์อนาล็อก โทรสาร (FAX)
หรื อระบบโทรศัพท์ตสู้ าขาได้
IP Phone
SIP Server
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PC + Softphone
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Smartphone

Analog Phone
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2. การใช้ งานโทรศัพท์ ระหว่างวิทยาเขต
เดิมการติดต่อประสานงานด้วยโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก เมื่อมีการนา VoIP มาใช้งาน
ผ่านเครื อข่ายระหว่างวิทยาเขตที่มีอยูแ่ ล้ว ทาให้สามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ได้ เสมือนการติดต่อกันภายในวิทยาเขตเดียวกัน
SIP Server

SIP Server

Hatyai Campus
Network

IP Phone
LAN

Voice Gateway

WAN

Campus
Network

IP Phone
LAN

Voice Gateway

PABX

PABX

Analog Phone
Analog Phone

3

3. การใช้ งานโทรศัพท์จากเครือข่ ายภายนอก
การนา VoIP เข้ามาประยุกต์ใช้งาน ทาให้สามารถโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกลอีกต่อไป เช่น การติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยประสานงานที่กรุ งเทพฯ
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VoIP ทางานได้ อย่างไร
อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า VoIP นั้นอธิ บายการทางานได้อย่างชัดเจนในชื่ อเต็มของมันอยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นระบบ
เสี ยงที่ส่งผ่านไอพีโพรโตคอล ซึ่ งในอีกนัยหนึ่งก็คือระบบเสี ยงที่ถูกส่ งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนัน่ เอง ซึ่ งในช่วงแรกๆ ที่มีการ
ออกแบบ VoIP ขึ้นมาเมื่อหลายปี ก่อนนั้น มีการออกแบบเพื่อให้ใช้งานสาหรับอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลักก่อน โดยผูใ้ ห้บริ การเล็งเห็น
ความสาคัญในการสื่ อสารทางไกล ทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากทีเดียว ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เว็บไซต์ให้บริ การโทรศัพท์ผา่ น
อินเทอร์ เน็ตในสมัยก่อนมีอยูห่ ลายแห่ง และลดราคากันชนิดที่วา่ ผูใ้ ห้บริ การในเมืองไทยถึงกับอยูไ่ ม่ได้เลยทีเดียว แต่ถึงทุกวันนี้
VoIP ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ผา่ นอินเทอร์ เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่า VoIP ในปั จจุบนั นั้นสามารถทางาน
ได้กบั เครื อข่ายแทบทุกแบบและไม่วา่ เครื อข่ายภายในองค์กรจะเป็ นอย่างไรก็สามารถสื่ อสารกันได้ รวมทั้งอาจจะกลายเป็ นระบบ
โทรศัพท์ภายในองค์กรไปโดยปริ ยาย ส่ วนโพรโตคอลนั้นจะเป็ นเหมือนกับวิธีในการติดต่อกันภายในเครื อข่าย เพื่อให้อุปกรณ์แต่
ละตัวนั้นมีรูปแบบและวิธีการรับส่ งข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เปรี ยบเหมือนภาษาที่ใช้สื่อสารที่ทาให้คนในสังคมสามารถสื่ อสาร
เข้าใจกัน
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IP Telephony นั้นทางานได้โดยการเปลี่ยนสัญญาณในการสื่ อสารด้วยเสี ยงให้อยูใ่ นรู ปของข้อมูลแบบดิจิตอลและแยก
เป็ นแพ็กเก็ตข้อมูล ไม่ต่างจากข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่เราใช้งานกันอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกยิง่ ขึ้นใน
เทคโนโลยีเครื อข่ายแบบอีเธอร์ เน็ตที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั จนแทบจะกลายเป็ นระบบหลักที่ใช้กนั ภายในองค์กรเสี ยแล้ว และ
ข้อมูลที่ถูกแปลงออกมาแล้วก็จะส่ งไปยังปลายทางในรู ปของข้อมูลดิจิตอล และจะถูกแปลงกลับเป็ นสัญญาณเสี ยงอีกครั้งหนึ่งที่
เครื่ องปลายทาง ทาให้ตน้ ทางและปลายทางได้ยนิ เสี ยงและเข้าใจกันไม่ต่างจากการพูดคุยกันด้วยโทรศัพท์แบบเดิมๆ

กว่าจะมาเป็ น VoIP
คงต้องขอย้อนกลับไปสู่ ระบบโทรศัพท์แบบเดิม หรื อที่เรี ยกกันว่า Circuit-Switched Telephony ซึ่งในระบบโทรศัพท์
แบบเดิมที่เราเรี ยกว่า POTS (Plain Old Telephone Services) นั้นจะทางานอยูบ่ นเครื อข่ายอีกรู ปแบบหนึ่งที่เรี ยกว่า PSTN (Public
Switched Telephone Network) โดยที่ PSTN นั้นเป็ นระบบโทรศัพท์ด้ งั เดิมที่เราใช้กนั มาตั้งแต่มีการคิดค้นและผลิตโทรศัพท์
ขึ้นมายุคแรกๆ โดยมาตรฐานการสื่ อสารในแบบเก่านั้น การติดต่อระหว่างต้นทางและปลายทาง จาเป็ นต้องมีเคเบิลอิสระหนึ่งเส้น
ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่ งโทรศัพท์ทุกเครื่ องจะเชื่อมต่อผ่านทางสายเคเบิลกลับไปที่ชุมสายโทรศัพท์ เมื่อมีการติดต่อไปยังปลายทาง
ชุมสายโทรศัพท์ก็จะสลับสายจนถึงปลายทาง เป็ นเหมือนสายเคเบิลเส้นเดียวที่วงิ่ จากต้นทางไปยังปลายทาง ทาให้สามารถพูดคุย
กันได้โดยตรง ซึ่ งเมื่อมีจานวนโทรศัพท์มากขึ้น วิธีน้ ีก็เกิดข้อจากัดเพราะว่าจานวนเคเบิล ความยาว และชนิดรวมทั้งขนาดของ
สายเคเบิลเริ่ มสร้างปั ญหา โดยเมื่อระบบเติบโตขึ้นทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การตรวจสอบระบบเมื่อเกิดปั ญหา รวมทั้งการ
บริ หารจัดการจึงกลายเป็ นเรื่ องยาก และสิ้ นเปลืองเป็ นอย่างมาก รวมทั้งการขยายเครื อข่ายก็จาเป็ นต้องมีการลงทุนเป็ นจานวนมาก
เช่นกัน
เมื่อเปลี่ยนจาก POTS มาเป็ นเทคโนโลยีแบบ VoIP นั้นนอกจากจะเป็ นการเปลี่ยนหน้าตาและรู ปแบบของการสื่ อสารให้
เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมแล้ว ก็ยงั สามารถเพิ่มเอาฟี เจอร์ และบริ การใหม่ๆ ลงไปให้กบั VoIP ได้เช่นกัน ซึ่งจากเดิมที่ POTS นั้น
แทบไม่มีโอกาสในการใช้งาน เมื่อหันมาใช้ VoIP ก็สามารถเพิ่มความสามารถได้โดยง่าย โดยระบบแบบใหม่น้ ี จะทางานอยูบ่ น
เครื อข่ายที่ออกแบบมาเฉพาะหรื อเครื อข่ายร่ วมกับระบบอื่นๆ รวมทั้งแม้แต่เครื อข่ายไร้สายและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่บา้ นก็
สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่ งระบบใหม่น้ ีจะใช้โพรโคอล packet-switched protocols โดยที่ Packet-switched VoIP นั้นจะตัด
สัญญาณเสี ยงที่ได้รับเข้ามาเป็ นแพ็กเก็ตย่อยๆ และนอกจากเสี ยงที่ตดั ออกมาแล้ว ในแพ็กเก็ต VoIP นั้นก็ยงั มีการเพิ่มแอดเดรส
ของผูส้ ่ งและผูร้ ับลงไปด้วย ซึ่ งแพ็กเก็ต VoIP นั้นก็จะสามารถถูกส่ งผ่านไปยังเครื อข่ายใดๆ ก็ตามที่รองรับ VoIP ได้ทนั ที อีกทั้ง
ในระหว่างเส้นทางที่มีการส่ งออกไปนั้นก็ยงั สามารถเลือกเส้นทางการสื่ อสารเส้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากแอดเดรส
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ปลายทางถูกระบุเอาไว้ในแพ็กเก็ตเรี ยบร้อยแล้ว จึงมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลถูกส่ งไปถึงปลายทางอย่างแน่นอน ซึ่ งไม่จาเป็ นว่าเส้นทาง
ของแพ็กเก็ตทั้งหมดจะต้องวิ่งไปทางเดียวกันเสมอ ผิดกับในระบบเก่าที่ไม่ได้มีการระบุปลายทางของสัญญาณดังนั้นการเปลี่ยน
เส้นทางของข้อมูลก็คือ การเข้าไปเปลี่ยนระบบสายเคเบิลจริ งๆ และอาจจะไม่สามารถไปถึงปลายทางได้ เปรี ยบได้กบั รถไฟที่ตอ้ ง
วิง่ ไปตามรางเท่านั้น หากระบบรางมีปัญหา รถไฟก็ไม่สามารถวิง่ ไปสู่ ที่หมายได้ แต่ถา้ เป็ น Packet-switched หากเครื อข่ายหนึ่ง
ใช้งานไม่ได้แพ็กเก็ตก็จะวิง่ ในเส้นทางอื่นเพื่อให้สามารถไปถึงปลายทางได้เช่นกัน
เมื่อเราใช้ VoIP สัญญาณเสี ยงที่ส่งก็จะเป็ นเหมือนกับแพ็กเก็ตข้อมูลปกติที่สื่อสารกัน ซึ่ งนี่ก็เป็ นเหตุที่ช่วยให้บริ ษทั
สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยูใ่ นการสื่ อสารทั้งข้อมูลและเสี ยงไปได้พร้อมกันโดยไม่ตอ้ งวางระบบใหม่ ซึ่งถ้าจะมองใน
อีกมุมหนึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วจะเห็นว่า VoIP ทาให้เราสามารถเพิ่มบริ การอื่นๆ ลงไปได้นอกเหนื อจากที่ระบบโทรศัพท์แบบเดิม
ทาไม่ได้ อย่างที่เห็นได้จากที่เราสามารถทางานข้ามระบบกันได้ ไม่วา่ จะใช้อุปกรณ์แบบใดก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ปลายทางก็
สามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ พีดีเอ หรื อแม้แต่อุปกรณ์ VoIP โดยตรง รวมไปถึงระบบปฏิบตั ิการบน
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก็ยงั ทางานข้ามกันได้โดยอิสระเช่นกัน และยังสามารถทางานข้ามเครื อข่ายเข้ามาร่ วมกับระบบโทรศัพท์ POTS
ได้อีกด้วยเช่นกัน
และด้วยความสามารถของ VoIP ที่เป็ นทั้ง Interoperable และ Portable ทาให้การพัฒนาแอพพลิเคชันใหม่ๆ เป็ นไปได้
ง่ายขึ้น จึงสามารถเปลี่ยนรู ปแบบของการใช้โทรศัพท์ไปจากเดิมได้อย่างอิสระ

อุปสรรคของการแก้ ปัญหา
คุณภาพเสี ยงของ VoIP เป็ น สิ่ งหนึ่งที่จะต้องรักษาให้อยูใ่ นระดับที่รับได้ โดยหากต้องการให้คุณภาพเสี ยงใกล้เคียงกับ
คุณภาพเสี ยงที่ได้จากการใช้ โทรศัพท์ธรรมดานั้น จะต้องควบคุมการหน่วงเวลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของ VoIP ทั้งหมดให้มี
ค่าไม่เกิน 150 mSec ซึ่ งกระบวนการที่วา่ นั้นประกอบด้วยการแปลงสัญญาณสี ยงซึ่ งกินเวลาประมาณ 30 mSec และระยะเวลาที่
ข้อมูลเสี ยงใช้ในการเดินทางไปยังปลายทางจะอยูใ่ นช่วงประมาณ 100-125 mSec สาหรับการโทรทางไกลโดยใช้ Public IP
Network กระบวนการทั้งหมดนี้ยงั ไม่รวมเวลาที่ใช้ไปในส่ วนของระบบการรักษาความปลอดภัยเช่น Firewall, encryption, และ
Intrusion Prevention
นอกจากนี้ Firewall ที่ถูกใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ไม่รองรับการทางานของ VoIP หรื อแม้กระทัง่ ไม่สนับสนุนการ
ทางานของมาตรฐานโพรโตคอล SIP และ H.323 เลย เช่น การทางานของ SIP จะต้องใช้ Port ทั้งหมด 3 Port โดยมีเพียง Port
เดียวที่เป็ น Static Port ส่ วน H.323 นั้นมีเพียง Port 7 และ 11 เท่านั้นที่เป็ น Static นอกนั้นเป็ นแบบ Dynamic อีกทั้งโพรโตคอลทั้ง
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สองนั้นใช้ท้ งั TCP และ UDP ที่มีจุดกาเนิดจากทั้งภายในและภายนอกเน็ตเวิร์ก สรุ ปว่าหากใช้ Firewall ทัว่ ไปจะต้องทาการตั้งค่า
เพื่อเปิ ด Port จานวนมากทิ้งเอาไว้ ซึ่ งในทางการรักษาความปลอดภัยแล้วเป็ นสิ่ งที่รับไม่ได้อย่างมาก นอกจากเรื่ อง Port แล้ว SIP
และ H.323 ยังใช้วธิ ี Embed IP Address ในส่ วนของ Header ด้วย ทาให้อาจเกิดปั ญหากับการทางานของ NAT ที่อยูใ่ น Firewall
หรื อ Router ได้อีกเช่นกัน

VoIP ควรติดตั้งบนเครือข่ ายทีแ่ ยกออกมาโดยเฉพาะจากระบบเครือข่ ายข้ อมูลหรื อไม่
บางกรณี Vendor อาจแนะนาให้แยกทราฟิ กของ Voice และ Data ออกจากกัน เพื่อให้ง่ายในการป้ องกันการตกเป็ น
เป้ าหมายของ Malware, การดักฟัง, และการโจมตีแบบ DoS แต่การแยกทราฟิ กของ Voice ออกมาวิง่ ในเน็ตเวิร์กเฉพาะจะทาให้
จุดเด่นในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ VoIP ด้อยลงไป แต่ยงั ดีที่มาตรฐาน 802.1Q ที่มีอยูใ่ น Switch อาจช่วยได้บา้ งเพราะ
802.1Q นั้นเป็ นมาตรฐานในการทา VLAN เพื่อแยก Voice ออกจาก Data เพียงแค่ใส่ การป้ องกันลงไปในจุดที่ Voice และ Data
มาพบกันก็เพียงพอแล้ว แต่ตอ้ งไม่ลืมที่จะปรับตั้งค่าต่างๆของ VLAN ให้เหมาะสมเพื่อการป้ องกันที่ดี
การแยกระบบไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการระบบพื้นฐานถึง 2 ระบบ แต่ตอ้ งการเพียงแค่ใช้ switch ที่สามารถทา
802.1Q โดยการกาหนดเครื อข่ายของ VoIP ให้ใช้ VLAN ซึ่งมีการใช้ QoS โดยเฉพาะ
VoIP ทาให้ มีการใช้ งานแบนด์ วดิ ธ์ ของวงจรสื่ อสารได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่าการสื่ อสารแบบ TDM ทีต่ ้ องมีการ
จองแบนด์ วดิ ธ์ ตายตัวให้ กบั วงจรสื่ อสารแต่ ละวงจร (วงจรละ 64 กิโลบิตต่ อวินาที)
คือ การใช้งานโทรศัพท์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตซึ่ งใช้โปรโตคอล IP (Internet Protocol) โดยเรี ยกว่า Voice over IP
(VoIP) , Internet Telephony หรื อ IP Telephony ซึ่ งจะรวมไปถึงการส่ งวิดีโอและข้อมูลด้วย หรื อเรี ยกว่า การสื่ อสารแบบสื่ อ
ประสม (Multimedia Communication) มีการเชื่อมโยงในการใช้งานโทรศัพท์ที่ยดื หยุน่ กว่าโทรศัพท์ทวั่ ไป สามารถปรับแต่งการ
ใช้งานโทรศัพท์ได้หลากหลายกว่า รวมทั้งการดูแลรักษาระบบเครื อข่ายทาได้สะดวกกว่า เพราะว่าไม่จาเป็ นต้องแยกเครื อข่าย
ระหว่างข้อมูล เสี ยง และวิดีโอ ระบบ IP Telephony จะทาให้ขอ้ มูลเสี ยงและวิดีโอสามารถส่ งรวมกันไปในเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
เพียงเครื อข่ายเดียว จากข้อดีเหล่านี้ทาให้ IP Telephony เป็ นที่น่าสนใจอย่างมากและอาจจะเป็ นไปได้วา่ IP Telephony จะเข้ามา
แทนที่ระบบโทรศัพท์ในอนาคตอันใกล้น้ ี
ในอดีตการสื่ อสารภายในสานักงานบริ ษทั ยังใช้รูปแบบ PSTN อาจประสบปั ญหาความยุง่ ยากในการวางสายโทรศัพท์
จานวนหมายเลขภายในไม่เพียงพอ ต้องซื้ ออุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เช่น ตูช้ ุมสาย (PBX) เพิ่ม ทาให้การวางระบบโทรศัพท์ภายใน
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สานักงานบริ ษทั มีตน้ ทุนสู ง

ในปั จจุบนั สานักงานบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีอินเตอร์ เน็ตให้พนักงานใช้เพื่อความสะดวกในการทางาน

การนาระบบ IP Telephony เข้ามาประยุกต์ใช้ในบริ ษทั เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง บารุ งรักษา จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งและยัง
สามารถใช้บริ การในระบบ IP Telephony เพื่อช่วยในการทางานในบริ ษทั จึงเป็ นที่มาของ Asterisk และ SIP โปรโตคอล
ที่เห็นได้ชดั ที่สุดก็คือการเพิ่มจุดต่อปลายทาง การย้ายตาแหน่ง หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในระบบโทรศัพท์เดิมนั้นเป็ น
เรื่ องที่ซบั ซ้อนและเสี ยค่าใช้จ่ายไม่นอ้ ยทีเดียว แต่สาหรับ IP Telephony นั้นสามารถทาได้อย่างอิสระ และผูบ้ ริ หารก็แทบไม่ตอ้ ง
เข้าไปยุง่ อะไรแม้แต่นอ้ ย
แต่หากมองที่ VoIP แล้วเราสามารถนาระบบเข้ามาแทน PBX เดิมได้ทนั ที แล้ววางระบบให้วงิ่ บนสายแลนทั้งหมดก็ได้
หรื อหากไม่ตอ้ งการลงทุนกับโทรศัพท์ และต้องการใช้ระบบเดิม ก็ยงั สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เป็ นเกตเวย์สาหรับโทรศัพท์ระบบ
เดิมก็ได้เช่นกัน แต่ถา้ หากเลือกที่จะใช้เกตเวย์สาหรับโทรศัพท์แบบ POTS เพื่อสลับมาใช้ VoIP ด้านนอก ระบบโทรศัพท์ภายใน
องค์กรก็จะไม่รบกวนเครื อข่ายข้อมูลที่มีอยู่ แต่ปัญหาเรื่ องการย้ายตาแหน่ง หรื อเพิ่มเติมคู่สายภายในองค์กรก็ยงั มีอยูเ่ ช่นเดิม
ประโยชน์ที่ได้รับก็คือการโทรข้ามระหว่างสานักงาน หรื อระหว่างแผนกที่สะดวกมากขึ้นเท่านั้น และแน่นอนว่าหากเทียบ TCO
ดูแล้วจะเห็นว่าในการติดตั้ง VoIP นั้นค่า TCO จะต่ากว่าเนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลงไปได้มากทีเดียว
5 วิธีสร้ างความเสถียรให้ กบั VoIP
ฮาร์ ดแวร์ ที่มีระบบสารองทุกตัวในโลกนี้ จะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบแย่ๆ ได้
ระบบโทรศัพท์ผา่ นไอพี (IP Telephony – IPT) และการสื่ อสารด้วยเสี ยงผ่านระบบไอพี (Voice over IP – VoIP) ได้
กลายเป็ นแอพพลิเคชันที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในแผนกไอทีขององค์กรต่างๆ แต่นอกเหนือจากการยอมรับในระบบ IPT แล้ว
ผูใ้ ช้ยงั มีความคาดหวังในระบบใหม่ไว้สูงด้วย หนึ่งในสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการก็คืออย่างน้อย IPT จะมีความเสถียรเทียบเท่ากับ
ระบบ PBX เดิมที่เคยใช้มาก่อน ระบบโทรศัพท์เดิมได้มีการพัฒนาและใช้งานมาอย่างยาวนานทาให้มีความเสถียรสู ง เมื่อเรายก
หูโทรศัพท์ข้ ึนมาก็จะได้รับสัญญาณพร้อมโทรทุกครั้งไป โดยทัว่ ไปผูใ้ ช้น้ นั จะพอยอมรับได้ หากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เกิดปั ญหา
ขึ้นเป็ นครั้งคราว แต่จะยอมรับไม่ได้เอาเลยหากเกิดปั ญหาขึ้นกับโทรศัพท์ ความเสถียรของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของ IPT นั้น
ได้รับการพัฒนาขึ้นมามาก แต่ยงั มีความจริ งข้อหนึ่งซึ่ งยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลย นัน่ คือ ระบบ IPT นั้น ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการสื่ อสารบนด้านข้อมูล ดังนั้น ความเสถียรของระบบการสื่ อสารข้อมูลจึงมักเป็ นจุดอ่อนที่สุดในระบบ IPT ซึ่งต่างจาก
PBX ตรงที่ IPT มีจุดเชื่ อมต่อจานวนมาก อย่างเช่น เซิ ร์ฟเวอร์ โทรศัพท์ เกตเวย์ เราเตอร์ สวิตซ์ เซิร์ฟเวอร์ TFTP และอื่นๆ อีก
มากมาย หากเกิดปั ญหาที่จุดใด จุดหนึ่ง ก็สามารถก่อให้เกิดปั ญหาติอต่อกันขึ้นทั้งระบบเลยทีเดียว
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ความเสถียรนั้นจาเป็ นต้องเริ่ มต้นกันตั้งแต่การออกแบบ ซึ่งหมายความถึงมีแนวทางและระเบียบปฏิบตั ิที่เหมาะสม ไม่ใช่
แค่เพียงมีฮาร์ ดแวร์ จานวนมากเท่านั้น ฮาร์ ดแวร์ ที่มีระบบสารองทุกตัวในโลกนี้จะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการออกแบบ
หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่แย่ๆ ได้ หากเรามี IPT ใช้อยูแ่ ล้ว จะมีขอ้ ปฏิบตั ิพ้นื ฐานบางประการที่เราสามารถทาได้เพื่อปรับปรุ งความ
เสถียรของทั้งระบบ หากองค์กรใดยังอยูใ่ นขั้นตอนของการวางแผนนา IPT มาใช้งาน เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้เริ่ มทาโครงการ
ได้ถูกทิศทาง
1. แยกซับเน็ตของเสี ยงและข้ อมูลออกจากกัน
โดยใช้ Virtual LAN (VLAN) สาหรับแยกทราฟฟิ กของเสี ยง และข้อมูลออกจากกัน ซึ่ งว่ากันว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่คุณ
ควรจะทาเมื่อแยกอุปกรณ์เสี ยง (โทรศัพท์, เกตเวย์) ออกจากอุปกรณ์ขอ้ มูล (เวิร์กสเตชัน, เซิร์ฟเวอร์ ) เราสามารถแยกการ
ติดต่อสื่ อสารของเสี ยงและข้อมูลออกจากกันได้ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยได้อีกมาก โดยการจัดวางอุปกรณ์
เสี ยงและอุปกรณ์ขอ้ มูลไว้บน VLAN คนละวง แล้วกาหนดไอพีแอดเดรสโดยแยกแอดเดรสเป็ นคนละวงกัน นอกจากนั้นการแยก
VLAN ยังทาให้สามารถกาหนดระดับการให้บริ การ (QoS) และนโยบายความปลอดภัยให้แก่เสี ยงกับข้อมูลแตกต่างกันได้ เพราะ
ที่จริ งไม่มีความจาเป็ นที่โทรศัพท์ตอ้ งติดต่อสื่ อสารไปยังพีซีที่เชื่อมอยู่ หรื อในทางกลับกัน เมื่อได้จดั การตัดการสื่ อสารซับเน็ต
ของเสี ยงและข้อมูลจากกันแล้ว จะส่ งผลให้ช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย การกาหนดค่าผิดพลาด และข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงานหมดไป แต่มีขอ้ ยกเว้นคือ สเตชันของฝ่ ายบริ หารยังคงสามารถเข้ามาดูระบบได้ โดยใช้หลักการเดียวกันคือ : จัดวาง
เวิร์กสเตชันเหล่านั้นไว้ใน VLAN แยกวงกัน แล้วให้ VLAN วงนั้นเข้าถึงได้เฉพาะซับเน็ตของเสี ยงเท่านั้น
การกาหนดรายการควบคุมการเข้าถึง (Access Control List – ACLs) หรื อตัวกลัน่ กรองอื่นๆ เพื่อแยกเสี ยงออกจากข้อมูล
นอกจากนั้น ACL ก็เขียนได้ง่ายกว่าเดิมมากเมื่อเราได้กาหนดแอดเดรสสาหรับซับเน็ตของเสี ยงแยกกันกับข้อมูล นอกจากนั้น
ACL ก็เขียนได้ง่ายมาก อาจจะเหลือเพียงแค่บรรทัดเดียว แต่หากไม่ได้แยกไว้คงต้องเขียนกันยาวเลยทีเดียว หากใช้ไอพีแอดเดรส
ที่จองไว้ของจริ งสาหรับข้อมูลก็ควรให้ระบบ IPT ใช้ไอพีแอดเดรสส่ วนตัว (RFC 1918) เนื่ องจากไม่มีความจาเป็ นต้องให้
โทรศัพท์คุณใช้ไอพีแอดเดรสที่สามารถสื่ อสารเป็ นไอพีไปโลกภายนอก
เซิร์ฟเวอร์สาหรับระบบโทรศัพท์ควรจะใช้ VLAN แยกวงเป็ นของมันเองด้วย ซึ่ งจะช่วยให้สามารถกลัน่ กรองข้อมูลที่
ส่ งไปยัง (และกลับจาก) เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากเซิ ร์ฟเวอร์สาหรับระบบโทรศัพท์เป็ นหัวใจของระบบ IPT เราต้องปกป้ องไว้ไม่ให้
เกิดเหตุอนั ไม่พึงประสงค์ โดยการกาหนด ACL ให้อนุญาตเฉพาะทราฟฟิ กที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น (ปกติก็คือทราฟฟิ กที่เกี่ยวกับ
การตั้งค่า และบริ หารจัดการโทรศัพท์) ที่สามารถเข้าถึงเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ ถ้าจะให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก (หากมีงบประมาณพอ) ควรติดตั้งไฟร์
วอลล์ก้ นั ไว้ระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับระบบโทรศัพท์กบั ส่ วนอื่นๆ ในเครื อข่ายเพื่อสกัดกั้นทราฟฟิ กที่ไม่พึงประสงค์
ชนิดของเคสมีผลกับการจัดการการไหลเวียนอากาศภายในเคสเป็ นอย่างมาก เคสที่ใหญ่และกว้างขวางแบบ Full-Tower
ก็ยอ่ มจะมีโอกาสในการปรับการไหลเวียนอากาศภายในได้ดีกว่าเคสขนาดย่อมลงมาอย่าง Mini-Tower หรื อแบบ Bare-Bone แต่ก็
ต้องแลกกับเนื้ อที่การจัดเก็บที่ตอ้ งการมากกว่า แต่ท้ งั นี้ก็ตอ้ งเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะนาไปใช้ดว้ ย
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2. กาหนดคุณภาพการให้ บริการ (QoS) ให้ ตรงกันทั้งระบบ
ไม่ควรนาเหตุผลของการลงทุนลิงค์แบนด์วิดธ์สูงที่มีราคาแพงมาเป็ นข้ออ้างที่จะไม่ทา QoS เพราะ QoS เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อย่างยิง่ ในการทาให้เครื อข่ายทางานอย่างต่อเนื่ อง ไม่เพียงแค่แวนลิงค์ 1 วง หรื อ 2 วงเท่านั้น แต่ตอ้ งเป็ นแบบรวมทั้งระบบ เมื่อมี
ข้อมูลเสี ยงเข้ามาในเครื อข่าย ต้องติดแท็กไว้ทนั ทีแล้ว ใช้นโยบาย QoS เดียวกันทุกๆ อินเทอร์ เฟซ พึงระลึกไว้เสมอว่าเครื อข่าย
นั้นเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ลิงค์ที่มีการใช้งานน้อยอาจจะกลายเป็ นลิงค์ที่มีการใช้งานมากไปก็ได้ หากไม่มีการทา QoS ซึ่ง
มักจะก่อให้เกิดปั ญหาคุณภาพเสี ยง (ขาดๆ หายๆ) เนื่องจากการใช้งานเครื อข่ายไม่เท่ากันในแต่ละช่วงของวัน หากมีการติดตั้ง
QoS ให้คอยพิจารณาแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่ไวต่อความล่าช้าของสัญญาณด้วย อย่างเช่น วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรื อสตรี มมิงมีเดีย ที่
สาคัญควรวางแผนไว้เผือ่ การเติบโตในอนาคต แล้วเราจะได้ไม่ตอ้ งมาเปลี่ยนแผนกันอย่างฉุ กละหุ กในภายหลัง
3. อย่าลืมแหล่งจ่ ายไฟสารอง
โดยทัว่ ไปเรามีระบบยูพีเอส (UPS) เพื่อป้ องกันเซิ ร์ฟเวอร์ ของข้อมูลกันอยูแ่ ล้ว แต่เราเคยได้พิจารณาว่าหากไฟฟ้ าดับจะมี
ผลกระทบต่อระบบ IPT กันหรื อไม่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราคงต้องการให้โทรศัพท์ทางานได้หากไฟฟ้ าดับ (ใช้ได้อย่าง
น้อย 30 นาที) ควรพิจารณาอย่างถี่ถว้ น ถึงเรื่ องอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ IPT จาเป็ นต้องใช้ไฟฟ้ าอันที่จะทาให้โทรศัพท์ใช้งานได้
อาทิ เซิร์ฟเวอร์สาหรับโทรศัพท์, เราเตอร์ , สวิตซ์ (รวมทั้งตูเ้ บรคเกอร์ ), พาวเวอร์ อินเจ็กเตอร์ (power injectors), เกตเวย์ และอื่นๆ
ทั้งหมดนี้อาจเพิ่มโหลดให้แก่ยพู ีเอสได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว (ทั้งทางด้านขนาดและจานวน) แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะต้องทา
เป็ นเหมือนหลักประกันที่เราต้องการมี
4. ทาให้ แผนการหมุนเบอร์ โทรง่ ายๆ เข้ าไว้
องค์กรต่างๆ มักจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทาการติดตั้ง IPT หากคุณทาเช่นนั้น ควรใช้หลักการเดียวกันกับไอพี
แอดเดรสคือ ทาให้ง่ายไว้ก่อน จัดทาเลขหมายให้เป็ นกลุ่มที่สามารถสรุ ปได้ ข้อดีของการทาแผนการหมุนเบอร์ โทรง่ายมี 2
ประการคือ เข้าใจง่าย และแก้ไขปั ญหาได้ง่าย ออกแบบแผนการหมุนเบอร์ โทรไว้เพื่อว่าจะสามารถโทรศัพท์ออกไปยังระบบ
โทรศัพท์ปกติ (PSTN) ได้ทุกครั้ง ในกรณี เกิดเหตุขดั ข้อง แผนการหมุนเบอร์ โทรของคุณก็ควรจัดเส้นทางสัญญาณการโทรไปยัง
เกตเวย์อื่นที่ยงั ใช้การได้ แม้วา่ จะต้องเสี ยค่าโทรทางไกลก็ตอ้ งยอม ซึ่ งดีกว่าปล่อยให้โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เมื่อส่ วนหนึ่งของ
ระบบล่ม
5. จัดทาคู่มือเกีย่ วกับเครือข่ ายและระบบ IPT
วิธีการที่ง่ายที่สุดแต่ก็มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการเพิ่มความเสถียรและการทางานที่ต่อเนื่ องของระบบ คือการมีบนั ทึก
ข้อมูลระบบที่ดี พึงระลึกไว้วา่ ความเสถียรไม่ได้ตอ้ งการเพียงแค่อุปกรณ์สารองเท่านั้น แต่เมื่อเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นต้องสามารถ
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ซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ ว หากมีระบบในการจัดการทาบันทึกที่ดี เมื่อปั ญหาเกิดขึ้นเราจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
อย่างมากขึ้นเท่านั้น
ข้ อมูลจาก http://www.synnex.co.th
คุณภาพของเครือข่ ายและคุณภาพเสี ยงสาหรับ VoIP
สิ่ งหนึ่งที่จาเป็ นต้องพิจารณาสาหรับการเปลี่ยนมาใช้ VoIP คือ ความสามารถของระบบเครื อข่ายในการส่ งแพ็กเก็ตข้อมูล
ได้อย่างทันเวลา ไม่สะดุด ซึ่ ง TCP/IP ไม่ได้รับประกันว่าทุกแพ็กเก็ตข้อมูลที่ส่งออกไปจะไปถึงจุดหมายปลายทางเสมอ แม้แต่เรา
เตอร์เอง ก็สามารถปรับตั้งค่าให้ละทิ้งแพ็กเก็ตส่ วนเกินเพื่อบรรเทาปั ญหาการคับคัง่ ของแพ็กเก็ต (packet congestion) หรื อ
อุปสรรคอื่น ๆ อีก ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
• Packet Lost โดยการวัดจากเปอร์ เซ็นต์ของแพ็กเก็ตที่ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หากสู งกว่า 3% ถือว่าเครื อข่ายนั้นไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน VoIP เนื่องจากอาจจะมีปัญหาสัญญาณเสี ยงขาดตอน ซึ่งปัญหา packet loss นี้ จะเพิ่มมากขึ้นตามลักษณะ
การใช้งานของระบบเครื อข่ายที่เพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะจุดที่มีการ overload ของสัญญาณ
• Jitter คือประเด็นด้านคุณภาพของระบบเครื อข่ายที่วดั จากความแปรปรวนของเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแพ็กเก็ตที่
เป็ นสัญญาณเสี ยง (Voice Information Packet) ซึ่งอุปกรณ์ VoIP ที่ฝั่งผูร้ ับสามารถบรรเทาปั ญหานี้ ได้ดว้ ยการจัดให้แพ็กเก็ตที่
ได้รับมารวมตัวกันอยูใ่ น jitter buffer ก่อนแปลงเป็ นสัญญาณเสี ยงที่ไม่มีการสะดุดหรื อขาดตอน
Jitter Buffer มีค่าความยาวเป็ นมิลลิวนิ าที (Millisecond) หรื อที่เรี ยกว่า Jitter Buffer Depth ซึ่ งควรมีค่าประมาณ 2 เท่าของขนาด
ของความแปรปรวนของระยะเวลาในการเดินทางของแพ็กเก็ตหรื อ jitter ที่เกิดขึ้นจริ งในระบบเครื อข่าย หากค่า jitter มากกว่า 50
มิลลิวนิ าทีแล้ว จะเป็ นการยากที่จะได้สัญญาณเสี ยงที่ราบเรี ยบ อีกทั้งการใช้ jitter buffer บ่อยครั้ง ก็จะยังผลให้เกิดอาการ
สัญญาณเสี ยงขาดหายเป็ นช่วง ๆ ดังนั้นการปรับตั้งค่า Jitter Buffer Depth จึงต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของระบบเครื อข่าย
ด้วย
• Latency คือระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแพ็กเก็ตจากต้นทางไปยังปลายทาง หากใช้เวลามากกว่า 150-200
มิลลิวนิ าที อาจเป็ นปั ญหาสาหรับอุปกรณ์ VoIP ได้ในรู ปของเสี ยงสะท้อนหรื อเสี ยงก้อง และหากมีค่ามากกว่า 400 มิลลิวนิ าทีอาจ
มีผลกระทบต่อความชัดเจนของเสี ยงสนทนา แต่ท้ งั นี้หากการสื่ อสารของทั้งระบบเป็ นอุปกรณ์แบบดิจิตอลทั้งหมด ปัญหาเรื่ อง
เสี ยงก้องหรื อเสี ยงสะท้อนก็จะน้อยมาก
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Bandwidth อีกสิ่ งหนึ่งทีต่ ้ องคิดถึงสาหรับ VoIP
ในการนา VoIP มาใช้ในระบบเครื อข่ายนั้นจะต้องมี bandwidth ที่เพียงพอที่จะส่ งผ่านแพ็กเก็ตของสัญญาณเสี ยง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น Available Bandwidth และ Raw Bandwidth (หรื อ Total Bandwidth) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช้ ีวดั ถึงปริ มาณของข้อมูลที่สามารถ
ส่ งผ่านภายในระบบเครื อข่าย การตรวจสอบทาได้จากการวัดเปรี ยบเทียบปริ มาณข้อมูลสัญญาณเสี ยง (voice data) ที่ตอ้ งการและ
ปริ มาณข้อมูลที่ระบบเครื อข่ายสามารถรองรับได้ ซึ่ งมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ bandwidth ดังนี้
• Raw Bandwidth เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การระบบเครื อข่ายคุน้ เคยกันดี เนื่องจากเป็ นค่าที่แสดงถึงปริ มาณข้อมูลที่ระบบ
เครื อข่ายสามารถรองรับได้ต่อการเชื่ อมต่อแต่ละจุด เช่น หากมีเครื อข่าย T1 ที่ใช้สาหรับเครื อข่ายข้อมูลโดยเฉพาะ นัน่ หมายถึง
ขนาดของ Raw Bandwidth คือ 1.5 Mbits การเชื่อมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line) ในบางครั้งก็มีขอ้ จากัดในเรื่ องของ
bandwidth ขารับ (download) และขาส่ ง (upload) มีค่าไม่เท่ากัน ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่ความเร็ วในการ download 768 Kbits และ
ความเร็ วในการ upload 128 Kbits ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่ายสามารถบอกได้ถึงขนาดของ bandwidth ที่เพียงพอหรื อเหมาะสม
สาหรับการใช้งานแบบ voice application
• คอขวด หรือ Bottleneck เป็ นสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นในกรณี ที่ผรู ้ ับและผูส้ ่ งมีขนาดของ available bandwidth ไม่เท่ากัน เช่น
การเชื่อมต่อที่ฝั่งต้นทางใช้แบบ T1 แต่การเชื่ อมต่อของฝั่งปลายทางใช้แบบ Dial Up ที่ความเร็ ว 53 Kbps
• Codecs ก่อนที่จะทราบว่าระบบเครื อข่ายที่มีอยูจ่ ะสามารถรองรับข้อมูลสัญญาณเสี ยงได้หรื อไม่น้ นั จะต้องทราบ
ปริ มาณของข้อมูลสัญญาณเสี ยงที่ตอ้ งการใช้งานก่อน โดยสามารถประมาณการณ์ได้จากการนับจานวนการใช้โทรศัพท์ที่จะใช้
ผ่านระบบเครื อข่าย คูณด้วยปริ มาณของการจราจรทางระบบเครื อข่ายต่อการโทรหนึ่งครั้ง หรื อที่เรี ยกว่า traffic-per-call ที่ข้ ึนอยู่
กับ codec ที่ใช้ โดยที่ codec หมายถึงวิธีการเข้ารหัสสัญญาณเสี ยงให้กลายเป็ นข้อมูลที่สามารถส่ งผ่านทางระบบเครื อข่ายได้ ดัง
แสดงในตาราง
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Codec Bandwidth
(kbps)

Comments

G.711 64
(PCM)

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

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ Codec G.711 ให้คุณภาพเสี ยงเช่นเดียวกันกับคุณภาพเสี ยงที่ได้จากระบบโทรศัพท์ทวั่ ไป
แต่ตอ้ งใช้ available bandwidth ถึงประมาณ 80 Kbps ต่อการใช้โทรศัพท์หนึ่งครั้ง ส่ วน G.729 ให้คุณภาพเสี ยงที่เป็ นรองจาก
G.711 แต่ใช้ available bandwidth เพียงประมาณ 26 Kbps เท่านั้น ต่อการใช้โทรศัพท์ในแต่ละครั้ง
ทีม่ า: Micro Computer, Vol.26, No.271, February 2008
VoIP QoS หมายถึงคุณภาพในการให้บริ การเสี ยงผ่านอินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล วิธีที่จะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ การเชื่อมต่อจะ
มีคุณภาพสู งสุ ดเท่าที่เป็ นไปได้
สิ่ งที่ถูกใช้ในการพิจารณาคือ
 Bandwidth
 Delay หรือ Latency เป็ นค่าเวลาที่เกิดจากการเดินทางของแพ็กเก็ตข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
 Jitter เป็ นค่าการปรวนแปรของค่า Latency กล่าวคือ แพ็กเก็ตที่เคลื่อนที่จากต้นทางไปยังปลายทางหลาย ๆ แพ็กเก็ต
ปรากฏว่าการไปถึงปลายทางใช้ระยะเวลาต่างกันทาให้ขอ้ มูลบางส่ วนที่ไปก่อนอาจถึงทีหลัง หรื อมีเวลาเหลื่อมกัน ทาให้
การตรวจสอบลาดับของแพ็กเก็ตในผูร้ ับต้องกระทาด้วย
ค่า Jitter สามารถกาจัดได้โดยใช้ Buffer เข้ามาช่วย แต่ขนาดของ Jitter Buffer ก็ส่งผลต่อ Delay ที่สูงขึ้นด้วย
 Loss of packets การสู ญหายของแพ็กเก็ต เนื่องจากมีปริ มาณข้อมูลบนเครื อข่ายจานวนมากจนอุปกรณ์เครื อข่ายไม่
สามารถทางานได้ทนั ทาให้ตอ้ งทิ้งแพ็กเก็ตบางส่ วนไป แพ็กเก็ตที่หายไปโดยไม่สามารถส่ งจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับได้เรี ยกว่า
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ค่าการหายของแพ็กเก็ต เมื่อแพ็กเก็ตหายไปก็ตอ้ งส่ งใหม่ ซึ่ งจะทาให้ปริ มาณของข้อมูลยิง่ เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มมากขึ้นก็มี
โอกาสที่จะสู ญหายมากขึ้นด้วยเช่นกัน
การสนทนาต้องมี Delay ต่า ค่า Delay มากสุ ดที่ยอมรับได้ (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.
2.
3.
4.

5ms used in phone to CO (×2 for an end-to-end call)
30ms used at each VOIP gateway (×2 for an end-to-end call)
15ms used by distance propagation
15ms used by serialization delay
รวม 100 ms เหลือให้สาหรับ Delay ในเครื อข่ายแค่ 50 ms

1. VoIP คือ อะไร
VoIP คือ การที่เราได้นาสัญญาณเสี ยงมาผสมรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อให้สามารถส่ งผ่านไปบนระบบเครื อข่าย
ด้วยกันด้วยโปรโตคอลที่มี ใช้กนั อยูอ่ ย่างแพร่ หลาย คือ Internet Protocol หรื อที่รู้จกั กันทัว่ ไปในนาม IP ซึ่งโดยปกติเราจะใช้ IP
ในการส่ งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ดว้ ยเทคโนโลยี VoIP นี้ ทาให้เราสามารถพัฒนาการสื่ อสารผ่านสัญญาณเสี ยง
ให้สามารถสื่ อสารผ่าน IP ได้ ทาให้เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วนของเครื อข่ายโทรศัพท์ ได้มากขึ้นอีกด้วย
สาหรับมาตรฐานที่มีการใช้งานอยูบ่ นเทคโนโลยี VoIP นั้น โดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 2 มาตรฐานด้วยกัน ได้แก่
มาตรฐาน H.323 สาหรับมาตรฐาน H.323 นั้น จริ งๆ แล้วไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับระบบเครื อข่ายที่ใช้ Internet Protocol
(IP) นอกจากนั้นมาตรฐาน H.323 ยังมีการทางานที่ค่อนข้างช้า
โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานมาตรฐาน H.323 ก็ต่อเมื่อในระบบเดิมมีการใช้งานมาตรฐาน H.323 อยูแ่ ล้วเท่านั้น
มาตรฐาน SIP ถือเป็ นมาตรฐานใหม่ในการใช้งานเทคโนโลยี VoIP โดยที่มาตรฐาน SIP นั้น ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับ
ระบบ IP โดยเฉพาะ เป็ นมาตรฐานที่มี Reliability ที่ค่อนข้างสู ง
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2. วิธีเชื่อมต่ อ VoIP
มี 3 วิธีหลักๆ ได้แก่
1. การเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์บา้ นธรรมดา โดยโทรศัพท์แบบปกติจะส่ งข้อมูลออกไปเป็ นสัญญาณอนาล็อก แต่
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายระบบดิจิตอลจึงใช้ ATA (Analog Telephone Adaptor)
เป็ นตัวแปลงสัญญาณเพื่อทาการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกให้กลายเป็ นดิจิตอล และแปลงข้อมูลเป็ นไอพีโปรโตคอลเพื่อส่ งผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต
2. การเชื่อมต่อโดยใช้ VoIP Phone โดย VoIP Phone จะมีลกั ษณะคล้ายกับโทรศัพท์ธรรมดา แต่เมื่อเราพูดเข้าไปแล้ว
สัญญาณที่ออกมาจะเป็ นดิจิตอล ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบของไอพีโปรโตคอลซึ่งจะสามารถ
ส่ งผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ทนั ที เพราะมีอุปกรณ์แปลงจากสัญญาณอนาล็อกให้กลายเป็ นดิจิตอลติดตั้งไว้อยูแ่ ล้วภาย ใน
ตัวเครื่ อง
3. การเชื่อมต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆดังนี้ ไมโครโฟน ลาโพง และ ซอฟต์แวร์ สาหรับการเชื่ อมต่อ ซึ่ง
ข้อได้เปรี ยบของการเชื่อมต่อประเภทนี้คือ สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ระหว่างสนทนา
รวมไปถึงการส่ งข้อมูลต่างๆระหว่างสนทนาได้อีกด้วย ซึ่ งข้อมูลทุกอย่างจะถูกส่ งไปในรู ปของสัญญาณดิจิตอล
3. ขั้นตอนการทางานของ VoIP
การเชื่อมต่อ VoIP จะเริ่ มขึ้นเมื่อมีการกาหนดปลายทาง ในการเชื่ อมต่อจะใช้ขอ้ ความซึ่ งแบ่งเป็ น 2 อย่าง คือ Request
Message และ Response Message ซึ่ง Request Message คือ สัญญาณที่ถูกส่ งจากผูต้ ิดต่อส่ วน Response Message คือสัญญาณที่
ถูกส่ งจากผูร้ ับ ซึ่ งแต่ละข้อความจะถูกแบ่งออกเป็ นส่ วนๆดังนี้
-- Request Message ประกอบไปด้วย Method,Request URL , SIP Version
-- Method คือ ส่ วนที่บอกประเภทของข้อความเช่น INVITE หมายถึงข้อความขอทาการเชื่ อมต่อ ACK หมายถึง การ
ยืนยันว่าได้รับสัญญาณตอบกลับแล้ว
-- Request URL คือ ส่ วนที่บอกที่อยูข่ องผูท้ ี่เราต้องการติดต่อ
-- SIP Version คือ ส่ วนที่บอก Version ของ SIP ที่ใช้
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-- Response Message ประกอบไปด้วย SIP Version,Status Code,Reason Phrase
-- Status Code คือ ส่ วนที่จะแสดงเลข 3 หลักเพื่อแทนความหมายต่างๆในการตอบ Request Message เช่น 200 หมายถึง
การตอบตกลง
-- Reason Phrase คือ ส่ วนบอกความหมายของ Status Code เช่น Status Code 200 จะมี Reason Phrase คือ OK
โดยเมื่อเริ่ มการเชื่ อมต่อข้อความ Request จะถูกส่ งจากผูต้ ิดต่อ โดยข้อความ INVITE จะถูกส่ งไปยังเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ (Server)
พร้อมกับที่อยูข่ องผูร้ ับ และ SIP Version จากนั้น Server จะส่ งข้อมูลต่อไปยัง Location Server
ซึ่ งจะทาการค้นหาว่าตาแหน่งของผูร้ ับอยูท่ ี่ใด เมื่อพบแล้วจะส่ งตาแหน่งกลับไปบอกผูต้ ิดต่อจากนั้นผูต้ ิดต่อจะทาการเชื่อมต่อ ไป
ยังเครื่ องผูร้ ับ ปกติ Server ทั้งผูร้ ับและผูส้ ่ งจะเชื่อมต่อได้ 2 รู ปแบบ คือ แบบ Redirect และแบบ Proxy
-- กรณี ที่ Server ของผูร้ ับเป็ นแบบ Redirect หลังจากขอและรู ้ตาแหน่งของผูร้ ับจาก Location Server แล้ว ผูต้ ิดต่อจะ
เชื่อมต่อและส่ ง INVITE ไปยังเครื่ องผูร้ ับโดยตรง ถ้าผูร้ ับตกลงจะมีการส่ งข้อความ Response กลับมาคือ OK
ผูต้ ิดต่อจะส่ ง ACK กลับไปเพื่อแสดงว่าได้รับข้อความ OK แล้ว หลังจากนั้นการสนทนาจะเริ่ มขึ้น
-- กรณี ที่ Server ของผูร้ ับเป็ นแบบ Proxy หลังจากขอและรู ้ตาแหน่งของผูร้ ับจาก Location Server แล้ว จะเชื่อมต่อผ่าน
Server ของผูร้ ับก่อนส่ งต่อไปยังผูร้ ับ โดยข้อความจากผูต้ ิดต่อคือ INVITE นัน่ เอง ถ้าผูร้ ับตกลงจะมีการส่ งข้อความ Response
กลับมาคือ OK ผูต้ ิดต่อจะส่ ง ACK กลับไปเพื่อแสดงว่าได้รับข้อความ OK แล้ว หลังจากนั้นการสนทนาจะเริ่ มขึ้น
4. ข้ อดีและข้ อเสี ยของ VoIP
ข้ อดีของ VoIP
- ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการนาเอา VoIP มาใช้น้ นั จะเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อจะเป็ นทางด้านระบบของโทรศัพท์ เพราะเมื่อคิดค่าใช้จ่ายจากค่าบริ การหรื อค่า
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีปริ มาณการโทรทางไกลจานวนมากในระยะยาวก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกหลาย เท่าตัว
- เหมาะกับการประชุมทางไกล เมื่อมีเหตุจาเป็ นจะต้องประชุมผ่านทางโทรศัพท์ทวั่ ไปนั้นอาจจะ เกิดปั ญหาของการ
ติดต่อสื่ อสารได้ แต่ดว้ ย VoIP จะช่วยทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารด้วยเสี ยงไปพร้อมกับการรับส่ งข้อมูลได้ทนั ที
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- รับ-ส่ งไฟล์ได้โดยตรง การติดต่อผ่าน VoIP นั้นจะสามารถส่ งไฟล์ให้กนั ได้โดยตรงผ่านระบบ P2P โดยอาศัยเพียงแค่
ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ VoIP เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้
ข้ อเสี ยของ VoIP
- คุณภาพเสี ยง ถึงแม้วา่ จะมีราคาและค่าใช้จ่ายในการโทรที่ถูกกว่าโทรศัพท์ทวั่ ไป แต่สิ่งที่เห็นได้ชดั ก็คือคุณภาพของ
เสี ยงสนทนาที่จะด้อยลง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการลดคุณภาพของเสี ยงลงเพื่อที่จะส่ งไปยังปลายทางได้ เร็ วมากขึ้น
- เนื่องจากอุปกรณ์ VoIP ต้องใช้อุปกรณ์หลายชนิดและมีราคาสู งจึงไม่เหมาะสาหรับการใช้งานในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจ
เกินความจาเป็ นที่จะต้องใช้

ตัวอย่าง Application การใช้ งานเทคโนโลยี VoIP
1. PBX to PBX Connection

• ทั้ง 2 ฝั่งของสานักงานจะสามารถใช้งานตูส้ าขา PBX ของสานักงานอีกฝั่งเปรี ยบเสมือนตูส้ าขา PBX ของฝั่งตัวเอง
• Users ภายในไม่จาเป็ นต้องทาการ Dial-out ออกไปบนระบบโทรศัพท์ PSTN เพื่อทาการเชื่อมต่อเข้ากับตูส้ าขา PBX ของ
สานักงานอีกฝั่ง
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2. Long Line PBX Extension

• เป็ นการเชื่ อมต่อที่สานักงานใหญ่ขยายการเชื่ อมต่อตูส้ าขา PBX ไปที่สานักงานสาขาที่ไม่มีตู้ PBX ใช้งานอยู่
• ทางสานักงานสาขาสามารถใช้งานตู้ PBX ผ่านทางสานักงานใหญ่ได้เสมือนกับเป็ นตูส้ าขา PBX ของฝั่งตนเอง
3. Teleworker/ Local Access

• เป็ นการเชื่ อมต่อที่ยนิ ยอมให้ Remote User ฝั่งสานักงานใหญ่สามารถใช้งานโทรศัพท์เข้ามาที่สานักงานใหญ่ แล้วใช้ระบบ
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เครื อข่ายของสานักงานใหญ่เชื่อมต่อไปยังสานักงานสาขาผ่านเทคโนโลยี VoIP เพื่อสามารถใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ของ
สานักงานสาขาได้โดยเสี ยค่าบริ การในอัตราของพื้นที่ของสานักงานสาขานั้นๆ
4. Service Provider CPE

• ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ เช่น... ISP สามารถที่จะเสนอบริ การเสริ มต่างๆ ทางด้าน VoIP บนระบบเครื อข่ายความเร็ วสู งที่มีการใช้งานอยู่
เดิมแล้ว
จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด... เป็ นการแนะนาให้ทราบถึงเทคโนโลยี VoIP และการนาเทคโนโลยี VoIP มาประยุกต์เพื่อ
ใช้งานได้มากยิง่ ขึ้นคะ

