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บทคัดยอ 
การขยายตัวของระบบเครือขายสัญญาณขอมูล หรือ Data Network  ในปจจุบันนั้นมีอัตรา

การเติบโตที่รวดเร็วมากกวาการขยายตัวของเครือขายสัญญาณเสียง จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีที่
สามารถนําสัญญาณเสียงมารวมอยูบนระบบเครือขายของสัญญาณขอมูลและมีการรับ-สงสัญญาณ
ทั้งคูไดในเวลาเดียวกัน  ทําใหมีความสะดวกและประหยัดคาใชจาย ซ่ึงเปนลักษณะการรวมบริการ
หลายๆ อยางไวในโครงขายเดียวกัน โดยใหบริการไดทั้งสัญญาณเสียง, ขอมูล และภาพภายใต
โครงขายแบบแพ็คเกจ โดยการสงขอมูลทั้งสัญญาณภาพ และเสียงเปนชุดของขอมูลที่สัญญาณจะ
ถูกแปลงเปนขอมูลกอนที่จะถูกสงผานโครงขายอินเทอรเน็ต หรือผานสายเชาที่ใชโปรโตคอล IP 
(Internet Protocol) 

ปจจุบันพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมหยุดนิ่ง ทําใหมี
การบริการดนเทคโนโลยีตางๆ  มากมายใหเลือกใชไดอยางที่ตองการ และเทคโนโลยีที่นํามาเสนอก็
คือ บริการโทรศัพทผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีช่ือ Voice over IP  หรือ  VoIP  เปนเทคโนโลยีที่
รวมการสงสัญญาณเสียงกับขอมูลเขาไวดวยกัน เพื่อใหการสงผานสัญญาณทั้งสองไปบนระบบ
เครือขายดวยโปรโตคอล ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันอยาง IP (Internet Protocol) หรือ การ
บริการที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แทนการใชเครื่องโทรศัพท
แบบเดิม  

 
บทนํา                     
 ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นมีการพัฒนามากขึ้นทําใหการขยายตัวของระบบเครือขาย
สัญญาณขอมูล  มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วกวาการขยายตัวของเครือขายสัญญาณเสียงคอนขางมาก 
มารวมอยูบนระบบเครือขายของสัญญาณขอมูล  ทําใหมีความสะดวกและเปนการประหยัด
คาใชจาย   ซ่ึงเปนลักษณะการรวมบริการหลายๆ อยางไวในโครงขายเดียวกัน โดยใหบริการไดทั้ง
สัญญาณเสียง  ขอมูล และภาพภายใตโครงขายแบบแพ็คเกจ และดวยพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศที่ไมหยุดนิ่ง ทําใหในโลกปจจุบันมีบริการมากมายใหไดเลือกใชได
อยางที่ตองการ และเทคโนโลยีที่นํามาเสนอนั้นก็คือ บริการโทรศัพทผานระบบ Internet ซ่ึงเปนที่
รูจักในชื่อ Voice over IP (VoIP) ทั้งนี้ก็เพื่อใหการสงผานสัญญาณทั้งสองไปบนระบบเครือขายดวย 
Protocol ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันอยาง IP (Internet Protocol) ได หรือจะใหเขาใจใหงาย
ขึ้นก็คือ การบริการที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แทนการใช
เครื่องโทรศัพทแบบเดิมผานทางระบบเครือขายInternet   



 
 Voice over IP (VoIP)     คืออะไร 

VoIP-Voice Over IP หรือ    VoIP   หมายถึง การสงเสียงบนเครือขายไอพี เปนระบบที่
แปลงสัญญาณเสียงในรูปของสัญญาณไฟฟามาเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอล   เปนการนําขอมูลเสียง
มาบีบอัดและบรรจุลงเปนแพ็กเก็ต ไอพี (IP)   แลวสงไปโดยมีเราเตอร (Router) ที่เปนตัวรับ
สัญญาณแพ็กเก็ต และแกปญหาบางอยางให เชน การบีบอัดสัญญาณเสียง ใหมีขนาดเล็กลง การ
แกปญหาเมื่อมีบางแพ็กเก็ตสูญหาย หรือไดมาลาชา  

การสื่อสารผานทางเครือขายไอพีตองมีเราเตอร (Router) ที่ทําหนาที่พิเศษเพื่อประกัน
คุณภาพชองสัญญาณไอพีนี้ เพื่อใหขอมูลไปถึง ปลายทางหรือกลับมาไดอยางถูกตอง และอาจมีการ
ใหสิทธิพิเศษกอนแพ็กเก็ตไอพีอ่ืน (Quality of Service : QoS) เพื่อการใหบริการที่ทําใหเสียงมี
คุณภาพ ซ่ึงมีรูปแบบของการทํางานดังรูปที่ 1 

 
 

 
 

รูปที่  1  การสื่อสารแบบไอพีแพ็กเก็ต 
ที่มา http://www.voipthailand.com/ 

 
นอกจากนั้น Voice over IP (VoIP) ยังเปนการสงขอมูลเสียงแบบ 2 ทางบนระบบเครือขาย

แบบ packet-switched IP network. ซ่ึงขอมูลนี้จะถูกสงผานเครือขายอินเตอรเน็ตสาธารณะ เพื่อ
ส่ือสารระหวาง VoIP ดวยกัน โดยที่ยังคงความเปนสวนตัวไวได  

สําหรับการใชงานเทคโนโลยี VoIP นั้น  องคกรทุกองคกรก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้มา
ประยุกตใชงานได แตสําหรับกลุมเปาหมายที่ตรงและนาจะไดรับประโยชนจากการนําเทคโนโลยี 
VoIP มาประยุกตใชงานมากที่สุด ไดแก  กลุมธุรกิจขนาดยอม หรือ SME (Small/Medium 
Enterprise) รวมถึงกลุม ISP (Internet Service Provider) ตางๆ   สําหรับกลุมธุรกิจ SME อาจจะตอง
เปนกลุมที่มีระบบเครือขายขอมูลของตนเองอยูแลว ไมวาจะเปนเครือขาย Leased Line, ISDN 
รวมถึงมีระบบตูสาขาโทรศัพทในการใชงานดวย การนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงานนั้นจะทําให



องคกรลดคาใชจายในการใชงานการสื่อสารสัญญาณเสียงไปไดอยางมาก และเนื่องดวยในปจจุบัน
การขยายตัวของระบบเครือขายสัญญาณขอมูล หรือ Data Network มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วกวา
การขยายตัวของเครือขายสัญญาณเสียงคอนขางมาก จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีที่สามารถนํา
สัญญาณเสียงเหลานั้นมารวมอยูบนระบบเครือขายของสัญญาณขอมูลและมีการรับ-สงสัญญาณทั้ง
คูไดในเวลาเดียวกัน เพื่อเปนการสะดวกและประหยัดคาใชจาย ไมวาจะเปนคาโทรศัพททางไกล
ตางจังหวัด หรือรวมถึงคาโทรศัพททางไกลตางประเทศดวยถาหากองคกรนั้นมีสาขาอยูใน
ตางประเทศดวย 
 
 เทคโนโลยีและการทํางานของ Voice over IP (VoIP)      

    เทคโนโลยี VoIP นั้น    มีการทํางานในรูปแบบของโปรโตคอล   IP     ซ่ึงมีมาตรฐาน
การใชงาน โดยท่ัวไป   2  มาตรฐาน   ไดแก มาตรฐาน H.323 และมาตรฐาน  SIP   มาตราฐานทั้ง
สองรูปแบบนี้    สามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา   “Call Control Technologies”  ซ่ึงถือวาเปน
สวนประกอบสําคัญสําหรับการนําเทคโนโลยี VoIPมาใชงาน  
        มาตรฐาน  H.323  
        มาตรฐาน H.323   เปนมาตรฐานภายใต ITU-T  (International   Telecommunications    Union) 
ไดถูกพัฒนาขึน้เพื่อเปนมาตรฐานสําหรับการทํา Multimedia   Conferencing   บนระบบเครือขาย 
LAN เปนหลัก และตอมาไดถูกพัฒนาใหครอบคลุมตอการทํางานกับเทคโนโลยี VoIP ดวย    

มาตรฐาน    SIP (SessionInitiationProtocol)                                                                     
  มาตรฐาน SIP เปนมาตรฐานใหมในการใชงานเทคโนโลยี VoIP    ถูกออกแบบมาใหใช
งานกับระบบIP โดยเฉพาะภายใต IETF Standard ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับการเชื่อมตอ VoIP  
 เปนมาตรฐาน Application Layer Control Protocol  สําหรับการเริ่มตน  , การปรับเปลี่ยน  และการ
ส้ินสุดของ    Session หรือการติดตอส่ือสารหนึ่งครั้ง  
            มาตรฐาน SIP จะมีสถาปตยกรรมการทํางานคลายคลึงการทํางานแบบ Client-Server 
Protocol เปนมาตรฐานที่มี Reliability ที่คอนขางสูง 

ระบบของ VoIP สามารถแบงไดเปน 4 สวน  คือ  
1. Voice Processing module 

เปนการสุมตัวอยางสัญญาณเสียงเพื่อสงผานเครือขาย IP ซอฟตแวรนี้โดยทั่วไปทํางานบน 
DSP (Digital Signal Processing) Voice Processing module จะตองประกอบดวยโปรแกรมซึ่งทํา
หนาที่ดังตอไปนี้  

 
 



1.1 PCM Interface  
เปนการรับตัวอยาง (สัญญาณสุม) จาก PCM  และสงตอใหกับ VoIP Software module 

ปฏิบัติการตอ PCM  จะทําการสุมตัวอยางเฟสอีกครั้งจากตัวอยางที่เปนผลลัพธของ analog 
interface ซ่ึงจะมีการทําการบีบอัดเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน และทําการแปลงสัญญาณ Analog 
เพื่อไปเปน Digital 

1.2  Echo Cancellation Unit  
เปนหนวยกําจัดการสะทอนของสัญญาณขอมูลเสียงที่ถูกสุมตัวอยาง และรูปแบบของการ

ส่ือสารเปนแบบ full duplex ตามมาตรฐานของ ITU G.165 หรือ G.168 echo cancellation จําเปน
กรณีที่ความลาชา 1 รอบของ VoIP มีคามากกวา 50 ms  

1.3 Voice Activity/Idle Noise Detector  
มีหนาที่ระงับการสง Packet เมื่อไมมีสัญญาณเสียง ทําใหประหยัดแถบความถี่ ถาตรวจจับ

ไดวาไมมีกิจกรรมเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง ผลลัพธของ voice encoder จะถูกระงับไมใหสงผาน
เครือขาย ระดับของเสียงวางเปลา (idle noise) จะถูกวัดและแจงใหปลายทางทราบเพื่อที่จะแทรก 
"comfortable noise" เขาไปในสายเพื่อไมใหคนฟงไดรับสายเงียบในโทรศัพท  

1.4 Tone Detector  
ทําหนาที่ตรวจจับการไดรับ DTMF tones (Dial Tone Multi-Frequency)  กลุมของ Tones 

ที่ตรงตามมาตรฐานและถูกเขียนทับ ใชในสัญญาณโทรศัพทซ่ึงกําเนิดโดย touch tone pad) และ
แยกสัญญาณวาเปนเสียง หรือ แฟกซ  

1.5 Tone Generator  
มีหนาที่กําเนิด DTMF tones และ call progress tones ภายใตคําสั่งของระบบปฏิบัติการ  
1.6 Facsimile Processing module  
มีหนาที่ถายถอดแฟกซโดย Stimulate สัญญาณ PCM และแยกขาวสารออกมา และบรรจุ

ขอมูลที่สแกนแลวลงใน Packet  
1.7 Packet Voice Protocol module  
มีหนาที่รวบรวมสัญญาณเสียงที่ถูกบีบอัด และขอมูลแฟกซ เพื่อสงผานเครือขายขอมูล แต

ละ Packet มีลําดับเลขที่ทําให Packet ที่ไดรับถูกสงเรียงกามลําดับถูกตอง และสามารถตรวจจับ 
Packet ที่หายได  

1.8 Voice Play out module ที่ปลายทาง ทําหนาที่บัฟเฟอร Packet ที่ไดรับ และสงตอใหกับ
เครื่องเขารหัสเสียง เพื่อเลนเสียงออกมา 
 
 
 



2.The Call Processing module 
ทําหนาที่เปน signaling gateway ยอมใหมีการสราง call ผานเครือขาย Packet ซอฟตแวรนี้

จะ support  สายสงสัญญาณระหวาง PBX และ CO ใชในการจองสาย สงตอ และ เลิกสาย  จะ
ตรวจจับสัญญาณเรียกใหมที่เกิดขึ้น และเก็บขอมูลเกี่ยวกับที่อยู  
3. Packet Processing module 

เปนขั้นตอนการบรรจุสัญญาณขอมูลเสียงลงใน Packet เพิ่ม transport headers กอนสง 
Packet ผานเครือขาย IP หรือเครือ Packet อ่ืนๆ  แปลงขาวสารของสัญญาณจาก telephony protocol 
เปน packet signaling protocol  
4.  Network management 

จะควบคุมการจัดสงขอมูลไปใหถึงปลายทาง สําหรับการสนทนาดวยเสยีงนั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองสงขอมูลแบบเวลาจริง แตสําหรับ TCP/IP นั้น ไมไดถูกออกแบบมาใหทาํเชนนั้นได เรา
ทําไดเพยีงกําหนดนโยบายเพื่อให Packet ของ H.323 ผาน router แตละตัวไปใหเร็วที่สุด  
ลักษณะการทํางานของ VoIP 

สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 
1. คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไปยัง คอมพิวเตอรสวนบุคคล  ( PC to PC ) 
2. คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไปยัง โทรศัพทพื้นฐาน ( PC to Phone ) 
3. โทรศัพทกับโทรศัพท ( Telephony ) 

• คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไปยัง คอมพิวเตอรสวนบุคคล ( PC to PC) คือ PC มีการติดตั้ง 
sound card และไมโครโฟน ที่เชื่อมตออยูกับเครือขาย IP การประยุกตใช PC และ IP-
enabled telephones สามารถสือสารกันไดแบบจุดตอจุด หรือ แบบจุดตอหลายจุด โดย
อาศัย software ทางดาน IP telephony 

• คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไปยัง โทรศัพทพื้นฐาน ( PC to Phone ) คือการเชื่อมเครือขาย
โทรศัพทเขากับ เครือขาย IP ทําใหโดยอาศัย Voice trunks ที่สนับสนุน voice packet 
ทําใหสามารถใช PC ติดตอกับ โทรศัพทระบบปรกติได 

• โทรศัพทกับโทรศัพท ( Telephony ) คือ เปนการใชโทรศัพทธรรมดา ติดตอกับ
โทรศัพทธรรมดา แตในกรณีนี้จริงๆแลวประกอบดวยขั้นตอนการสงเสียงบนเครือขาย
แพ็กเก็ตประเภทตางๆ ซ่ึงทั้งหมดติดตอกันระหวางชุมสายโทรศัพท (PSTN) การ
ติดตอกับ PSTN หรือ การใชโทรศัพทรวมกับเครือขายขอมูลจําเปนตองใช gateway 

 
 
 



องคประกอบของ VoIP  
1. Software Client หรือ IP Telephony อาจจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการติตตั้ง

โปรแกรมสื่อสารไอพี หรืออุปกรณที่ไดรับการออกแบบขึ้นมา สําหรับการใชงานโทรศัพทผาน
ระบบอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะ หรือเครื่องโทรศัพทแบบไอพี (IP Phone) 

  
รูปที่ 2. NEC (750261) Voice Interface Card  และ  Cisco 7970G IP Phone 

        http://www.dcomputer.com/proinfo/TipTrick/techno_VoIP01.asp 
 
2. Telephony applications เปน Application ที่สราง Value added ใหกับระบบเครือขาย IP 

Telephony ที่มีการใชงานรวมกันทั้งขอมูลเสียงและขอมูลอ่ืนๆ ตัวอยางของ Application เหลานี้  
เชน 

• Unified Messaging เปน Application ที่รวมการทํางานของ Voice mail, Email และ 
Fax mail เขาไวดวยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานของ User 

• Call Center เปน Application ที่มีไวเปนศูนยกลาง เพื่อใหผูใชที่ตองการทราบขอมูล
ตางๆ ติดตอเขามาหรือเพื่ออํานวยความสะดวกการใหบริการอื่นๆ 

• Interactive Voice Response (IVR) ในขณะที่ผูใชงานทั่วไปตองการทํารายการตางๆ 
ผานทางโทรศัพท เชน Phone-Banking ซ่ึงผูใชจะตองโทรเขามาที่อุปกรณ IVR นี้ แลว
อุปกรณจะแปลงสัญญาณโทรศัพท (Tone) ใหเปนขอมูลซ่ึงสงตอไปยัง Application 
ปลายทางของระบบ 

3. VoIP Gateway เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ในการแปลงสัญญาณเสียงใหเปนขอมูลเสียงที่
สามารถวิ่งอยูบนเครือขายขอมูลแบบ IP ได ซ่ึงเปนตัวกลางในการเชื่อมตอเขากับเครื่องโทรศัพท
ตูชุมสายโทรศัพท กับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตอยางเครือขายไอพี ซ่ึงการจะใชงานระบบ
โทรศัพทไอพีตองอาศัยอุปกรณนี้เปนตัวกลางกอนโดยสามารถแบงชนิดของ gateway ไดคือ 

• IP-enabled PBX เปน PBX ที่ใชรับสงขอมูลเสียงผานเครือขาย IP network ซ่ึง gateway 
แบบนี้สามารถใชคุณลักษณะเดิมของระบบ PBX ไดเชน Call routing, Trunk 
selection, Call forwarding to remote worker, และอื่นๆ อีกมากมายบนระบบเครือขาย 
PBX 



 
 

  
รูปที่ 3. VOIP PBX’s Ascotel 200 และ Ascotel IntelliGate 2065 R 

ที่มา  http://www.dcomputer.com/proinfo/TipTrick/techno_VoIP01.asp 
• Telephony router & access device หรืออุปกรณ Switching เปน gateway เพื่อรองรับ

การใชงานขอมูลเสียง ซ่ึงการบริหารความสําคัญและจัดสรร Bandwidth ใหกับขอมูล
ทั่วไปและขอมูลเสียงจะขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณนั้นๆ เชน RSVP, 
Weight Fair Queuing เปนตน 

4. Gatekeeper เปนเครื่องเซิรฟเวอรที่เชื่อมตอเขากับระบบ Internet ใชเปนฐานขอมูลของ
หมายเลข IP, หมายเลขโทรศัพท และบอกทิศทางที่ถูกตองในการที่จะติดตอกันระหวางหมายเลข
หนึ่งไปอีกหมายเลขหนึ่ง และเปนตัวกลางที่ใชบริหารจัดการและควบคุมการใหบริการของ VoIP 
Gateway กับเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งซอฟทแวรสําหรับใชงาน VoIP  หรือเครื่องโทรศัพทแบบ
ไอพี 
ขั้นตอนการทํางานของ  VoIP  

1. เมื่อผูพูดโทรศัพทจากเครื่องโทรศัพทธรรมดา หรือพูดผานไมโครโฟนที่ถูกตอเขากับ
การด เสียงของเครื่องคอมพิวเตอรคล่ืนสัญญาณเสียง แบบ อนาล็อกก็จะไดรับการแปลงเปน
สัญญาณดิจิตอล จากนั้นจะถูกบีบอัดดวยตัวถอดรหัสผานอุปกรณ PBX (Private Box Exchang) 
หรือ VoIP Gateway  

  
รูปที่ 4. การแปลงสัญญาณเสียงอนาล็อกเปนสัญญาณดจิิตอล 

ที่มา  http://www.vcharkarn.com 
 



2. เมื่อผาน VoIP Gateway แลวก็จะถูกสงตอไปยัง Gatekeeper เพื่อคนหาเครื่องปลายทางที่
จะรับการติดตอ เชน หมายเลขไอพี หมายเลขโทรศัพท เปนตน แลวแปลงเปนแพ็กเกจขอมลูสงออก
ไปบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสงใหกับผูรับปลายทางตอไป 

 

  
รูปที่ 5. การแปลงแพ็กเกจขอมูลสงออกไปบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่มา  http://www.vcharkarn.com 
 

3. เมื่อ Packet เหลานั้นไปถึงดานปลายทาง ขอมูล Header เหลานี้จะถูกแยกออกเพื่อให
เหลือแค Voice Frame หลังจากนั้นก็จะทําการแปลงสัญญาณ Digital PCM ใหกลับมาเปนสัญญาณ
รูปแบบ Analog ที่เปนสัญญาณเสียงที่ไดยินกันอีกครั้งหนึ่ง 

 
ปจจัยที่ทําใหเกิดการใช VoIP  

1. โอกาสที่จะติดตอส่ือสารระหวางประเทศ โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ต โดยมีราคาที่ถูกกวาโครงขายโทรศัพททั่วไป 

2. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหมๆ เพิ่มขึ้นในปจจุบัน โดยที่สวนหนึ่งถูกพัฒนาขึ้นให
สามารถใชงานใน VoIP ทําใหสามารถติดตอส่ือสารไดกวางไกลมากขึ้น 

3. การเปนที่ยอมรับ และรับเอาคอมพิวเตอรเขามาใชในชีวิตประจําวัน ในชวง 10 ปที่ผาน
มาอยางมากมาย รวมท้ังการเพิ่มจํานวนขึ้นของผูใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน เปนสวนหนึ่งที่ทํา
ให VoIP ไดรับความนิยมในการติดตอส่ือสาร 

4. มีการใชประโยชนจากระบบ Network ที่มีการพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปในปจจุบัน ให
สามารถใชงาน ไดทั้งในการสงขอมูล และเสียงเขาดวยกัน 

5. ความกาวหนาทางดานการประมวลผลของคอมพิวเตอร ชวยลดตนทุนในการสราง
เครือขายของ VoIP ในขณะที่ ความสามารถ การใหบริการมีมากขึ้น สงผลใหธุรกิจตางๆ เขามารวม
ใน VoIP มากขึ้น 

6. ความตองการที่จะมีหมายเลขเดียวในการติดตอส่ือสารทั่วโลก ทั้งดานเสียง, แฟกซ และ
ขอมูล ถึงแมวาบุคคลนั้น จะยายไปที่ใด ก็ตามก็ยังคงสามารถใชหมายเลขเดิมได เปนความตองการ
ของผูใชงานและธุรกิจ 



7. การเพิ่มขึ้นอยางมากมายของการทํารายการตางๆ บน E-Commerce ในปจจุบัน ผูบริโภค
ตางก็ตองการการ บริการที่มีคุณภาพ และมีการโตตอบกันไดระหวางที่กําลังใช อินเทอรเน็ตอยู ซ่ึง 
VoIP สามารถเขามาชวยในสวนนี้ได 

8. การเติบโตอยางรวดเร็วของ Wireless Communication ในปจจุบัน ซ่ึงผูใชในกลุมนี้
ตองการ การติดตอส่ือสารที่ราคาถูกลง แตมีความยืดหยุนในการใชงาน ดังนั้นตลาดกลุมนี้ถือวา 
เปนโอกาสของ VoIP 
 
 คุณสมบัติสําคัญของ VoIP เมื่อเทียบกับระบบโทรศัพทแบบเดิม 

ระบบโทรศัพทแบบเดิม 
ระบบโทรศัพทแบบเดิมที่ใชงานผานตูสาขา (PBX) ชวยใหองคกรสามารถใชคู

สายโทรศัพทที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจกจายเบอรตอใหกับผูใชงาน
ไดมากกวาคูสายจริง เปรียบเสมือนการแบงใชคูสายโทรศัพท โดยมี PBX เปนตัวจัดการ โดยมี
คุณสมบัติพิเศษตางๆ ของระบบโทรศัพท คือ โอนสายและวอยซเมล 

ระบบโทรศัพทแบบ VoIP 
ระบบ VoIP เปนเสมือนชุดแอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตอส่ือสารดวยสียง ผานเครือขาย

ขอมูลแบบ IP โดยระบบมีคุณสมบัติของระบบฝากขอความระบบอิเล็กทรอนิกเมลและระบบ
แฟกซไวดายกัน โดยมีคุณสมบัติการทํางาน ดังนี้ 
1. สามารถโอนสายไปยังโทรศัพทเครื่องอื่น หรือระบบวอยซเมลอัตโนมัติ ในกรณีในกรณีไมมี
ผูรับสาย 
2.  สามารถติดตอผูรับสายไดโดยตั้งลําดับการรับสายได เชน เร่ิมจากเครื่อง IP Phone ที่โตะทํางาน, 
โทรศัพทมือถือ และเบอรที่บาน หากยังไมมีการรับสายอีกก็สามารถสง Massage ไปยัง E-Mail 
หรือโทรศัพทมือถือ 
3.  สามารถแสดงเบอรโทรศัพท หรือ IP Address เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องมือส่ือสาร ใหผู
รับสายมองเห็นเบอรของคูสนทนาได 
4. สามารถใชงานโทรศัพทผานทางเครื่อง IP Phone หรือคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต 
5.  สามารถตรวจขอความ E-Mail, Voice Mail, Fax ผานแอพพลิเคชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร 
6.  สามารถรับ-สงแฟกซผานเครื่องแฟกซหรือแอพพลิเคชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร 

 
 
 
 



ขอดีและขอจํากัดของเทคโนโลยี VoIP 
ขอดีของการนําเทคโนโลยี VoIP  
1.สามารถนํามาประยุกตใชกบัระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลที่มีอยูแลว เชน อุปกรณ 

Router หรือ Switch ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายได เนื่องจากสามารถนําอุปกรณที่มีอยูเดิมมา
ใชงานได และถาหากมีการนําเทคโนโลยี VoIP มาประยุกตใชงานในลักษณะการสื่อสารระยะ
ทางไกล เชน ตางจังหวัด หรือตางประเทศ ก็จะทําใหสามารถประหยดัคาบริการทางไกลของระบบ
โทรศัพทแบบปกติไดอีกดวย 

2. การนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงานนั้น จะทําใหสามารถนําอุปกรณที่มีการใชงานอยูแลว 
เชน อุปกรณ Router, Switch หรือแมกระทั่งตู PBX นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้นจากที่
เปนอยูเดิม ซ่ึงถือเปนการนําอุปกรณเดิมมาใชประโยชนใหสูงสุดดวย 

3. องคกรที่นําเทคโนโลยี VoIP ไปใชงานเพื่อเปนการติดตอส่ือสารกันระหวางสาขาที่อยู
ในระยะทางไกลกันนั้น จะทําใหองคกรไดประโยชนในแงของขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางองคกร
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารกันระหวางสาขาขององคกรมากยิ่งขึ้น โดยที่
ไมตองกังวลในเรื่องของคาใชจายของการสื่อสารทางไกลอีกตอไป ทําใหแตละสาขาไดรับขาวสาร
ขอมูลลาสุดขององคกรอยางทันทวงที และไมตองมีการรอ ซ่ึงอาจนํามาซึ่งการลาชาในการ
ปฏิบัติงานและการบริการ 

4. สามารถลดคาใชจายในดานตางๆ ไดอยางที่อาจจะไมรูตัว ไมวาจะเปนคาใชจายทางดาน
คาบริการโทรศัพททางไกล ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญที่มีการนําเทคโนโลยี VoIP นี้มาใชงาน หรือ
รวมทั้งการที่สามารถลดคาใชจายทางดานบุคลากรที่จะมาดูแลในเรื่องของการใหบริการทาง
โทรศัพทไดอีกดวย เพราะสามารถใชแคคนคนเดียวเพื่อใหบริการลูกคาผานระบบโทรศัพทกลาง
ขององคกรและเชื่อมตอไปยังสาขาตางๆ ดวยเทคโนโลยี VoIP 

ขอจํากัดของ VoIP  
1. ความนาเชื่อถือไดของ VoIP ยังตองมีการพิสูจนและถือวาเปนขอจํากัดที่สําคัญที่สุดขอ

หนึ่งที่ดอยกวา โครงขายชุมสายโทรศัพท ในปจจุบัน 
2. ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานที่แนนอน ซ่ึงทําใหมีปญหาในการพัฒนา 
3. ในการลงทุนที่จะเปลี่ยน มาเปนระบบ VoIP ยังคงมีราคาที่สูงอยู ซ่ึงก็คือ คาใชจายใน 

Port ของ IP และ อุปกรณสําหรับระบบ VoIP เมื่อเทียบเคียงกับโครงขายชุมสายโทรศัพท  
4. IP Telephony สามารถเติบโตได เนื่องจากอัตราของราคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับโครงขาย

ชุมสายโทรศัพท ดังนั้นหากโครงขายชุมสายโทรศัพท ลดราคาลงมาก็ทําให VoIP ไมไดเปรียบอีก
ตอไป 



5. ในการที่จะเปลี่ยนระบบจาก PSTN มาเปน VoIP นั้น จําเปนที่จะตองอาศัยผูจําหนาย
อุปกรณ และผูติดตั้งระบบ VoIP ที่มีความรู ความชํานาญมากเพียงพอที่จะสนับสนุนระบบได 

6. การขาดมาตรฐานของอุปกรณโครงขาย ทําใหการเจริญเติบโตไมเร็วเทาที่ควร เพราะไม
อาจตัดสินใจไดวาจะเลือกอุปกรณของคายใดที่สามารถรองรับการทํางานไดดีที่สุด 

7. อุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งคือ เร่ืองกฎหมายการโทรศัพทผาน Internet Protocol ไดอยาง
ถูกกฎหมายยังไมชัดเจน ทําใหมีผูใหบริการติดตั้งโทรศัพทผาน Internet Protocol ที่ถูกกฎหมาย
เพียงเจาเดียวคือ CAT 
 
การประยุกตใช VoIP ในองคกร 

การใชงานเทคโนโลยี VoIP ทุกองคกรสามารถนําเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชงานได แต
สําหรับกลุมเปาหมายที่นาจะไดรับประโยชนจากการนําเทคโนโลยี VoIP มาประยุกตใชงาน ไดแก 
กลุมธุรกิจขนาดยอม หรือ SME (Small/Medium Enterprise) และกลุม ISP (Internet Service 
Provider) ตางๆ 

กลุมธุรกิจ SME อาจจะตองเปนกลุมทีม่ีระบบเครือขายขอมูลของตนเองอยูแลว ไมวาจะ
เปนเครือขาย Leased Line, Frame Relay, ISDN หรือแมกระทั่งเครือขาย E1/T1 ก็ตาม รวมถึงมี
ระบบตูสาขาโทรศัพทในการใชงานดวย การนําเทคโนโลยี VoIP มาใชงานนัน้จะทําใหองคกรลด
คาใชจายในการใชงานการสือ่สารสัญญาณเสียงไปไดอยางมาก ไมวาจะเปนคาโทรศัพททางไกล
ตางจังหวัด หรือรวมถึงคาโทรศัพททางไกลตางประเทศดวย แตการที่องคกรใดจะนําเทคโนโลยี 
VoIP มาประยกุตใชงานนั้น ก็ตองขึ้นอยูกบัจํานวนการใชงานสัญญาณเสียงผานระบบโทรศัพทดวย
วามีการใชงานมากนอยแคไหน คุมคาแกการลงทุนในการพัฒนานําเทคโนโลยี VoIP มาใชหรือไม 

 กลุมธุรกิจ ISP นั้นสามารถที่จะนําเทคโนโลยี VoIP นี้มาประยุกตใชงานเพื่อเปนการเพิ่ม
โอกาสในธุรกิจของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยทาง ISP ตางๆ นั้นสามารถใหบริการ VoIP เพื่อเปน
บริการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากการใหบริการระบบเครือขาย Internet แบบปกติธรรมดา หรือที่
เรียกวา Value Added Services ซ่ึงถือวาเปนการสรางความแตกตางและเพิ่มทางเลือกในการ
ใหบริการกับกลุมลูกคาดวย 

นอกจากนี้ กลุมเปาหมายที่นาจะไดรับประโยชนจากการนําเทคโนโลยี VoIP มา
ประยุกตใชแลว ยังมีบทความที่ตีพิมพไดกลาวถึง ประโยชนที่ไดรับจากการนําเทคโนโลยี VoIP มา
ประยุกตใชงานในองคกรผูใหบริการทางดานโทรคมนาคม และองคกรที่มีการสื่อสารระหวาง
สํานักงาน 

 
 



อนาคตของ และแนวโนมของ VoIP  
Voice over IP  เกิดขึ้นพรอมๆ กับการใหบริการอินเทอรเน็ต และไดกลายเปนบริการยอด

นิยมของผูที่เชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และนักศึกษา ซ่ึงในปจจุบัน Voice over IP ก็กําลังไดรับ
ความนิยมจากผูใชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   การไมสามารถเปดใหบริการโทรศัพทดวยเสียงผาน
อินเทอร เน็ตจากเครือขายที่มีอยู เดิม  อาจทําใหผูใหบริการ ตองสูญเสียสวนแบงในตลาด
โทรคมนาคม เนื่องจาก เมื่อใช Voice over IP ลูกคามีอิสระในการใชเครือขายของผูใหบริการเดิม 
หรือจะเปลี่ยนผูใหบริการใหม อยาเชน บริษัทผูใหบริการทีวีตามสายเคเบิล ทีวี หรือธุรกิจเกิดใหม 
อยาง Net2Phone ไดประกอบกับ การใชงาน Voice over IP ไมจําเปนตองโทรศัพทผานพีซีที่ใช
ไมโครโฟนเปนอุปกรณเสริมอีกตอไป  

แนวโนมวงการโทรคมนาคม 
ปจจุบันการสงสัญญาณเสียงกับขอมูล จะถูกสงผานโครงขายที่แยกจากกัน แตแนวโนม

ของการสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคตนั้น จะเปนลักษณะการรวมบริการหลายๆ อยางไวใน
โครงขายเดียว ซ่ึงสามารถใหบริการไดทั้งสัญญาณเสียง, ขอมูล, ภาพ ภายใตโครงขาย แบบแพ็คเกจ 
โดยการสงขอมูลทั้งสัญญาณภาพ และเสียงเปนชุดของขอมูล ที่สัญญาณเสียง จะถูกแปลงเปนขอมูล 
กอนที่จะถูกสง ในโครงขาย โดยใชไอพีโปรโตคอล ซ่ึงกําลังเปนสิ่งทีไดรับ ความสนใจ เปนอยาง
มาก ทั้งในสวนขององคกร ธุรกิจ และผูใหบริการโครงขายหลายราย ส่ิงที่ผลักดันให VoIP ภายใต 
ไอพี เทเลโฟนนี่ (IP Telephony) เปนที่ตองการทางดานการตลาด คือ  

1.  โอกาสที่จะติดตอ ส่ือสารระหวางประเทศ โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ต โดยมีราคาที่ถูกกวาโครงขายโทรศัพททั่วไป  

2 .การพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหมๆ เพิ่มขึ้นในปจจุบัน โดยที่สวนหนึ่งถูกพัฒนาขึ้นให
สามารถใชงานใน VoIP ทําใหสามารถติดตอส่ือสารไดกวางไกลมากขึ้น  

3.  การเปนที่ยอมรับ และรับเอาคอมพิวเตอรเขามาใชในชีวิตประจําวัน ในชวง 10 ปที่ผาน
มาอยางมากมาย รวมทั้งการเพิ่ม จํานวนขึ้นของผูใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน เปนสวนหนึ่งที่ทํา
ให VoIP ไดรับความนิยมในการติดตอส่ือสาร  

4.  มีการใชประโยชนจากระบบ Network ที่มีการพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปในปจจุบัน ให
สามารถใชงาน ไดทั้งในการสงขอมูล และเสียงเขาดวยกัน  

5. ความกาวหนาทางดานการประมวลผลของคอมพิวเตอร ชวยลดตนทุนในการสราง
เครือขายของ VoIP ในขณะที่ ความสามารถ การใหบริการมีมากขึ้น สงผลใหธุรกิจตางๆ เขามารวม
ใน VoIP มากขึ้น 



6.  ความตองการที่จะมีหมายเลขเดียวในการติดตอส่ือสารทั่วโลก ทั้งดานเสียง, แฟกซ และ
ขอมูล ถึงแมวาบุคคลนั้น จะยายไปที่ใด ก็ตามก็ยังคงสามารถใชหมายเลขเดิมได เปนความตองการ
ของผูใชงานและธุรกิจ  

7. การเพิ่มขึ้นอยางมากมายของการทํารายการตางๆ บน e-Commerce ในปจจุบัน ผูบริโภค
ตางก็ตองการการ บริการที่มีคุณภาพ และมีการโตตอบกันไดระหวางที่กําลังใช อินเทอรเน็ตอยู ซ่ึง 
VoIP สามารถเขามาชวยในสวนนี้ได  

8.  การเติบโตอยางรวดเร็วของ Wireless Communication ในปจจุบัน ซ่ึงผูใชในกลุมนี้
ตองการ การติดตอส่ือสาร ที่ราคาถูกลง แตมีความยืดหยุนในการใชงาน ดังนั้น ตลาดกลุมนี้ถือวา 
เปนโอกาสของ VoIP  

ดังนั้นทิศทางของการใชบริการโทรศัพทแบบเสียง มีแนวโนมของการเจริญเติบโตคอนขาง
ต่ํา ในขณะที่อัตราการเจริญ เพิ่มของการ ใชโทรศัพทแบบขอมูลมีการเติบโตอยางรวดเร็ว อัน
เนื่องจากการใชงานที่แพรหลายในทั่วโลก และนับจากที่เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไดพัฒนามา
จนกระทั่งระบบโทรศัพทบนอินเทอรเน็ต (VoIP) 

 
บทสรุป 

ปจจุบันการใชบริการโทรศัพทแบบเสียง หรือโครงขายชุมสายโทรศัพท (PSTN) มี
แนวโนมของการเจริญเติบโตคอนขางต่ํา ในขณะทีอั่ตราการใชโทรศัพทแบบขอมูลมีการเติบโต
มากขึ้น อันเนื่องจากการใชงานที่แพรหลายในทัว่โลก และนับจากที่เทคโนโลยอิีนเทอรเน็ตได
พัฒนามาจนกระทั่งระบบโทรศัพทบนอินเทอรเน็ต (VoIP) ไดกลายเปนทางเลือกใหมใหกับ
ผูใชบริการ ซ่ึงมีแนวโนมจะเขามามีสวนแบงของตลาดในอนาคต โดยจุดแข็งอยางหนึ่งที่เห็นได
ชัดเจนคือ ราคาคาบริการที่จะต่ํากวา เชน คาบริการโทรศัพททางไกล หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
คาบริการทางไกลตางประเทศ  ซ่ึงระบบโทรศัพทไอพี จะเก็บคาบริการเทากับคาบริการที่ระบบ
โทรศัพทธรรมดาโทรในพืน้ที่ที่ตอเขากบัเซิรฟเวอรรวมกับคาบริการรายเดือนที่ตองจายใหกับ ISP 
เทานั้น จุดออนของ VoIP คือ ปจจุบันยงัไมมีมาตรฐานของ VoIP ที่แนนอน ซ่ึงอาจจะทําใหมี
ปญหาในการพัฒนาทางเทคโนโลยีตอไปได และการใชงาน VoIP นั้นมีการลงทุนในระบบคอนขาง
สูง แตยังสามารถแขงขันไดในเรื่องของอัตราคาบริการที่ต่ํากวาเมือ่เทียบกับโครงขายโทรศัพท 
ดังนั้น หากโครงขายโทรศัพท ลดราคาลงมาก็ทําให VoIP ไมไดเปรยีบอีกตอไป 
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