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บทคัดย่อ 

 

งานวิจยันี< นําเสนอแนวทางการใช้งานบริการเสริมในโครงข่าย VoIP ด้วยระบบ 
Asterisk เพื,อให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรม NGN  โดยบริการเสริม ต่าง ๆ จะถูกรวมศูนยโ์ดยจะติด
ตั<งอยูที่,เครื,องแม่ข่ายเพียงระบบเดียว ซึ, งทาํงานในระดบัชั<น Service Layer ผูใ้ชง้านที,ลงทะเบียนอยู่
กบัเครื,อง Asterisk ต่าง ๆ ในระบบสามารถเขา้ถึงเพื,อใชง้านบริการเสริมดงักล่าวไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนัโดยบริการเสริมที,ใชเ้ป็นกรณีศึกษาในงานวิจยันี< ไดแ้ก่ บริการเสียงรอสาย และบริการเลือกไม่
รับสาย นอกจากนั<นงานวจิยันี<ยงัไดพ้ฒันาระบบจดัการผูใ้ชง้าน และการตั<งค่าการใชง้านของระบบ
แบบรวมศูนยซึ์, งทาํให้ผูดู้แลระบบสามารถควบคุมการทาํงานของระบบได้ที,จุดเดียว โดยระบบ
พฒันาดว้ยโปรแกรม PHP, JAVAScript และใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล 

ผลการทดสอบพบวา่ Asterisk สามารถเขา้ถึงเพื,อใชง้านบริการเสริมดงักล่าวได ้ทาํให้
ระบบดงักล่าวมีความคล่องตวัในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ,งระบบที,มีการใช้งานเครื,องแม่ข่าย 
Asterisk หลาย ๆ เครื,องพร้อมกนั จากการทดสอบการใช้บริการเสียงเพลงรอสายและเลือกไม่
รับสาย ดว้ยเครื,องแม่ข่าย Asterisk เวอร์ชั,น 1.6 และ 1.8 พบวา่ระบบที,พฒันาสามารถทาํงานไดต้าม
ขอบเขตที,ตั<งไว ้
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ABSTRACT 

 
This thesis designs and develops value added service (VAS) in VoIP network to 

enhance the functionality of Asterisk. Normally, Asterisk is working in the control layer 

according to the next generation network (NGN) architecture. This research purposes the method 

to add more VASs on VoIP network based on Asterisk follow the NGN architecture. So, all 

VASs will be centralized in the application servers located in service layer. The users that register 

with Asterisk servers in the system can access and utilize the applications simultaneously. The 

case study applications that this research develops are call screening (CS) and ring back tone 

(RBT). In addition, this research develops the centralized user configuration and management 

system. So, the administrator can control the system from one place. The system was developed 

by using PHP, JAVAScript and MySQL as a database system. 

Testing results shown that users can access to use application with multiple Asterisk 
servers. As the result, the system is very flexible to be implemented in the system that consists of 
many Asterisk servers. Testing results indicate that RBT and CS service in the developed system 
can work well with Asterisk server version 1.6 and 1.8. The system can fully function as the 
targeted purposes. 
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บทที�  1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัมีการใชง้านเทคโนโลยี  VoIP  มากขึ�นเนื�องจากมีค่าบริการตํ�า  ในขณะที�
คุณภาพเสียงที�ไดก้็ใกลเ้คียงกบัโทรศพัทพ์ื�นฐานเดิม  (PSTN)  นอกเหนือจากอุปกรณ์  VoIP  ที�มีใน
ทอ้งตลาดแลว้ยงัมีซอฟแวร์  IP-PBX  ระบบเปิด  (open  source)  อยูห่ลายประเภท  โดยซอฟแวร์ที�
เป็นที�นิยมใช้กนัมากไดแ้ก่  Asterisk  ซึ� งมีฟังก์ชั�นการทาํงานพื�นฐานค่อนขา้งครบถว้น  และ
สามารถเพิ�มฟังก์ชั�นการทาํงานให้หลากหลายมากยิ�งขึ�น  จากงานวิจยัที�ผา่นมามีการพฒันาฟังก์ชั�น
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานของ  Asterisk  ใหค้รอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการทาํงานมาก
ยิ�งขึ�น  เช่น  ระบบสนบัสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของ  Asterisk1  โดยใช้ฟังก์ชั�น  AGI  
(Asterisk  Gateway  Interface)  ทาํงานร่วมกบั  PHP  พฒันาเป็นเวบ็เพื�อใชใ้นการกาํหนดค่าต่างๆ
ในระบบ  Asterisk  และการเพิ�มฟังก์ชั�นการทาํงานของแอสเทอริกส์ดว้ยพีเอชพี : กรณีศึกษาระบบ
แจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี2  โดยใช ้  AMI  (Asterisk  Manager  Interface) 
เป็นตวัจดัการ  API  ที�ใชสื้�อสารกบั  Asterisk  พฒันาเป็นเวบ็ไซด์  โดยมีการทาํงานอยูใ่นระดบัชั�น 
Control  Layer  ตามสถาปัตยกรรม  NGN  ดงัแสดงในรูปที�  1.1 

                                                      

1 ประณตพล ดลดุสิตา. (2552).  ระบบสนบัสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของไอพีพีบีเอก็ซ์แบบแอสเทอริกส์. 
2 ชานนทร์ อยูญ่าติมาก. (2553).  การพฒันาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี. 
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รูปที�  1.1  ระดบัชั�นการทาํงานของงานวจิยัที�ผา่นมาตามสถาปัตยกรรม  NGN 
 
 1.  ขอ้ดี  ของระบบบริการเสริมในงานวจิยัที�ผา่นมา 
   1.1  การใชง้าน  Asterisk  สามารถทาํไดง่้ายขึ�น 
   1.2  มีฟังกช์ั�นการทาํงานมากขึ�น 
 2.  ขอ้จาํกดั  ของระบบบริการเสริมในงานวจิยัที�ผา่นมา 
 2.1  ในกรณีที�  Softphone 1  และ  2  มีการเชื�อมต่อกบั  Server 1  อยูแ่ละตอ้งการใชง้าน
ระบบสนบัสนุนฯและระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงฯ  ที�เครื�อง  Server 1  จาํเป็นตอ้งติดตั�งบริการ
เสริมดงักล่าวทั�ง  2  บริการ  เพื�อให้  Softphone 1  และ  2  สามารถใชง้านได ้  และในกรณีที� 
Softphone 3  และ  4  มีการเชื�อมต่อกบั  Server 2  อยูแ่ละตอ้งการใชง้านระบบสนบัสนุนฯและ
ระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงฯ  ที�เครื�อง  Server 2  จาํเป็นตอ้งติดตั�งบริการเสริมดงักล่าวทั�ง  2  
บริการ  เพื�อให้  Softphone 3  และ  4  สามารถใชง้านได ้ และเมื�อมี  Asterisk  Server 3  เพิ�มเขา้มา 
เพื�อให้  Softphone 3  และ  4  เปลี�ยนไปใชง้าน  Server 3  ได ้ ที�เครื�อง  Server 3  จาํเป็นตอ้งติดตั�ง
บริการเสริมดงักล่าวทั�ง  2  บริการ  ซึ� งทาํใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการที�สะดวก  รวดเร็ว 
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   2.2  เมื�อระบบสนบัสนุนฯ  และระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงฯ  มีการปรับปรุง  หรือ
เปลี�ยนแปลง  ผูดู้แลระบบก็จาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงที�เครื�อง  Asterisk  ทั�ง  3  เครื�องที�
ใชง้าน 

งานวิจยันี� จึงนาํเสนอการออกแบบและพฒันาระบบบริการเสริมในโครงข่าย  VoIP  
ตามสถาปัตยกรรม  NGN  โดยใชบ้ริการเสริมเป็นกรณีศึกษา  2  บริการ  ระบบบริการเลือกไม่
รับสาย  (Call  screening)  และบริการเสียงเพลงรอสาย  (Ring  back  tone)  โดยมีการทาํงานอยูใ่น
ระดบัชั�น  Service  Layer  ตามสถาปัตยกรรม  NGN  ดงัแสดงในรูปที�  1.2 
 

 
 
รูปที�  1.2  ระดบัชั�นการทาํงานของงานวจิยัที�นาํเสนอตามสถาปัตยกรรม  NGN 
 
 3.  ขอ้ดี  ของงานวจิยัที�นาํเสนอ 
   3.1  บริการเสียงเพลงรอสาย  และบริการเลือกไม่รับสายจะถูกผนวกรวมบริการเขา้ดว้ยกนั
ไวที้�เครื�องแม่ข่ายศูนยก์ลางในระดบัชั�น  Service  Layer  เพื�อง่ายต่อการดูแลรักษา  ลดค่าใชจ่้าย  
และรองรับการพฒันาบริการใหม่ๆที�จะเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต 
   3.2  มีการพฒันาเป็นเวป็ไซด ์ ทาํใหส้ามารถใชง้าน  Asterisk  ไดง่้าย 
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   3.3  ในกรณีที�  Softphone 1  และ  2  มีการเชื�อมต่อกบั  Server 1  อยูแ่ละตอ้งการใชง้าน
ระบบบริการเสียงเพลงรอสายและบริการเลือกไม่รับสาย  เครื�อง  Server 1  สามารถเชื�อมต่อไปที� 
Server A  เพื�อให้  Softphone 1  และ  2  สามารถใชง้านได ้ และในกรณีที�  Softphone 3  และ  4  มี
การเชื�อมต่อกบั  Server 2  อยูแ่ละตอ้งการใชง้านระบบบริการเสียงเพลงรอสายและบริการเลือกไม่
รับสาย  เครื�อง  Server 2  สามารถเชื�อมต่อไปที�  Server A  เพื�อให้  Softphone 3  และ  4  สามารถ
ใชง้านได ้ และเมื�อมี  Asterisk  Server 3  เพิ�มเขา้มา  เพื�อให ้ Softphone 3  และ  4  เปลี�ยนไปใชง้าน 
Server 3  ได ้  เครื�อง  Server 3  สามารถเชื�อมต่อไปที�  Server A  เพื�อให้  Softphone 3  และ  4 
สามารถใชง้านได ้ ทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดส้ะดวก  รวดเร็ว 
   3.4 เมื�อระบบบริการเสียงเพลงรอสายและบริการเลือกไม่รับสาย  มีการปรับปรุงหรือ
เปลี�ยนแปลง  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขไดที้�เครื�อง  Server A  เพียงจุดเดียว 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

       1.  เพื�อออกแบบและพฒันาระบบบริการเสริม  2  แบบคือ  บริการเลือกไม่รับสาย  และบริการ
เสียงเพลงรอสายในโครงข่าย  VoIP  ให้มีการทาํงานอยู่ในระดบัชั�น  Service  Layer  ตาม
สถาปัตยกรรมของโครงข่าย  NGN  ได ้
       2.  เพื�อให้เครื�องแม่ข่าย  Asterisk  มากกวา่  1  ระบบ  สามารถเขา้ถึง  (access)  เพื�อใชง้าน
ระบบบริการเสริมที�รวมศูนยอ์ยูไ่ด ้

 

1.3  ขอบเขตงานวจัิย 

       วทิยานิพนธ์ฉบบันี� มีขอบเขตการวจิยัดงันี�  
1.  ออกแบบ  และพฒันาบริการเสริมสําหรับการใชง้าน  IP-PBX  (เลือกใช ้ Asterisk  ซึ� งเป็น

ซอฟแวร์ระบบเปิด)  โดยบริการเสริมดงักล่าวจะเป็นไปตามโครงสร้างของโครงข่าย  NGN (Next 
Generation  Network – NGN)  กล่าวคือบริการเสริมจะถูกแยกการทาํงานไปอยูใ่นชั�น  (layer)  ที�สูง
กวา่ชั�น  Control  Layer  ซึ� งจะทาํให้ระบบ  IP-PBX  หลายๆ  ระบบสามารถเขา้ใชบ้ริการเสริมที�
พฒันาขึ�นไดเ้หมือนกนั 

2.  บริการเสริมที�จะพฒันาในวทิยานิพนธ์นี� มี  2  บริการ  ไดแ้ก่  บริการเสียงเพลงรอสาย (Ring  
Back  Tone – RBT)  และบริการเลือกไม่รับสาย  (Call screening)  

3.  ผูใ้ชง้านในระบบมี  2  ประเภท  ไดแ้ก่  ผูดู้แลระบบ  และผูใ้ชง้านทั�วไป 
4.  ผูดู้แลระบบ  (Administrator)  สามารถ 

 4.1  เพิ�ม/ลด  ผูใ้ชง้านในระบบได ้
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 4.2  แกไ้ขสิทธิm ของผูใ้ชไ้ด ้
 4.3  เพิ�ม/ลด  จาํนวนเสียงขอ้ความตอ้นรับใหก้บัระบบสาํหรับบริการ  Call-Screening แบบ  
IVR  ได ้
 4.4  เพิ�ม/ลด  จาํนวนเสียงเพลงรอสายใหก้บัระบบสาํหรับบริการ  Ring  Back  Tone  ได ้
  4.5  กาํหนดค่าที�จาํเป็นสาํหรับเครื�อง  Asterisk  เครื�องใหม่ผา่นหนา้เวบ็ได ้
 5.  ผูใ้ชง้านทั�วไป  (User)  สามารถใชง้านบริการเสริม  โดยการกาํหนดรายละเอียดดงัต่อไปนี�
ผา่นเวบ็ 
 5.1  บริการเพลงรอสาย 
   5.1.1  สามารถเพิ�ม/ลด/แกไ้ข/เรียกดู  การตั�งค่าเพลงรอสายสาํหรับเบอร์ที�โทรเขา้มาได ้
   5.1.2  สามารถกาํหนดเพลงรอสายใหก้บัเบอร์ที�โทรเขา้  ตามวนั  เวลา  และเทศกาลได ้
   5.1.3  ระบบจะมีเพลงใหเ้ลือก  (default)  อยา่งนอ้ย  5  เพลง  โดยผูใ้ชง้านสามารถเพิ�ม
เพลงใหม่เขา้ในระบบส่วนตวัของตนเอง 
 5.2  บริการเลือกไม่รับสาย 
   5.2.1  สามารถเพิ�ม/ลด/แกไ้ข/เรียกดู  เบอร์ที�ไม่ตอ้งการรับสายได ้
   5.2.2  ในกรณีที�ไม่ตอ้งการรับสาย  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกให้ผูที้�โทรเขา้ไปไดย้ินเสียง
สายไม่วา่ง  (busy),  โอนสายเขา้ระบบฝากขอ้ความ  (voice mail)  หรือมีระบบตอบรับอตัโนมติั  
(Interactive Voice Response – IVR)  โดยการเลือกไม่รับสายนั�นผูใ้ชง้านอาจจะกาํหนดจากเบอร์
โทรเขา้  วนั  เวลา  หรือเทศกาลได ้
   5.2.3  สาํหรับกรณีระบบ  IVR  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเสียง  IVR  ที�มีอยูใ่นระบบอยา่ง
นอ้ย  5  เสียง 
       6.  วทิยานิพนธ์ฉบบันี�จะสาธิตการใชง้านกบัเครื�อง  Asterisk  server 2  รุ่น  ไดแ้ก่รุ่น  1.6  และ 
1.8  เพื�อแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ชง้านที�อยูภ่ายใตเ้ครื�องแม่ข่ายแตกต่างเวอร์ชั�นกนัสามารถเขา้ใชบ้ริการ
เสริมที�พฒันาขึ�นไดเ้หมือนกนั 
 7.  ระบบมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลการใชง้านแบบรวมศูนย ์
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1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.  สามารถพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พื�อใชก้าํหนดค่าเบื�องตน้ให้กบั  Asterisk  ให้สามารถใช้
งานร่วมกบัเครื�องแม่ข่ายศูนยก์ลางได ้ แทนการกาํหนดค่าแบบเดิมที�เป็นแบบ  Command  Line  ทาํ
ใหง่้ายต่อการใชง้านในกรณีที�มีเครื�อง  Asterisk  ใหม่ในระบบ 
 2.  ตวัโปรแกรมมีความง่ายต่อการใชง้าน  ไม่ขึ�นกบัระบบ  เพราะเป็นการควบคุมผา่นเวบ็
บราวเซอร์ 
 3.  ผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบบริการเสียงเพลงรอสายและบริการเลือกไม่รับสาย ได ้
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บทที� 2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

ในวิทยานิพนธ์นี   มีทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งในดา้นต่างๆ  เพื�อช่วยในการพฒันาระบบ  คือ 
สถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN,  Ring  Back  Tone,  Call  Screening  รวมถึงงานวิจยัและผลงานที�
เกี�ยวขอ้ง 
 
2.1  ความรู้พื"นฐานของระบบโครงข่าย NGN1 

Next  Generation  Network  (NGN)  โครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคม  ที�มีการใชง้านอยู่
ปัจจุบนั  2  ประเภท  คือ  โครงข่ายให้บริการเสียงพูด  (Voice  Network)  และโครงข่ายเพื�อให้
บริการขอ้มูล  (Data  Network)  เนื�องจากการพฒันาเทคโนโลยีการเปลี�ยนแปลงทางดา้นการตลาด
ในการให้บริการโทรคมนาคมที�ตอ้งการความรวดเร็ว  รวมทังการดูแลบาํรุงรักษาโครงข่ายชนิด
ต่างๆ  ทาํให้เกิดความสินเปลือง  และเป็นการยากที�จะสร้างบริการใหม่ให้ทนั  และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ  ดงันันจึงไดเ้กิดโครงข่ายใหม่ที�รวมเอา  Voice  Network  และ  Data  Network  เขา้
ดว้ยกนั  จึงเกิด  Next  Generation  Network  (NGN)  หรือ  เรียกวา่  Voice  Data  Convergence  ไป
ในทิศทางเดียวกนั  คือ  สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้สมือนเป็นโครงข่ายเดียวกนัเพื�อประโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ  เช่น  ง่ายต่อการดูแลบาํรุงรักษา  ลดค่าใชจ่้าย  และรองรับการพฒันาบริการใหม่ๆ  ที�จะ
เกิดขึนไดใ้นอนาคตไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ  และรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และ
ความต้องการการใช้ในอนาคตได้เพิ�มขึ นอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเพิ�มขึ นของ 
Multimedia  Traffic  บนอินเตอร์เน็ต  ดงันันการให้บริการดา้นโทรคมนาคมจึงมีความจาํเป็นตอ้ง
เปลี�ยนแปลงทางด้านสถาปัตยกรรมโครงข่ายใหม่  เพื�อให้เกิดการบริการที�หลากหลาย  มีการ
ควบคุมจากศูนยก์ลาง  โดยให้โครงข่ายอยูใ่กลผู้ใ้ชม้ากที�สุด  หรือ  เรียกวา่  Edge  Switch  การรวม
โครงข่ายในลกัษณะนีทาํให้เกิดการลดตน้ทุนให้ตํ�าลง  เพื�อทาํให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั 
เพิ�มความคล่องตวัในการบริหารการจดัการโครงข่าย 

Next  Generation  Network  (NGN)  ถูกนิยามโดย  ITU-T  คือโครงข่ายโทรคมนาคม
แบบ  packet-based  ที�สามารถรองรับบริการอนัหลากหลายในการสื�อสารโทรคมนาคมได ้ และ
สามารถเชื�อมต่อใชโ้ครงข่ายสื�อสารความเร็วสูงไดห้ลากหลาย  โดยมีคุณภาพของขอ้มูลการสื�อสาร
                                                      

1 ปรเมศวร์ กุมารบุญ. (2552). จาก http://www.torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=21. 
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ที�มีประสิทธิภาพ  (QoS;  Quality  of  Service)  อยา่งดีในการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายโทรคมนาคม
ประเภทต่างๆ  โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงเครือข่ายของผูใ้ห้บริการที�มีความแตกต่างๆ  ทังยงั
รองรับการใชง้านแบบเคลื�อนที�ซึ� งรองรับใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชโ้ครงข่ายไดทุ้กหนทุกแห่ง 
       2.1.1  ปัจจยัที�ผลกัดนัใหเ้กิด  NGN2  

2.1.1.1  การเพิ�มขึ นของข้อมูลชนิดมัลติมีเดียโดยการเพิ�มขึ นในด้านปริมาณ  และ
ประเภทของการบริการ  ดงันันโครงข่าย  NGN  สามารถรองรับแบนวิดท ์ (Bandwidth)  ที�มากขึน 
และประเภทที�เกิดขึนทัง  เสียง  วดีีโอ  และขอ้มูล 

2.1.1.2  ระดบัความตอ้งการบริการที�หลากหลาย  (Multiple Degrees Services Aspects) 
เนื�องจากการเพิ�มขึ นของการใช้งานในด้านข้อมูล  จากการใช้งานจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โครงข่าย  LAN  และอินเตอร์เน็ต ดงันันโครงข่ายโทรคมนาคมจึงมีความจาํเป็นในการเตรียมขีด
ความสามารถในการรองรับความตอ้งการดงักล่าว  เช่น  การกาํหนดให้มีการรับประกนัคุณภาพ
บริการในหลายระดบั  (Multiple – Class Of Quality Of Services : QoS)  การมีระดบัการรับประกนั
ความปลอดภยัของขอ้มูล  (Security  Insurance  Levels)  และการกาํหนดขอบข่ายการเคลื�อนยา้ย
อุปกรณ์  (Ranges  Of  Mobility)  ซึ� งโครงข่าย  NGN  มีความสามารถในการตอบสนองลกัษณะ
ดงักล่าวได ้ โดยการรวมเอา  IP  Technology  และ  ATM  Technology  ซึ� งเป็นทางออกของความ
ตอ้งการดงักล่าว  ดงันันผูใ้ชบ้ริการจาํเป็นตอ้งรองรับความตอ้งการดงักล่าว 

2.1.1.3  จาํนวนปริมาณขอ้มูลประเภท  Packet  เพิ�มมากขึน   
2.1.1.4  การพฒันาที�กา้วหนา้ของเทคโนโลยี  IP,  ATM  และ  Voice Over Packet 

Network  เนื�องจากในปัจจุบนั  ไดมี้การพฒันามาตรฐานการเชื�อมต่ออยา่งสมบูรณ์  ระหวา่งผูผ้ลิต
อุปกรณ์  กบัการพฒันาเทคโนโลยี  Voice  Packet  Network  เช่น  VoIP,  VoATM,  VoDSL,  VoIP 
mobile. 

2.1.1.5  การพฒันาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีไร้สาย  (Wireless Technology)  
จากการพฒันาของโครงข่ายไร้สายไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
                                                      

2 ปริยทุธ สายอรุณ. (2553). จาก http://ongosk.blogspot.com/2010/07/itm-640-id.html. 
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       2.1.2  สถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN3 
 

 
 
รูปที�  2.1  สถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN 
 
ที�มา  :  http://www.ipv4.com/articles/general/Next-Generation-Networking.htm 
 
 จากรูปที�  2.1  โครงข่าย  NGN  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  4  ระดบัชัน  ดงันี  

2.1.2.1  Access  Layer  เป็นระดบัชันอุปกรณ์ปลายทาง  (Client) 

 เนื�องจากสถาปัตยกรรมจะสามารถรองรับการติดต่อเขา้ใช้งานหลายๆ  ระบบ 
เช่น  Enterprise  Customer,  Remote  Office / SOHO,  Resident  Users,  Mobile  ลกัษณะการรับส่ง
จะเป็น  Packet 

2.1.2.2  Transport  Layer  หรือ  Infrastructure  จะประกอบไปดว้ย  Media  Gateway 
ซึ� งทาํหนา้ที�เชื�อมต่อกบัโครงข่าย  Access  หรือ  Transport  โดยที�  Media  Gateway  จะถูกควบคุม
การทาํงานดว้ย  Media  Controller  หรือ  Softswitch  ใน  Control  Layer 

2.1.2.3  Control  Layer  หรือ  Call  Processing  โดยทั�วไปจะประกอบดว้ย  Softswitch, 
Media  Gateway  Controller  หรือ  Call  Agent  มีหนา้ที�ในการเลือกเส้นทางโดยการรองรับ
สัญญาณควบคุมในมาตรฐานต่างๆ  ทังแบบ  Circuit  Switching  และ  Packet  Switching  เช่น 

                                                      

3 ปรเมศวร์ กุมารบุญ. (2552). จาก http://www.torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=21. 
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Signaling  System  No.7  (SS7),  Session  Initiation  Protocol  (SIP),  Media  Gateway  Control 
(MEGACO),  Media  Gateway  Control  Protocol  (MGCP)  และ  H.323  และอื�นๆ  และยงัทาํ
หนา้ที�แปลงสัญญาณควบคุมจากมาตรฐานหนึ�งไปมาตรฐานหนึ�ง 

2.1.2.4 Service  Layer  หรือ  Applications  โดยทั�วไปจะประกอบดว้ยส่วนของ 
Application  Service  ซึ� งทาํหนา้ที�เป็นการใหบ้ริการเสริม  หรือ  Voice  Added  ต่างๆ  ซึ� งมีลกัษณะ
คลา้ยกบัโครงข่าย  PSTN  ที�มีการใชร่้วมกบัโครงข่าย  IN  (Intelligence  Network)  ส่วนนีจะ
ควบคุมโดย  Media  Gateway  Controller  ที�มีอยูใ่น  Softswitch 
        2.1.3  ขอ้ดีของโครงข่าย  NGN 

2.1.3.1  โครงสร้างของโครงข่ายจะเปลี�ยนไปจากเดิมที�แยกตามบริการแต่ละประเภท  
เป็นโครงข่ายหลกัเดียวสําหรับบริการทุกประเภท  ทังบริการโทรศพัทบ์า้น  บริการต่อเขา้โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต  หรือแมแ้ต่บริการติดต่อสื�อสารจากโทรศพัทเ์คลื�อนที�  โดยขอ้มูลจะถูกขนส่งโดยใช้
โครงข่ายไอพีเป็นหลกั  ซึ� งขอ้มูลทุกชนิดจะถูกรับส่งเป็นกลุ่มขอ้มูลหรือแพกเก็ต  (Packet) 

2.1.3.2  โครงข่าย  NGN  จะมีการแบ่งชันทาํหนา้ที�ต่างๆกนัอยา่งชดัเจน 
2.1.3.3  จุดเชื�อมต่อต่างๆ  (ระหวา่งชันภายในโครงข่าย  ระหวา่งโครงข่ายกบัผูใ้ช ้ หรือ

ระหวา่งโครงข่ายกบัโครงข่ายอื�น)  เป็นจุดเชื�อมต่อดว้ยมาตรฐานเปิดที�ถูกกาํหนดไวช้ดัเจน  ทาํให้
การเชื�อมต่อและทาํงานร่วมกนัไม่มีปัญหา 
 

2.2  ความรู้พื"นฐานของบริการเสียงเพลงรอสาย  ของระบบโทรศัพท์มือถือปัจจุบัน 
เสียงรอสาย  (Ring  Back  Tone-RBT)  เป็นการบ่งชีดว้ยเสียงที�ปลายทางจะไดย้ินบน

สายโทรศพัท ์ หลงัจากตน้ทางไดก้ดเลขหมาย และก่อนที�อีกฝ่ายจะรับสาย  เสียงรอสายนีมกัจะเล่น
ซํ าเพื�อทาํใหแ้น่ใจวา่ปลายทางรู้วา่สายของตน้ทางกาํลงัมีการเรียกเขา้  ในปัจจุบนัเสียงรอสายไดท้าํ
ใหเ้ป็นส่วนตวัมากขึน  โดยตน้ทางสามารถเลือกเสียงรอสายไดเ้อง 

การบริการที�เรียกวา่เสียงเพลงรอสายนันจะเกิดขึนเมื�อมีการโทร  ชุมสายจะทาํการเชื�อม
ต่อไปยงัระบบเสียงรอสาย เพื�อสร้างเสียงเพลงออกมา  (โดยระบบจะตรวจสอบไดจ้ากหมายเลข
โทรศพัทข์องผูโ้ทรเขา้มา)  เมื�อปลายทางรับสายระบบจะตดัการเชื�อมต่อใหเ้ป็นแบบปกติ 
มีหลายวธีิการที�จะทาํใหชุ้มสายแทนที�เสียงรอสายแบบเดิมที�เป็นแบบ “เสียงกริ�ง”เป็นสัญญาณเสียง
รอสายตามที�ลูกคา้ตอ้งการ  ซึ� งบริการเสียงเพลงรอสายนันจะได้รับความคุม้ครองทางกฎหมาย
ภายในเครือข่ายของบริการนัน  ในการให้บริการนันจะประกอบไปด้วยส่วนสําคญั 2 ส่วนที�
เชื�อมต่อกบัระบบชุมสาย  คือส่วนที�เชื�อมต่อกบัชุมสายตน้ทาง  หรือชุมสายปลายทาง  และระบบ
เสียงเพลงรอสาย  ซึ� งโครงสร้างและการทาํงานดงัแสดงในรูปที�  2.2 
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รูปที�  2.2  แสดงการเชื�อมต่อของระบบเพลงรอสายในขณะที�เส้นปะ  แสดงการทาํงานของระบบ            

เสียงเพลงรอสาย 
 
ที�มา  :  http://rbth.com/ringbacktones/ringbacktones_call_flow.htm 
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รายละเอียดลาํดบัการทาํงานของระบบเสียงเพลงรอสาย  ดงัแสดงในรูปที�  2.3 
 

 
 
รูปที�  2.3  แสดงรายละเอียดลาํดบัการทาํงานของระบบเสียงเพลงรอสาย 
 
ที�มา  :  http://rbth.com/ringbacktones/ringbacktones_call_flow.htm 
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 จากรูปที�  2.3  อธิบายการทาํงานของระบบเสียงเพลงรอสาย  ดงันี  
1)  เมื�อหมายเลขตน้ทางโทรออก  จะมีการเชื�อมต่อกบัชุมสายตน้ทาง 
2)  ชุมสายตน้ทางเชื�อมต่อไปที�ระบบเสียงเพลงรอสายเพื�อร้องขอการติดต่อกบัชุมสาย

ปลายทาง 
3)  ระบบเสียงเพลงรอสายตอบรับการร้องขอการติดต่อไปที�ชุมสายตน้ทาง 
     3.1)  สร้างวงจรรองรับสาํหรับสัญญาณเสียงในกรณีที�มีการตังเสียงเพลงรอสาย 
4)  ชุมสายตน้ทางส่งสัญญาณเสียงเพลงรอสายไปยงัหมายเลขตน้ทาง และหยดุเล่น

เสียงเพลงรอสายเมื�อปลายทางไม่รับสายในเวลาที�กาํหนด 
5)  ระบบเสียงเพลงรอสายทาํการร้องขอการติดต่อกบัชุมสายปลายทาง 
6)  ชุมสายปลายทางตอบรับการร้องขอการติดต่อไปที�ระบบเสียงเพลงรอสาย 
7)  ชุมสายปลายทางส่งสัญญาณเสียงกริ�งไปที�หมายเลขปลายทาง 
8)  ชุมสายปลายทางแจง้สถานะของหมายเลขปลายทางวา่วา่งหรือไม่ไปที�ระบบ

เสียงเพลงรอสาย 
9)  หมายเลขปลายทางรับสาย 
10)  ชุมสายปลายทางสร้างวงจรรองรับสาํหรับสัญญาณเสียงเพื�อการสนทนา 
11)  ระบบเสียงเพลงรอสายหยดุการเล่นเสียงเพลงรอสายและตอบรับสัญญาณเสียงเพื�อ

การสนทนา 
 11.1)  หยดุการเล่นเสียงเพลงรอสายตามที�ไดต้ังไว ้
12)  เชื�อมต่อเพื�อสนทนา 
13)  หมายเลขตน้ทางยกเลิกการติดต่อ 
14)  ชุมสายตน้ทางส่งขอ้ความไปบอกที�ระบบเสียงเพลงรอสายเพื�อยกเลิกการติดต่อ 
15)  ระบบเสียงเพลงรอสายตอบรับขอ้ความและยกเลิกการใชง้าน  Timeslot  นันๆ 
16)  ระบบเสียงเพลงรอสายส่งขอ้ความไปบอกที�ชุมสายปลายทางเพื�อยกเลิกการติดต่อ 
17)  ชุมสายปลายทางตอบรับขอ้ความและยกเลิกการใชง้าน  Timeslot  นันๆ 
18)  ชุมสายปลายทางยกเลิกการเชื�อมต่อ 
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การเชื�อมต่อระบบเสียงเพลงรอสายเขา้กบัชุมสายของผูใ้ห้บริการปลายทาง  
ดงัแสดงในรูปที�  2.4 
 

 
 
รูปที�  2.4  แสดงการเชื�อมต่อระบบเสียงเพลงรอสายเขา้กบัชุมสายของผูใ้หบ้ริการปลายทาง 
 
ที�มา  :  http://rbth.com/ringbacktones/ringbacktones_call_flow.htm 
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ลาํดบัการทาํงานของเสียงเพลงรอสายที�ชุมสายปลายทาง  ดงัแสดงในรูปที�  2.5 
 

 
 
รูปที�  2.5  แสดงลาํดบัการทาํงานของเสียงเพลงรอสายที�ชุมสายปลายทาง 
 
ที�มา  :  http://rbth.com/ringbacktones/ringbacktones_call_flow.htm 
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 จากรูปที�  2.5  อธิบายการทาํงานของเสียงเพลงรอสายที�ชุมสายปลายทาง  ดงันี  
1)  เมื�อหมายเลขตน้ทางโทรออก  จะมีการเชื�อมต่อกบัชุมสายตน้ทาง 
2)  ชุมสายตน้ทางเชื�อมต่อไปที�ชุมสายปลายทางเพื�อร้องขอการติดต่อกบัหมายเลข 

ปลายทาง 
3)  ชุมสายปลายทางเชื�อมต่อไปที�ระบบเสียงเพลงรอสายเพื�อร้องขอการติดต่อกบั

ชุมสายตน้ทาง 
4)  ระบบเสียงเพลงรอสายตอบรับการร้องขอการติดต่อไปที�ชุมสายปลายทาง 
5)  ชุมสายปลายทางตอบรับการร้องขอการติดต่อไปที�ชุมสายตน้ทาง 
  5.1)  สร้างวงจรรองรับสาํหรับสัญญาณเสียงในกรณีที�มีการตังเสียงเพลงรอสาย 
  5.2)  ชุมสายปลายทางตอบรับและสร้างวงจรรองรับสัญญาณเสียงไปที�ชุมสายตน้

ทาง 
6)  ชุมสายตน้ทางส่งสัญญาณเสียงเพลงรอสายไปยงัหมายเลขตน้ทางและหยดุเล่น

เสียงเพลงรอสายเมื�อปลายทางไม่รับสายในเวลาที�กาํหนด 
7)  ระบบเสียงเพลงรอสายทาํการร้องขอการติดต่อกบัชุมสายปลายทาง 
8)  ชุมสายปลายทางตอบรับการร้องขอการติดต่อไปที�ระบบเสียงเพลงรอสาย 
9)  ชุมสายปลายทางส่งสัญญาณเสียงกริ�งไปที�หมายเลขปลายทาง 
10)  ชุมสายปลายทางแจง้สถานะของหมายเลขปลายทางวา่วา่งหรือไม่ไปที�ระบบ

เสียงเพลงรอสาย 
11)  หมายเลขปลายทางรับสาย 
12)  ชุมสายปลายทางสร้างวงจรรองรับสาํหรับสัญญาณเสียงเพื�อการสนทนา 
13)  ระบบเสียงเพลงรอสายหยดุการเล่นเสียงเพลงรอสายและตอบรับสัญญาณเสียงเพื�อ

การสนทนา 
 13.1)  หยดุการเล่นเสียงเพลงรอสายตามที�ไดต้ังไว ้
14)  เชื�อมต่อเพื�อสนทนา 
15)  หมายเลขตน้ทางยกเลิกการติดต่อ 
16)  ชุมสายตน้ทางส่งขอ้ความไปบอกที�ระบบเสียงเพลงรอสายเพื�อยกเลิกการติดต่อ 
17)  ระบบเสียงเพลงรอสายตอบรับขอ้ความและยกเลิกการใชง้าน  Timeslot  นันๆ 
18)  ระบบเสียงเพลงรอสายส่งขอ้ความไปบอกที�ชุมสายปลายทางเพื�อยกเลิกการติดต่อ 
19)  ชุมสายปลายทางตอบรับขอ้ความและยกเลิกการใชง้าน  Timeslot  นันๆ 
20)  ชุมสายปลายทางยกเลิกการเชื�อมต่อ 
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ซึ� งการเชื�อมต่อและการตังค่าต่างๆดังที�กล่าวมาแล้วนันเป็นสิ� งจาํเป็นเมื�อต้องการ
ใหบ้ริการเสียงเพลงรอสาย 

ตวัอย่าง  ผูใ้ช้ที�เป็นสมาชิกบริการเสียงเพลงรอสายในระบบโทรศพัท์มือถือ  DTAC 
สามารถกาํหนดค่าต่างๆ  ผา่นหนา้  web  page  ไดด้งันี  

1) เพลงพิเศษคนพิเศษ  โดยมีการกาํหนดเบอร์และเสียงเพลงรอสาย 

 

 

รูปที�  2.6  การตังค่าเพลงพิเศษคนพิเศษ 
 
ที�มา  :  http://www.dtacmusic.com/ring4u/web/index.jsp 
 

2) เปลี�ยนอารมณ์ตามเวลา  โดยมีการกาํหนดช่วงเวลาและเสียงเพลงรอสาย 

 
รูปที�  2.7  การตังค่าเปลี�ยนอารมณ์ตามเวลา 
 
ที�มา  :  http://www.dtacmusic.com/ring4u/web/index.jsp 
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3) เพลงพิเศษวนัพิเศษ  โดยมีการกาํหนดวนัที�-เดือน-ปี  และเสียงเพลงรอสาย 

 
 
รูปที�  2.8  การตังค่าเพลงพิเศษ  วนัพิเศษ 
 
ที�มา  :  http://www.dtacmusic.com/ring4u/web/index.jsp 

 
การทาํงานของบริการเสียงเพลงรอสาย 
1) เมื�อผูใ้ช้งานโทรศพัท์ทาํการโทรหาเบอร์ที�ไม่มีเสียงเพลงรอสายในระบบจะไดย้ิน 

ringing 
2)  เมื�อผูใ้ชง้านโทรศพัทท์าํการโทรหาเบอร์ที�มีเสียงเพลงรอสายในระบบ 
 2.1)  กรณีไม่มีการกาํหนดค่า  เพลงพิเศษคนพิเศษ  เปลี�ยนอารมณ์ตามเวลา  และ

เพลงพิเศษวนัพิเศษ  หรืออยูน่อกช่วงเวลาที�ตังไว ้ จะไดย้ินเสียงเพลงรอสายในระบบวนไปเรื�อยๆ 
และในแต่ละครั งที�ทาํการโทรจะไดย้นิเพลงที� 1  โดยการสุ่ม 

 2.2)  กรณีมีการกาํหนดค่าไว ้
2.2.1) เพลงพิเศษคนพิเศษ  ไม่วา่ช่วงเวลาใดถา้เบอร์พิเศษทาํการโทรก็จะไดย้ิน

แต่เพลงที�ปลายทางกาํหนดไวต้ลอด 
2.2.2) เปลี�ยนอารมณ์ตามเวลา  ทุกเบอร์ที�โทรเขา้มาในช่วงเวลาที�กาํหนดไว ้จะ

ไดย้นิเสียงเพลงที�ตังไว ้
2.2.3) เพลงพิเศษวนัพิเศษ  ทุกเบอร์ที�โทรเขา้มาในวนัพิเศษที�กาํหนดไวจ้ะได้

ยนิเสียงเพลงที�ตังไว ้
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2.3  ความรู้พื"นฐานของบริการเลอืกไม่รับสาย  ของระบบโทรศัพท์มือถือปัจจุบัน 
บริการเลือกไม่รับสาย  (Call  Screening)  คือบริการที�ช่วยให้คุณเลือกไม่รับสายในบาง

ช่วงเวลาที�ไม่สะดวก  หรือไม่สามารถรับสายได ้โดยมีโครงสร้างการทาํงานดงัแสดงในรูปที�  2.9 
 

 
รูปที�  2.9  โครงสร้างการทาํงานของบริการเลือกไม่รับสาย 
 
 จากรูปที�  2.9  อธิบายการทาํงานของบริการเลือกไม่รับสายไดด้งันี  

1)  เมื�อหมายเลขตน้ทางโทรออก  จะทาํการเชื�อมต่อไปที�ชุมสายตน้ทาง 
2)  ชุมสายทาํการตรวจสอบการตังค่าเลือกไม่รับสายจากระบบ  Call  screening 
3)  ระบบ  Call  screening  จะมีขอ้มูลการตังค่าเลือกไม่รับสายของเบอร์ปลายทาง 
4)  ตอบกลบับริการไปที�ชุมสาย 

  บริการเลือกไม่รับสาย ของระบบโทรศพัทมื์อถือ  ปัจจุบนัมี  3  แบบ  ดงันี  
1)  เสียงสายไม่วา่ง  (Busy  tone) 
2)  ระบบฝากขอ้ความเสียง  (Voicemail) 
3)  ระบบเสียงตอบรับอตัโนมติั  (IVR)  โดยจะมีใหผู้ใ้ชเ้ลือก  5  ขอ้ความเสียง 
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 ตวัอยา่งการตังค่าผา่น  web  page  ของผูใ้ชร้ะบบโทรศพัทมื์อถือ  DTAC 
 

 
 
รูปที�  2.10  การตังค่า  Call  screening 
 
ที�มา  :  www.dtac.co.th 
 

 การทาํงานของบริการเลือกไม่รับสาย 
1) ผูใ้ช้จะตอ้งทาํการตังช่วงเวลาเลือกไม่รับสายสําหรับแต่ละหมายเลขที�ไม่ตอ้งการ

รับสาย พร้อมกบัเลือกรูปแบบของบริการเลือกไม่รับสายใหก้บัหมายเลขนันๆ 
2)  เมื�อมีการโทรเขา้มาในช่วงเวลาที�ไดก้าํหนดไว ้ก็จะเขา้สู่บริการเลือกไม่รับสายตาม

รูปแบบต่างๆที�ไดก้าํหนดไวใ้นช่วงเวลานัน 
 

2.4  ผลงานวจัิย/ผลติภัณฑ์ ที�เกี�ยวข้อง 

 2.4.1  ระบบสนบัสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของ  Asterisk4 
 ในการทาํงานของระบบสนบัสนุนนัน  จะทาํงานในระดบั  Application  Layer  หรือใน
ระดบัชัน  Control  Layer  ตามสถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN  โดยระบบสนบัสนุนฯ  จะทาํหนา้ที�
กาํหนดการทาํงานต่างๆ  ของ  Asterisk  ผา่นทาง  Web  Interface  โดยที�ผูใ้ชง้านสามารถเรียกใช้
งานผา่น  Browser  ทั�วไปได ้ เช่น  Internet  Explorer  หรือ  Fire  Fox  เป็นตน้  ซึ� งระบบที�พฒันาจะ
มี  Interface  เป็นภาษาไทย  ทาํให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ  และง่ายต่อการใช้งาน  โดยตวั
โปรแกรมจะสร้างไฟล์ที�จาํเป็นต่อการทาํงานของ  Asterisk  ขึนมาจากค่าที�ผูใ้ชก้าํหนดไว ้ จากนัน

                                                      

4 ประณตพล ดลดุสิตา. (2552).  ระบบสนบัสนุนการกาํหนดค่าการทาํงานของไอพีพีบีเอก็ซ์แบบแอสเทอริกส์. 
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ตวัโปรแกรมจะทาํหนา้ที�นาํไฟลที์�สร้างขึนไปทบัไฟล์ของเดิมที�มีอยู ่ ก็จะทาํให้  Asterisk  สามารถ
ทาํงานไดต้ามความตอ้งการ  ดงัแสดงในรูปที�  2.11 

 
รูปที�  2.11  ภาพรวมการทาํงานของระบบสนบัสนุนฯ  
 
 2.4.2  การเพิ�มฟังกช์ั�นการทาํงานของแอสเทอริกส์ดว้ยพีเอชพี  :  กรณีศึกษาระบบแจง้ข่าวสาร
ดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี5  
  ลกัษณะการทาํงาน คือใช้  PHP  สร้างหน้าเวบ็อินเตอร์เฟส  เพื�อจดัการฟังก์ชั�นการ
ทาํงานต่างๆ  ซึ� งจะทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูลในการเก็บขอ้มูลต่างๆของระบบ  ส่วนการทาํงานของ 
Asterisk  จะใชค้าํสั�ง  AMI  สื�อสารกบั  PHP  ผา่นทาง  Socket  ในส่วนของฐานขอ้มูล  Asterisk  
จะติดต่อผา่นทาง  AGI (Asterisk  Gateway  Interface)  ซึ� งเป็นช่องทางที�ทาํให้สามารถสื�อสารผา่น
ทาง  Stdin  และ  Stdout  ดว้ย  PHP  ทาํให้สามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ย  PHP  ได ้ และการ
ทาํงานในส่วนของสื�อสารกบัโทรศพัทไ์อพีจะทาํงานผา่นระบบ  IVR (Interactive Voice Response) 
ตอบโตก้นัระหว่าง  Asterisk  กบัโทรศพัทไ์อพี  กรณีศึกษาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติั
                                                      

5 ชานนทร์ อยูญ่าติมาก. (2553).  การพฒันาระบบแจง้ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติัผา่นโทรศพัทไ์อพี. 
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ผา่นโทรศพัท์ไอพี เป็นการนาํเทคโนโลยี  VoIP  มาประยุกต์ใช้งานโดยใช้  Asterisk  มาเป็น
ศูนยก์ลางการรับฝากขอ้ความเสียง  มีการจดัการควบคุมระบบผา่นหนา้เวบ็ไซด์  และระบบ  IVR 
ผูใ้ชง้านสามารถฝากขอ้ความเสียงผ่านทางเวบ็เพจหรือระบบโทรศพัทไ์อพี  เมื�อถึงเวลาที�กาํหนด
ระบบจะสามารถโทรศพัท์ออกไปแจง้ให้ผูรั้บทราบโดยอตัโนมติั  ซึ� งมีการทาํงานอยูใ่นระดบัชัน 
Control Layer  ตามสถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN 

 จากการศึกษาการใชง้านบริการต่างๆและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ที�นาํเสนอ 
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัไดด้งัตารางที�  2.1 

 
ตารางที�  2.1  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของงานวจิยัและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์นี  

 
คุณสมบติั ระบบสนบัสนุนการ

กาํหนดค่าการทาํงาน
ของ Asterisk 

กรณีศึกษาระบบแจง้
ข่าวสารดว้ยเสียงอตัโนมติั
ผา่นโทรศพัทไ์อพี 

งานวจิยัที�
นาํเสนอ 

1. ติดตังบริการเสริมที�เครื�อง
แม่ข่ายศูนยก์ลาง 

  � 

2. ติดตัง Database Server ที�
เครื�องแม่ข่ายศูนยก์ลาง 

  � 

3. ขอ้มูลการใชง้าน(CDR) 
รวมอยูที่�เครื�องแม่ข่ายจุดเดียว 

  � 

4. เมื�อมีการปรับปรุงหรือ
เปลี�ยนแปลงทาํที�จุดเดียว 

  � 

5. ผูใ้ชง้านสามารถเปลี�ยนค่า
การใชง้านของตนเองได ้

� � � 

6. สร้างไฟลที์�จาํเป็นต่อการใช้
งาน Asterisk 

� � � 

7. สร้าง SIP User � � � 

8. สร้างกลุ่ม User � � � 

9. รองรับการเพิ�มเครื�อง IP-
PBX server ต่างรุ่นได ้ 

  � 
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บทที�  3 

การออกแบบและพฒันาระบบ 
 
3.1  แนวทางการวจัิยและพฒันา 

งานวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  ออกแบบ  และพฒันาระบบบริการเสียงรอสายและ
เลือกไม่รับสายเป็นกรณีศึกษาในโครงข่าย  VoIP  ให้มีโครงสร้างการทาํงานเป็นไปตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรม  NGN  คือระบบมีการควบคุมและจดัการจากเครื�องแม่ข่ายศูนยก์ลางเพียงจุดเดียว 
เพื�อให้เครื�อง  Asterisk  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  การติดตั�งระบบทาํไดง่้ายและรองรับ
การเพิ�มขึ�นของเครื�อง  Asterisk  เครื�องใหม่  โดยมีแนวทางในการวจิยัและพฒันาดงันี�  

3.1.1  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  
   1)  ศึกษาการใชง้านและทาํงานของโปรแกรม  Asterisk  ในแบบ  realtime 
   2)  ศึกษาเพิ�มเติมการใชง้านภาษา  PHP  ฐานขอ้มูล  MySQL  การติดตั�ง PHP MyAdmin   
การติดตั�ง  mail Server  และการติดตั�ง  Apache  บนระบบปฏิบติัการ  Linux 
    3)  ศึกษาการสร้างระบบฐานขอ้มูลเพื�อเก็บขอ้มูลสาํหรับการเรียกใชง้านในแบบ
realtime 
    4)  ศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรม  NGN 
    5)  ศึกษาเพิ�มเติมการทาํงานระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสาย 

3.1.2  การออกแบบระบบงาน 
    1)  ออกแบบหนา้  Web  page  สาํหรับส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
    2)  ออกแบบฐานขอ้มูล  Asterisk  เพื�อให ้ Asterisk สามารถเรียกใชง้านในแบบ realtime  
    3)  ออกแบบแผนการโทร  (dial  plan)  ระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายให้
มีการทาํงานตามวนั-เวลา  หรือเทศกาล 

3.1.3  พฒันาระบบงาน 
          ทาํการพฒันาระบบให้สามารถทาํงานได้ตามวตัถุประสงค์ที�ตั� งไว ้  มีการทดสอบ

ความสามารถของระบบเพื�อหาขอ้ผดิพลาดต่างๆ  ภายในระบบแลว้ทาํการแกไ้ข 
3.1.4  ทดสอบการใชง้าน 
       มีการทดสอบในแต่ละส่วนยอ่ย และทดสอบการทาํงานของทั�งระบบเพื�อดูประสิทธิภาพ

การทาํงานของระบบ  รวมทั�งความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบตามวนั-เวลา  หรือเทศกาล 
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3.1.5  สรุปผลการพฒันา 
 นาํขอ้มูลที�ไดใ้นการทดสอบมาสรุปผล  เพื�อใชใ้นการวิเคราะห์การทาํงานและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ  
 

3.2  เครื�องมือที�ใช้ในงานวจัิย 
3.2.1  Hardware 

 1)  เครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อจาํลองเป็นเครื�อง  Application  server  ในระดบัชั�น  Service 
Layer  จาํนวน 1  เครื�อง 
CPU  1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 40 GB 

2)  เครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อจาํลองเป็นเครื�อง  IP  PBX  ในระดบัชั�น  Control  Layer  
จาํนวน 2  เครื�อง 

     เครื�องที� 1  สาํหรับติดตั�ง  Asterisk 1.6.2.17.2     
CPU Core2 Duo 2.26 GHz,  RAM 2 GB,  Harddisk 320 GB 

     เครื�องที� 2  สาํหรับติดตั�ง  Asterisk 1.8.3    
CPU  1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 60 GB 

3)  เครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อจาํลองเป็นเครื�อง  Client  ในระดบัชั�น  Access  Layer 
จาํนวน 2  เครื�อง 

     เครื�องที� 1  สาํหรับติดตั�ง  X-Lite     
CPU Core i5 2.26 GHz,  RAM 2 GB,  Harddisk 500 GB  

     เครื�องที� 2  สาํหรับติดตั�ง  X-Lite     
CPU Core2 1.66 GHz,  RAM 1.5 GB,  Harddisk 160 GB 

4)  เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับเขียนชุดคาํสั�งจาํนวน 1  เครื�อง 
CPU Intel Core i5 2.26 GHz,  RAM 2 GB,  Harddisk 500 GB 

3.2.2  Software  
1)  Linux Ubuntu 10.1 server 
2)  Asterisk  (เวอร์ชั�น 1.6.2.17.2  และเวอร์ชั�น 1.8.3) 
3)  Apache 2.0 
4)  MySQL 5.0 
5)  PHP5,  JavaScript 
6)  Squirrelmail  เพื�อใชเ้ป็น  Mail  Server  กรณีที�มีการส่งขอ้ความเขา้  voice mail 
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7)  Softphone  (X-Lite) 
 

3.3   แผนการดําเนินงาน 
3.3.1  ศึกษาทฤษฎีเบื�องตน้ 

    ทฤษฎี  VoIP,  โครงสร้างสถาปัตยกรรม  NGN,  หลกัการคอนฟิกและการทาํงานของ
โปรแกรม  Asterisk  ในแบบ  realtime  และศึกษาการทาํงานของระบบบริการเสียงรอสายและเลือก
ไม่รับสาย  

3.3.2  การรวบรวมขอ้มูล 
    1)  รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั  VoIP  วา่มีหลกัการทาํงานอยา่งไรเพื�อให้ง่ายกบัการ
ทาํงานวจิยั 
    2)  รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสถาปัตยกรรม NGN วา่มีกี�ระดบัชั�น  มีหลกัการทาํงาน
และการเชื�อมต่ออยา่งไรเพื�อใหง่้ายกบัการทาํงานวจิยั 
    3)  รวบรวมขอ้มูลการคอนฟิก  Asterisk  ในแบบ  realtime  และการสร้างฐานขอ้มูล 
Asterisk 

3.3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล   
    นาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการวเิคราะห์ในส่วนของการกาํหนดค่าในฐานขอ้มูล  การเขียน  dial 
plan  การกาํหนดค่าการทาํงานระบบบริการฯ  และการสร้างฐานขอ้มูลเพิ�มเติม  เพื�อให้  Asterisk 
ทาํงานตามความตอ้งการของระบบได ้

3.3.4  การออกแบบโปรแกรม 
          ออกแบบส่วนการรับค่าจากผูใ้ชง้าน  และการจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
3.3.5  การพฒันา – ทดสอบ 

1)  การเขียนโปรแกรม 
2)  การทดสอบยอ่ย 
3)  การทดสอบรวม 

3.3.6  การจดัทาํเอกสาร 
    นาํขอ้มูลที�ไดใ้นการทดสอบมาสรุปผล  เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํวทิยานิพนธ์ 
ดงัแสดงในตารางที�  3.1 
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ตารางที�  3.1  แผนการดาํเนินงาน 
 

                    เดอืน 
    งาน 

ม.ค. - มี.ค. 

54 

เม.ย. - มิ.ย. 

54 

ก.ค. - ก.ย. 

54 

ต.ค. - ธ.ค. 

54 

ม.ค. – มี.ค. 

55 

ศึกษาทฤษฎเีบื/องต้น 
     

      

การรวบรวมข้อมูล 
     

      

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     

      

ออกแบบโปรแกรม 
     

      

การพฒันา – ทดสอบ 
     

      

การเขียนโปรแกรม 
     

      

การทดสอบย่อย 
     

       

การทดสอบรวม 
     

       

การจัดทําเอกสาร 
     

      

 
3.4  ขั/นตอนและวธีิดําเนินงาน 

 3.4.1  แนวคิดในการพฒันาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสาย 
  แนวคิดในการพฒันาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายนั�น  จะทาํงานในระดบัชั�น 
Service  Layer  ตามสถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN  โดยระบบบริการเสริมจะทาํหนา้ที�กาํหนดการ
ทาํงานต่างๆ  ของ  Asterisk  ผ่านทาง  Web  Interface  โดยที�ผูใ้ช้งานสามารถเรียกใชง้านผา่น 
Browser  ทั�วไปได ้ เช่น  Internet  Explorer  หรือ  Fire  Fox  เป็นตน้  ซึ� งระบบที�พฒันาจะมี 
Interface  เป็นภาษาไทย  ทาํให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ  และง่ายต่อการใชง้าน  โดยขั�นตอนการ
ติดตั�งเครื�อง  Asterisk  ในครั� งแรกตวัโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที�จาํเป็นต่อการทาํงานของ  Asterisk 
แต่ละ  version  (ในงานวิจยันี� ระบบที�พฒันาจะรองรับ  Asterisk1.6  และ  Asterisk1.8  เท่านั�น) 
จากนั�นเมื�อผูดู้แลระบบจดัการในส่วนของบริการเสริม  ระบบที�พฒันาจะสร้างไฟล์ที�เกี�ยวขอ้ง  และ
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สั�งเชื�อมต่อเพื�อเขียนขอ้มูลดงักล่าวแทนไฟล์ของเดิมที�มีอยู ่ ก็จะทาํให้ระบบ  Asterisk  สามารถ
ทาํงานไดต้ามความตอ้งการ  ดงัแสดงในรูป  3.1 
 

 
 
รูปที�  3.1  ภาพรวมของระบบตามสถาปัตยกรรมโครงข่าย  NGN 
 

จากรูปที�  3.1  เพื�อใหเ้ครื�อง  Asterisk  แต่ละ  version  สามารถใชง้าน  Database  ซึ� งอยู่
ใน  Application Server  ในระดบัชั�น  Service Layer  ไดน้ั�น  จะตอ้งมีการกาํหนดค่าที�เครื�อง 
Application Server  ดงันี�  
  File : /etc/mysql/my.cnf   มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�  

 [mysqld] 
 #bind-address = 127.0.0.1 

 
การทาํงานของ  Asterisk  ในระดบัชั�น  Control Layer  จะแบ่งการทาํงานออกเป็น

ส่วนๆ  ในลกัษณะของไฟล์โปรแกรม  การทาํงานจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างไฟล์ก็ต่อเมื�อมีการ
เรียกใชไ้ฟล์นั�น  จากการศึกษาพบวา่  ในการใชง้าน  Asterisk  เพื�อให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรม 
NGN  มีไฟล์ที�สําคญัและเพียงพอต่อการใชง้านคือไฟล์  sip.conf  และ  extensions.conf  ซึ� งการ
ทาํงานของไฟลท์ั�งสองดงัแสดงในรูปที�  3.2  
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ภาพที� 3.2  การทาํงานของไฟล ์SIP.CONF และ EXTENSIONS.CONF ตามสถาปัตยกรรม NGN 
 

จากรูปที�  3.2  สามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบไดด้งันี�  
1)  เมื�อผูใ้ชล้งชื�อเขา้ใชจ้าก Softphone  เช่น X-lite จะตอ้งใส่ชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น(ถา้มี) 

ซึ� งขอ้มูลนี�จะถูกส่งไปทาํงานที�ไฟล ์ sip.conf 
2)  ไฟล์  sip.conf  จะตรวจสอบขอ้มูลใน  database  ว่าตรงกบับญัชีผูใ้ชที้�มีหรือไม่ 

หากการลงชื�อเขา้ใชไ้ม่สาํเร็จ  ผูใ้ชจ้ะโทรออกหรือรับสายไม่ได ้ เมื�อผูใ้ชล้งชื�อเขา้ใชส้ําเร็จก็พร้อม
ที�จะเรียกใชง้านโทรออกหรือรับสายเขา้ต่อไป 

3)  เมื�อผูใ้ชต้อ้งการโทรออก  ขอ้มูลที�สําคญัคือ  หมายเลขปลายทางจะถูกส่งไปทาํงาน
ที�ไฟล ์ extensions.conf 

4)  ไฟล ์ extensions.conf  จะเรียกใชง้าน  database  ซึ� งตารางที�เกี�ยวขอ้ง  คือ 
extensions_table  ตารางนี�จะเป็นไฟลห์ลกัที�กาํหนดรูปแบบการโทรออกต่างๆ  เช่น  กาํหนดใหมี้
เสียงเรียก (กริ�ง) นานกี�วนิาที  กาํหนดเสียง  BUSY  Tone  กาํหนดการฝากขอ้ความเขา้ระบบรับฝาก
ขอ้ความเสียง  กาํหนดการเล่นไฟลเ์สียงระบบตอบรับอติัโนมติั  กาํหนดการเล่นไฟลเ์สียงเพลงรอ
สาย  เป็นตน้ 
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 3.4.2  การออกแบบระบบ 
เพื�อให้การทาํงานของระบบเป็นไปอย่างถูกตอ้ง  จึงไดมี้การออกแบบและวิเคราะห์

ความตอ้งการของระบบเพื�อใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความรวดเร็วในการสร้างระบบ  
ซึ� งในการพฒันาระบบตอ้งเนน้ใหใ้ชง้านไดง่้าย สะดวก มีการกาํหนดค่าใชง้านเท่าที�จาํเป็นต่อระบบ 
และระบบมีความน่าเชื�อถือ  สามารถให้ผลลพัธ์ของการทาํงานได้ถูกตอ้งตามที�ผูใ้ช้กาํหนด  จะ
แบ่งเป็น  5  ขั�นตอน  ไดแ้ก่ 

1)  การออกแบบและพฒันา  module  ต่างๆ  
2)  การออกแบบกระบวนการทาํงานของโปรแกรม  
3)  การออกแบบการทาํงานของระบบบริการเสียงรอสาย 
4)  การออกแบบการทาํงานของระบบบริการเลือกไม่รับสาย 
5)  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบเวบ็  (Web  Interface) 
6)  การออกแบบฐานขอ้มูล 
มีขั�นตอนออกแบบการทาํงานดงัขั�นตอนที�  3.4.2.1 - 3.4.2.6 

 3.4.2.1  ขั�นตอนการออกแบบและพฒันา  module  ต่างๆ 
ขั�นตอนการออกแบบและพฒันา  module  ต่างๆ  เพื�อให้มีการเรียกใชง้านตามรูปแบบ

สถาปัตยกรรม  NGN  แสดงดงัรูปที�  3.3  
      

Module3: User Management

Module1: Ring Back Tone
Module2: Call screening

Module1: Configuration system

Service Layer

Control Layer

Module4: Call routing

Module2: Asterisk Gateway Interface(AGI)
 

 
รูปที�  3.3  module  ต่างๆ  ที�งานวจิยันี�ไดพ้ฒันาขึ�น 

DPU



30 

  

จากรูปที�  3.3  สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี�  
Service  Layer  มี  module  ที�ไดพ้ฒันาขึ�นมาจาํนวน  4  module  ดงันี�  
Module 1:  Ring  Back  Tone  เป็นส่วนการรับค่าจากผูใ้ชง้าน  แลว้นาํขอ้มูลเก็บใน

database  โดยจะมีการเรียกใชง้านจาก  Module 5:  Asterisk Gateway Interface (AGI)  และมีหนา้ที�
ตอบกลบัขอ้มูลการตั�งค่าเสียงเพลงรอสาย  เช่น  หมายเลขตน้ทาง,  เพลง, วนั, วนัที�, เดือน และเวลา 

Module 2: Call  Screening  เป็นส่วนการรับค่าจากผูใ้ชง้าน  แลว้นาํขอ้มูลเก็บใน
database  โดยจะมีการเรียกใชง้านจาก  Module 5:  Asterisk Gateway Interface (AGI)  และมีหนา้ที�
ตอบกลบัขอ้มูลการตั�งค่าเลือกไม่รับสาย  เช่น  หมายเลขตน้ทาง, IVR,  BUSY  tone,  Voicemail, 
วนั, วนัที�, เดือน  และเวลา 

Module 3:  User  Management  เป็นส่วนการรับค่าจากผูใ้ชง้าน  แลว้นาํขอ้มูลเก็บใน
database  โดยจะมีการเรียกใชง้านจาก  Module 4:  Configuration  และมีหนา้ที�ตอบกลบัขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน  เช่น  หมายเลขผูใ้ช,้  สิทธิ� การใชง้าน  และหมายเลขเครื�อง  IP PBX 

Module 4:  Call  routing  เป็นรูปแบบการโทร  มีการกาํหนดไวใ้น  database  โดยจะมี
การเรียกใชง้านจาก  Module 4:  Configuration  system  และมีหนา้ที�ตอบกลบัขอ้มูลการโทร 
 Control  Layer  มี  module  ที�ไดพ้ฒันาขึ�นมาจาํนวน  2  module  ดงันี�  

Module 1: Configuration  system  เป็นการ  config  ไฟล์ที�จาํเป็นต่อการใชง้าน 
Asterisk  ในกรณีนี� คือไฟล์  sip.conf  และ  extensions.conf  ให้มีการเก็บขอ้มูลของผูใ้ช ้ และ dial  
plan  ไวใ้น  database  ที�อยูใ่น  Service  Layer  เมื�อมีการทาํงาน  Asterisk  จะเรียกใชง้านจาก 
Module 3:  User  Management  เพื�อตรวจสอบผูใ้ชง้าน  และ  Module 4:  Call  routing  เพื�อ
ตรวจสอบ  dial  plan 

Module 2:  Asterisk Gateway Interface (AGI)  เป็นส่วนการตรวจสอบการตั�งค่าบริการ
เมื�อมีการทาํงาน  Asterisk  จะเรียกใชง้านจาก  Module 1:  Ring  Back  Tone  เพื�อตรวจสอบการตั�ง
ค่าบริการเสียงรอสาย  และ  Module 2:  Call  Screening  เพื�อตรวจสอบการตั�งค่าบริการเลือกไม่
รับสาย 

 3.4.2.2  ขั�นตอนการออกแบบกระบวนการทาํงานของโปรแกรม 
แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
 1)  ส่วนการกาํหนดค่าการทาํงานของระบบ  ซึ� งจะทาํงานก่อนที�จะเริ�มใชร้ะบบ 
 2)  ส่วนควบคุมการใชง้าน  ซึ� งจะทาํงานในขณะที�มีการใชง้านระบบ 
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 3.4.2.2.1  การออกแบบส่วนการกาํหนดค่าการทาํงานของระบบ 
การออกแบบส่วนการกาํหนดค่าการทาํงานของระบบ  จะเป็นการตั�งค่าการใช้งาน

เครื�อง  IP-PBX  ก่อนที�จะเริ�มใชร้ะบบ  โดยในส่วนนี�ผูดู้แลระบบจะกาํหนดค่าต่างๆ  ในช่องรับ
ขอ้ความที�กาํหนดไวใ้ห้ผา่นทางหนา้เวบ็  เช่น รุ่นเครื�อง IP-PBX,  IP address, login  และ password  
จากนั�นระบบจะทาํงานตามขั�นตอนในรูปที�  3.4 

 
 

รูปที�  3.4  แผนภาพส่วนการกาํหนดค่าการทาํงานของระบบ 
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 จากรูปที�  3.4  ส่วนการกาํหนดค่าการทาํงานของระบบ  เป็นการกาํหนดค่าเบื�องตน้ที�
จาํเป็นต่อการใชง้าน  Asterisk  แต่ละ  version  โดยที�ตวั  Application  server  จะตรวจสอบ  IP 
address  ของ  Control  Layer  (ในกรณีนี� คือ  Asterisk)  แลว้  Application  server  จะสร้างไฟล์ที�
จาํเป็นต่อการใชง้านของระบบและเชื�อมต่อเพื�อเขียนขอ้มูลดงักล่าวแทนที�ไฟล์เดิมที�มีอยู่  เพื�อให้
ระบบสามารถใชง้านได ้
 การกาํหนดค่าไฟลที์�จาํเป็นในเครื�อง  Asterisk1.6  และ  Asterisk1.8  ให้สามารถใชง้าน
ระบบไดมี้ดงันี�    

1) File : /etc/asterisk/extconfig.conf  จะบอกให ้ Asterisk  ดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�  

 [settings] 
 sipusers => mysql,general,sipusers 

 sippeers => mysql,general,sipusers 
 voicemail => mysql,general,voicemail_users 
 extensions => mysql,general,extensions_table 
 musiconhold => mysql,general,musiconhold 

 
2)  File : /etc/asterisk/res_mysql.conf  เป็นไฟล์  config  เมื�อตอ้งการให้  Asterisk  ดึง 

config  มาจาก  database  แทนที�จะดึงมาจากไฟล์.conf  สําหรับ  Asterisk1.6  และ 
res_config_mysql.conf  สาํหรับ  Asterisk1.8  มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมเหมือนกนัดงันี�  

 [general] 
 dbhost = 192.168.1.4 
 dbname = asterisk 
 dbuser = root 
 dbpass = 123 
 dbport = 3306 
 dbsock = /var/run/mysqld/mysqld.sock 
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3)  File : /etc/asterisk/extensions.conf  เพื�อให้  Asterisk  เรียกใชง้าน  dial  plan  ใน
แบบ  realtime  มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�   

 [default] 
;include => demo 
switch => Realtime/kataa@extensions 

 
4)  File : /etc/asterisk/cdr_mysql.conf  เป็นไฟล์  config  เพื�อให้  Asterisk  เก็บรายการ

โทร  (CDR)  ไวใ้น  database  และจะเขียนเวบ็ให้ดึง  CDR  มาโชวไ์ด ้  มีการกาํหนดรายละเอียด
เพิ�มเติมดงันี�  

 [global] 
 hostname=192.168.1.4 
 dbname=asterisk 
 table=cdr 
 password=123 
 user=root 
 port=3306 
 sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock 

 
5) File : /etc/asterisk/cdr.conf  ไฟลนี์�บอกให ้ Asterisk  ส่ง  CDR  ไปยงั  database 

มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�  

 [general] 
 enable=yes 
 unanswered = yes 

 
6)  File : /etc/asterisk/sip.conf  เป็นไฟล์ config สําหรับโปรโตคอล SIP  ของ Asterisk  

เพื�อใหใ้ชง้านในแบบ  realtime  ได ้ มีการกาํหนดรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�  

 rtcachefriends = yes 
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 7)  File : /var/lib/asterisk/agi-bin/callscreening.php ไฟล์นี� ไดพ้ฒันาขึ�นเพื�อให้ Asterisk 
เรียกใชง้านผ่านฟังก์ชั�น  AGI  ในการตรวจสอบขอ้มูลการตั�งค่าบริการเสียงรอสายและเลือกไม่
รับสายจาก  database 

 8)  File : /var/lib/asterisk/moh/ivr/  เป็นไฟลเ์สียงระบบตอบรับอตัโนมติัของระบบ  
 3.4.2.2.2  การออกแบบส่วนควบคุมการใชง้าน 
 การทาํงานในส่วนนี�จะทาํงานไปพร้อมกนักบั  Asterisk  เพื�อควบคุมการใชง้าน  โดย
ระหวา่งทาํงานจะมีการรับ-ส่งค่า  ระหวา่งโปรแกรมกบั  Asterisk  และจะสิ�นสุดการทาํงานในส่วน
นี� เมื�อสิ�นสุดการติดต่อสื�อสารของผูใ้ช ้ โดยมีการทาํงานตามขั�นตอนในรูปที�  3.5 
 

 
 
รูปที�  3.5  แผนภาพส่วนควบคุมการใชง้าน 
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 จากรูปที�  3.5  สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี�  
1)  เมื�อเบอร์ตน้ทางโทรหาเบอร์ปลายทาง  ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลจาก  database  และ

ตรวจสอบการตั�งค่าของเบอร์ปลายทาง  ในกรณีนี� คือ  Targeted  call 
2)  กรณีที�เป็น  Targeted call  ระบบจะทาํงานตามรูปแบบที�ไดก้าํหนดไว ้
3)  เมื�อสิ�นสุดการโทรจะมีการเก็บรายละเอียด  CDR  

                 3.4.2.3  ขั�นตอนการออกแบบการทาํงานของระบบบริการเสียงเพลงรอสาย  สําหรับ
เบอร์พิเศษ 

 ในส่วนของการทาํงานตาม  วนั-เวลา  เสียงเพลงรอสายสําหรับเบอร์พิเศษ  ระบบจะทาํ
การตรวจสอบวนั-เวลา  ปัจจุบนั  ว่าอยู่ในช่วงวนั-เวลา  ที�ได้กาํหนดหรือไม่  โดยมีการรับส่งค่า
ระหวา่ง  Asterisk  และ  AGI  ดงัแสดงในรูปที�  3.6 

 

 
 
รูปที�  3.6  การทาํงานของระบบบริการเสียงเพลงรอสาย 
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 จากรูปที�  3.6  อธิบายการทาํงานของระบบบริการเสียงเพลงรอสาย ไดด้งันี�  
1)  ผูใ้ชง้านโทรเขา้ 
2)  ระบบอ่านขอ้มูลจาก  database  ของระบบบริการเสริม 
3)  ระบบตรวจสอบการตั�งค่าบริการเสียงเพลงรอสาย 
     3.1)  กรณีที�ไม่ไดต้ั�งค่าไว ้
ถา้มีเพลงในอลับั�มจะไดย้ินเสียงเพลงรอสายของปลายทางวนไปเรื�อยๆ  และในแต่ละ

ครั� งที�ทาํการโทรจะไดย้นิเพลงที� 1  โดยการสุ่ม  (Random Music On Hold: MOH) 
     3.2)  กรณีมีการตั�งค่าไว ้และระบบจะตรวจสอบวนั-เวลา  ปัจจุบนั 
   3.2.1)  กรณีที�ไม่อยูใ่นช่วงวนั-เวลาที�ตั�งไว ้ 
เมื�อโทรและปลายทางยงัไม่รับสายจะไดย้ิน  เสียงเพลงรอสายของปลายทางวนไป

เรื�อยๆ  และในแต่ละครั� งที�ทาํการโทรจะไดย้นิเพลงที� 1  โดยการสุ่ม  
   3.2.2)  กรณีอยูใ่นช่วงวนั-เวลาที�ตั�งไว ้ 
เมื�อโทรและปลายทางยงัไม่รับสายจะไดย้นิ เสียงเพลงรอสายที�ปลายทางตั�งไว ้
4)  ผูใ้ชง้านวางสายภายหลงัสิ�นสุดการสนทนา 

 3.4.2.4  ขั�นตอนการออกแบบการทาํงานของระบบบริการเลือกไม่รับสาย  สําหรับเบอร์
พิเศษ 

 ในส่วนของการทาํงานตาม วนั-เวลา  เลือกไม่รับสายสําหรับเบอร์พิเศษ  ระบบจะทาํ
การตรวจสอบวนั-เวลา  ปัจจุบนั  ว่าอยู่ในช่วงวนั-เวลา  ที�ได้กาํหนดหรือไม่  โดยมีการรับส่งค่า
ระหวา่ง  Asterisk  และ  AGI  ดงัแสดงในภาพที�  3.7 
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รูปที�  3.7  การทาํงานของระบบบริการเลือกไม่รับสาย 
 

จากรูปที�  3.7  อธิบายการทาํงานของระบบบริการเลือกไม่รับสาย  ไดด้งันี�  
1)  ผูใ้ชง้านโทรเขา้ 
2)  ระบบอ่านขอ้มูลจาก  database  ของระบบบริการเสริม 
3)  ระบบตรวจสอบการตั�งค่าบริการเลือกไม่รับสาย 
  กรณีมีการตั�งค่า  และอยูใ่นช่วงวนั-เวลาที�ตั�งไว ้ ระบบจะตรวจสอบประเภทบริการ

เลือกไม่รับสายที�ตั�งไว ้ ดงันี�  
    3.1)  กรณีที�ตั�ง  BUSY  จะไดย้นิเสียง  BUSY 
    3.2)  กรณีที�ตั�ง  VM  จะส่งขอ้ความเขา้  mailbox   เบอร์ปลายทาง 
    3.3)  กรณีที�ตั�ง  IVR  จะไดย้นิเสียงระบบตอบรับที�ไดต้ั�งไว ้
4)  ผูใ้ชง้านวางสายภายหลงัสิ�นสุดการสนทนา 
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 3.4.2.5  ขั�นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบเวบ็  (Web  Interface) 
   การออกแบบในส่วนนี�จะใชรู้ปแบบของ  Graphic  User  Interface  เพื�อให้ง่าย

ต่อการใช้งาน  โดยให้มีช่องรับขอ้ความที�เพียงพอและจาํเป็นต่อการใช้งานระบบเสียงรอสายและ
เลือกไม่รับสายร่วมกบั  Asterisk  โดยใชภ้าษา  HTML,  PHP  script และ Java  script  เพื�อช่วยใน
การประมวลผล  สาํหรับการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้จะแบ่งเป็น 2  ส่วน  คือส่วนผูดู้แล
ระบบ  และส่วนผูใ้ชท้ ั�วไป  โดยมีรายละเอียดส่วนประกอบหนา้เวบ็  ดงันี�  

 ส่วนผูดู้แลระบบ  ประกอบดว้ย 
1)  หนา้หลกั  (Menu)  ในส่วนนี�ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลทั�วไป  แกไ้ข  user  และ 

password  ของตนเองได ้
2)  การตั�งค่าการใชง้านเครื�อง  IP-PBX  ผูดู้แลระบบจะกาํหนดขอ้มูลของเครื�องที�

ตอ้งการติดตั�ง  เช่นหมายเลข  IP address,  login,  password  และ  version  asterisk  ที�ไดท้าํการ
ติดตั�งไวใ้นครั� งแรก  เพื�อทาํการปรับปรุงไฟลเ์ก่าและสร้างไฟลใ์หม่ที�เครื�องนั�นๆ 

3)  การกาํหนดค่าในระบบ มีดงันี�  
    3.1)  เสียงเพลงรอสาย  ผูดู้แลระบบจะตอ้งกาํหนดเสียงเพลงรอสายเขา้ระบบเพื�อให้

ผูใ้ชท้ ั�วไปเลือกเสียงเพลงจากในระบบได ้
    3.2) เสียงตอบรับอตัโนมติั  ผูดู้แลระบบจะตอ้งกาํหนดเสียงตอบรับอติัโนมติัเขา้

ระบบเพื�อให้ผูใ้ชน้าํไปตั�งค่า  Call  Screening  แบบ  IVR  ได ้ ในขั�นตอนนี� เมื�อผูดู้และระบบเพิ�ม
หรือเปลี�ยนเสียงตอบรับอตัโนมติั  ระบบจะตรวจสอบวา่มีเครื�อง  IP-PBX  หมายเลขอะไรบา้งที�ได้
ติดตั�งอยูใ่นระบบ  เพื�อที�จะเพิ�มหรือเปลี�ยนเสียงตอบรับอตัโนมติัที�เครื�องนั�น ๆ 

    3.3) การตั�งค่าผูใ้ช้งาน  ผูดู้แลระบบจะกาํหนดค่าผูใ้ช้งานเพื�อให้สามารถใช้งาน
บริการได ้

 4)  บริการเสริม 
 4.1)  อลับั�มเพลงส่วนตวั  ในส่วนนี�ผูดู้แลระบบหรือผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดเพลง
เขา้อลับั�มเพื�อที�สามารถนาํไปตั�งค่าเสียงเพลงรอสายได ้ โดยสามารถเลือกเพลงจากเพลงในระบบ
หรือเพิ�มเองได ้

 4.2)  บริการเสียงเพลงรอสาย  ผูดู้แลระบบหรือผูใ้ชง้านสามารถตั�งค่าตามวนั – เวลา 
แกไ้ข  หรือลบได ้ 

 4.3)  บริการเลือกไม่รับสาย  ผูดู้แลระบบหรือผูใ้ชง้านสามารถตั�งค่าตามวนั – เวลา 
แกไ้ข  หรือลบได ้
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 5)  ปริมาณการใชง้าน  CDR  เพื�อใหส้ามารถดูรายละเอียดการโทรของผูใ้ชง้านแต่ละ
คนได ้

 ส่วนผูใ้ชท้ ั�วไป  ประกอบดว้ย 
 1)  หนา้หลกั  สามารถแกไ้ข  user  และ  password  ได ้
 2)  บริการเสริม 

  2.1)  อลับมัเพลงส่วนตวั  สามารถกาํหนดเพลงเขา้อลับั�มจากเพลงในระบบ  หรือ 
เพิ�มเองได ้

 2.2)  บริการเสียงเพลงรอสาย  สามารถตั�งค่าตามวนั – เวลา  แกไ้ข  หรือลบได ้ 
 2.3)  บริการเลือกไม่รับสาย  สามารถตั�งค่าตามวนั – เวลา  แกไ้ข  หรือลบได ้
 2.4)  ปริมาณการใชง้าน  CDR  เพื�อใหส้ามารถดูรายละเอียดการโทรของตวัเองได ้

 3.4.2.6  ขั�นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 
 ในส่วนของฐานขอ้มูล Asterisk จะประกอบดว้ย 4 ตารางไดแ้ก่ ตาราง voicemail_users,  
cdr,  musiconhold  และ  extensions_table  ดงัแสดงในตารางที�  ข.1- ข.4  ในภาคผนวก ข  ผูว้ิจยัได้
สร้างตารางเพิ�มเติมอีก 6 ตาราง  ไดแ้ก่  ตาราง cs,  rbt,  sipusers, application_table,  myalbum  และ  
device เพื�อเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ดงัแสดงในพจนานุกรมขอ้มูล ในตารางที�  3.2 - 3.7  
 
ตารางที�  3.2  ตาราง  cs 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11)  ลาํดับ 

message varchar(20) NOT NULL ชื�อ message ของระบบ 
description varchar(20) NOT NULL ชื�อขอ้ความที�แสดง 

 
ตารางที�  3.3  ตาราง  rbt 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11)  ลาํดับ 

songdefault varchar(20) NOT NULL ชื�อ เพลง ของระบบ 
songname varchar(20) NOT NULL ชื�อเพลงที�แสดง 
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ตารางที�  3.4  ตาราง  sipusers 
 
ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11) AUTO_INCREMENT ลาํดบั 
name varchar(10) NOT NULL หมายเลข extension เช่น 

5000 
ipaddr int(5) NOT NULL IP address IP PBX 
port varchar(20) NOT NULL Port  

regseconds int(11) NOT NULL เวลาในการ register 
defaultuser varchar(10) NOT NULL  หมายเลข extension เช่น 

5000 
fullcontact varchar(35) NULL   
regserver varchar(20) NULL   
useragent varchar(20) NOT NULL softphone   

lastms int(11) NOT NULL   
host varchar(40) NOT NULL  กาํหนดเป็น dynamic 
type enum(‘friend’,’user’,’peer’) NOT NULL  กาํหนดเป็น friend 

context varchar(40) NOT NULL ชื�อ context 
secret varchar(40) NOT NULL รหสัผา่น 

qualify varchar(40) NOT NULL กาํหนดเป็น yes 
canreinvite varchar(10) NOT NULL กาํหนดเป็น yes 

authu varchar(10) NOT NULL สิทธิ� การใชง้านระบบ
เป็น admin หรือ user 

IP-PBX varchar(20) NOT NULL หมายเลขเครื�อง IP-PBX 
ที� connect 
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ตารางที�  3.5  ตาราง  application_table 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11)  ลาํดับ 

own_extension varchar(10) NOT NULL หมายเลข extension ผูใ้ช ้
blockExten varchar(10) NOT NULL หมายเลข extension คนพิเศษ 

activity varchar(10) NOT NULL ประเภทการตั�งค่า 
song varchar(20) NOT NULL เพลง หรือ message 

start_time varchar(5) NOT NULL เวลาเริ�มตน้ 
stop_time varchar(5) NOT NULL เวลาสิ�นสุด 
start_date varchar(5) NOT NULL วนัเริ�มตน้ 
stop_date varchar(5) NOT NULL วนัสิ�นสุด 
start_day varchar(5) NOT NULL วนัที�เริ�มตน้ 
stop_day varchar(5) NOT NULL วนัที�สิ�นสุด 

month varchar(5) NOT NULL เดือน 
album varchar(10) NOT NULL ชื�ออลับั�มเพลงของแต่ละหมายเลข  

 
ตารางที�  3.6  ตาราง  myalbum 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11)  ลาํดับ 

own_extension varchar(20) NOT NULL หมายเลข extension ผูใ้ช ้
album varchar(20) NOT NULL ชื�ออลับั�มเพลงของแต่ละ

หมายเลข 
songdefault varchar(20) NOT NULL ชื�อเพลงของระบบ 
songname varchar(20) NOT NULL ชื�อเพลงที�แสดง 
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ตารางที�  3.7  ตาราง  device 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11)  ลาํดับ 

asterisk varchar(20) NOT NULL version ของ IP-PBX 
IP address varchar(20) NOT NULL หมายเลขเครื�อง IP-PBX 

login varchar(20) NOT NULL User name login server 
password varchar(20) NOT NULL Password login server 

 
 จากที�ผูว้จิยัไดส้ร้างฐานขอ้มูลเพิ�มเติมจากฐานขอ้มูล  Asterisk  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี�  

1)  ตาราง  sipusers  ไดเ้พิ�มขอ้มูลฟิว  authu  และ  IP-PBX  เพื�อทาํการตรวจสอบสิทธิ�
ผูใ้ชง้าน  และเครื�อง  IP-PBX  ที�  register  

2)  ตาราง  application_table  เพื�อเก็บขอ้มูลการตั�งค่าบริการเสียงรอสายและเลือกไม่
รับสาย  ที�ผูใ้ชง้านกาํหนดขึ�นเองจากหนา้เวบ็รับขอ้มูล 

3)  ตาราง  cs  เพื�อเก็บรายละเอียดเสียงขอ้ความตอบรับอตัโนมติั  ที�ผูดู้แลระบบกาํหนด
ขึ�นผา่นหนา้เวบ็รับขอ้มูล 

4)  ตาราง  rbt  เพื�อเก็บรายละเอียดเสียงเพลงรอสาย  ที�ผูดู้แลระบบกาํหนดขึ�นผา่นหนา้
เวบ็รับขอ้มูล 

5)  ตาราง  myalbum  เพื�อเก็บรายละเอียดเสียงเพลงรอสายของแต่ละผูใ้ช ้ ที�ผูใ้ชไ้ดท้าํ
การเลือกจากระบบหรือกาํหนดขึ�นเองผา่นหนา้เวบ็รับขอ้มูล 

6) ตาราง  device  เพื�อเก็บขอ้มูลของเครื�อง  IP-PBX  ที�มีการใชง้านระบบ  ซึ� งผูดู้แล
ระบบกาํหนดขึ�นผา่นหนา้เวบ็รับขอ้มูล 
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รูปที�  3.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 
 

จากภาพที�  3.8  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางดงันี�   
1)  ตาราง  cdr  สัมพนัธ์กบัตาราง  sipusers  โดยฟิลด์ src กบั dst จดัเก็บหมายเลข 

Extensions  ที�เก็บอยูใ่นฟิลด ์ name  ของผูใ้ชแ้ต่ละคน  สาํหรับการแสดงขอ้มูลการโทร 
2)  ตาราง  voicemail_users  สัมพนัธ์กบัตาราง sipusers  โดยฟิลด์  customer_id  จดัเก็บ

หมายเลข  Extensions  ที�เก็บอยูใ่นฟิลด ์ name  ของผูใ้ชส้าํหรับการส่งขอ้มูลเขา้  mailbox 
3)  ตาราง  sipusers  สัมพนัธ์กบัตาราง device  โดยฟิลด ์IP-PBX จดัเก็บหมายเลข

เครื�อง IP address ที�ผูใ้ชง้านเชื�อมต่ออยู ่ สาํหรับการส่งขอ้มูล 
4)  ตาราง  application_table  สัมพนัธ์กบัตาราง sipusers  โดยฟิลด ์ own_entension  

กบั blockExten  จดัเก็บหมายเลข  Extensions  ที�เก็บอยูใ่นฟิลด ์ name  ของผูใ้ชแ้ต่ละคน สาํหรับ
การตั�งค่า  Ring  Back  Tone  และ  Call  Screening 
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5)  ตาราง  application_table  สัมพนัธ์กบัตาราง  cs  ซึ� งเป็นตารางเก็บขอ้ความ  
message ของระบบ  โดยฟิลด ์ song  จดัเก็บ  message  ตามที�ผูใ้ชเ้ลือกเพื�อตั�งค่า  Call  Screening  
แบบ  IVR 

6)  ตาราง  application_table  สัมพนัธ์กบัตาราง  rbt  ซึ� งเป็นตารางเก็บเพลงรอสาย 
song ของระบบ  โดยฟิลด ์ song  จดัเก็บ  song  ตามที�ผูใ้ชเ้ลือกเพื�อตั�งค่า  Ring  Back  Tone 

7) ตาราง  application_table  สัมพนัธ์กบัตาราง  myalbum  ซึ� งเป็นตารางเก็บเพลงรอ
สาย  song  ของผูใ้ชแ้ต่ละคน  สาํหรับการตั�งค่า  Ring  Back  Tone 

สําหรับตาราง  extensions_table  และตาราง  musiconhold  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ตารางใดเลย  เนื�องจากขอ้มูลที�จดัเก็บเป็นขอ้มูลที�ใชเ้ฉพาะกรณี  คือ  การเรียกใชง้าน  dial  plan  
และการกาํหนดค่าทั�วไปในการเรียกใชง้านจาก  Asterisk 
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บทที�  4 

การทดสอบระบบ 

 
ในการทดสอบระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย  VoIP  ตาม

สถาปัตยกรรม  NGN  ไดท้ดสอบโดยเริ&มตั'งแต่การตั'งค่าการใชง้านเครื&อง  IP-PBX  การกาํหนด
เสียงเพลงรอสายเขา้ระบบ  การกาํหนดขอ้ความตอบรับอตัโนมติัเขา้ระบบ  การสร้างผูใ้ชง้าน  โดย
ผูดู้แลระบบ  การตั'งค่าเพลงในอลับั'มส่วนตวั  การตั'งค่าบริการเสียงรอสาย  การตั'งค่าบริการเลือก
ไม่รับสาย  โดยผูใ้ชท้ ั&วไป  และการดูรายละเอียดการใชง้าน  CDR  ซึ& งทางผูว้ิจยัไดติ้ดตั'งระบบเพื&อ
ใชใ้นการทดสอบดงัแสดงรูปที&  4.1  
 

SwitchAsterisk1.6.2.17.2 Asterisk1.8.3

Server

Softphone
X-Lite

Softphone
X-Lite

Service Layer

บริการเสียงเพลงรอสาย
บริการเลือกไม่รับสาย
Web server

DataBase server

Control Layer

Asterisk1.8.3
Mail Server

Control Layer

Mail Server
Asterisk1.6.2.17.2

ไฟลร์ะบบ

 
 
รูปที&  4.1  ภาพรวมการทดสอบระบบ 
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จากรูปที&  4.1  ภาพรวมการทดสอบระบบประกอบดว้ย 
  1)  เครื&องคอมพิวเตอร์ในระดบัชั'น  Service Layer  มีการติดตั'งบริการเสียงเพลงรอสาย, 

บริการเลือกไม่รับสาย,  Web  server,  DataBase  server  และเก็บขอ้มูลไฟล์ที&จาํเป็นต่อการใชง้าน
ระบบ  

   2)  เครื&องคอมพิวเตอร์  Server  ในระดบัชั'น  Control  Layer 
เครื&องที& 1  มีการติดตั'ง  Asterisk 1.6.2.17.2  และ  Mail  Server 
เครื&องที& 2  มีการติดตั'ง  Asterisk 1.8.3 และ  Mail  Server 

   3)  เครื&องคอมพิวเตอร์  Client  ในระดบัชั'น  Access  Layer  จาํนวน 2  เครื&อง  ติดตั'ง        
X-Lite 

แบ่งการทดสอบออกเป็น 11  หัวขอ้  พร้อมกบัวตัถุประสงค์การทดสอบของแต่ละ
หวัขอ้ดงัต่อไปนี' คือ 

      1)  การทดสอบการตั'งค่าการใช้งานเครื&อง  IP-PBX  จะทาํหลงัจากที&ไดมี้การติดตั'ง 
Software  ต่าง ๆ ที&เครื&อง  IP-PBX  เรียบร้อยแลว้  โดยการตั'งค่าส่วนนี'จะเป็นการปรับปรุงไฟล์เก่า
ที&ไดติ้ดตั'งไวใ้นครั' งแรก การสร้างไฟล์ใหม่และการคดัลอกไฟล์เสียง  IVR  ที&จาํเป็นต่อการใชง้าน
ระบบ  เพื&อใหร้ะบบสามารถเรียกใชง้านที&ตวั  Application  server  ได ้ในส่วนนี'ผูว้ิจยัไดท้ดสอบตั'ง
ค่าที&เครื&อง  Asterisk 1.6  และ  Asterisk 1.8 

      2)  การทดสอบการกาํหนดเสียงเพลงรอสายในระบบ  ผูดู้แลระบบจะกาํหนดเสียงเพลง
รอสายเขา้ไปในระบบ  เพื&อให้ผูใ้ช้สามารถเลือกเพลงรอสายจากในระบบไปเก็บในอลับั'มของ
ตวัเองได ้

      3)  การทดสอบการกาํหนดเสียงตอบรับอตัโนมติัในระบบ  ผูดู้แลระบบจะกาํหนดเสียง
ตอบรับอตัโนมติัเขา้ไปในระบบ  เพื&อใหส้ามารถใชง้านบริการเลือกไม่รับสายแบบ  IVR  ได ้

      4)  การทดสอบการตั'งค่าผูใ้ชง้านในระบบ  จะตั'งค่าผูใ้ชง้านก่อนที&จะมีการใชง้าน
บริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสาย 

      5)  การทดสอบการตั'งค่าอลับั'มเพลงส่วนตวั  เป็นการทดสอบการกาํหนดเสียงเพลงรอ
สายเก็บในอลับั'มเพลงของตวัเองจะตอ้งทาํก่อนการใช้งานบริการเสียงเพลงรอสาย  ผูใ้ช้ทั&วไป
สามารถเลือกเพลงรอสายเก็บในอลับั'มได้จาก  2  รูปแบบ  คือ  เลือกเพลงรอสายจากในระบบที&
ผูดู้แลระบบไดก้าํหนดไวต้ามการทดสอบในหวัขอ้การกาํหนดเสียงเพลงรอสายในระบบ  และเลือก
จากการ  upload  ไดด้ว้ยตวัเอง 

      6)  การทดสอบตั'งค่าบริการเสียงเพลงรอสาย   เป็นการทดสอบตั'งค่าเมื&อมีเพลงใน
อลับั'มส่วนตวัแลว้  โดยกาํหนดวนั-เวลา  พร้อมกบัเสียงเพลงรอสาย 
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      7)  การทดสอบการตั'งค่าบริการเลือกไม่รับสาย  จะทาํการทดสอบ 3  รูปแบบ  คือ 
BUSY  Tone ,  IVR  และ  Voice  Mail  Box ในกรณีที&ตอ้งการตั'งค่าเป็น  IVR  จะทาํหลงัจากที&
ผูดู้แลระบบเพิ&มเสียงตอบรับอตัโนมติัเขา้ในระบบเรียบร้อยแลว้ 

      8)  การทดสอบการใชง้านโทรออก หลงัจากที&ไดมี้การตั'งค่าบริการเสียงรอสาย
เรียบร้อยแลว้ 

      9)  การทดสอบการใชง้านโทรออก  หลงัจากที&ไดมี้การตั'งค่าบริการเลือกไม่รับสาย
เรียบร้อยแลว้ 

  10)  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื&องแม่ข่าย  Application  server 
  11)  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื&องแม่ข่าย  Asterisk 1.8.3 

การทดสอบที� 1  การตั'งค่าการใชง้านเครื&อง  IP-PBX 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถปรับปรุงไฟล ์ extconfig.conf ,  sip.conf, 
extensions.conf,  cdr_mysql.conf,  cdr.conf,  และ  res_mysql.conf  ที&เครื&อง  Asterisk 1.6  ใหโ้ดย
อตัโนมติั 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถปรับปรุงไฟล ์ extconfig.conf ,  sip.conf, 
extensions.conf,  cdr_mysql.conf,  cdr.conf,  และ  res_config_mysql.conf  ที&เครื&อง  Asterisk 1.8
ใหโ้ดยอตัโนมติั 
  3)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถสร้างไฟล ์ callscreening.php  ใหโ้ดยอตัโนมติั 
  4)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถคดัลอกไฟลเ์สียง  IVR  จาก  application  server  ไปที&
เครื&อง  IP-PBX   ใหโ้ดยอตัโนมติั 
  5)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลเครื&อง  IP-PBX   ในฐานขอ้มูลใหโ้ดย
อตัโนมติั 

การทดสอบนี'จะดาํเนินการที&ตวั  Application server  โดยผูดู้แลระบบกรอกรายละเอียด
ขอ้มูลเบื'องตน้ของเครื&องที&ตอ้งการติดตั'ง  ซึ& งไดท้าํการทดสอบตั'งค่าโดยใช้  Asterisk 1.6.2.17.2 
จาํนวน 15 ครั' ง  และ  Asterisk 1.8.3  จาํนวน 15 ครั' ง  รายละเอียดดงัแสดงในรูปที&  4.2  จะไดผ้ลดงั
รูปที&  4.3, 4.4  และ 4.5  ตามลาํดบั 
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รูปที&  4.2  แสดงตวัอยา่งหนา้จอการตั'งค่าการใชง้านเครื&อง  IP-PBX  เบื'องตน้ 
 

 
 
รูปที&  4.3  แสดงขอ้มูลเครื&อง  IP-PBX  ทั'งหมดในระบบ 
 

 
 

รูปที&  4.4  แสดงไฟล ์ callscreening.php  
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รูปที&  4.5  แสดงไฟลเ์สียง  IVR 
 
ตารางที&  4.1  ผลการทดสอบการติดตั'งเครื&อง  IP-PBX  ดว้ย  Asterisk 1.6 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 15 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. สามารถปรับปรุงไฟล ์extconfig.conf ได ้ 15 0 100% 
2. สามารถปรับปรุงไฟล ์sip.conf ได ้ 15 0 100% 

3. สามารถปรับปรุงไฟล ์res_mysql.conf ได ้ 15 0 100% 

4. สามารถปรับปรุงไฟล ์extensions.conf ได ้ 15 0 100% 

5. สามารถปรับปรุงไฟล ์cdr_mysql.conf ได ้ 15 0 100% 

6. สามารถปรับปรุงไฟล ์cdr.conf  ได ้ 15 0 100% 

7. สามารถสร้างไฟล ์callscreening.php ได ้ 15 0 100% 

8. สามารถคดัลอกไฟลเ์สียง IVR จาก application 
serverไปที&เครื&อง IP-PBX ได ้

15 0 100% 

9. สามารถจดัเก็บขอ้มูลเครื&อง IP-PBX ใน databaseได ้ 15 0 100% 
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ตารางที&  4.2  ผลการทดสอบการติดตั'งเครื&อง  IP-PBX  ดว้ย  Asterisk 1.8 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 15 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. สามารถปรับปรุงไฟล ์extconfig.conf ได ้ 15 0 100% 
2. สามารถปรับปรุงไฟล ์sip.conf ได ้ 15 0 100% 

3. สามารถปรับปรุงไฟล์ res_config_mysql.conf ได ้ 15 0 100% 

4. สามารถปรับปรุงไฟล ์extensions.conf ได ้ 15 0 100% 

5. สามารถปรับปรุงไฟล ์cdr_mysql.conf ได ้ 15 0 100% 

6. สามารถปรับปรุงไฟล ์cdr.conf  ได ้ 15 0 100% 

7. สามารถสร้างไฟล ์callscreening.php ได ้ 15 0 100% 

8. สามารถคดัลอกไฟลเ์สียง IVR จาก application 
serverไปที&เครื&อง IP-PBX ได ้

15 0 100% 

9. สามารถจดัเก็บขอ้มูลเครื&อง IP-PBX ใน databaseได ้ 15 0 100% 

  
จากผลการทดสอบในตารางที&  4.1  และ  4.2  พบว่าระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง  

ทั'งในเครื&อง  Asterisk 1.6  และ  Asterisk 1.8  
การทดสอบที� 2  การกาํหนดเสียงเพลงรอสายในระบบ 
  วตัถุประสงค ์
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บเพลงที&เพิ&มเขา้ระบบไวที้&  path /usr/src/rbt  ของ 
application  server  ใหโ้ดยอตัโนมติั 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บรายชื&อเพลงไวใ้น  database  ใหโ้ดยอตัโนมติั 

ทดสอบโดยการเพิ&มเสียงเพลงรอสายเขา้ในระบบจากตวั  Application  server  โดยการ
เพิ&ม  หรือเปลี&ยนเสียงเพลงรอสายจาํนวน 30  ครั' ง  ไดผ้ลดงัแสดงในรูปที&  4.6, 4.7 และตารางที&  4.3 
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รูปที&  4.6  แสดงเสียงเพลงรอสายในระบบ 
 

 
 

รูปที&  4.7  แสดงเสียงเพลงรอสายที&  path  /usr/src/rbt  ของ  application  server 
 

ตารางที&  4.3  ผลการทดสอบการกาํหนดเสียงเพลงรอสายในระบบ 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 30 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. เพลงที&เพิ&มเขา้ระบบมีการจดัเก็บที& path  /usr/src/rbt   30 0 100% 
2. สามารถเก็บรายชื&อเพลงไวใ้น database 30 0 100% 
 

จากผลการทดสอบในตารางที& 4.3 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาํนวนเพลงที&ไดเ้พิ&มในระบบ  โดยตรวจสอบทั'งจาก  database  ที&จดัเก็บรายชื&อเพลงไว ้ และ
จาํนวนเพลงที&  path /usr/src/rbt   พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
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การทดสอบที� 3  การกาํหนดเสียงตอบรับอตัโนมติัในระบบ 
  วตัถุประสงค ์
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บขอ้ความที&เพิ&มเขา้ระบบไวที้&  path  /usr/src/ivr  
ของ  application  server  และที&  path  /var/lib/asterisk/moh/ivr/  ของเครื&อง  IP-PBX  ทั'งหมดที&มี
อยูใ่นระบบใหโ้ดยอตัโนมติั 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บชื&อขอ้ความไวใ้น  database  ใหโ้ดยอตัโนมติั 

 ทดสอบโดยการเพิ&มเสียงเพลงรอสายเขา้ในระบบจากตวั  application  server  โดยการ
เพิ&ม  หรือเปลี&ยนเสียงเพลงรอสาย  จาํนวน 30  ครั' ง  ไดผ้ลดงัแสดงในรูปที& 4.8, 4.9 และตารางที& 4.4 
 

 
 
รูปที&  4.8  แสดงเสียงตอบรับอตัโนมติัในระบบ 
 

 
 

รูปที&  4.9  แสดงเสียงตอบรับอตัโนมติัที&  path  /usr/src/ivr  ของ  application  server 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



53 

  

ตารางที&  4.4  ผลการทดสอบการกาํหนดเสียงตอบรับอตัโนมติัในระบบ 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 30 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. ขอ้ความที&เพิ&มเขา้ระบบมีการจดัเก็บที& 
 path  /usr/src/ivr   

30 0 100% 

2. ขอ้ความที&เพิ&มเขา้ระบบมีการจดัเก็บที&  
path  /var/lib/asterisk/moh/ivr/ 

30 0 100% 

3. สามารถเก็บรายชื&อขอ้ความไวใ้น database 30 0 100% 
 

จากผลการทดสอบในตารางที& 4.4 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาํนวนเสียงขอ้ความที&ไดเ้พิ&มในระบบ  โดยตรวจสอบทั'งจาก  database  ที&จดัเก็บรายชื&อขอ้ความไว ้
จาํนวนขอ้ความที&  path /usr/src/ivr ที&ตวั  Application server และจาํนวนข้อความที& path 
/var/lib/asterisk/moh/ivr/  ที&ตวั  IP-PBX  พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
การทดสอบที� 4  การตั'งค่าผูใ้ชง้านในระบบ 
  วตัถุประสงค ์  

1) เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถจดัเก็บรายชื&อผูใ้ชไ้วใ้น  database  ไดถู้กตอ้ง 
การทดสอบการตั'งค่าผูใ้ชง้านโดยการสมมุติค่าหมายเลขผูใ้ชเ้ป็นตวัเลข 4 หลกั  ทาํการ

เพิ&มหรือแกไ้ขการตั'งค่า จาํนวน 30  ครั' ง  โดยใส่ขอ้มูลรายละเอียดดงัรูปที&  4.10  
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รูปที&  4.10  แสดงตวัอยา่งหนา้จอการตั'งค่าผูใ้ชง้านในระบบ 
 

 
 
รูปที&  4.11  แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ 
 
ตารางที&  4.5  ผลการทดสอบการตั'งค่าผูใ้ชง้าน 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 30 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. สามารถจดัเก็บรายชื&อผูใ้ชไ้วใ้น databaseได ้ 30 0 100% 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที& 4.5 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาํนวนผูใ้ชง้านที&ไดเ้พิ&มในระบบ  โดยตรวจสอบทั'งจาก  database  ที&จดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านไวจ้าก
รูปที&  4.11  พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
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การทดสอบที� 5  การตั'งค่าอลับั'มเพลงส่วนตวั 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่เพลงที&ผูใ้ชแ้ต่ละคนเพิ&มเขา้ไปในอลับั'มมีการเก็บแยก  path  ที&เครื&อง 
IP-PBX  ตามผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้ 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บรายชื&อเพลงไวใ้น  database  โดยแยกแต่ละผูใ้ชไ้ด ้

 ทดสอบโดยเลือกเพิ&มเสียงเพลงรอสายเขา้ในอลับั'มเพลงส่วนตวัจากตวั application 
server โดยการเพิ&ม  หรือเปลี&ยนเสียงเพลงรอสายในอลับั'ม  จาํนวน 30  ครั' ง  ไดผ้ลดงัแสดงในรูปที& 
4.12, 4.13  และตารางที&  4.6 

 

 
 
รูปที&  4.12  แสดงเสียงเพลงรอสายในอลับั'มของตวัเอง 

 

 
 

รูปที&  4.13  แสดงเสียงเพลงรอสายในอลับั'มของตวัเองแยก  path  ที&เครื&อง  IP-PBX  
 ตามผูใ้ชง้านแต่ละคน 
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ตารางที&  4.6  ผลการทดสอบการตั'งค่าเพลงในอลับั'มตวัเอง 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 30 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. เพลงที&เพิ&มเขา้ระบบมีการจดัเก็บที& path ตามแต่ละ
ผูใ้ชถู้กตอ้ง 

30 0 100% 

2. สามารถเก็บรายชื&อเพลงไวใ้น database 30 0 100% 
 

 จากผลการทดสอบในตารางที& 4.6 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาํนวนเพลงที&ไดเ้พิ&มในระบบ  โดยตรวจสอบทั'งจาก  database  ที&จดัเก็บรายชื&อเพลงไว ้และ
จาํนวนเพลงที&  path  เครื&อง  IP-PBX  ตามแต่ละผูใ้ช ้ พบวา่ระบบทาํงานไดถู้กตอ้ง 100% 
การทดสอบที� 6  การตั'งค่าบริการเสียงเพลงรอสาย 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเลือกเพลงจากอลับั'มของตวัเองมาทาํการตั'งค่าได ้
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บรายละเอียดการตั'งค่าตามวนั-เวลา เทศกาลไวใ้น 
database แยกตามผูใ้ชไ้ด ้

 ทดสอบโดยตั'งค่าบริการเสียงเพลงรอสายสําหรับหมายเลขพิเศษ ตามวนั-เวลา  หรือ
เทศกาลโดยเพิ&มหรือแก้ไขการตั' งค่าเดิม เพื&อให้การตั' งค่าครอบครุมตามรูปแบบจึงได้ทาํการ
ทดสอบจาํนวน 36  ครั' ง  ไดผ้ลดงัแสดงในรูปที&  4.14, 4.15 และตารางที&  4.7 
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รูปที&  4.14  แสดงตวัอยา่งหนา้จอการตั'งค่าเสียงเพลงรอสาย 

 

 
 
รูปที&  4.15  แสดงขอ้มูลการตั'งค่าเสียงเพลงรอสาย 
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ตารางที&  4.7  ผลการทดสอบการตั'งค่าเสียงเพลงรอสายสาํหรับเบอร์พิเศษ 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 36 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. สามารถเลือกเพลงจากอลับั'มของตวัเองมาทาํ
การตั'งค่าได ้

36 0 100% 

2. สามารถเก็บรายละเอียดการตั'งค่าตามวนั-เวลา 
เทศกาลไวใ้น database แยกตามผูใ้ชไ้ด ้

36 0 100% 

 

 จากผลการทดสอบในตารางที& 4.7 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาก  database  ที&จดัเก็บรายละเอียดการตั'งค่าเสียงเพลงรอสายตามแต่ละผูใ้ช ้ พบวา่ระบบทาํงานได้
ถูกตอ้ง 100% 

การทดสอบที� 7  การตั'งค่าบริการเลือกไม่รับสาย 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเลือกขอ้ความจากในระบบมาทาํการตั'งค่าได ้
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถเก็บรายละเอียดการตั'งค่าตามวนั-เวลา  เทศกาลไวใ้น 
database  แยกตามผูใ้ชไ้ด ้

 ทดสอบโดยตั'งค่าบริการเลือกไม่รับสายสําหรับหมายเลขพิเศษ  ตามวนั-เวลา  หรือ
เทศกาลโดยเพิ&มหรือแก้ไขการตั'งค่าเดิม  เพื&อให้การตั'งค่าครอบครุมตามรูปแบบ  จึงได้ทาํการ
ทดสอบจาํนวน  36  ครั' งจาก  3  ประเภท  คือ Voice Mail, IVR  และ BUSY Tone  ไดผ้ลดงัแสดง
ในรูปที&  4.16, 4.17 และตารางที&  4.8 
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รูปที&  4.16  แสดงตวัอยา่งหนา้จอการตั'งค่าเลือกไม่รับสาย 

 

 
 
รูปที&  4.17  แสดงขอ้มูลการตั'งค่าเลือกไม่รับสาย 
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ตารางที&  4.8  ผลการทดสอบการตั'งค่าเลือกไม่รับสายสาํหรับเบอร์พิเศษ 
 

หัวข้อการทดสอบ 
ผลการทาํงาน 36 ครั)ง ความถูกต้องคิด

เป็นเปอร์เซนต์ ถูก ผดิ 

1. สามารถเลือกขอ้ความจากระบบมาทาํการตั'งค่าได ้ 36 0 100% 
2. สามารถเก็บรายละเอียดการตั'งค่าตามวนั-เวลา 
เทศกาลไวใ้น database แยกตามผูใ้ชไ้ด ้

36 0 100% 

 

 จากผลการทดสอบในตารางที& 4.8 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง โดยตรวจสอบ
จาก  database  ที&จดัเก็บรายละเอียดการตั'งค่าเสียงเพลงรอสายตามแต่ละผูใ้ช ้ พบวา่ระบบทาํงานได้
ถูกตอ้ง 100% 
การทดสอบที� 8  ทดสอบการโทรหลงัจากตั'งค่าบริการเสียงเพลงรอสายเรียบร้อยแลว้ 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามวนั-เวลา  เทศกาลที&ผูใ้ชก้าํหนด 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ระบบแสดง  CDR  ของผูใ้ชใ้นการโทรออก การทาํงานที&หมายเลข 
extension  สุดทา้ย  ระยะเวลาที&ใชส้าย  และคาํสั&งสุดทา้ยที&ทาํงาน ไดถู้กตอ้ง 
 ทดสอบโดยใช ้ X-Lite  จากเครื&อง  client  ทั'ง 2  เครื&อง  ซึ& งไดล้งทะเบียนเรียบบร้อย 
ทดสอบโทรหากนัตามการตั'งค่าในการทดลองที& 6  โดยไดเ้พิ&มหรือเปลี&ยนวนั-เวลาในการทดสอบที& 
6 ทั'งหมดจาํนวน  36  รูปแบบ  และทดสอบโทรใน-นอกช่วงเวลา  ทั'งหมด 72  ครั' ง  ไดผ้ลการ
ทดสอบดงัรูปที&  4.18  และ  4.19 
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รูปที&  4.18  ผลการทดสอบจากหมายเลข  5000  และ  6000 โทรหากนัในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลา 
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รูปที&  4.19  แสดงตวัอยา่งรายละเอียด  CDR 
 

 จากผลการทดสอบในรูปที&  4.18  และ 4.19 พบว่าระบบสามารถทาํงานได้ถูกตอ้ง 
หมายเลข 5000 และ 6000 สามารถโทรหากนัไดทุ้กกรณี  กรณีที&อยูใ่นช่วงวนั-เวลาระบบจะเล่น
ไฟลเ์สียงเพลงที&ไดก้าํหนดไวใ้นช่วงวนั-เวลานั'นๆ   และกรณีที&ไม่อยูใ่นช่วงวนั-เวลาที&ไดก้าํหนดไว้
ระบบจะเล่นไฟล์เสียงที&มีอยูใ่นอลับั'มของผูใ้ช ้ โดยการสุ่มเล่นไฟล์เสียงเพลงที&อยูใ่นอลับั'มแต่ละ
ครั' งวนไปเรื&อยๆ  และมีการเก็บรายละเอียด  CDR  การโทรออกของหมายเลข 5000 และ 6000 ได ้
โดยการทาํงานคิดเป็นความถูกตอ้ง 100% 
การทดสอบที� 9  ทดสอบการโทร  หลงัจากตั'งค่าบริการเลือกไม่รับสายเรียบร้อยแลว้ 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามวนั-เวลา  เทศกาลที&ผูใ้ชก้าํหนด 
  2)  เพื&อทดสอบวา่ในกรณีตั'ง  voice  mail  ระบบสามารถส่งขอ้ความเขา้  mail  box  ได ้
  3)  เพื&อทดสอบวา่ระบบแสดง  CDR  ของผูใ้ชใ้นการโทรออก การทาํงานที&หมายเลข 
extension สุดทา้ย ระยะเวลาที&ใชส้าย และคาํสั&งสุดทา้ยที&ทาํงาน ไดถู้กตอ้ง 
 ทดสอบโดยใช ้ X-Lite  จากเครื&อง client  ทั'ง 2 เครื&อง ซึ& งไดล้งทะเบียนเรียบบร้อย 
ทดสอบโทรหากนัตามการตั'งค่าในการทดลองที& 7 โดยไดท้าํการเพิ&มหรือเปลี&ยนวนั-เวลา ในการ
ทดสอบที& 7  ทั'งหมดจาํนวน 36 รูปแบบ  ทาํการทดสอบโทรในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลา  ทั'งหมด 
72  ครั' ง  ไดผ้ลการทดสอบดงัรูปที&  4.20, 4.21 และ 4.22 
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รูปที&  4.20  ผลการทดสอบจากหมายเลข 5000 และ 6000 โทรหากนัในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลา 
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รูปที&  4.21 หนา้จอ  mail  box  กรณีที&เลือกตั'งค่าแบบ  VM  

 

 
 

รูปที&  4.22  แสดงตวัอยา่งรายละเอียด  CDR 
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 จากผลการทดสอบในรูปที&  4.20, 4.21 และ 4.22 พบวา่ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง 
หมายเลข 5000 และ 6000 สามารถโทรหากนัไดทุ้กกรณี  กรณีที&อยูใ่นช่วงวนั-เวลา  และตั'ง  IVR 
ระบบจะเล่นไฟล์เสียงขอ้ความตอบรับอตัโนมติัที&ไดก้าํหนดไวใ้นช่วงวนั-เวลานั'นๆ  ตั'ง  BUSY 
ระบบจะไดย้ิน  BUSY  Tone  ตั'ง  VM  จะมีการส่งขอ้ความเขา้  mail  box  ดงัแสดงในรูปที& 4.21 
และกรณีที&ไม่อยูใ่นช่วงวนั-เวลาที&ไดก้าํหนดไวร้ะบบจะ  ringing  และมีการเก็บรายละเอียด  CDR 
การโทรออกของหมายเลข 5000 และ 6000 ได ้ โดยการทาํงานคิดเป็นความถูกตอ้ง 100% 
การทดสอบที� 10  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื&องแม่ข่าย application  server 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบการใชท้รัพยากรระบบ โดยการวดัค่า CPU และ RAM ของ application 
server ในขณะที&มีการโทรเขา้มาในระบบที&เครื&อง application  server  
  ทดสอบการใชง้านร่วมกนั 2 Server  คือ application  server และ Asterisk 1.8.3 มีสเปค
เครื&องดงัต่อไปนี' คือ 

      1.1)  เครื&อง application  server ในระดบัชั'น  Service Layer   
CPU  1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 40 GB 

      1.2)  เครื&อง  IP PBX  ติดตั'ง  Asterisk 1.8.3  ในระดบัชั'น  Control Layer  
CPU  1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 60 GB 

และใช ้ Softphone 10  เลขหมายในการทดสอบ โดย 1  Softphone  มี 2  คู่สาย  ทาํให้
สามารถโทรออกและรับสายไดพ้ร้อมกนั  โดยทางผูว้ิจยัไดท้ดสอบโทรเขา้มาใชง้านพร้อมกนัดว้ย
จาํนวนหมายเลขที&เพิ&มขึ'น 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 คู่สาย  ตามลาํดบั  

ตวัแปรที&ใชใ้นการนาํมาพิจารณาเรื&องประสิทธิภาพของระบบคือ  การใชง้าน CPU และ 
RAM  ในการทดสอบตอนเริ&มตน้กรณีที&ไม่มีหมายเลขใดโทรเขา้มา  เครื&อง application  server ค่า 
CPU อยูที่& 0.3% (100- 99.7) และ RAM อยูที่& 30.4 % (191028 / 628216)  ดงัแสดงในรูปที&  4.23  
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รูปที&  4.23 ค่าเริ&มตน้ของ  CPU  และ  RAM   
 

การทดสอบเริ&มตน้กรณีมีการใชง้านในระบบพร้อมกนั 4  คู่สาย 
ผลการทดสอบการใชท้รัพยากรออกมาดงันี' คือ เครื&อง application  server  ค่า CPU อยู่

ที& 0.1% (100- 99.9)  และ  RAM  อยูที่& 30.4 % (191028 / 628216)  ดงัแสดงในรูปที&  4.24  จากนั'น
ทาํการทดสอบโดยเพิ&มผูใ้ช้งานในระบบพร้อมกนัเป็น 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 คู่สาย 
ตามลาํดบั  โดยผลการทดสอบที&ไดส้รุปดงัแสดงในตารางที&  4.9  

 

 
 
รูปที&  4.24 การใชท้รัพยากรของ CPU และ RAM กรณีมีการใชง้านในระบบพร้อมกนั 4  คู่สาย 
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ตารางที&  4.9  สรุปผลการทดสอบการใชท้รัพยากรของเครื&อง application  server 
 

การทดลองที� %การใช้งาน CPU %การใช้งาน RAM 

1. 0.1% 30.40% 
2. 0.1% 30.40% 
3. 0.1% 30.40% 
4. 0.2% 30.42% 
5. 0.2% 30.42% 
6. 0.3% 30.42% 
7. 0.3% 30.42% 
8. 0.2% 30.44% 
9. 0.4% 30.44% 

 
หมายเหตุ : Server  มีสเปค CPU  1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 40 GB 

 
การทดสอบการใชท้รัพยากรของเครื&อง application  server สามารถสรุปเป็นกราฟได้

ดงัรูปที&  4.25 
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รูปที&  4.25  กราฟสรุปการใชท้รัพยากรของเครื&อง application  server 
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จากผลการทดสอบในตารางที& 4.9 และรูปที& 4.25 พบว่า RAM มีการใช้ทรัพยากร
มากกว่า CPU แต่จากสภาพแวดล้อมของเครื&อง application server ที&ทดสอบ  พบว่าการใช้
ทรัพยากรของ  RAM  มีผลกระทบต่อระบบค่อนขา้งน้อย  ผูว้ิจยัจึงเพิ&มการทดสอบวดัการใช้งาน
ของ  RAM  และ  bandwidth  ที&เครื&อง Asterisk 1.8.3 เพิ&มเติม เพื&อหาผลกระทบที&มีต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของระบบ 
การทดสอบที� 11  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื&องแม่ข่าย  Asterisk 1.8.3 
  วตัถุประสงค ์  
  1)  เพื&อทดสอบการใชท้รัพยากรระบบโดยการวดัค่า RAM และ Bandwidth ของ Server 
ในขณะที&มีการโทรเขา้มาในระบบที&เครื&อง  Asterisk 1.8.3 
  ทดสอบการใชง้านที&เครื&อง  Asterisk 1.8.3 มีสเปคเครื&องดงันี'  

      CPU 1.5 GHz,  RAM 512 MB,  Harddisk 60 GB,  Bandwidth 100 Mbps 
และใช ้โปรแกรม  SIPp  ซึ& งเป็นโปรแกรมจาํลองการสร้างจาํนวน  call  ในการจาํลองการโทรไปยงั
เครื&อง  Asterisk 1.8.3  โดยมีโครสร้างการทาํงานของโปรแกรม  SIPp  ดงัแสดงในรูป  4.26  

Switch Asterisk1.8.3

Application Server

SIPp
 

 
จากรูปที&  4.26  ภาพรวมการทดสอบระบบโดยใช ้ SIPp 
 
 จากรูปที&  4.26  โปรแกรม  SIPp  มีขั'นตอนการทาํงานดงันี'  

1) โทรจาก  SIPp  ไปยงัเครื&อง  Asterisk 
2) รอสายเป็นเวลา  20  วนิาที 
3) วางสาย 
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 ผูว้ิจยัไดท้ดสอบโทรเขา้มาดว้ยจาํนวน  call  พร้อมกนัเพิ&มขึ'นเป็น 30, 50, 90, 110 และ 
120  คู่สาย  ตามลาํดบั 
  ตวัแปรที&ใชใ้นการนาํมาพิจารณาเรื&องประสิทธิภาพของระบบคือ การใชง้าน RAM และ 
Bandwidth  เท่านั'น  เนื&องจากค่า  CPU  ที&ทดสอบพบวา่มีการเปลี&ยนแปลงโดยเฉลี&ยอยูที่& 0.1 % 

ในการทดสอบตอนเริ&มตน้กรณีที&ไม่มีหมายเลขใดโทรเขา้มา เครื&อง  Asterisk 1.8.3  มี
การใช ้ RAM  อยูที่& 51%  และ  Bandwidth  ดา้นรับ (downlink)  อยูที่& 0.52 % 
[8*(65.03*10^3)/100*10^6*100]   และดา้นส่ง (uplink)  อยูที่& 2.24% 
[8*(280.52*10^3)/100*10^6*100]   ดงัแสดงในรูปที&  4.27  และ  4.28  ตามลาํดบั 

 

 
 
รูปที&  4.27  แสดงการใชท้รัพยากร RAM ก่อนการใชง้านโดยเรียกดูดว้ย  phpsysinfo 

http://phpsysinfo.sourceforge.net/  ผา่น Browser 
 

จากรูปที&  4.27  MiB  มาจาก Mega Binary Byte = Mebibyte และ KiB  มาจาก Kilo 
Binary Byte = Kibibyte 

 

 
 

รูปที&  4.28  แสดงการใช ้ Bandwidth  ก่อนการใชง้าน 
 

การทดสอบเริ&มตน้กรณีมีการใชง้านในระบบ  30  calls 
 ผลการทดสอบสร้าง  call  โดยใช ้ SIPp  จาํนวน 30  calls  โทรเขา้มาในระบบดงัแสดง
รูปที&  4.29, 4.30, 4.31 และ 4.32  ตามลาํดบั  
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รูปที&  4.29  แสดงการใชโ้ปรแกรม  SIPp ในการสร้าง  call  จาํนวน 30 calls 
 

 
 

รูปที&  4.30  แสดงผลที&ไดจ้ากโปรแกรม  SIPp  ในการสร้าง  call  จาํนวน 30 calls 
 

 
 
รูปที&  4.31  แสดงการใชท้รัพยากร  RAM  ในการสร้าง  call  จาํนวน 30 calls 
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รูปที&  4.32  แสดงการใช ้ Bandwidth  ในการสร้าง call  จาํนวน 30 calls 

 
 จากผลการทดสอบรูปที&  4.30  พบวา่จาก 30  calls  ที&ใชท้ดสอบไม่มีการ drop call  และ
มีการใชท้รัพยากรออกมาดงันี' คือ RAM อยูที่& 52% และ Bandwidth ดา้นรับ (downlink) อยูที่& 4.37% 
[8*(546.54*10^3)/100*10^6*100]  ดา้นส่ง (uplink) อยูที่& 8.56% [(8*1.07)/100*100]  จากนั'นทาํ
การทดสอบโดยเพิ&มจาํนวน  call  ในระบบเป็น 50, 70, 90, 110 และ 120 calls  ตามลาํดบั  โดยผล
การทดสอบที&ไดส้รุปดงัแสดงในตารางที&  4.10 
 
ตารางที&  4.10  สรุปผลการทดสอบการใชท้รัพยากรของเครื&อง  Asterisk 1.8.3 

 

จํานวน call %การใช้งาน RAM %การใช้งาน Bandwidth 

ด้าน Downlink 

%การใช้งาน Bandwidth 

ด้าน Uplink 

0 51% 0.52% 2.24% 
30 52% 4.37% 8.56% 

50 52% 11.52% 20.32% 

90 54% 23.36% 40.8% 
110 57% 46.56% 67.12% 

120 57% 46.56% 67.12% 
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การทดสอบการใชท้รัพยากรของเครื&อง Asterisk 1.8.3  สามารถสรุปเป็นกราฟไดด้งัรูป
ที&  4.33  และ  4.34  
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รูปที&  4.33  กราฟสรุปการใชท้รัพยากร  RAM  ของเครื&อง  Asterisk 1.8.3 
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รูปที&  4.34  กราฟสรุปการใช ้ Bandwidth  ของเครื&อง  Asterisk 1.8.3 
 

จากกราฟผลการทดสอบในรูปที&  4.33 และ 4.34 พบวา่ในการใชง้านที& 60%  เท่ากนั 
การใชง้าน  Bandwidth  ดา้น  Uplink  มีการใชง้านทรัพยากรมากกวา่ RAM  กล่าวคือ Bandwidth 
ดา้น  Uplink  มีผลกระทบต่อการใชท้รัพยากรมากกวา่  ซึ& งสามารถประมาณการไดว้า่ถา้มีผูโ้ทรเขา้
มาในระบบมากกวา่ 125 สาย [(120/67.12)*70] ขึ'นไป  คาํนวณที& uplink utilization 70%  อาจจะทาํ
ให้ระบบที&เครื&อง  Asterisk server  เกิดการ  Delay  รวมถึงอาจทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานของ
ระบบดอ้ยลงได ้ 
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บทที�  5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี� เป็นการอภิปรายเพื�อสรุปผลที�ไดจ้ากการทดสอบงานวิจยั  รวมทั�งขอ้กาํจดัของ

ระบบที�พบจากการทดสอบระบบ  และขอ้เสนอแนะสําหรับแนวทางในการพฒันางานวิจยันี� ต่อไป
เพื�อแกข้อ้บกพร่องของระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

 5.1.1  สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
5.1.1.1  สามารถออกแบบและพฒันาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย 

VoIP  ตามสถาปัตยกรรม  NGN  ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั  คือให้ระบบมีการทาํงานอยู่ใน
ระดบัชั�น  Service  Layer  ใหมี้การจดัการที�ศูนยก์ลาง 

5.1.1.2  สามารถพฒันาระบบใหร้องรับเครื�องแม่ข่าย  Asterisk  มากกวา่ 1 ระบบ  
        5.1.2  สรุปผลตามขอบเขตของงานวจิยั  

หลงัจากทดสอบระบบในดา้นต่างๆ  แลว้นั�น  พบว่าโปรแกรมระบบเสียงรอสายและ
เลือกไม่รับสาย ฯ  สามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตของงานวิจยัที�ไดก้าํหนดไว ้ โดยแบ่งผลสรุปเป็น 
2 ส่วน  คือ  ส่วนบริการเสริมสําหรับผูใ้ชท้ ั�วไป  และส่วนการกาํหนดค่าในระบบ  สําหรับผูดู้แล
ระบบ  ดงัแสดงในตารางที�  5.1  และตารางที�  5.2  
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ตารางที�  5.1  สรุปผลการทาํงานตามขอบเขตส่วนบริการเสริมสาํหรับผูใ้ชท้ ั�วไป 

 

หัวข้อตามขอบเขต ผลการทาํงาน 

ได้ ไม่ได้ 

บริการเพลงรอสาย   

1. เพิ�ม/ลด/แกไ้ข/เรียกดู การตั�งค่าเพลงรอสายสาํหรับเบอร์ที�โทรเขา้มาได ้ �  
2. กาํหนดเพลงรอสายใหก้บัเบอร์ที�โทรเขา้ ตามวนั เวลา และเทศกาลได ้ �  
3. ระบบจะมีเพลงให้เลือก (default) อยา่งนอ้ย 5 เพลง โดยผูใ้ชง้านสามารถเพิ�ม
เพลงใหม่เขา้ในระบบส่วนตวัของตนเอง 

�  

บริการเลือกไม่รับสาย   
4. เพิ�ม/ลด/แกไ้ข/เรียกดู เบอร์ที�ไม่ตอ้งการรับสายได ้ �  
5.กรณีที�ไม่ตอ้งการรับสาย ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใหผู้ที้�โทรเขา้ไปไดย้นิเสียง
สายไม่วา่ง (busy) ได ้โดยสามารถกาํหนดจากเบอร์โทรเขา้ วนั เวลา หรือ
เทศกาลได ้

�  

6. กรณีที�ไม่ตอ้งการรับสาย ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใหผู้ที้�โทรเขา้ถูกโอนสายเขา้
ระบบฝากขอ้ความ (voice mail) ได ้โดยสามารถกาํหนดจากเบอร์โทรเขา้ วนั 
เวลา หรือเทศกาลได ้

�  

7.กรณีที�ไม่ตอ้งการรับสาย ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใหผู้ที้�โทรเขา้ไปไดย้นิเสียง
ระบบตอบรับอตัโนมติั (Interactive Voice Response – IVR)  ไดโ้ดยสามารถ
กาํหนดจากเบอร์โทรเขา้ วนั เวลา หรือเทศกาลได ้

�  

8. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเสียง IVR ที�มีอยูใ่นระบบอยา่งนอ้ย 5 เสียง �  
9.ระบบมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลการใชง้านแบบรวมศูนยไ์ด ้ �  
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ตารางที�  5.2  สรุปผลการทาํงานตามขอบเขตส่วนการกาํหนดค่าในระบบ  สาํหรับผูดู้แลระบบ 
 

หัวข้อขอบเขต ผลการทาํงาน 

ได้ ไม่ได้ 

1. เพิ�ม/ลด ผูใ้ชง้านในระบบได ้ �  
2. แกไ้ขสิทธ̀ิของผูใ้ชไ้ด ้ �  
3. เพิ�ม/ลด จาํนวนเสียงขอ้ความตอ้นรับให้กบัระบบสําหรับบริการ Call-
Screening แบบ IVR ได ้

�  

4. เพิ�ม/ลด จาํนวนเสียงเพลงรอสายใหก้บัระบบสาํหรับบริการ Ring Back Tone 
ได ้

�  

5. กาํหนดค่าที�จาํเป็นสาํหรับเครื�อง asterisk1.6 เครื�องใหม่ผา่นหนา้เวบ็ได ้ �  
6. กาํหนดค่าที�จาํเป็นสาํหรับเครื�อง asterisk1.8 เครื�องใหม่ผา่นหนา้เวบ็ได ้ �  

 
จากตารางที�  5.1 และ 5.2  พบวา่โปรแกรมระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสาย

ฯ สามารถทาํงานไดต้ามขอบเขตที�กาํหนดไว ้

5.2  ข้อจํากดัของระบบ 

 ขอ้จาํกัดของระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย  VoIP  ตาม
สถาปัตยกรรม  NGN  สามารถแยกขอ้จาํกดัออกเป็นขอ้ๆ  ไดด้งัต่อไปนี� คือ 
 5.2.1  การเล่นไฟล์เสียงเพลงรอสาย  และเสียงตอบรับอตัโนมติั  ในงานวิจยันี� ไดเ้ลือกใชไ้ฟล ์
.wav (8000Hz mono 16-bit)  เพื�อให้การทาํงานถูกตอ้ง  เนื�องจากในการทดสอบดว้ยไฟล์ .mp3 
พบวา่ในการโทรแต่ละครั� งระบบไม่สามารถเล่นไฟลเ์สียงไดห้ลายเพลงแบบต่อเนื�อง และเมื�อสายที� 
1 โทรเขา้มาซึ� งกาํลงัเล่นไฟล์เสียงอยู ่ พอมีสายที� 2  เรียกเขา้มาก็จะไดย้ินไฟล์เสียงเดียวกบัสายที� 1 
และเล่นไฟลน์ั�นไปพร้อมกนั (parallel) 
 5.2.2   ในกรณีที�เครื�อง  Asterisk  มีปัญหา  softphone  ที�ไดก้าํหนดให้  register  กบัเครื�องนั�น
จะไม่สามารถใชง้านได ้ ระบบไม่สามารถปรับให ้ softphone  เปลี�ยนขอ้มูล  register แบบอตัโนมติั 
 5.2.3    softphone  ที�ได ้ register  ที�เครื�อง  Asterisk  ต่างเครื�องกนัไม่สามารถโทรหากนัได ้ 
 5.2.4   หนา้เวบ็การกาํหนดค่าในระบบ  และการตั�งค่าต่างๆ  จะมีจาํนวนจาํกดัไม่สามารถปรับ
ขยายไดแ้บบอตัโนมติั  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

                ขอ้เสนอแนะของระบบบริการเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย  VoIP  ตาม
สถาปัตยกรรม  NGN  สามารถแยกขอ้เสนอแนะออกเป็นขอ้ๆ  ไดด้งัต่อไปนี� คือ 
 5.3.1  ระบบควรจะพฒันาใหส้ามารถรองรับการเล่นไฟลเ์สียงไดห้ลายรูปแบบ 
 5.3.2  ระบบควรจะพฒันาให ้ softphone  ที�ได ้register ที�เครื�อง Asterisk ต่างเครื�องกนัสามารถ
โทรหากนัได ้ โดยทาํ  SIP Trunk 
 5.3.3  ระบบควรจะพฒันาหนา้เวบ็ใหส้ามารถ  config  maximum  ค่าต่าง ๆ ได ้ แบบอตัโนมติั 

  เช่น จาํนวนเพลงรอสายในระบบ,  จาํนวนขอ้ความตอบรับอติัโนมติั,  จาํนวนเพลงใน
อลับั�มตวัเอง,  จาํนวนช่วงเวลาที�สามารถตั�งค่า  RBT  และ  CS  ได ้
 5.3.4  ระบบควรจะพฒันาให้สามารถเขียน  dial  plan  ไดจ้ากหนา้เวปในลกัษณะ  Flowchart  
โดยการพฒันาฟังกช์ั�นต่างๆ  ของ  Asterisk  ใหเ้ป็นรูปสัญลกัษณ์  เมื�อตอ้งการใชง้านก็เลือกมาวาง
หนา้  page  แลว้กาํหนด  properties  ค่าที�จาํเป็นของฟังกช์ั�นนั�น 
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ภาคผนวก ก  ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบังานวจัิย 

ระบบ Voice over IP (VoIP)1 
วโีอไอพี VoIP ยอ่มาจาก วอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื%ออื%น

IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื%อสารทางเสียงผา่นโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื%นๆที%ใช้อินเตอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตดัแบ่งเป็นแพ็ค
เก็ตวิ%งผา่นไปบนโครงข่ายที%ใช้สําหรับการสื%อสารขอ้มูลทั%วไป แทนการใชว้งจรเฉพาะตามวิธีการ
สื%อสารในระบบโทรศพัท์แบบดัJงเดิม ขอ้ดีของวีโอไอพี คือการที%สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดใ้นอตัราค่าบริการที%ถูกลงมาก 

สําหรับมาตรฐานที%มีการใช้งานอยู่บนเทคโนโลยี VoIP นัJนโดยทั%วไปจะมีอยู่ 3 
มาตรฐานดว้ยกนั แต่ที%นิยมไดแ้ก่มาตรฐาน H.323 และมาตรฐาน SIP มาตรฐานเหล่านีJ  เราสามารถ
เรียกไดอี้กอยา่งหนึ%งวา่ “Call Control Technologies” ซึ% งถือวา่เป็นส่วนประกอบสําคญัสําหรับการ
นาํเทคโนโลย ีVoIP มาใชง้าน 
     SIP (Session Initiation Protocol)  
     มาตรฐาน SIP เป็นมาตรฐานภายใต ้IETF Standard ซึ% งถูกออกแบบมาสําหรับการ
เชื%อมต่อ VoIP มาตรฐาน SIP นัJนจะเป็นมาตรฐาน Application Layer Control Protocol สําหรับการ
เริ%มตน้ (Creating), การปรับเปลี%ยน (Modifying) และการสิJนสุด (Terminating) ของ Session หรือ
การติดต่อสื%อสารหนึ%งครัJ ง มาตรฐาน SIP จะมีสถาปัตยกรรมการทาํงานคลา้ยคลึงการทาํงานแบบ 
Client-Server Protocol  เป็นมาตรฐานที%มี Reliability ที%ค่อนขา้งสูง 

คุณสมบติัของ SIP  
     1.  เป็นโปรโตคอลระดบั Application ซึ% งอยูเ่หนือโปรโตคอลระดบั Transport โดย
อนุญาตใหส้ามารถทาํการส่งสัญญาณโดยใชโ้ปรโตคอลระดบั   Transport   ไดท้ัJงชนิด   TCP 
(Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol) 
  2.  รูปแบบสัญญาณที%นิยามตามมาตรฐาน SIP มีลกัษณะเป็นขอ้ความ (Text-Based) ซึ% ง
ถูก เรียกว่า SIP Message โดยรูปแบบและไวยากรณ์ของสัญญาณมีลกัษณะคล้ายกบัรูปแบบ
สัญญาณของโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ทาํให้ผูพ้ฒันาสามารถพฒันาไดง้่าย 
และเหตุที%มีการใช้สัญญาณ SIP Message ตลอดขัJนตอนการส่งสัญญาณควบคุมรวมถึงลาํดบั
ขัJนตอนการส่งสัญญาณตามมาตรฐาน SIP ไม่ซบัซ้อนจึงทาํให้โปรโตคอล SIP สามารถทาํงานได้
รวดเร็วกวา่มาตรฐาน H.323  

                                                 
1 Wikipedia, 2554. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
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     3.  ตามมาตรฐานของ SIP จะรับผิดชอบขัJนตอนการส่งสัญญาณควบคุมในส่วนก่อน
และหลงัการสนทนาเท่านัJน โดยในขัJนตอนการส่งขอ้มูลมลัติพหุสื%อ (Media Stream) จะใช้
โปรโตคอล RTP (Real-Time Transfer Protocol) และในขัJนตอนการแลกเปลี%ยนความสามารถใน
การส่งข้อมูลมลัติพหุสื%อ (Media Capabilities Exchange) จะใช้โปรโตคอล SDP (Session 
Description Protocol) ทาํงานร่วมดว้ย 
     4.  สถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน SIP เป็นแบบ Client/Server โดยมีการอา้งอิงตวั SIP 
Client โดยใชชื้%ออา้งอิงถึงที%อยูข่องตวั SIP Client นัJนๆซึ% งถูกเรียกวา่ SIP URL (Uniform Resource 
Locators) ทาํใหเ้กิดความสะดวกและความยดืหยุน่ในการใชบ้ริการเพิ%มมากขึJน 

ส่วนประกอบของ Protocol SIP  
SIP ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงันีJ  คือ User Agent และ Network Server โดยในแต่ละส่วนมี

การทาํงานดงันีJ  
     1.  User Agents ยงัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆ ดงันีJ  User Agent Client และ User Agent 
Server  มีหนา้ที%สร้าง Requests และ Response โดยส่วนนีJจะเหมือนกบั end-point 
     2.  Network Server เป็นหวัใจของ SIP ประกอบดว้ย Server 3 ชนิด ไดแ้ก่ Proxy 
Server , Redirect Server และ Registrar Server โดยที% Proxy Server กระทาํเหมือนกบั HTTP Proxy 
ซึ% งมีหนา้ที% Requests ไปยงั Hop ถดัไปหรือ Proxy ตวัอื%นๆ หรือ Redirect Server ไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง โดยคน้หาจาก Domain Name Server (DNS) 
      2.1  Proxy Server  เปรียบเสมือน Router ซึ% งการ Requests / Response ครัJ งหนึ%งๆ 
อาจจะมีการกระทาํผา่น Proxy Server หลายๆ ตวั ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางที%แทจ้ริง 
          2.2  Redirect Server จะไม่มีการ Forward Requests ไปยงั Hop ถดัไป แต่จะส่ง 
Response กลบัไปยงั Client ของตาํแหน่งที%แทจ้ริงทนัที 
           2.3  Registrar คือการยืนยนัการลงทะเบียนกบั SIP Domain โดย UA จะลงทะเบียน
โดยใส่  Uniform Resource Identifier (URI) เช่น IP การ Link ไปยงัตาํแหน่ง Web-page หรือการใช ้
E-mail link ตวัอยา่งเช่น mailto:use@domain และการติดต่อสื%อสารจะเก็บไวที้% Server ตวัอื%นๆ ที%
เรียกวา่ Location Server (LS) แต่โดยทั%วไปจะอยูเ่ครื%องเดียวกบัเครื%อง Registrar 
การแลกเปลี%ยนข่าวสาร (Message) อยา่งง่าย 
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รูปที% ก.1  การแลกเปลี%ยนข่าวสาร(Message) ของ SIP โปรโตคอล 
 
ที%มา :  http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleId=797&blogId=70 

 
     จากรูปที% ก.1  เมื%อ A ยกหูเพื%อจะสนทนากบั B จะมีข่าวสารต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันีJ  

1. ข่าวสาร INVITE จาก A ไปหา B เพื%อสร้างการเชื%อมต่อก่อนที%จะสนทนา ขอ้มูลใน 
SIP INVITE จะบอกถึงชนิดของการสนทนา ยกตวัอยา่ง การสนทนาโดยใชเ้สียง หรือการสื%อสาร
แบบมลัติมีเดีย เช่น Video Conference หรือ เกม เป็นตน้ 

2. ข่าวสาร 180 Ringing ถูกส่งมาจาก B เพื%อตอบสนองข่าวสาร INVITE วา่ B ไดรั้บ
ข่าวสาร INVITE ทัJงนีJ  B จะไดรั้บสัญญาณซึ% งอาจอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงกริ%ง หรือ ขอ้ความ
กระพริบหนา้จอโทรศพัทข์อง B 

3. เมื%อโทรศพัทด์า้น B ยอมรับการเรียกแลว้ B จะส่งข่าวสาร 200 OK เพื%อแสดงว่า
สามารถทาํการสื%อสารในรูปแบบตามชนิดของการสนทนาที%ส่งมา 

4. เพื%อที%จะแสดงให้ B มั%นใจว่า A สามารถรองรับการสนทนากบั B ได ้A จะส่ง
ข่าวสาร ACK ไปหา B 

5. หลงัจากนัJนจะมีการสร้างเซสชนัการสื%อสาร (Media Session) โดยใชโ้ปรโตคอล 
RTP (สาํหรับตวัอยา่งนีJ ) 
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6. B ส่งข่าวสาร BYE มาที% A เพื%อขอยติุเซสชนัการสนทนา 
7. A ทาํการส่งสัญญาณ 200 OK เพื%อยอมรับการยกเลิกเซสชนัการสนทนา 
-  ข่าวสาร INVITE  (Invite Message) 

         1) INVITE sip: Bob@Broadway.com SIP/2.0 
        2) Via: SIP/2.0/UDPaudiocodes.com:5060 
        3) Form: Alice 
        4) To: Bob 
        5) Call-ID: abfd43978343@audiocodes.com 
        6) Max-Forwards: 70 
        7) CSeq: 1 INVITE 
        8) Contact: Alice 
       9) Content-Type: application/sdp 

   10) Content-Length: 142 
    ฟิลด ์INVITE : แสดงถึง URI (Uniform Resource Indicator) ในที%นีJ คือ 
Bob@Broadway.com ตามดว้ยเวอร์ชั%นของ SIP (SIP/2.0) 
    ฟิลด์  Via :  แสดงถึงชื%อโฮสต ์(ในที%นีJ คือ audiocodes.com) ให้ค่า IP Address ตามหลงั
ดว้ยหมายเลขพอร์ทของ SIP เพื%อใชใ้นการส่งขอ้มูลร่วมกบั UDP (User Data Protocol) หรือ TCP 
 (Transmission Control Protocol) 
    ฟิลด ์From : แสดงชื%อของผูเ้รียก (Alice) 
    ฟิลด ์To : แสดงชื%อผูรั้บ (Bob) 
    ฟิลด์ Call-ID : มีรูปแบบคลา้ยกบัการกาํหนดที%อยูข่อง E-mail ถูกระบุขึJนเพื%อใชติ้ดตาม
เซสชั%น SIP โดยเฉพาะ การรวมกนัของฟิลด์ To , From และ Call-ID เรียกวา่ “Call leg” เพื%อระบุ
การเรียกที%เกิดขึJนครัJ งนีJทัJงสองฝ่าย เนื%องจากเป็นไปไดว้า่จะเกิดการเรียกหลายครัJ งระหวา่งผูใ้ชท้ ัJง
สอง การร้องขอการเรียกครัJ งต่อไปจะอา้งอิงลาํดบัจาก Call leg นีJ  
    ฟิลด ์Max Forward : คือจาํนวนสูงสุดที%ยนิยอมใหส่้งค่าได ้เพื%อป้องการเกิดวนซํJ า 
    ฟิลด์ CSeq : คือ ลาํดบัคาํสั%ง ตามดว้ยวิธีการ ซึ% งหมายเลขจะเพิ%มจาํนวนเมื%อมีการส่ง
ข่าวสารออกไป 
    ฟิลด ์Contact : บรรจุ URL ของ SIP เพื%อใชใ้นการบอกเส้นทางไปยงัปลายทาง 
ฟิลด์ Content-Type และ Content-Length : ระบุเนืJอหาข่าวสารในที%นีJ เป็น SDP (Session 
Description Protocol) ซึ% งบรรจุขอ้มูลทัJงสิJน 158 ออกเตด โดยนบัออกเตดบรรทดั v=0 จนถึง
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บรรทดั a=trpmap:0 PCMU/8000 โดยที%ฟิลด์ Via , To , From ,Call-ID และ CSeq นัJน จาํเป็นตอ้งมี
ในการกาํหนดข่าวสาร SIP ส่วน ฟิลดอื์%นเป็นเพียงออปชั%น 
    -  ข่าวสาร 180 Ringing (Message 180 Ringing) 
         Message 180 Ringing คือ Message ที%ส่งจากปลายทาง เพื%อบอกตน้ทางว่าไดรั้บ 
Message Invite แลว้ ประกอบดว้ยฟิลดต่์างๆ ดงัต่อไปนีJ  
        1) SIP/2.0 180 Ringing 
        2) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 
        3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 
        4) Call-ID: 8204589102@example.com 
        5) CSeq: 1 INVITE 
        6) Content Length: 0 
    -  ข่าวสาร 200 OK (Message 200 OK) 
        ที%ปลายทางจะมีการส่ง Message 200 OK เพื%อเป็นการบอกตน้ทางวา่ชนิดของเซสชั%นที%
ตน้ทางร้องขอไดรั้บการยอมรับจากปลายทางแลว้ ประกอบดว้ยฟิลดต่์อไปนีJ  
        1) SIP/2.0 200 OK 
        2) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 
        3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 
        4) Call-ID: 8204589102@example.com 
        5) CSeq: 1 INVITE 
       6) Contact: <sip:UserB@10.20.30.41> 
        7) Content-Type: application/sdp 
        8) Content-Length: 140 
    - ข่าวสาร ACK (Message ACK) 
        ขัJนตอนสุดท้ายของการให้คาํยืนยนัการใช้เซสชั%นสื%อสารคือการส่ง MessageACK 
(Acknowledgement) หมายความว่าต้นทางสามารถรองรับเซสชั%นสื% อสารของปลายทางได้ซึ% ง 
Message ACK ประกอบดว้ย ฟิลดด์งันีJ  
       1) ACK sip:UAB@example.com SIP/2.0 
        2) Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.41:5060 
        3) Route: <sip:UserB@10.20.30.41> 
        4) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 
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       5) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 
        6) Call-ID: 8204589102@example.com 
        7) CSeq: 1 ACK 
        8) Content-Length: 0 
    -  ข่าวสาร BYE (Message BYE) 
        เมื%อตน้ทางส่ง INVITE เสมือนว่าตน้ทางเป็น Client และเมื%อ ปลายทางตอบสนองก็
เสมือนเป็น SIP Server หลงัจากที%มีการสร้างเซสชั%นสื%อสารและสนทนากนัแลว้โดยโปรโตคอล 
RTP เมื%อการสนทนาจบแลว้ทางปลายทางจะส่ง Message BYE ซึ% งตอนนีJปลายทางจะทาํหนา้ที%เป็น 
Client ส่วน ตน้ทางจะทาํหนา้ที% Server นี%เป็นสาเหตุหนึ%งที%อุปกรณ์ SIP ตอ้งมีซอฟตแ์วร์ที%รองรับ
การทาํงานทัJง Client และ Server ในเครื%องเดียว ซึ% งข่าวสาร BYE ประกอบดว้ยฟิลดต่์อไปนีJ  
        1) BYE sip:UAB@example.com SIP/2.0 
        2) Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.41:5060 
        3) To: UserB <sip:UAB@example.com>;tag=314159 
        4) From: UserA <sip:UAA@example.com>;tag=589304 
        5) Call-ID: 8204589102@example.com 
        6) CSeq: 1 BYE 
        7) Content-Length: 0 
 
Asterisk2  
     Asterisk  คือ opensource software ที%ทาํหน้าที%หลกัเป็น Softswitch, IP-PBX หรือที%
เรียกว่าตู้ชุมสายโทรศพัท์ระบบ IP ซึ% งมีหน้าที%ในการควบคุมและจดัการบริหาร การเชื%อมต่อ 
ระหว่างอุปกรณ์โทรศพัท์ผ่านเครื%องข่ายเนทเวอร์ค อีกทัJงยงัสามารถเพิ%มเติมประสิทธิ� ภาพและ
ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยง่าย 
     Asterisk  คือ Software ระบบโทรศพัทแ์บบ IP-PBX  สมบูรณ์แบบ  ซึ% งสามารถทาํงาน
ไดห้ลายๆ  ระบบปฏิบติัการ เช่น  Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD  และ Sun Solaris โดย
ได้มีการจดัเตรียมฟังก์ชั%นการใช้งานของตูส้าขาโทรศพัท์  PBX (Private Branch eXchange)  
คุณภาพสูงไวใ้นตวั  Asterisk  รองรับระบบ  VoIP (Voice over IP)  หลายโปรโตคอล  เช่น SIP, 

                                                 
2 Jim Van Meggelen, Leif Madsen, and Jared Smith. (2007).  Asterisk : The Futureof Telephony,  
Second Edition.  
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H.323, IAX, MGCP, SCCP (Cisco Skinny)  ซึ% งรองรับกบัอุปกรณ์โทรศพัทที์%เป็นมาตรฐานและใช้
ฮาร์ดแวร์ที%ราคาไม่แพง 
    Asterisk ถูกพฒันาขึJนโดย Mark Spencer จากบริษทั Digium Inc. เป็น Software ที%
ทาํงานบนระบบปฏิบติัการหลายระบบ ทัJง Linux, Max OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun 
Solaris แต่ Distribution ของ Linux ที%เป็นที%นิยมสําหรับติดตัJง Asterisk ก็คือ CentOS ซึ% งเป็น Linux 
distribution ที%พฒันามาจาก Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

ความสามารถของ Asterisk 
1. Switch (PBX) ตูชุ้มสาย 

  Asterisk สามารถทาํหนา้ที%เป็นอุปกรณ์สลบัสายโทรศพัทไ์ม่วา่จะเป็นระบบ IP หรือ 
hybridge, สามารถทาํการตัJงค่าเส้นทางของการโทรศพัทโ์ดยตวัเอง, สามารถเพิ%มเติม feature ไดเ้ช่น 
(ระบบ Voicemail, IVR), รองรับการเชื%อมต่อกบัระบบโทรศพัทพ์ืJนฐานไม่วา่จะเป็นแบบ analog 
หรือ digital (ISDN) 

 2.  Gateway  
สามารถทาํหนา้ที%เป็นอุปกรณ์ที%ใชใ้นการเชื%อมต่อระหวา่งระบบโทรศพัทพ์ืJนฐานกบั

ระบบ VoIP 
3. Feature & Media Server 

อีกความสามารถของ Asterisk คือสามารถทาํเป็น ระบบตอบรับหรือระบบการ
ประชุมทางโทรศัพท์ เพื%อให้ทาํงานเข้ากับระบบโทรศัพท์ที%มีอยู่เดิม ได้อีกด้วย ตัวอย่างการ 
implementation เช่น สามารถทาํเป็น IVR หรือระบบตอบรับ ให้กบัตูชุ้มสาย (PABX) เดิมที%ไม่มี
ระบบตอบรับ  

4. Call Center 
 รองรับการทาํงานของระบบ Call-Center อยา่งเต็มรูปแบบ เช่น ACD, Queue, IVR, 
Skill-based routing เป็นตน้ 

5. CODEC 
CODEC ย่อมาจาก “Coder-Decoder”  ซึ% งหมายถึง กลไก (ของฮาร์ดแวร์ หรือ

ซอฟตแ์วร์) การเขา้ หรือถอดรหสั หรือการบีบอดั และคลายขอ้มูล โดย CODEC จะสามารถใชไ้ด้
กบัขอ้มูลที%เป็นออดิโอ ขอ้ความ และวิดีโอ ซึ% งเราจะใช ้CODEC ทาํงานร่วมกบัแทรค (track) เสียง 
ขอ้ความที%เป็นซบัไตเติล และวิดีโอ ในแอพพลิเคชนัการประชุมผา่นระบบวิดีโอ และการถ่ายทอด
สื%อต่างๆ ดว้ยกลไกสตรีมมิ%ง ซึ% ง Asterisk  รองรับ CODEC ต่อไปนีJ  ADPCM , G.711  (A-Law & 
µ-Law), G.722, G.723.1, G.726, G.729, GSM, iLBC , Linear, LPC-10 และ Speex 
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6. Protocols 
โปรโตคอล  (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื% อสาร เมื%อมาใช้กับ

เทคโนโลยีสื%อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขัJนตอนการติดต่อสื%อสาร ซึ% งรวมถึง กฎ ระเบียบ และ
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที%ใช้ เพื%อให้ตวัรับและตวัส่งสามารถดาํเนินกิจกรรมทางด้าน
สื%อสารไดส้ําเร็จ โดย Asterisk รองรับ โปรโตคอลดงันีJ  IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) , H.323, 
SIP (Session Initiation Protocol), MGCP (Media Gateway Control Protocol), SCCP (Cisco® 
Skinny®), E&M, E&M Wink,Feature Group D และ GR-303 

การทาํงานของ  Asterisk 
ในการทาํงานของ  Asterisk  ผูใ้ช้จาํเป็นตอ้งสามารถที%จะเขา้ใจการทาํงานและตัJงค่า

ต่างๆ ของ Asterisk ได ้ โดยการตัJงค่าของ Asterisk เพิ%มที%จะทาํให้ ระบบทาํงานไดห้รือเป็นไป
ตามที%ผูใ้ชต้อ้งการนัJนมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1. แบบการกาํหนดค่าในไฟลร์ะบบ ซึ% งการตัJงค่าแบบนีJ ใชง้านกนัอยูอ่ยา่งแพร่หลายไม่
วา่จะเป็นการตัJงโดยผ่าน  Web-Interface  เช่น FreePBX  โดย ไฟล์ที%เขียนลงไปในระบบจะทาํ
หนา้ที%ในการบอกให ้ Asterisk  ทาํงานอยา่งที%เราตอ้งการ 

2. แบบใชฐ้านขอ้มูล เป็นอีกลกัษณะในการตัJงค่าบางประเภทของ  Asterisk  โดยการ
ตัJงค่าลักษณะนีJ มีขอ้ดีในการที%เราสามารถที%จะปรับเปลี%ยนค่าได้ทนัที  โดยไม่จาํเป็นตอ้งสั%งให ้ 
Asterisk  ทาํการอ่านค่าจาก  file  อีกครัJ ง (reload)  โดยหลงัจากที%การตัJงค่าต่างๆเสร็จสิJน  Asterisk  
ก็จะสามารถทาํงานไดท้นัทีโดยในกรณีที%เป็น  ระบบ SIP/IAX/etc.  เครื%องลูกข่ายต่างๆก็จะสามารถ
ที%จะเชื%อมต่อเขา้มายงัระบบ  ผ่านระบบเครือข่าย  อนึ% งหากตอ้งการที%จะให้  Asterisk  ทาํงานกบั  
Telephony Hardware  เช่น การ์ดสายนอก หรือกล่องสายนอกต่างๆ ก็ตอ้งทาํการติดตัJงค่าใน  
Asterisk  ดว้ย 

 
PHP3  

ภาษาพีเอชพี  ในชื%อภาษาองักฤษวา่ PHP  ซึ% งใชเ้ป็นคาํยอ่แบบกล่าวซํJ า จากคาํวา่ PHP 
Hypertext Preprocessor หรือชื%อเดิม Personal Home Page PHP เป็นภาษาจาํพวก scripting language  
คาํสั%งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที%เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานตอ้งอาศยัตวัแปลชุดคาํสั%ง 
ตวัอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ที%แตกต่างจากภาษา
สคริปต์แบบอื%นๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื%อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแกไ้ขเนืJอหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันัJนจึงกล่าววา่ PHP เป็นภาษา
                                                 
3 วิกิพีเดีย. (2554). จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
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ที%เรียกวา่ server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื%องมือที%สําคญัชนิดหนึ%ง ที%
ช่วยใหส้ามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    PHP ไดรั้บการเผยแพร่เป็นครัJ งแรกในปีค.ศ.1994 จากนัJนก็มีการพฒันาต่อมาตามลาํดบั 
เป็นเวอร์ชั%น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั%น 2 (ตอนนัJนใชชื้%อวา่ PHP/FI) ในช่วงระหวา่ง 1995-1997 และ
เวอร์ชั%น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั%น 5 ในปัจจุบนั  PHP เป็นผลงานที%เติบโตมาจากกลุ่มของ
นกัพฒันาในเชิงเปิดเผยรหสัตน้ฉบบั หรือ OpenSource ดงันัJน PHP จึงมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
และแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิ%งเมื%อใชร่้วมกบั Apache Webserver ระบบปฏิบติัอยา่งเช่น Linux 
หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบนั PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตวับน
ระบบปฏิบติัการอยา่งเช่น Windows 95/98/NT เป็นตน้ 

ตวัอยา่งภาษาพีเอชพี 
    ภาษาพีเอชพี  จะเป็นส่วนประกอบภายในเว็บเพจ  โดยคาํสั%งจะปรากฏระหว่าง 
<?php ...  ?>  เช่น 

    <?php 
        echo "Hello, World!"; ?> 

หรือ 

    <SCRIPT LANGUAGE = ‘php‘> 
         echo “Hello World.”; 
    </SCRIPT> 

หรือ 

    <%  
        echo “Hello World.”;  
     %> 

 
คุณสมบติั 
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลกัษณะ HTML ซึ% งจะไม่แสดงคาํสั%งที%ผูใ้ชเ้ขียน 

ซึ% งเป็นลกัษณะเด่นที%พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา
สคริปต ์ที%ผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถอ่าน ดูและคดัลอกคาํสั%งไปใชเ้องได ้นอกจากนีJพีเอชพียงัเป็นภาษา
ที%เรียนรู้และเริ% มต้นได้ไม่ยากโดยมีเครื% องมือช่วยเหลือและคู่มือที%สามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของพีเอชพี ไดแ้ก่ การสร้างเนืJอหาอตัโนมติัจดัการ
คาํสั%ง การอ่านขอ้มูลจากผูใ้ชแ้ละประมวลผล การอ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ความสามารถจดัการกบั
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คุกกีJ  ซึ% งทาํงานเช่นเดียวกบัโปรแกรมในลกัษณะ CGI คุณสมบติัอื%นเช่นการประมวลผลตามบรรทดั
คาํสั%ง (command line scripting) ทาํใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสร้างสคริปตพ์ีเอชพี ทาํงานผา่นพีเอชพี พาร์
เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้งผา่นเซิร์ฟเวอร์หรือเบราวเ์ซอร์ ซึ% งมีลกัษณะเหมือนกบั Cron (ใน
ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านีJ สามารถนาํไปใช้ในแบบ 
Simple text processing tasks ได ้
     การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมว้่าจุดประสงค์หลกัใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยงั
สามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนีJ สามารถทาํงานร่วมกบัคาํสั%งเสริมต่างๆ ซึ% ง
สามารถแสดงผลขอ้มูลหลกั PDF แฟลช (โดยใช ้libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยา่ง
มากในการทาํงานเป็นประมวลผลขอ้ความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั%วไป เพื%อ
แปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเขา้สู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ DOM 
สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพื%อแปลงเอกสาร XML เมื%อใช้พีเอชพีในการทาํอีคอมเมิร์ซ 
สามารถทาํงานร่วมกบัโปรแกรมอื%น เช่น Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro 
และ CCVS functions เพื%อใชใ้นการสร้างโปรแกรมทาํธุรกรรมทางการเงิน 
    การรองรับพีเอชพี 
    คาํสั%งของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขขอ้ความทั%วไป เช่น Notepad 
หรือ vi ซึ% งทาํให้การทาํงานพีเอชพี สามารถทาํงานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบทัJงหมด โดย
เมื%อเขียนคาํสั%งแลว้นาํมาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , 
Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, 
Xitami, OmniHTTPd, และอื%นๆ อีกมากมาย. สําหรับส่วนหลกัของ PHP ยงัมี Module ในการ
รองรับ CGI มาตรฐาน ซึ% ง PHP สามารถทาํงานเป็นตวัประมวลผล CGI ดว้ย และดว้ย PHP, คุณมี
อิสรภาพในการเลือก ระบบปฏิบติัการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนีJ คุณยงัสามารถใช้สร้าง
โปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมที%รวมทัJงสองอย่างเขา้
ดว้ยกนั แมว้่าความสามารถของคาํสั%ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชั%นนีJ ยงัไม่สมบูรณ์ แต่ตวัไลบรารี
ทัJงหลายของโปรแกรม และตวัโปรแกรมประยุกต ์(รวมถึง PEAR library) ไดถู้กเขียนขึJนโดยใช้
รูปแบบการเขียนแบบ OOP เท่านัJน 
    พีเอชพีสามารถทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิด ซึ% งฐานขอ้มูลส่วนหนึ%งที%รองรับ
ไดแ้ก่ Oracle, dBase, PostgreSQL, IBM, DB2, MySQL, Informix, ODBC โครงสร้างของ
ฐานขอ้มูลแบบ DBX ซึ% งทาํให้พีเอชพีใชก้บัฐานขอ้มูลอะไรก็ไดที้%รองรับรูปแบบนีJ  และ PHP ยงั
รองรับ ODBC (Open DataBase Connection) ซึ% งเป็นมาตรฐานการเชื%อมต่อฐานขอ้มูลที%ใช้กนั
แพร่หลายอีกดว้ย 
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     พีเอชพียงัสามารถรองรับการสื%อสารกบัการบริการในโปรโตคอลต่างๆ เช่น LDAP, 
IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (บนวินโดวส์) และอื%นๆ อีกมากมาย สามารถเปิด 
Socket บนเครือข่ายโดยตรง และ ตอบโตโ้ดยใช ้โปรโตคอลใดๆ ก็ได ้PHP มีการรองรับสําหรับ
การแลกเปลี%ยนขอ้มูลแบบ WDDX Complex กบั Web Programming อื%นๆ ทั%วไปได ้ในส่วน 
Interconnection, พีเอชพีมีการรองรับสําหรับ Java objects ให้เปลี%ยนเป็น PHP Object แลว้ใชง้าน 
และสามารถใชรู้ปแบบ CORBA เพื%อเขา้สู่ Remote Object ไดเ้ช่นกนั 
 
MySQL 4  
     MySQL  (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลโดยใช้ภาษา SQL. แมว้่า 
MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั%วไป โดยมีการ
พฒันาภายใตบ้ริษทั MySQL AB ในประเทศสวเีดน โดยจดัการ MySQL ทัJงในแบบที%ให้ใชฟ้รี และ
แบบที%ใชใ้นเชิงธุรกิจ 
     MySQL สร้างขึJนโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื%อ David Axmark, Allan 
Larsson และ Michael "Monty" Widenius. 
     MySQL เป็นที%นิยมใช้กนัมากสําหรับฐานขอ้มูลสําหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ 
phpBB และนิยมใชง้านร่วมกบัภาษาโปรแกรม PHP ซึ% งมกัจะไดชื้%อว่าเป็นคู่ จะเห็นไดจ้ากคู่มือ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที%จะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กนัไป นอกจากนีJ  หลายภาษา
โปรแกรมที%สามารถทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL ซึ% งรวมถึง C,  C++,  Pascal, C#, Java, Perl, 
PHP,  Python, Ruby  เป็นตน้ ใช้งานผา่น API สําหรับโปรแกรมที%ติดต่อผ่าน ODBC หรือ ส่วน
เชื%อมต่อกบัภาษาอื%น (DataBase connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่านทาง 
MyODBC, ADO, ADO.NET เป็นตน้ 
    โปรแกรมช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล และ ทาํงานกบัฐานขอ้มูล 
    ในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL สามารถใชโ้ปรแกรมแบบ command-line เพื%อจดัการ
ฐานขอ้มูล (โดยใชค้าํสั%ง: mysql และ mysqladmin เป็นตน้ ) หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูลแบบ GUI จากเวบ็ไซต์ของ MySQL ซึ% งคือโปรแกรม MySQL Administrator และ 
MySQL Query Browser  เป็นตน้ 
    ส่วนเชื%อมต่อกบัภาษาการพฒันาอื%น ( database connector ) 
    มีส่วนติดต่อ ( Interface ) เพื%อเชื%อมต่อกบัภาษาในการพฒันา อื%นๆ เพื%อให้เขา้ถึงฟังก์ชนั
การทาํงานกบัฐานขอ้มูล MySQL ไดเ้ช่น ODBC (Open DataBase Connector) อนัเป็นมาตรฐาน
                                                 
4 วิกิพีเดีย. (2554). จาก http://th.wikipedia.org/wiki/. 
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กลางที%กาํหนดมาเพื%อใหใ้ชเ้ป็นสะพานในการเชื%อมต่อกบัโปรแกรมหรือระบบอื%นๆ เช่น MyODBC 
อนัเป็นไดรเวอร์เพื%อใชส้ําหรับการเชื%อมต่อในระบบปฏิบติัการวินโดว,์ JDBC คลาสส่วนเชื%อมต่อ
สําหรับ Java เพื%อใชใ้นการติดต่อกบั MySQL และมี API ( Application Programming Interface ) 
ต่างๆมีให้เลือกใช้มากมายในการที%เขา้ถึง MySQL โดยไม่ขึJนอยู่กบัภาษาการพฒันาใดภาษาหนึ% ง
นอกเหนือจาก ตวัเชื%อมต่อกบัภาษาอื%น ( Connector ) ที%ไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมี API ที%สนบัสนุนใน
ขณะนีJ คือ 
    -  DBI สาํหรับการเชื%อมต่อกบั ภาษา perl  
    -  Ruby สาํหรับการเชื%อมต่อกบั ภาษา ruby  
    -  Python สาํหรับการเชื%อมต่อกบัภาษา python  
    -  .NET สาํหรับการเชื%อมกบัภาษา .NET framework  
    -  MySQL++ สาํหรับเชื%อมต่อกบัภาษา C++  
          -  Ch สาํหรับการเชื%อมต่อกบั Ch ( C/C++ interpreter )  
    ยงัมีโปรแกรมอีกตวั เป็นโปรแกรมบริหารพฒันาโดยผูอื้%น ซึ% งใชก้นัอยา่งแพร่หลายและ
นิยมกนัเขียนในภาษาพีเอชพี เป็นโปรแกรมเวบ็แอปพลิเคชนั ชื%อ phpMyAdmin 
 
AGI - Asterisk Gateway Interface 5  
     AGI (Asterisk Gateway Interface) เป็น interface ที%สามารถเพิ%มฟังก์ชนัการทาํงาน
ใหก้บั Asterisk  ซึ% งฟังกช์ั%นการทาํงานนีJสามารถเขียนไดห้ลายภาษา เช่น Perl, PHP, C, Pascal 
    สามารถแบ่งชนิดของ AGI ไดห้ลายประเภท เช่น  
    -  AGI จะติดต่อกบั dialplan และจะถูกเรียกใชจ้าก extensions.conf 
    -  EAGI จะติดต่อเกี%ยวกบั channel 
    -  DeadAGI จะใชส้าํหรับติดต่อกบั channel หลงัการวางหู 
    -  FastAGI  ช่วยใหส้ามารถติดต่อ AGI ผา่น TCP ได ้
    AGI ชนิดที%จะนาํมาใช้ในงานวิจยันีJ จะเป็น AGI ซึ% งสามารถควบคุม dialplan หรือ 
แผนการโทร โดยการตรวจสอบวนั-เวลา เลือกไม่รับสาย และ เสียงเพลงรอสาย  
  
 
 
 
                                                 
5 Nir Simionovich. (199x).  Asterisk Gateway Interface 1.4 and 1.6 Programming. 
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ภาคผนวก ข   Database ที�เกี�ยวข้องกบังานวจัิย 

ตารางรายละเอยีดการใช้งาน 
 เป็นตารางที%อธิบายรายละเอียดการใชง้านระบบ IP-PBX ของ Asterisk โดยจะบนัทึก

การใช้งานระบบ เช่น หมายเลขตน้ทาง หมายเลขปลายทาง เวลาที%ใช้ทัJงหมด เป็นตน้โดยใช้ชื%อ
ตารางวา่ cdr ดงัแสดงในตารางที% ข.1 
 
ตารางที% ข.1 ตาราง cdr 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

calldate Datetime NOT NULL วนัและเวลาที%ใชง้าน 
clid varchar(80) NOT NULL ชื%อที%แสดงหนา้จอ 
src varchar(80) NOT NULL หมายเลขตน้ทาง 
dst varchar(80) NOT NULL หมายเลขปลายทาง 

dcontext varchar(80) NOT NULL Context ที%ใช ้
channel varchar(80) NOT NULL ช่องสื%อสารที%ใช ้

dstchannel varchar(80) NOT NULL ช่องสื%อสารที%เหมาะสม 
lastapp varchar(80) NOT NULL คาํสั%งสุดทา้ยที%ใช ้
lastdata varchar(80) NOT NULL ขอ้มูลสุดทา้ยที%ใช ้
duration int(11) NOT NULL default '0' ระยะเวลาที%ใชท้ัJงหมด 
billsec int(11) NOT NULL default '0' ระยะเวลาที%สร้างช่องสื%อสาร 

disposition varchar(45) NOT NULL การตอบสนองต่อสาย 
amaflags int(11) NOT NULL default '0' การเรียกเก็บค่าบริการ 

accountcode varchar(200) NOT NULL การเรียกเก็บค่าบริการ 
userfield varchar(255) NOT NULL สาํรองสาํหรับผูใ้ช ้
uniqueid varchar(32) NOT NULL ตวัระบุใหไ้ม่ซํJ า Channel 
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ตารางระบบฝากข้อความ 
 เป็นตารางที%อธิบายเกี%ยวกบัรายละเอียดการฝากขอ้ความของหมายเลขที%ไม่ได้รับสาย 
เช่นกาํหนดฝากขอ้ความไปที%อีเมลเ์ป็นตน้โดยใชชื้%อตาราง voicemail_users ดงัแสดงในตารางที% ข.2   
 
ตารางที% ข.2  ตาราง voicemail_users 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

uniqueid int(11) NOT NULL  
customer_id int(11) NOT NULL หมายเลข extension ผูใ้ช ้

context varchar(50) NOT NULL ชื%อ context 
mailbox int(5) NOT NULL ชื%อ mailbox 

password varchar(10) NOT NULL รหสัผา่น 
fullname varchar(50) NULL  

email varchar(50) NOT NULL อีเมล์ 
pager varchar(50) NULL  
stamp timestamp NOT NULL  

 
ตารางการเล่นไฟล์เสียง 

เป็นตารางที%อธิบายเกี%ยวกบัที%เก็บไฟลเ์สียงของผูใ้ชร้ะบบบริการเสริมฯ  โดยที%เมื%อมีผูใ้ช้
รายอื%นทาํการโทรเขา้มา และไดมี้การตัJงค่าเสียงเพลงใหก้บัหมายเลขที%โทรเขา้มา  ขอ้มูลที%สําคญัคือ 
ชื%อเพลงจะถูกส่งมาทาํการคน้หาในตาราง   musiconhold   ดงัแสดงในตารางที% ข.3 เช่นที%เก็บไฟล ์ 
รูปแบบการเล่นไฟลเ์สียง เป็นตน้ 
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ตารางที% ข.3  ตาราง musiconhold 
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

name varchar(80) NOT NULL ชื%อ folder ที%เก็บเพลง 
directory varchar(255) NOT NULL path ที%เก็บเพลง 

application varchar(255) NULL  
mode varchar(80) NOT NULL กาํหนดเป็น files 
digit char(1) NULL  
sort varchar(16) NOT NULL กาํหนดเป็น random 

format varchar(16) NOT NULL format file เสียง กาํหนดเป็น wav 
 
ตารางแผนการโทร 

เป็นตารางที%อธิบายเกี%ยวกบัผูใ้ชร้ะบบบริการเสริมฯ  โดยที%เมื%อผูใ้ชที้%ทาํการลงชื%อเขา้ใช้
งานสําเร็จตอ้งการที%โทรออก  ขอ้มูลที%สําคญัคือ  หมายเลขปลายทางจะถูกส่งมาทาํงานที%ตาราง 
extensions_table  ดงัแสดงในตารางที% ข.4 ซึ% งตารางนีJ จะเป็นตารางหลกัที%กาํหนดรูปแบบการโทร
ออกตามเงื%อนไขต่างๆ เช่น มีการตรวจสอบวนั-เวลา เล่นเสียงเพลงรอสาย เสียงสายไม่วา่ง  เสียง
ระบบตอบรับอตัโนมติั  กาํหนดใหมี้เสียงเรียก(กริ%ง)นานกี%วนิาที  กาํหนดการฝากขอ้ความเขา้ระบบ
รับฝากขอ้ความเสียง เป็นตน้ 
 
ตารางที% ข.4  ตาราง extensions_table   
 

ชื�อคอลมัน์ ชนิดข้อมูล ค่าจําเพาะ คําอธิบาย 

id int(11) AUTO_INCREMENT ลาํดบั 
context varchar(20) NOT NULL ชื%อ context 
exten varchar(20) NOT NULL หมายเลข extension 

priority tinyint(4) NOT NULL ลาํดบัความสาํคญั 
app varchar(20) NOT NULL application ที%ใช ้

appdata varchar(128) NOT NULL ขอ้มูลที%ใช ้
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ภาคผนวก ค   

เสียงเพลงรอสายที�ใช้ทดสอบงานวจัิย 

 
ตารางที% ค.5  เสียงเพลงรอสายที%ใชท้ดสอบระบบ   
 

ชื�อเพลง เนืYอเพลง 

When You Say Nothing At All.wav “All day long I can hear people talking out loud …” 
Closing Time.wav “Closing time …” 
How Do I Live.wav “How Do I Get Through …” 
ความอ่อนแอ.wav “ความอ่อนแอที%มีวนันีJมนัทาํใหฉ้นักลวั …” 
เก็บดาว.wav “เก็บดาวบนทอ้งฟ้า …” 
คาํตอบสุดทา้ย.wav “โปรดอยา่ปล่อยมือฉนั …” 
คิดมาก.wav “อยากจะบอกใหเ้ธอรู้…” 
ส้มหวานนํJาตาลเปรีJ ยว.wav “ก็ตอนนัJนฉนัเองไม่คิดเลย …” 
คิดเหมือนกนัหรือเปล่า.wav “คิดเหมือนกนัหรือเปล่า …” 
ทุม้อยูใ่นใจ.wav “วนัที%ความฝัน …” 
คือเธอ.wav “ทุกวนัที%หมุนผา่น ก็ยิ%งทาํให้เขา้ใจ …” 
มากกวา่รัก.wav “เธอเป็นมากกวา่รัก เพราะ …” 
รักไม่ตอ้งการเวลา.wav “ลมหายใจ …” 
เรือลาํหนึ%ง.wav “เราคงเป็นดั%งเรือนอ้ยลาํหนึ%ง …” 
หน่วง.wav “ทุกๆครัJ งที%เธอนัJนส่งรอยยิJมเขา้มาทกัทาย …” 
อยู ่ๆ ก็มาปรากฏตวัในหวัใจ.wav “อยู ่ๆ ก็มีแต่เธอมาปรากฏตวัในหวัใจ.…” 
เฉียด.wav “อยากจะขอไดไ้หม หยดุเวลานีJไว ้…” 
This I promise you.wav “And I will take you in my arms …” 
ลมหนาว.wav “ใกลห้นา้หนาวทุกครัJ ง …” 
สักวนัฉนัจะดีพอ.wav “อยากดีพอ ใหเ้ธอไดม้ั%นใจ …” 
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เสียงตอบรับอตัโนมัติที�ใช้ทดสอบงานวจัิย 

 
ตารางที% ค.6  เสียงตอบรับอตัโนมติัที%ใชท้ดสอบระบบ   
 

ชื�อข้อความ ข้อความ 

กาํลงัประชุม.wav “ขออภยัค่ะขณะนีJกาํลงัประชุมไม่สะดวกรับสาย” 
ตัJงใจเรียน.wav “ขออภยัค่ะไม่สามารถรับสายไดค้นขยนักาํลงัตัJงใจเรียน” 
มีปัญหาหวัใจ.wav “ขออภยัค่ะเบอร์นีJ มีปัญหาหวัใจไม่พร้อมคุยกบัใครนะ” 
ไม่สะดวกรับสาย.wav “ขออภยัค่ะขณะนีJไม่สะดวกรับสาย” 
อยูต่่างประเทศ.wav “ขออภยัค่ะขณะนีJอยูต่่างประเทศไม่สะดวกรับสาย” 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล  นางสาว บุญรัตน์ ขวญัดุษฎี  

 

ประวติัการศึกษา  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั     โปรแกรมเมอร์ บริษทั ซอร์ฟมีเดียพลสั จาํกดั  

 
DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



