
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เป็นระบบการสื่อสารหลักของ

ทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการโทรศัพท์ไปยัง
ระบบปลายทางที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทนี้
สูงมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารใน
กรณีนี้ให้ต่ าที่สุด โดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบการหา
เส้นทางโทรศัพท์ที่ มีต้นทุนต่ าที่สุดด้วยเทคโนโลยี  VoIP 
ต้นแบบที่พัฒนาสามารถเลือกเส้นทางการโทรออกไปยัง
ปลายทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ โดยให้เกิดต้นทุนค่าบริการ
ต่ าที่สุดให้อย่างอัตโนมัติ โดยระบบจะมีการเปรียบเทียบ
ค่าบริการเม่ือผู้ใช้งานโทรออกโดยใช้โครงข่ายต่าง ๆ และจะ
เลือกเส้นทางที่มีค่าบริการต่ าที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ โดยมี
เง่ือนไขคือผู้ใช้งานจะต้องสามารถโทรศัพท์ได้ถ้ามีวงจรว่างอยู่ 
งานวิจัยนี้พัฒนาด้วยใช้ Asterisk เป็นโปรแกรมหลักของระบบ 
ซึ่งเ ช่ือมต่อไปยังโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน 1 ช่องทาง 
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3 ช่องทาง และโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต 1 
ช่องทาง จากการศึกษากับองค์กรแห่งหนึ่งที่มีผู้ใช้งานประมาณ 
38 คน พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์ในองค์กร
ไดม้ากที่สุดถึง 60 % 
ค ำส ำคัญ:   VoIP,  Asterisk, Least cost routing 
 

Abstract 
Nowadays a telephone system is a major means of 

communication for all organizations, especially those 

with heavy uses of mobile phone or international 

calls.  Tremendous expense has been spent in these 

services. This research aims to minimize the cost of 

telephone service by designing and developing the system 

using VoIP technology that enables users to choose the 

most cost-effective way to reach the destinations. 

This system is applicable to all phone services including 

residential telephone, mobile phone or international call. 

The system automatically compares the service charges 

among providers and chooses the one with best option in 

each case. There is another condition for the design that 

user shall able to use the telephone service if there is a 

circuit available. This work is developed by using 

Asterisk as a major program, which links to one hub of 

residential telephone, three hubs of mobile phone and one 

hub of internet phone. The case study was done with an 

organization with approximately 38 users. In this case, 

we can reduce cost of telephone up to 60 %  
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1. บทน ำ 
เนื่องจากปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เป็นระบบหลักในการ

สื่อสาร ท าให้ค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์นั้นสูงมาก จากสถิติการ
ใช้งานค่าโทรศัพท์(หน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวกับการบินแห่ง
หนึ่ง) มีค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ที่โทรไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ โดย
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของหน่วยงานที่ เป็นกรณีศึกษานี้ อัตรา
ค่าใช้จ่ายเดือนที่มากที่สุด 10,582 บาทต่อเดือน ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถลดค่าใช้จ่าย
โดยใช้เทคโนโลยี VoIP เข้ามาช่วย  

ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ท่ีมีต้นทุนต่ าท่ีสุดด้วยเทคโนโลยี VoIP  
Telephone Least-Cost-Routing Prototype System Using VoIP Technology 
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บทความนี้น าเสนอระบบ Server VoIP ต้นแบบมาใช้เลือก
เส้นทางในการโทรออกไปยังปลายทางที่มีค่าบริการต่ าที่สุดใน
สถานการณ์นั้น ๆ และต้องโทรออกได้ในกรณีที่มีคู่สายว่างอยู่ 
โดยเลือกโทรไปยังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ช่องทาง
โทรศัพท์พื้นฐาน 1 ช่องทาง และโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต 1 
ช่องทาง 

 

2. ทฤษฎแีละงำนวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 เทคโนโลยี VoIP  
 เทคโนโลยี VoIP [1] เป็นเทคโนโลยีที่น าเอาเสียงส่งผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยระบบจะน าเอาข้อมูลเสียงมาบีบอัด
บรรจุลง แพ็คเกจ และส่งไปยัง VoIP  Gateway เม่ือต้องการ
เช่ือมต่อกับโครงข่าย PSTN โดยทั่วไปเทคโนโลยี VoIP ใน
ระบบองค์กร (Enterprise) จะมีอยู่  2 มาตรฐาน [2] คือ 
มาตรฐาน  H.323  และ  SIP (Session Initiation Protocol)  ใน
งานวิจัยนี้จะใช้มาตรฐาน  SIP มาใช้ในการพัฒนาระบบ VoIP 

Server ต้นแบบ เนื่องจาก SIP เป็นมาตรฐานที่นิยมในปัจจุบัน
และมีความซับซ้อนในการท างานน้อยกว่ามาตรฐานของ 
H.323 มากลักษณะของการท างานของ SIP Server  
นั้นแสดงดังภาพที่ 1 

 

 
ภำพที่ 1: ลักษณะการท างานของ SIP Server 

SIP User Agent เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ฝั่ง end-

users  เช่น cell phone, PCs ท าหน้าที่ในการสรา้งและจัดการ 
SIP sessions SIP Registar เป็นฐานข้อมูลที่เก็บต าแหน่ง 
(location) ของ User Agent ทั้งหมดที่อยู่ภายใน domain 

เดียวกัน SIP Proxy Server ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง client กับ server SIP Redirect 

Servers  : ท าหน้าที่ในการเช่ือมต่อระหว่าง SIP Proxy Server 

กับ session invitation ที่อยู่นอก domain เดียวกัน 

2.2 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวจิัยการประยุกต์ใช้โนโลยี VoIP มาใช้เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์ภายในองค์กรโดยใช้ Asterisk 
ท าเป็น VoIP Server และใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างภายใน
องค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
โดยใช้ Soft-Phone, IP-Phone เป็นหลักในการใช้งานซึ่งจะ
ติดต่อกันเฉพาะภายใน Server VoIP ตัวเดียวกัน [3],[9]  ซึ่ง
ระบบนี้ไม่ไดเ้ช่ือมต่อไปยัง PSTN Network จึงท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้เพียงแค่การติดต่อสื่อสารภายในเท่า 
นั้นไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรออกไปยัง  
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

2.3 ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ผลิตภัณฑ์ Ucall [4] เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยใช้

อุปกรณ์ช่ือ Excel TG 1500V ต่อที่ตู้สาขา PABX โดยระบบ
จะโทรออกไปยังมือถือผ่านตู้สาขา PABX และส่งต่อไปยัง 
อุปกรณ์เสริมเพื่อโทรออกผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ขององค์กร แต่ระบบนี้จะรองรับ
การใช้งานเพียงแค่ 1 ช่องทางในการโทรออกเท่านั้นซึ่งอาจไม่
ครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
ได ้

ในปัจจุบันจากการรวบรวมข้อมูลยังไม่พบงานวิจัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดที่มีความสามารถในการท า least cost routing  
 

3.  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
3.1 ภำพรวมของระบบ 

      ภาพที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมของงานวิจัยนี้ โดยออกแบบ
และพัฒนา ต้นแบบเพื่อเลือกช่องทางการโทรออกไปยัง
ปลายทางอัตโนมัติโดยมี 3 โครงข่ายได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์ เน็ต   เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มากที่สุด รวมทั้งรับประกันให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ในขณะนั้นเม่ือมีคู่สายว่าง 



 

ภำพที่ 2: สถาปัตยกรรมของระบบโทรศัพท์ผ่าน 

VoIP Server ต้นแบบ 

3.2 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
กระบวนการท างานของระบบแสดงดัง ภาพที ่3      
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        ภำพที่ 3: แสดงกระบวนการท างานของระบบ 

3.2.1 กลไกการแยกเบอร์โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
ออกจากเบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 

ล าดับแรกระบบจะรับเบอร์โทรศัพท์มาจาก Asterisk ซึ่ง
เป็นตัวรับค่าเบอร์โทรศัพท์จากผู้ใช้งาน หลังจากนั้นระบบจะ
แยกเบอร์โทรศัพท์โดยการดูตัวเลข 2 ล าดับแรกและตรวจสอบ
จ านวนของเบอร์โทรว่ามีมากกว่า 10 ตัวเลขขึ้นไป เช่น ถ้าเป็น
เบอร์โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศจะขึ้นต้นด้วย 00, 10 
และมีจ านวนมากกว่า 10 ตัวเลขขึ้นไป  นอกจากนี้เป็นเบอร์
โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  

3.2.2 กลไกการหารหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศที่มี
ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด 

วิธีการโทรทางไกลระหว่างประเทศนั้นระบบจะพิจารณา
จากรหัสโทรทางไกล 3 ตัวแรกแล้วโทรออกไปยังผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นไป
ตามเครือข่ายต่าง ๆ ตามรหัสขึ้นต้น โดยระบบจะค านวณเลือก
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี ต้ น ทุ น ต่ า ที่ สุ ด จ า ก ข้ อ มู ล ร า ค า ที่ ผู้ 
ดูแลระบบกรอกเข้าในระบบ โดยระบบจะน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดอันดับตามค่าใช้จ่ายเรียงล าดับจากต้นทุนต่ าที่สุดไปหา  
ต้นทุนสูงสุด 

3.2.3 กลไกการเปลี่ยนรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ
และน ารหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศที่ถูกที่สุดใส่ลงไป
ใหม่ 

กลไกนี้จะลบรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 3 หลักแรก
ออก หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ โดยน ารหัสที่จัดอันดับค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มี
ต้นทุนต่ าที่สุดใส่ลงไปแทนค่าเก่า ซึ่งวิธีนี้จ าเป็นต้องเรียงล าดับ
เครือข่ายที่ใช้ในการโทรออกเหมือนโทรศัพท์ประเภทอื่น แต่
จะแตกต่างตรงท่ีวิธีการคิดค่าบริการจะตรวจสอบจากรหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศ ไม่ได้ดูจากโครงข่ายที่ใช้โทรออก 

3.2.4 กลไกการตรวจสอบว่ามีโปรโมช่ันบุฟเฟ่ต์หรือไม่ 
กรณีที่ไม่ใช่การโทรทางไกลระหว่างประเทศ ระบบจะ

ตรวจสอบข้อมูลในระบบว่ามีโปรโมช่ันบุฟเฟ่ต์หรือไม่ โดย
ปกติแล้วโปรโมช่ันบุฟเฟ่ต์จะจ ากัดเป็นช่วงเวลาสามารถโทร
ออกได้ไม่จ ากัดเครือข่ายและระยะเวลา เช่น ถ้าโปรโมช่ัน 
ต้ังแต่ 08.00-17.00 น. ของเครือข่ายดีแทค ระบบก็จะเลือก



 

เครือข่ายดีแทคใส่เข้าไปในคิวการจัดอันดับ ถ้าไม่มีโปรโมช่ัน
บุฟเฟ่ต์ ระบบก็จะไม่ได้เลือกเครือข่ายใดลงไปในคิว 

3.2.5 กลไกการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น 
ระบบจะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นจากการดู

รหัส 3 หลักแรกจากข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบระบุ 
   3.2.6 กลไกการหาอัตราค่าโทรที่ถูกที่สุดของเบอร์โทรศัพท์

ท้องถิ่น 
      ระบบจะตรวจสอบค่าโทรโดยดูจากข้อมูลที่แอดมินเป็นผู้
ระบุ สาเหตุที่ต้องแยกเบอร์โทรศัพท์ท้องถิ่นออกนั้นเนื่องจาก
การคิดค่าบริการไม่เหมือนกับโทรศัพท์แบบอื่น  เนื่องจากถ้า
เป็นโทรศัพท์ท้องถิ่นนั้นจะมีบางเครือข่ายที่คิดค่าบริการเป็น 
บาท/ครั้ง ไม่ใช่เป็น บาท/นาที หลังจากได้ค่าโทรที่ถูกที่สุดแล้ว
จะใส่เครือข่ายลงไปในคิวการจัดอันดับ 

3.2.7 กลไกการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่า เป็นของ
เครือข่ายใดและตรวจสอบการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม (Mobile 
number portability) 

ระบบจะตรวจสอบจากเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการโทรออกว่า
เป็นเครือข่ายใด โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ มีอยู่และ
สามารถเพิ่ม  ลด หรือแก้ไขเครือข่ายในกรณีที่ มีการย้าย
เครือข่าย โดยใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมได้จากผู้ดูแลระบบ       

3.2.8 กลไกการตรวจสอบTopping (โปรโมช่ันเสริม) 
เนื่องจากบางเครือข่ายผู้ให้บริการมีโปรโมช่ันเสริมแบบ

โทรในเครือข่ายเดียวกันฟรี หลังจากระบบได้ตรวจสอบเบอร์
โทรศัพท์แล้วว่าเป็นเครือข่ายใด จากนั้นจะท าการจับคู่เครือข่าย
ที่มีโปรโมช่ันเสริมแล้วใส่เครือข่ายนั้นลงไปในคิวการจัด
อันดับ 

3.2.9 กลไกการเทียบเครือข่ายที่ยังไม่มีอยู่ในคิวการจัด
อันดับ 

กลไกจะตรวจสอบเครือข่ายที่เหลือที่ยังไม่ได้อยู่ในคิวการ
จัดอันดับการโทรออก โดยตรวจสอบเครือข่ายที่ยังไม่ได้ถูกเพิ่ม
ลงไปในคิว ด้วยวิธีดูเครือข่ายที่ถูกใช้งานไปแล้ว หลังจากนั้น
จะเรียงล าดับตามอัตราค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดตามที่แอดมินระบุ
โปรโมช่ันไว้ในระบบ แล้วน าไปเพิ่มลงในคิวอันดับการโทร
ออก 

3.2.10 กลไกส่งค่ากลับไปที่ Asterisk หลังจากนั้น Asterisk 
จะโทรออก 

  ระบบจะส่งค่าคิวล าดับการโทรออกตามเง่ือนไขที่ได้รับมา 
ส่งไปให้Asterisk เพื่อโทรออกเรียงตามล าดับอัตราค่าใช้จ่าย
จากน้อยไปหามาก สาเหตุที่ต้องคิวล าดับการโทรส่งไปให้ 
Asterisk นั้นเนื่องจากในกรณี ที่สายไม่ว่างระบบจะสามารถ
โทรออกตามล าดับค่าโทรที่มีค่าน้อยในล าดับถัดไป เพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของงานวิจัยที่สามารถโทรออกได้ในราคาที่
ถูกที่สุด และจะต้องสามารถโทรออกได้ในกรณีที่มีวงจรว่างอยู่  

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4: แสดงภาพหน้าเว็บเพจที่ใช้ส าหรับใส ่  
รายละเอียดโปรโมช่ันบุฟเฟ่ต์ 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบเป็นคนใส่ข้อมูลค่า
โทรศัพท์ของโปรโมช่ันบุฟเฟ่ต์โดยจะให้ใส่เวลาและเครือข่าย
ที่มีโปรโมช่ันอยู่และสามารถปิดการใช้งานได้จากช่องทางขวา
สุดในกรณีที่ไม่มีโปรโมช่ัน 
 

4.  ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการทดสอบกับ หน่วยงานเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยว 

ข้องกับการบิน  โดยมีผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบ 38 คน ใช้
โทรศัพท์เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร โดยโทรออกจาก
โทรศัพท์พื้นฐานเท่านั้น โทรออกไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างจังหวัดและโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ  ได้ผลการทดสอบดัง   ภาพที่ 5 (ค่าโทรศัพท์ปกติคือ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของบริษัทท่ีเป็นกรณีศึกษานี้) 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5 : แสดงค่าใช้จ่ายก่อนและหลังใช้ระบบ  



 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นค่าโทรศัพท์ที่ลดลงเนื่องจาก
หน่วยงานนี้ใช้โทรศัพท์พื้นฐานในการโทรออกเป็นหลัก จาก
ข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานในระยะเวลา  3-5  เดือน ใช้งาน
โ ท ร อ อ ก ไ ป ยั ง เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ พื้ น ฐ า น แ ล ะ เ บ อ ร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยเดือนละ 2,229 นาที และโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ 403 นาที ผู้วิจัยจึงซื้อแพ็คเกจค่า
โทรศัพท์ทุกเครือข่ายเดือนละ 3000 นาที ในส่วนค่าโทร
ต่างประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ใช้งานแต่ระบบจะเลือก
รหัสที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนต่ าที่สุดในขณะนั้น  

ซึ่งเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นระบบสามารถลดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษานี้ได้เฉลี่ยถึง 55.36% โดยส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จ าเป็นต้องลงทุนประมาณ  20,000 บาท ต้อง
ใช้ระบบนี้ประมาณ 5 เดือนจึงจะคุ้มต้นทุน  ระบบนี้จึ ง
เหมาะสมหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในฝ่ายที่ต้องติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

5. สรุปผลงำนวิจัย 
     งานวิจัยนี้น าเสนอแนวทางการลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ที่มีการ
โทรออกไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
จั ง ห วั ด  โ ท ร ศั พ ท์ ท า ง ไ ก ล ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ่งออกเป็น  3 ค่าย
หลัก โดยระบบสามารถหาเส้นทางออกไปยังปลายทางที่ มี
อัตราค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในขณะนั้นได้โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้เสมอในกรณีที่มีวงจรว่าง นอกจากนั้นผู้ดูแล
ระบบยังสามารถแก้ไขฐานข้อมูลของค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ได้โดย
ผ่านหน้าเวบเพจ โดยระบบจะน าข้อมูลต้นทุนการโทรของแต่
ละระบบไปค านวณเพื่อหาต้นทุนการโทรที่ต่ าที่สุดให้โดย
อัตโนมัติโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องแก้ไข  coding ของ
โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการโทร  
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