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บทคัดยอ 

ซอฟแวรระบบเปดของโทรศัพทผานโครงขายอินเตอรเน็ตโปรโตคอล (VoIP) เปนที่นิยมในการใชงานในปจจุบัน โดย

ซอฟแวรที่เปนที่นิยมคอนขางมากคือระบบ Asterisk ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถในการใหบริการ VoIP แลวระบบ Asterisk เองยังมี

ความสามารถดานอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังอนุญาติใหผูพัฒนาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มฟงกชั่นการทํางานใหหลากหลาย 

แตจากงานวิจัยที่ผานมา บริการเสริมตาง ๆ นอกเหนือจากการใชงาน VoIP จะถูกพัฒนาในระบบเดียวกับ Asterisk ซึ่งจัดเปนระดับชั้น 

Call proceeding ตามสถาปตยกรรมของโครงขายยุคตอไป ซึ่งจะทําใหมีขอจํากัดในดานของการขยายโครงขาย กลาวคือผูดูแลระบบ

จะตองติดตั้งบริการเสริมดังกลาวในเครื่องแมขาย Asterisk ทุก ๆ เครื่องในระบบ นอกจากนั้นเมื่อบริการเสริมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง 

ผูดูแลระบบก็จําเปนตองแกไขบริการเสริมนั้นๆ ในเครื่องแมขายทุก ๆ เครื่อง งานวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการใชงานบริการเสริมใน

โครงขาย VoIP ดวยระบบ Asterisk เพื่อใหเปนไปตามสถาปตยกรรมของโครงขายยุคตอไป บริการเสริมตาง ๆ จะถูกรวมศูนยโดยจะติด

ตั้งอยูที่เครื่องแมขายเพียงระบบเดียว (อยูในระดับชั้น Applications) ผูใชงานที่ลงทะเบียนอยูกับเครื่อง Asterisk ตางๆ ในระบบสามารถ

เขาถึงเพื่อใชงานบริการเสริมดังกลาวไดอยางเทาเทียมกัน โดยบริการเสริมที่ใชเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ไดแก บริการเลือกไมรับสาย 

และบริการเสียงเพลงรอสาย นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังไดพัฒนาระบบจัดการผูใชงาน และการตั้งคาการใชงานขอบระบบแบบรวมศูนยซึ่ง

ทําใหผูดูแลระบบสามารถควบคุมการทํางานของระบบไดที่จุดเดียว 

 

คําสําคัญ : สถาปตยกรรมโครงขายยุคตอไป  แอสเทอริกส  เครื่องแมขายบริการ 

 

Abstract 

 Nowadays, the open source Voice over Internet Protocol (VoIP) is very popular. Asterisk is the one of the most 

popular system. In addition to the ability to serve VoIP, Asterisk also has additional functionalities. The system allows user to 

develop additional program and integrate with Asterisk to create the variety of services. From the past research works, additional 

Valued Added Services (VAS) are integrated with Asterisk that is the call proceeding layer compared to the architecture of Next 

Generation Network (NGN). As the result, the system has the scalability limitation. The administrator has to install and configure 

the VAS in every Asterisk servers in the system. Moreover, if the VAS needs some modification, the administrator has to modify 

the VAS in every Asterisk servers. This research proposes an idea to develop the VAS in Asterisk-based VoIP system that 

compiled to the NGN architecture. VASs are centralized in the application server (located in application layer according to NGN 

architecture). The users that register with Asterisk servers in the system can access and utilize the application. The case study 

applications that this research develops are call screening and ring back tone. Finally, this research develops the centralized user 

and configuration management system. So, the administrator can control the system from one place. 

 

Keywords : NGN architecture, Asterisk, application server 

 

บทนํา 

ปจจุบันมีการใชงานเทคโนโลยี VoIP มากขึ้น เนื่องจากมีคาบริการต่ํา ในขณะที่คุณภาพเสียงที่ไดก็ใกลเคียง

กับโทรศัพทพ้ืนฐานเดิม (PSTN) นอกเหนือจากอุปกรณ VoIP ท่ีมีในทองตลาดแลวยังมีซอฟแวร IP-PBX ระบบเปด
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(open source) อยูหลายประเภท โดยซอฟแวรท่ีเปนที่นิยมใชกันมากไดแก Asterisk ซึ่งมีฟงกชั่นการทํางานพื้นฐาน

คอนขางครบถวน และสามารถเพิ่มฟงกชั่นการทํางานใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยที่ผานมามีการพัฒนา

ฟงกชั่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ Asterisk ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น เชน 

ระบบสนับสนุนการกําหนดคาการทํางานของ Asterisk (วาท่ีรอยตรี ประณตพล ดลดุสิตา, 2552) โดยใชฟงกชั่น 

AGI (Asterisk Gateway Interface) ทํางานรวมกับ PHP พัฒนาเปนเว็บเพ่ือใชในการกําหนดคาตางๆในระบบ 

Asterisk และการเพ่ิมฟงกชั่นการทํางานของแอสเทอริกสดวยพีเอชพี: กรณีศึกษาระบบแจงขาวสารดวยเสียงอัตโนมัติ

ผานโทรศัพทไอพี (ชานนทร อยูญาติมาก, 2553)โดยใช AMI (Asterisk Manager Interface) เปนตัวจัดการ API ท่ี

ใชสื่อสารกับ Asterisk พัฒนาเปนเว็บไซด ซึ่งท้ังสองงานวิจัยชวยใหการใชงาน Asterisk ทําไดงายมากขึ้นและมีฟงกชั่น

การทํางานมากขึ้น แตการใชงานยังมีขอจํากัดในแงของการทํางานซึ่งเกิดขึ้นในระดับชั้น Call Processing ตาม

สถาปตยกรรมโครงขายยุคตอไป(Next Generation Network) โดยงานวิจัยทั้งสองไดพัฒนาบริการเสริมเพ่ิมเติมอยูใน

ระดับชั้น Call Processing (อยูในระดับเดียวกับ Asterisk)ทําใหมีขอจํากัดเมื่อเปรียบเทียบการใหบริการเสริมใน

ระบบโครงขายยุคตอไปซึ่งระดับชั้นของบริการเสริมจะอยูในระดับชั้น Applications ซึ่งอยูเหนือระดับ Call Processing 

โดยขอจํากัดหนึ่งไดแก ในระบบที่มี Asterisk มากกวา 1 ระบบ เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชบริการเสริมดังกลาว ผูดูแล

ระบบจําเปนตองติดตั้งบริการเสริมดังกลาวที่เครื่อง Asterisk ท้ังหมดที่ใชงาน ซึ่งทําใหไมสามารถใหบริการที่สะดวก

รวดเร็ว นอกจากนั้นเมื่อบริการเสริมดังกลาวมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ผูดูแลระบบก็จําเปนตองปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงที่เครื่อง Asterisk ทุกเครื่องท่ีใชงาน แตถาบริการเสริมตางๆ มีการรวมศูนยท่ีระดับชั้น Applications จะ

ทําใหมีความคลองตัวในการใชงาน โดยเครื่อง Asterisk ทุกเครื่องท่ีอยูในระบบสามารถเขาถึง (access) เพ่ือใชงาน

บริการเสริมดังกลาวไดเชนเดียวกัน ผานโครงขาย Internet Protocol (IP) ในกรณีท่ีบริการดังกลาวมีการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง ผูดูแลระบบก็สามารถจัดการไดท่ีจุดเดียว 

 งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบบริการเสริมในโครงขาย VoIP ตามสถาปตยกรรม

โครงขายยุคตอไป โดยใชบริการเสริมเปนกรณีศึกษา 2 บริการ ระบบบริการเลือกไมรับสาย (Call screening) และ

บริการเสียงเพลงรอสาย (Ring Back Tone หรือ Calling Melody) โดยบริการดังกลาวจะถูกผนวกรวมบริการเขา

ดวยกันไวท่ีเครื่องแมขายศูนยกลาง เพ่ือประโยชนในดานตางๆ เชน งายตอการดูแลรักษา ลดคาใชจาย และรองรับ

การพัฒนาบริการใหมๆท่ีจะเกิดขึ้นไดในอนาคตไดอยางรวดเร็วทันใจ โดยมีการพัฒนาเปนเว็บไซดติดตอกับระบบ

ฐานขอมูลของ Asterisk 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 เทคโนโลยี NGN (ปรเมศวร กมุารบุญ, 2552) 

 โครงขายโทรคมนาคมในอนาคต (NGN) ถูกนิยามโดย ITU-T คือเครือขายแบบ packet-based ท่ีสามารถ

รองรับบริการอันหลากหลายในการสื่อสารโทรคมนาคมได และสามารถเชื่อมตอใชโครงขายสื่อสารความเร็วสูงได

หลากหลาย โดยมีคุณภาพของขอมูลการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (QoS: Quality of Service) อยางดีในการสงขอมูล

ผานเครือขายโทรคมนาคมประเภทตางๆ โดยไมมีขอจํากัดในการเขาถึงเครือขายของผูใหบริการที่มีความแตกตางกัน

ท้ังยังรองรับการใชงานแบบเคลื่อนที่ซึ่งรองรับใหผูใชบริการสามารถเขาใชโครงขายไดทุกหนทุกแหง 

  โครงขาย NGN สามารถแบงไดเปน 4 ระดับชั้น ดังแสดงในรูปที่ 1  



 

Proceedings การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7                                    กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  

            

  - 207 - 

 

รูปที่ 1 สถาปตยกรรมโครงขาย NGN 

ที่มา : http://www.ipv4.com/articles/general/Next-Generation-Networking.htm 

 

 1. Access Layer เปนระดับชั้นอุปกรณปลายทาง (Client) เนื่องจากสถาปตยกรรมจะสามารถรองรับการ

ติดตอเขาใชงานหลายๆระบบ เชน Enterprise Customer, Remote Office/ SOHO, Resident Users, Mobile ลักษณะ

การรับสงจะเปน Packet 

2. Transport Layer หรือ Infrastructure จะประกอบไปดวย Media Gateway ซึ่งทําหนาท่ีเชื่อมตอกับ

โครงขาย Access หรือ Transport โดยที่ Media Gateway จะถูกควบคุมการทํางานดวย Media Controller หรือ 

SoftSwitch ใน Control Layer 

3. Control Layer หรือ Call Processing โดยทั่วไปจะประกอบดวย SoftSwitch, Media Gateway Controller 

หรือ Call Agent มีหนาท่ีในการเลือกเสนทางโดยการรองรับสัญญาณควบคุมในมาตรฐานตางๆท้ังแบบ Circuit 

Switching และ Packet Switching เชน Signaling System No.7(SS7), Session Initiation Protocol(SIP), Media 

Gateway Control(MEGACO), Media Gateway Control Protocol(MGCP) และ H.323 และอ่ืนๆ และยังทําหนาท่ี

แปลงสัญญาณควบคุมจากมาตรฐานหนึ่งไปเปนมาตรฐานหนึ่ง  

4. Service Layer หรือ Applications โดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนของ Application Service ซึ่งทําหนาท่ี

เปนการใหบริการเสริม หรือ Voice Added ตางๆ ซึ่งมีลักษณะคลายกับโครงขาย PSTN ท่ีมีการใชรวมกับโครงขาย 

IN(Intelligence Network) สวนนี้จะควบคุมโดย Media Gateway Controller ท่ีมีอยูใน SoftSwitch  

2.2 เทคโนโลยี VoIP (รังสิมา และสมิทธิชัย, 2554) 

  VoIP คือเทคโนโลยีในการสงขอมูลเสียงไปบนเครือขายอินเตอรเน็ตหรือเครือขาย IP โดยจะมี Gateway 

อยูระหวางตูสาขาโทรศัพท (PBX) กับระบบเครือขายไอพี โดยมีหนาท่ีนําขอมูลเสียงมาบีบอัดและบรรจุลงเปนแพ็ก

เก็ตไอพีแลวสงออกไปในเครือขาย เม่ือปลายทางไดรับก็จะทําการแปลงขอมูลกลับไปอยูในรูปของเสียง มาตรฐาน

โปรโตคอลของเทคโนโลยี VoIP ท่ีมีการใชงานในปจจุบันมีอยูหลายมาตรฐาน ท่ีเปนที่นิยมเชน H.323 และ SIP โดย

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกใชมาตรฐาน SIP มาใชในการพัฒนาระบบ  มาตรฐาน SIP เปนมาตรฐานใหมในการใชงาน

เทคโนโลยี VoIP ถูกออกแบบมาสําหรับการเชื่อมตอ VoIP โดยมาตรฐาน SIP เปนมาตรฐาน Application Layer 

Control Protocol สําหรับการเริ่มตน(Creating), การปรับเปลี่ยน(Modifying) และการสิ้นสุด(Terminating) ของ 

Session หรือการติดตอสื่อสารหนึ่งครั้ง 

2.3 Asterisk (Jim Van Meggelen et al., 2007) 

 Asterisk คือซอฟแวรระบบเปดของโทรศัพทแบบ IP หรือเรียกวาตูชุมสายโทรศัพทระบบ IP ซึ่งมีหนาท่ีใน

การควบคุมและจัดการบริหารการเชื่อมตอระหวางอุปกรณโทรศัพทผานเครือขายเน็ทเวอรค สามารถทํางานไดหลายๆ
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ระบบปฏิบัติการ เชน Linux, MAC OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun Solaris โดยไดมีการจัดเตรียมฟงกชั่น

การใชงานของตูสาขาโทรศัพท PBX (Private Branch eXchange) คุณภาพสูงไวในตัว Asterisk รองรับระบบ VoIP 

หลายโปรโตคอล เชน SIP, H.323, IAX, MGCP, SCCP (Cisco Skinny) ซึ่งรองรับกับอุปกรณโทรศัพทท่ีเปน

มาตรฐานและใชฮารดแวรท่ีราคาไมแพง 

2.4 AGI (Nir Simionovich, 199x) 

 AGI(Asterisk Gateway Interface) เปน Interface ท่ีสามารถเพิ่มฟงกชั่นการทํางานใหกับ Asterisk ซึ่ง

ฟงกชั่นการทํางานนี้สามารถเขียนไดหลายภาษา เชน Perl, PHP, C, Pascal 

 สามารถแบงชนิดของ AGI ไดหลายประเภท เชน 

 AGI จะติดตอกับ dialplan และจะถูกเรียกใชจาก extensions.conf 

 EAGI จะติดตอเก่ียวกับ channel 

 DeadAGI จะใชสําหรับติดตอกับ channel หลังการวางหู 

 FastAGI ชวยใหสามารถติดตอ AGI ผาน TCP ได 

 AGI ชนิดที่จะนํามาใชในงานวิจัยนี้จะเปน AGI ซึ่งสามารถควบคุม dialplan หรือแผนการโทร โดยการ

ตรวจสอบวัน-เวลา เลือกไมรับสายและเสียงเพลงรอสาย 

2.5 PHP (วิกิพีเดีย, 2554) 

PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําสั่งตางๆ จะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวาสคริปต(script) และเวลา

การใชงานตองอาศัยตัวแปลชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริป เชน JavaScript, Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ท่ี

แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆคือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ 

HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ จึงกลาวไดวา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side 

หรือ HTML-embedded scripting language เปนเครื่องมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีชวยใหสามารถสรางเอกสารแบบ 

Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.6 MySQL (วิกิพีเดีย, 2554) 

MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชภาษา SQL นิยมใชงานรวมกับภาษาโปรแกรม PHP จะเห็นได

จากคูมือคอมพิวเตอรตางๆท่ีจะสอนการใชงาน MySQL และ PHP ควบคูกันไป นอกจากนี้หลายภาษาโปรแกรมที่

สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล MySQL เชน C, C++, Pascal, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby เปนตน ใช

งานผผาน API สําหรับโปรแกรมที่ติดตอผาน ODBC หรือ สวนเชื่อมตอกับภาษาอื่น(DataBase connector) เชน เอ-

เอสพี สามารถเรียกใช MySQL ผานทาง MyODBC, ADO, ADO.NET เปนตน 

3.รายละเอียดการพัฒนา 

3.1ภาพรวมระบบ 

 การทํางานของระบบบริการเลือกไมรับสาย และระบบบริการเสียงเพลงรอสายนั้น จะทํางานในระดับชั้น 

Applications ตามสถาปตยกรรมโครงขายยุคตอไป ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยระบบบริการเสริมจะทําหนาท่ีกําหนดการ

ทํางานตางๆ ของ Asterisk ผานทาง Web Interface โดยที่ผูใชงานสามารถเรียกใชงานผาน Browser ท่ัวไปได เชน 

Internet Explorer หรือ Fire Fox เปนตน ซึ่งระบบที่พัฒนาจะมี Interface เปนภาษาไทย ทําใหงายตอการทําความ

เขาใจ และงายตอการใชงานโดยขั้นตอนการติดตั้งเครื่อง Asterisk ในครั้งแรกตัวโปรแกรมจะสรางไฟลท่ีจําเปนตอการ

ใชงานของ Asterisk แตละ Version (ในงานวิจัยนี้ระบบที่พัฒนาจะรองรับ Asterisk 1.6 และ Asterisk 1.8 เทานั้น) 

จากนั้นเมื่อผูดูแลระบบจัดการในสวนของบริการเสริม ระบบที่พัฒนาจะสรางไฟลท่ีเก่ียวของและสั่งเชื่อมตอเพ่ือเขียน

ขอมูลดังกลาวแทนไฟลของเดิมที่มีอยู ก็จะทําใหระบบ Asterisk สามารถทํางานไดตามความตองการ 
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รูปที่ 2 module ตาง ๆ ที่งานวิจัยนี้ไดพัฒนาขึ้น 

 

จากรูปที่ 2 สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

1. สวนของ Service Layer มี module ท่ีไดพัฒนาขึ้นมาจํานวน 4 module ดังนี้ 

 Module 1 : Ring Back Tone  

- เชื่อมตอกับ Module5 : Asterisk Gateway Interface(AGI) เพ่ือตอบกลับขอมูลการตั้งคาเสียงเพลงรอ

สาย เชน หมายเลขตนทาง, เพลง, วัน, วันที่, เดือน, เวลา 

 Module 2 : Call screening 

- เชื่อมตอกับ Module5 : Asterisk Gateway Interface(AGI) เพ่ือตอบกลับขอมูลการตั้งคาเลือกไม

รับสาย เชน หมายเลขตนทาง, IVR, BUSY tone, Voicemail, วัน, วันที่, เดือน, เวลา 

 Module 3 : User Management 

- เชื่อมตอกับ Module4 : Configuration เพ่ือตอบกลับขอมูลผูใชงาน เชน หมายเลขผูใช, สิทธ์ิการใชงาน

, หมายเลขเครื่องIP PBX 

 Module 4 : Call routing  

-    เชื่อมตอกับ Module4 : Configuration system เพ่ือตอบกลับขอมูลการโทร  

2. สวนของ Control Layer มี module ท่ีไดพัฒนาขึ้นมาจํานวน 2 module ดังนี้ 

 Module 1 : Configuration system 

-    เชื่อมตอกับ Module3 : User Management เพ่ือตรวจสอบผูใชงาน  

-    เชื่อมตอกับ Module4 : Call routing เพ่ือตรวจสอบแผนการโทร  

 Module 2 : Asterisk Gateway Interface (AGI) 

- เชื่อมตอกับ Module1 : Ring Back Tone เพ่ือตรวจสอบการตั้งคาเสียงเพลงรอสาย 

- เชื่อมตอกับ Module2 : Call screening เพ่ือตรวจสอบการตั้งคาเลือกไมรับสาย 

 กระบวนการทํางานของโปรแกรมนั้น จะทํางานรวมกับโปรแกรม Asterisk โดยโปรแกรมจะแบงการทํางาน

ออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ สวนการกําหนดคาการทํางานของระบบ ซึ่งจะทํางานกอนที่จะเริ่มใชระบบ ดังแสดงใน

รูปที่ 3  และสวนที่ 2 คือสวนควบคุมการใชงาน ซึ่งจะทํางานในขณะที่มีการใชงานระบบ ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 แผนภาพการทํางานสวนที่ 1  

 

จากรูปที่ 3 สวนการกําหนดคาการทํางานของระบบ เปนการกําหนดคาเบ้ืองตนที่จําเปนตอการใชงาน 

Asterisk แตละ version โดยที่ตัว application server จะทําการตรวจสอบ IP address ของ Call Processing (ในกรณีนี้

คือ Asterisk) แลว application server จะทําการสรางไฟลท่ีจําเปนตอการใชงานของระบบและเชื่อมตอเพ่ือเขียนขอมูล

ดังกลาวแทนที่ไฟลเดิมที่มีอยู  เพ่ือใหระบบสามารถใชงานได  

ไฟลท่ีจําเปนตอการใชงานของระบบ มีดังนี้ 

1.extconfig.conf  ไฟลนี้จะบอกให asterisk ดึงขอมูลจากฐานขอมูล 

2.sip.conf  เปนไฟลคอนฟกสําหรับโปรโตคอล SIP ของ Asterisk เพ่ือใหใชงานในแบบ realtime ได 

3.res_mysql.conf เปนไฟลคอนฟกเม่ือตองการให Asterisk ดึงคอนฟกมาจาก Database MySQL แทนที่จะ

ดึงมาจากไฟล .conf  สําหรับ Asterisk1.6 และ res_config_mysql.conf สําหรับ Asterisk1.8 

4.extensions.conf  การคอนฟกไฟลตัวนี้เพ่ือให asterisk เรียกใชงาน dialplan ในแบบ realtime ได 

5.cdr_mysql.conf เปนไฟลคอนฟกเพ่ือให Asterisk เก็บรายการ CDR (Call Detail Record) ไวใน

ฐานขอมูล และสามารถเขียนเว็บใหดึง CDR สวนนี้ไปแสดงได 

6.cdr.conf ไฟลนี้บอกให Asterisk สง CDR ไปยังฐานขอมูล MySQL 

ในการกําหนดคาไฟลท่ีจําเปนตอการทํางานของระบบนั้น จะดําเนินการที่เครื่อง application server แลว

ระบบจะสรางไฟลท่ีจําเปนทั้งหมดที่เครื่อง Asterisk แตละเครื่องใหอยางอัติโนมัติ 
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รูปที่ 4 แผนภาพการทํางานสวนที่ 2 

 
จากรูปที่ 4 สวนควบคุมการใชงาน เปนการตรวจสอบการใชงานของผูใชในระบบ ตรวจสอบการตั้งคาวัน-

เวลา บริการเลือกไมรับสาย และบริการเสียงเพลงรอสาย แสดงรายละเอียดการใชงาน (CDR) การทํางานในสวนที่ 2 

นี้ จะทํางานไปพรอมกันกับ Asterisk เพ่ือควบคุมการใชงาน โดยระหวางทํางานจะมีการรับ-สงคา ระหวางโปรแกรม

กับ Asterisk  และจะสิ้นสุดการทํางานในสวนนี้เม่ือสิ้นสุดการติดตอสื่อสารของผูใช 

3.2 กรณีศึกษาการพัฒนาสวนการทํางานตาม วัน-เวลา เลือกไมรับสาย สําหรับเบอรพิเศษ 

ในสวนของการทํางานตาม วัน-เวลา เลือกไมรับสายสําหรับเบอรพิเศษ จะมีการรับสงคาระหวาง Asterisk 

และ AGI ดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 การทํางานของระบบบริการเลอืกไมรับสาย 

 

 การทํางานในรูปที่ 5 สามารถอธิบายเปนขั้นตอนการทํางานไดดังนี้ 

 - ผูใชงานโทรเขา 

 - ระบบอานขอมูลจากฐานขอมูลของระบบบริการเสริม 

 - ระบบตรวจสอบการตั้งคาบริการเลือกไมรับสาย 

 - ในกรณีท่ีไมไดตั้งคาไวจะไดยิน ringing ปกติ 

 - มีการตั้งคาไว และระบบจะตรวจสอบวัน-เวลา ปจจุบัน 

 -ในกรณีท่ีไมอยูในชวงวัน-เวลาที่ตั้งไว 

  -เม่ือโทรและปลายทางยังไมรับสายจะไดยิน ringing 

 -ในกรณีอยูในชวงวัน-เวลาที่ตั้งไว ระบบจะตรวจสอบประเภทบริการเลือกไมรับสายที่ตั้งไว 

  -กรณีท่ีตั้ง BUSY จะไดยิน BUSY 

  -กรณีท่ีตั้ง VM จะสงขอความเขา mailbox เบอรปลายทาง 

  -กรณีท่ีตั้ง IVR จะไดยินเสียงระบบตอบรับที่ตั้งไว 

 - ระบบวางสาย 

3.3 กรณีศึกษาการพัฒนาสวนการทํางานตาม วัน-เวลา เสียงเพลงรอสาย สําหรับเบอรพิเศษ 

ในสวนของการทํางานตาม วัน-เวลา เสียงเพลงรอสายสําหรับเบอรพิเศษ ระบบจะทําการตรวจสอบวัน-เวลา 

ปจจุบัน วาอยูในชวงวัน-เวลา ท่ีไดกําหนดหรือไม  โดยมีการรับสงคาระหวาง Asterisk และ AGI ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 การทํางานของระบบบริการเสยีงเพลงรอสาย 

 

การทํางานในรูปที่ 6 สามารถอธิบายเปนขั้นตอนการทํางานไดดังนี้ 

 - ผูใชงานโทรเขา 

 - ระบบอานขอมูลจากฐานขอมูลของระบบบริการเสริม 

 - ระบบตรวจสอบการตั้งคาบริการเสียงเพลงรอสาย 

- ในกรณีท่ีไมไดตั้งไว 

- กรณีมีเพลงในอัลบ้ัมจะไดยินเสียงเพลงรอสายของปลายทางวนไปเรื่อยๆและในแตละครั้งท่ีทํา

การโทรจะไดยินเพลงที่ 1 โดยการสุม (Random Music On Hold:MOH) 

 - กรณีไมมีเพลงในอัลบ้ัมจะไดยิน ringing 

- กรณีมีการตั้งคาไว ระบบจะตรวจสอบวัน-เวลาปจจุบัน 

 - กรณีท่ีไมอยูในชวงวัน-เวลา ท่ีตั้งไว 

- เม่ือโทรและปลายทางยังไมรับสายจะไดยิน เสียงเพลงรอสายของปลายทางวนไป

เรื่อยๆและในแตละครั้งท่ีทําการโทรจะไดยินเพลงที่ 1 โดยการสุม 

  - กรณีท่ีอยูในชวงวัน-เวลาที่ตั้งไว 

   - เม่ือโทรและปลายทางยังไมรับสายจะไดยิน เสียงเพลงรอสายที่ปลายทางตั้งไว 

 - ระบบวางสาย 

4.การทดสอบระบบ 

 งานวิจัยนี้ไดมีการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบวาระบบสามารถทํางานไดตามสมมุติฐานที่ตั้งไว

หรือไม รูปแบบการเชื่อมตอเพ่ือการทดสอบระบบแสดงไดในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 การทดสอบการทํางานระบบเสียงเพลงรอสาย และเลือกไมรบัสาย 

 

 4.1 เครื่องแมขาย (Server) ตามสถาปตยกรรมโครงขายยุคตอไป 

 เครื่องแมขายที่ใชทําการทดสอบนี้ จากรูปที่ 7 ไดมีการติดตั้งโปรแกรมที่จําเปนตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.ระดับชั้น Access Layer ไดแก X-Lite (Softphone) เวอรชั่น 3 และเวอรชั่น 4 

2.ระดับชั้น Transport Layer ไดแก อุปกรณ Layer 2 switch 

3.ระดับชั้น Control layer ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย SIP จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้ 

  3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย SIP เครื่องท่ี 1: Asterisk เวอรชั่น 1.6.2.17.2  

3.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย SIP เครื่องท่ี 2: Asterisk เวอรชั่น 1.8.3  

4. ระดับชั้น Service Layer ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทําหนาท่ีใหบริการเสียงเพลงรอสาย (Ring 

back tone) และบริการเลือกไมรับสาย (Call screening) 

  4.2 การทดสอบการกําหนดคาการทํางานของระบบ ซึ่งจะทํางานกอนที่จะเริ่มใชระบบ 

 จากรูปที่ 7 ไดทําการทดลองกําหนด IP ของเครื่อง Asterisk version1.6 (Server1) ในระบบที่ตัว 

applications server แลว applications server สามารถเขียนขอมูลกลับที่ config file ของ asterisk version1.6 ได

เรียบรอย  จากนั้นทดลองโทรศัพทติดตอกันพบวาระบบทํางานไดถูกตองตามคาท่ีตั้งไว และไดทําการทดลองกําหนด 

IP ของเครื่อง Asterisk version1.8 (Server2) ในระบบที่ตัว applications server แลว applications server สามารถ

เขียนขอมูลกลับที่ config file ของ asterisk version1.8 ไดเรียบรอย จากนั้นทดลองโทรศัพทติดตอกันพบวาระบบ

ทํางานไดถูกตองตามคาท่ีตั้งไว 

 4.3 การทดสอบความถูกตองในการทํางานของระบบบริการเสริม 
 งานวิจัยนี้ไดทดสอบความถูกตองในการทํางานของระบบบริการเสริมในโครงขาย VoIP ตามสถาปตยกรรม

NGNผานทางโทรศัพท Softphone โดยแบงเปน 2 ระบบบริการ ดังนี้ 

1. ระบบบริการเลือกไมรับสาย 

ไดตรวจสอบความถูกตองของการทํางานตามประเภทบริการเลือกไมรับสาย เชน เสียงสายไมวาง 

(Busytone), ระบบฝากขอความเสียง (Voice mail), เสียงระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ตามวัน-เวลาที่ตั้งไว และไม

อยูในวัน-เวลาที่ตั้งไว โดยมีการตั้งคาดังนี้  

 



 

Proceedings การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7                                    กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                  

            

  - 215 - 

 
รูปที่ 8 การตั้งคาของผูใชงาน   

 

 
รูปที่ 9 ผลการทดสอบตามการตั้งคาของผูใชงาน 

 

จากรูปที่ 9 ทําการทดสอบตามโครงสรางในรูปที่ 7 โดยใชเครื่อง Softphone (กําหนดเบอรตนทาง และเบอร

ปลายทาง) ท่ีทําการลงทะเบียนกับ Server1 ทําการโทรพบวาระบบทํางานถูกตองตามที่ตั้งคาไว และทําการทดสอบ 

โดยใชเครื่อง Softphone (กําหนดเบอรตนทาง และเบอรปลายทาง) ท่ีทําการลงทะเบียนกับ Server2 ทําการโทรพบวา

ระบบทํางานถูกตองตามที่ตั้งคาไว โดยการทํางานคิดเปนความถูกตอง 100% 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลความถูกตองบริการเลือกไมรบัสาย 
บริการ วัน–เวลาไมตรงกบัปจจุบัน / ครั้ง วัน–เวลาตรงกับปจจุบัน / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

BUSY 30 30 100% 

VM 30 30 100% 

IVR 30 30 100% 

 

2. ระบบบริการเสียงเพลงรอสาย 

ไดตรวจสอบความถูกตองของการทํางานบริการเสียงเพลงรอสาย สําหรับเบอรท่ีโทรเขามา ตามวัน-เวลาที่ตั้ง

ไว และไมอยูในวัน-เวลาที่ตั้งไว โดยมีการตั้งคาดังนี้ 
 

 
รูปที่ 10 การตั้งคาของผูใชงาน 

 

 
รูปที่ 11 ผลการทดสอบตามการตั้งคาของผูใชงาน 

จากรูปที่ 11 ทําการทดสอบตามโครงสรางในรูปที่ 7 โดยใชเครื่อง Softphone (กําหนดเบอรตนทาง และ

เบอรปลายทาง) ท่ีทําการลงทะเบียนกับ Server1 ทําการโทรพบวาระบบทํางานถูกตองตามที่ตั้งคาไว และทําการ
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ทดสอบ โดยใชเครื่อง Softphone (กําหนดเบอรตนทาง และเบอรปลายทาง) ท่ีทําการลงทะเบียนกับ Server2 ทําการ

โทรพบวาระบบทํางานถูกตองตามที่ตั้งคาไว โดยการทํางานคิดเปนความถูกตอง 100% 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลความถูกตองบริการเสียงเพลงรอสาย 

บริการ วัน–เวลาไมตรงกบัปจจุบัน / ครั้ง วัน–เวลาตรงกับปจจุบัน / ครั้ง ความถูกตองคิดเปน % 

RBT 30  30 100% 

 

สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบบริการเสริมในโครงขาย VoIP ใหเปนไปตามสถาปตยกรรม 

NGN โดยบริการเสริมตาง ๆ จะมีการรวมศูนยท่ีระดับชั้น Applications และสวนของ Call processing (ในกรณีนี้ใช 

Asterisk) สามารถเขาถึงเพ่ือใชงานบริการสริมดังกลาวได ทําใหระบบดังกลาวมีความคลองตัวในการใชงานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งระบบที่มีการใชงานเครื่องแมขาย Asterisk หลาย ๆ เครื่องพรอมกัน กลาวคือเม่ือมีการแกไข หรือเพ่ิมเติมใน

สวนของบริการเสริมจะทําไดท่ีจุดเดียว ไมจําเปนตองแกไขหรือเพ่ิมเติมที่เครื่องแมขาย Asterisk ทุกๆ เครื่องในระบบ 

งานวิจัยนี้ไดยกตัวอยางและทดสอบการใชบริการเลือกไมรับสายและบริการเสียงเพลงรอสาย เปนกรณีศึกษา และได

ใชเครื่องแมขาย Asterisk เวอรชั่น 1.6 และ 1.8 ในการเขาใชบริการ จากการทดสอบการทํางาน พบวาระบบที่พัฒนา

สามารถทํางานไดเปนอยางดีตามขอบเขตที่ตั้งไว 
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