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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเนน้ศึกษาค่าคุณภาพเสียงท่ีไดจ้ากการวดัคุณภาพ

เสียงแบบรุกล ้ ารูปแบบหน่ึงซ่ึงต้องใช้ไฟล์เสียงท่ีได้มาตรฐานหรือ
ไดรั้บการยอมรับในการวดั ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าค่าคุณภาพเสียงท่ี
ทดสอบโคเด็ค G.711, G.729 และ G.723.1 (5.3 Kbps) ดว้ยไฟล์เสียง
ภาษาไทย แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัค่าท่ีได้จากภาษาอ่ืนๆ 
พบว่า ค่าคุณภาพเสียงท่ีไดจ้ากการทดสอบกบัโคเด็ค G.711 ดว้ยเสียง
ภาษาตะวนัตก (เช่น องักฤษและฝร่ังเศส) ภาษาเอเชียตะวนัออก (จีน
และญ่ีปุ่ น) และเสียงภาษาไทย ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่พบว่าต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95% เม่ือ
ทดสอบกบัโคเด็ค G.729 และ G.723.1 (5.3 Kbps) เน่ืองจากค่า p-value 
นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ค าส าคญั: วีโอไอพี, การวดัคุณภาพเสียงแบบรุกล ้า, โคเด็ค 
 

Abstract 
This paper focuses on the study of voice quality obtained 

from one intrusive measurement method that requires standard or 
acceptable speech files for measuring. In this study, the researchers 
utilized the speech quality that tested G.711, G.729 and G.723.1 (5.3 
Kbps) codecs with Thai speech files and then comparative analyzed 
with the values obtained from other languages. It has been found that 
there is no statistical significant difference among the speech quality 
obtained from testing G.711 codecs with Western (e.g., English and 
French), East Asian (Chinese and Japanese) and Thai speech files, but 
it has been found that there are differences significantly at 95% 

confidence interval when tested with G.729 and G.723.1 codecs (5.3 
Kbps) because the p-values are less than 0.05. 
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1. บทน า 
วีโอไอพี (Voice over Internet Protocol: VoIP) เป็น

เทคโนโลยีท่ีผสมผสานกนัระหว่างการส่ือสารดว้ยเสียงกบัเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีวีโอไดพีมีไดห้ลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล เช่น การโทรศพัท์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น LINE หรือในระดับองค์กรท่ีเทคโนโลยีน้ีถูกน าไป
ผสมผสานเขา้กบัระบบชุมสายโทรศพัทส่์วนตวัหรือระบบพีเอบีเอ็กซ์ 
(Private Automatic Branch Exchange: PABX) ซ่ึงเป็นระบบโทรศพัท์
ท่ีใชง้านภายในองคก์รหรือในสถานประกอบการ ท าให้กลายเป็นระบบ
ชุมสายโทรศพัท์ส่วนตวัแบบไอพี หรือ ไอพี-พีเอบีเอ็กซ์ (IP-PABX) 
หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ระบบไอพีเทเลโฟน่ี (IP Telephony System)  
ซ่ึงมีขอ้ดี เช่น 1) ประหยดัค่าโทรศพัท ์เพราะตน้ทุนประหยดักว่าการ
โทรศพัทแ์บบเดิม 2) ประหยดัค่าติดตั้ง เพราะเคร่ืองโทรศพัทแ์บบไอพี
หรือไอพีโฟน (IP Phone) สามารถเช่ือมต่อผ่านสายแลน (LAN Cable) 
ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งวางโครงข่ายสายโทรศพัท์แยกต่างหาก และ 3) ลด
ตน้ทุนในการติดตั้งระบบใหม่ลง เน่ืองจากไอพี-พีเอบีเอ็กซ์ แบบโอ
เพน็-ซอร์ส (Open-Source IP-PABX) มีตน้ทุนต ่า   

อยา่งไรก็ตาม กระบวนการในการแปลงเสียงพูดให้สามารถ
รับ-ส่งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัส่ิงท่ีเรียกว่าโคเด็ค 
(Codec มาจาก Coder-decoder) ในการบีบอดัสัญญาณแอนะล็อก ซ่ึง
สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพเสียงวีโอไอพี นัน่หมายความ
ว่าหากเลือกใช้โคเด็คต่างกัน คุณภาพเสียงท่ีได้รับก็จะต่างกัน 
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โดยทัว่ไปโคเด็คต่างๆ ได้รับการพฒันาและทดสอบคุณภาพเสียงกับ
ภาษาตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ ผูวิ้จยัจึงต้องการศึกษาว่า หากใช้เสียง
ภาษาไทยในการทดสอบคุณภาพเสียง จะเกิดขอ้แตกต่างหรือผลกระทบ
ต่อคุณภาพเสียงหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าคุณภาพขอ้มูลเสียงท่ีเคย
มีการทดสอบกบักลุ่มภาษาอ่ืน เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศส โดย
ท าการศึกษากบัโคเด็ค G.711, G.729 และ G.723.1  

 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 คุณภาพเสียงวโีอไอพ:ี ปัจจยัทีม่ผีล และการวธีิการวดั 

คุณภาพเสียงวีโอไอพีจะดีหรือไม่ดี ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ซ่ึง
รวมถึงปัจจยัเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเครือข่ายไอพี เช่น ค่าการ
สูญเสียแพค็เกต (Packet Loss) เป็นตน้ นอกจากน้ี การเลือกใช้โคเด็คก็
เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญั อย่างไรก็ดี การท่ีจะวดัว่าคุณภาพ
เสียงดีหรือไม่ดี จ  าเป็นจะตอ้งใชวิ้ธีการวดัท่ีไดม้าตรฐาน  

การวดัคุณภาพเสียงวีโอไอพี เร่ิมมีการพฒันาข้ึนจากวิธีการ
วดัเชิงจิตวิสัย (Subjective Measurement) ซ่ึงใช้กลุ่มคนจ านวนหน่ึง 
เช่น 24-32 คน ในการประเมินคุณภาพเสียงดว้ยระดบัคะแนน 1-5 แลว้
ค  านวณเป็นค่าเฉล่ียท่ีเรียกว่า ค่าเอ็มโอเอส (MOS ย่อมาจาก Mean 
Opinion Score) ซ่ึงก็คือค่าคุณภาพเสียงนัน่เอง [1-3] อยา่งไรก็ดี ดว้ย
ขอ้จ ากดัต่างๆ เช่นตอ้งทดสอบกบัคนจ านวนมาก ในห้องท่ีมีความเงียบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การประยุกต์ใช้งานวิธีดงักล่าวจึงท าได้ยาก จึงมี
การพฒันาวิธีการวดัเชิงวตัถุวิสัย (Objective Measurement) ข้ึน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น วิธีการวดัคุณภาพเสียงแบบรุกล ้า (Intrusive Speech Quality 
Measurement Method) กบัวิธีการวดัคุณภาพเสียงแบบไม่รุกล ้า (Non-
Intrusive Speech Quality Measurement Method) และแบ่งยอ่ยออกได้
อีกหลายวิธี อยา่งไรก็ดี ในบทความน้ีจะกล่าวเพ่ิมเติมเฉพาะวิธีการวดั
คุณภาพเสียงแบบรุกล ้าท่ีเรียกว่า พีอีเอสคิว (Perceptual Evaluation of 
Speech Quality: PESQ) [4] ท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเท่านั้น ซ่ึงมีหลกัการ
ท างานดงัแสดงในรูปท่ี 1 [5] ซ่ึงก็คือ มีการน าไฟล์เสียงตน้ฉบบัไป
เปรียบเทียบกบัไฟลเ์สียงท่ีปลายทาง ถา้มีความผิดเพ้ียนน้อยจะท าให้ได้
ค่าเอ็มโอเอสสูง เช่น 4.45 ซ่ึงถือว่าดีเยี่ยม แต่ถ้ามีความผิดเพ้ียนสูง
ค่าเอม็โอเอสท่ีไดก้็จะต ่า เช่น 2.40 ซ่ึงหมายถึงค่าคุณภาพเสียงท่ีแย ่      

 

2.2 โคเดค็ 
ดงัท่ีได้อธิบายบา้งแล้วในบทน า โคเด็คคือส่วนท่ีท าหน้าท่ี

บีบอดัหรือแปลงสัญญาณเสียงท่ีต้นทางให้กลายเป็นแพ็คเกตเสียงท่ี
สามารถส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้ และท าในลกัษณะตรงขา้มกนั
ท่ีปลายทาง ซ่ึงท่ีผ่านมาโคเด็คต่างๆ ได้รับการพัฒนาข้ึนและมี
คุณสมบติัหลายอยา่งท่ีอาจต่างกนั อยา่งไรก็ดี ในบทความน้ีจะกล่าวถึง

เฉพาะ 3 โคเด็ค ไดแ้ก่ โคเด็ค G.711 ซ่ึงใช้แบนด์วิดทส์ าหรับรองรับ
เพยโ์หลด (Payload) มากถึง 64 Kbps และใช้การเขา้รหัสแบบ Pulse 
Code Modulation (PCM) โคเด็คน้ีแบ่งยอ่ยออกเป็นแบบ -law ซ่ึงใช้
งานในแถบอเมริกาเหนือและญ่ีปุ่ น และแบบ A-law ซ่ึงใช้งานใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ โดยทัว่ไปโคเด็ค G.711 ถูกก าหนดใหใ้ช้
งานภายในเครือข่ายแลน (Local Area Network: LAN) เน่ืองจากแบนด์
วิดทค์่อนขา้งมากนัน่เอง แต่ให้คุณภาพเสียงท่ีดี มีค่าเอ็มโอเอสมากกว่า 
4.1 [2][6] ส าหรับโคเด็ค G.729 เขา้รหัสแบบ Conjugate Structure - 
Algebraic code-excited linear prediction (CS-ACELP) โดยใช้แบนด์
วิดท์ส าหรับรองรับเพยโ์หลด (Payload) เพียง 8 Kbps ปกติโคเด็ค 
G.729 จะถูกเลือกใชใ้นเครือข่าย WAN (Wide Area Network) เพราะใช้
แบนดวิ์ดทน์อ้ย เม่ือเทียบกบั G.711 โดยท่ีมีค่าเอม็โอเอสประมาณ 3.92 
[2][7-9] ส่วนโคเด็ค G.723.1 มีกระบวนการแปลงสัญญาณ 2 แบบ คือ 
แบบ  Multi-Pulse Maximum Likelihood Quantization (MP-MLQ) 
ส าหรับ 6.3 Kbps และแบบ Algebraic – Code Excited Linear 
Prediction (ACELP) ส าหรับ 5.3 Kbps ซ่ึงแน่นอนวา่แบบแรกใชแ้บนด์
วิดท์มากกว่ายอ่มให้คุณภาพเสียงดีกว่า คือ มีค่าเอ็มโอเอสท่ีประมาณ 
3.8 ในขณะท่ีแบบ 5.3 Kbps มีค่าเอม็โอเอสเท่ากบั 3.65 [2][8-10] 

  
2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความน้ี เนน้เฉพาะบทความท่ีเคยมี
การศึกษาด้วยเสียงภาษาไทยเท่านั้น ซ่ึงพบว่า แมจ้ะมีการศึกษาเร่ือง
คุณภาพเสียงในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นภาษาไทยด้วยวิธีการวดัแบบพี
อีเอสคิวและใชภ้าษาไทย เช่น [11-12] แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยท่ีศึกษาโดย
เนน้ท่ีโคเด็ค G.711 และ G.729 เช่น [13-14] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานวิจยั
ท่ีศึกษากบัโคเด็ค G.723.1 [2][15] ซ่ึงมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี ยงัไม่มี
งานวิจยัใดท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบค่าคุณภาพเสียงของทั้ง 3 โคเด็ค
กบัปัจจยัทางดา้นภาษาอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้ไฟล์เสียง
ภาษาไทยเทียบกบัไฟลเ์สียงของกลุ่มภาษาอ่ืนๆ 

 

 
รูปท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงหลกัการท างานของ พีอีเอสคิว [5] 
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3. วธีิการศึกษาวจิยั 
 ในการศึกษาน้ี เป็นการน าขอ้มูล(ดิบ) ท่ีเคยมีการศึกษาและ
น าเสนอใน [2][11] บางส่วน มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นท่ี
ยงัไม่เคยมีการศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพเสียงท่ีไดจ้าก
โคเด็ค G.711, G.729 และ G.723.1 (5.3 Kbps) (ไม่ไดเ้ลือก G.723.1 
(6.3 Kbps) เน่ืองจากใกลเ้คียงกบั G.729 (8 Kbps)) ท่ีผ่านการวดัดว้ย
วิธีการวดัแบบรุกล ้ าท่ีเรียกว่า พีอีเอสคิว และใช้ไฟล์เสียงภาษาไทยท่ี
ประยุกต์มาจาก TSST [16] ซ่ึงพฒันาข้ึนตามแนวทางของ ITU-T 
จากนั้ นจึงท าการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติกับค่า
คุณภาพเสียงของทั้ง 3 โคเด็คท่ีทดสอบดว้ยภาษาอ่ืนๆ (ท่ีมีการรายงาน
ไวใ้นภาคผนวกของ ITU-T Recommendation P.862.3 [4] ซ่ึงอา้งอิง
จากผลการศึกษาท่ีได้จากเสียงภาษาตะวนัตก 6 ภาษา ได้แก่ องักฤษ
แบบอเมริกนัและแบบองักฤษ ฝร่ังเศส อิตาเล่ียน เยอรมนั และสเปน 
และเสียงภาษาเอเชียตะวนัออก 2 ภาษาได้แก่ จีนและญ่ีปุ่ น โดยมี
สมมุติฐานท่ีตอ้งการพิสูจน์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

4. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบและการอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาท่ีได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ค่า
คุณภาพเสียงท่ีไดข้อง G.711 จากทั้ง 3 กลุ่มเสียงภาษาม่ีค่าใกลเ้คียงกนั
มากคือ อยูร่ะหวา่ง 4.41-4.44 โดยกลุ่มเสียงภาษาเอเชียตะวนัออกให้ค่า
คุณภาพเสียงสูงท่ีสุด คือ 4.44 ในขณะท่ีภาษาไทยให้ค่าคุณภาพเสียงต ่า
ท่ีสุด คือ 4.41 ส่วนค่าคุณภาพเสียงท่ีได้จาก G.729 จากทั้ง 3 กลุ่มเสียง
ภาษานั้น พบวา่ม่ีค่า อยูร่ะหว่าง 3.78-3.91 โดยกลุ่มเสียงภาษาตะวนัตก
ให้ค่าคุณภาพเสียงสูงท่ีสุด คือ 3.91 ในขณะท่ีภาษาไทยให้ค่าคุณภาพ
เสียงต ่าท่ีสุด คือ 3.78  อยา่งไรก็ดี พบวา่มีบางประเด็นท่ีแตกต่างออกไป
เม่ือพิจารณาค่าท่ีได้จากโคเด็ค G.723.1 เน่ืองจากค่าคุณภาพเสียงจาก
กลุ่มเสียงภาษาไทยให้ค่าคุณภาพเสียงสูงท่ีสุด คือ 3.69 ในขณะท่ีภาษา
เอเชียตะวนัออกและภาษาตะวนัตกให้ค่าคุณภาพเสียงเท่ากบั 3.40 และ 
3.59 ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัสังเกตเห็นได้ว่า ผลท่ีได้จาก G.711 มี
ความแปรปรวนน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีไดจ้าก G.729 แปรปรวน
ปานกลาง และ G.723.1 (5.3 Kbps) มีความแปรปรวนมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกนัทั้ง 3 โคเด็ค 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเทคนิค ANOVA และ t-
test [12] ดงัแสดงในตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ เม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย
เคร่ืองมือทางสถิติตามขอ้สมมุติฐาน H1-H9 (ในหวัขอ้ท่ี 3) พบวา่ H1-
H3 ซ่ึงวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับโคเด็ค G.711 ท่ีนิยมใชง้านใน
เครือข่าย LAN ไม่พบความต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ี H4-H9 
ซ่ึงวิเคราะห์เปรียบเทียบส าหรับโคเด็ค G.729 และ G.723.1 (5.3 Kbps) 
ท่ีนิยมใชง้านในเครือข่าย WAN พบวา่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีช่วง
ความเช่ือมัน่ 95% เน่ืองจากค่า p-value ท่ีวิเคราะห์ได ้มีค่าต  ่ากวา่ 0.05 

ตารางท่ี 1  สมมุติฐานในการศึกษาวิจยั 

สมมุตฐิาน ประเดน็ของสมมุติฐาน 

H1 คุณภาพเสียงจาก G.711 ของทั้ง 3 กลุ่มภาษา ต่างกนัหรือไม่ 

H2 
คุณภาพเสียงจาก G.711 ของกลุ่มภาษาตะวนัตกกบัภาษาไทย 
ต่างกนัหรือไม่ 

H3 
คุณภาพเสียงจาก G.711 ของกลุ่มภาษาเอเชียตะวนัออกกบั
ภาษาไทย ต่างกนัหรือไม่ 

H4 คุณภาพเสียงจาก G.729 ของทั้ง 3 กลุ่มภาษา ต่างกนัหรือไม่ 

H5 
คุณภาพเสียงจาก G.729 ของกลุ่มภาษาตะวนัตกกบัภาษาไทย 
ต่างกนัหรือไม่ 

H6 
คุณภาพเสียงจาก G.729 ของกลุ่มเสียงภาษาเอเชียตะวนัออก
กบัภาษาไทย ต่างกนัหรือไม่ 

H7 
คุณภาพเสียงจาก G.723.1 (5.3 Kbps) ของทั้ง 3 กลุ่มภาษา 
ต่างกนัหรือไม่ 

H8 
คุณภาพเสียงจาก G.723.1 (5.3 Kbps) ของกลุ่ม ภาษาตะวนัตก
กบัภาษาไทย ต่างกนัหรือไม่ 

H9 
คุณภาพเสียงจาก G.723.1 (5.3 Kbps) ของกลุ่ม ภาษาเอเชีย
ตะวนัออกกบัภาษาไทย ต่างกนัหรือไม่ 

 
ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาคุณภาพเสียง (ค่าเอม็โอเอส) ของแต่ละโคเด็ค 

ภาษา N 
โคเดค็ 

G.711 G.729 G.723.1 (5.3 Kbps) 

ตะวนัตก 24 4.42±0.06 3.91±0.14 3.59±0.19 
เอเชียตะวนัออก 12 4.44±0.05 3.88±0.12 3.40±0.20 

ไทย 24 4.41±0.05 3.78±0.16 3.69±0.15 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าคุณภาพเสียง (ค่าเอม็โอเอส) 

สมมุตฐิาน p-value หมายเหตุ 

H1 0.308 G.711/ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H2 0.670 G.711/ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H3 0.111 G.711/ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H4 0.010* G.729/แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H5 0.005* G.729/แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H6 0.046* G.729/แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H7 <0.001* G.723.1 (5.3 Kbps) /แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H8 0.035* G.723.1 (5.3 Kbps) /แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
H9 <0.001* G.723.1 (5.3 Kbps) /แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
* = แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95%  
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5. สรุป 
จากการศึกษาน้ีซ่ึงศึกษาด้วยวิธิการวดัคุณภาพเสียงแบบพี

อีเอสคิว สามารถสรุปไดว้่า ในการวดัคุณภาพเสียงโคเด็ค G.711 ซ่ึงใช้
แบนด์วิดท ์64 Kbps ในการรองรับเพยโ์หลด ไม่พบผลกระทบท่ีเกิด
จากปัจจยัทางด้านภาษา ในขณะท่ีโคเด็ค G.729 และ G.723.1 (5.3 
Kbps) ซ่ึงใช้แบนด์วิดท์ในการรองรับเพยโ์หลดน้อย คือ 8 Kbps และ 
5.3 Kbps ตามล าดบั พบผลกระทบท่ีอาจเกิดจากปัจจยัทางดา้นภาษา 
เพราะค่าคุณภาพเสียงท่ีไดจ้ากโคเด็คเดียวกนัแต่ต่างภาษา ให้ค่าต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ การวดัคุณภาพเสียง
ดว้ยพีอีเอสคิวมีความไว (Sensitive) ต่อภาษาของไฟล์เสียงท่ีใช้ในการ
ทดสอบ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 
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