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ระบบประชุมทางไกลสาํหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากในปัจจบุนัมีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกนัมากขึน้ทําให้เกิดปัญหาในด้านขีดจําจดัของ

การประชุมและความสะดวกสบายในการประชุม ดงันัน้จึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนา 1ระบบประชุมทางไกล 1

สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (CPE Video Conference System) เพ่ือให้

ผู้ ใช้สามารถประชุมกันได้ง่ายขึน้และสนทนาแบบเห็นหน้าจอกันได้หลายคน  ระบบประชุมทางไกล 1สําหรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเลือกห้อง

และสว่นของการประชมุ โดยทัง้ 2 สว่นนีจ้ะเช่ือมตอ่กบั เซิร์ฟเวอร์ท่ีติดตัง้โปรแกรม Red5 Server เป็นโปรแกรมท่ี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทําให้ผู้ ใช้สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกบัคนอ่ืนๆได้มากขึน้และไม่มีค่าใช้จ่ายใน

ประชมุ  1โดยระบบนีส้ามารถเปิดกว้างให้ผู้พฒันาอ่ืนสามารถมาพฒันาตอ่และศกึษาเทคนิคในการพฒันาได้ 

 

ABSTRACT 

Since the use of the internet extensively for communication nowadays but still it provides 

some problems of the meeting limitation and the convenience of a meeting. Therefore, there is an 

idea of developing Video Conference System for Computer Engineering through the internet. So that 

everyone will be able to communicate and see each other through a camera for more than two people 

which is appropriate for meetings. The Video Conference System for Computer Engineering through 

the internet consists of two sections which are the room choosing section and the meeting section. 

These sections will be connected to the server.  This system will allow the user to communicate with 

others through the internet without costing their money. The system is opened for the user or other 

developers to research or develop it as they wish. 
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บทนํา 

  เน่ืองจากในปัจจุบนันีส้ภาพบ้านเมืองในปัจจุบนัมีปัญหาหลายอย่างเช่น ปัญหาจราจรท่ีติดขัด  

ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทาง  เม่ือมีการนดัประชมุกันก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็น

เวลานาน  จงึทําให้ระบบส่ือสารโดยเฉพาะการประชมุระยะไกล  เป็นสิ่งจําเป็นในปัจจบุนั   

การประชุมทุกวนันีไ้ม่ได้มีข้อจํากัดในเร่ืองของวนัเวลา  สถานท่ีและโอกาสอีกต่อไป  เพราะเรา

สามารถนําเทคโนโลยีโทรคมนาคมและอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการประชุมให้ได้มากท่ีสุด  

เชน่การประชมุผ่านโทรศพัท์ การประชมุผ่านกล้องวิดีโอ  การประชมุผ่านเว็บ เป็นต้นเพ่ือให้ติดตอ่ส่ือสาร

ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายทางผู้ จดัทําจึงคิดพัฒนาระบบการประชุมทางวีดิทศัน์ (Video 

Conference)โดยใช้โปรแกรม Red5 ซึ่งเป็น ระบบท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิไม่เสียคา่ใช้จ่ายซึ่งผู้จดัทําจะใช้โปรแกรม 

Red5 เป็น1เซิร์ฟเวอร์1ในการทําการประชมุทางวีดทิศัน์ 

 

หลักการพืน้ฐาน 

ในการวิจยัเร่ืองการใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นในการตัง้คา่นํา้หนกัให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ ผู้พฒันา

ได้ศกึษาหลกัการของทฤษฎีและเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาระบบท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบั

งานได้โดยแบ่งออกเป็นหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1ซอฟต์แวร์แบบ1ไม่มีลิขสิทธ์ิ (Open Source) [1] 

ซอฟต์แวร์แบบไมมี่ลิขสิทธ์ิ  คือการพฒันาระบบใดระบบหนึง่ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยเง่ือนไขท่ีผู้

สร้างสรรค์หรือผู้คิดค้นไม่ถือเอาสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียว  ในการพฒันาระบบนัน้ๆพร้อมทัง้เปิดเผยแหล่งต้น

กําเนิดของระบบนัน้เชน่ ซอฟต์แวร์แบบไมมี่ลิขสิทธ์ิ หรือความเป็นมาทางด้านเทคนิคของการพฒันาระบบ

ดงักล่าวเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนนําเอาระบบนัน้ๆไปพฒันาได้ต่อไป  โดยมีเง่ือนไขทางกฎหมายบาง

ประเภทเชน่สญัญาอนญุาตสาธารณะทัว่ไปของกน ู(จีพีแอล) หรือสญัญาอนญุาตแจกจ่ายซอฟต์แวร์ของ

เบร์ิกลีย์ (บีเอสดี) เป็นต้น 
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มาตรฐานสาํหรับระบบการประชุมทางวีดทัิศน์ (Video conferencing System) 

เพ่ือให้ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ มีมาตรฐานและสามารถทํางานร่วมกนัได้ ITU-T ซึง่เป็นองค์การด้าน

โทรคมนาคมสากล  ได้กําหนดมาตรฐานระบบการประชมุทางวีดทิศัน์ผา่นจอภาพ  เพ่ือนําไปใช้ใน

เครือข่ายข้อมลูแบบตา่งๆโดยแบง่ออกเป็น 4 หมวด หลกัๆได้แก่ 

1. H.320 เป็นมาตรฐานท่ีใช้ในเครือข่ายงานบริเวณกว้าง (WAN) มีความเหมาะสมในการใช้เชิง

ธุรกิจ รองรับเครือข่ายได้หลายประเภทเช่น ISDN (Intergrated Service Digital Network) วงจรเช่า

(Leased Line) รวมทัง้วงจรเช่าอ่ืนๆ (Satellite,Microwave) มาตรฐาน H.320 นีเ้ป็นท่ีนิยมใช้โดยทัว่ไป  

เน่ืองจากให้คณุภาพในระดบัท่ีดีง่ายต่อการติดต่อ อีกทัง้ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงโดยเฉพาะเม่ือใช้กับเครือข่าย

ISDN 

2. H.321 และ H.310 เป็นมาตรฐานท่ีรองรับระบบเครือขา่ย ATM เพ่ือให้ได้คณุภาพของภาพและ

เสียงในระดบัสงูสดุ โดยทัว่ไปจะใช้ในอาคาร  

3. H.323 เป็นมาตรฐานท่ีใช้ในเครือข่าย เครือข่ายงานบริเวณท่ีเฉพาะหรือเครือข่ายงานบริเวณ

กว้าง  ท่ีส่งข้อมลูโดยใช้IPโพรโทคอลเป็นหลกัมีคณุภาพในระดบัเดียวกบั H.320 มาตรฐานนีมี้แนวโน้มท่ี

จะได้รับความนิยมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

4. H.324 เป็นมาตรฐานท่ีใช้ในเครือข่ายโทรศพัท์ (POTS : Plain Old Telephone System) มี

คณุภาพคอ่นข้างต่ําไมเ่หมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

 

Streaming Media[2] 

 

Streaming Media หลกัแบง่ออกเป็น0 3 ประเภท 

 1. Live Streaming คือ การทํา streaming แบบถ่ายทอดสด โดยผู้ รับสญัญาณต้องเข้ามาดู

หรือฟังไปพร้อมๆกบัการบนัทกึ  

 2. Simulated Live Streaming คือ การทํา streaming ท่ีเหมือนกับ live แต่ว่ามีไฟล์ท่ี

ต้องการเก็บอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์อยูแ่ล้ว จะเปิดถ่ายทอดโดยผู้ รับต้องดไูปพร้อมๆ กนั  

 3. On Demand Streaming คือ มีไฟล์ส่ือเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว เม่ือผู้ รับร้องขอเข้ามา

จะทําการสง่สญัญาณไปยงัเคร่ืองผู้ รับ โดยท่ีผู้ รับสามารถควบคมุส่ือนัน้ๆ ได้ เช่นในกรณีของส่ือวิดีโอ ผู้ รับ

สามารถ play, pause, forward ได้ 
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การประชุมทางวีดทัิศน์1โดยใช้โปรแกรม Red5 

 

โปรแกรม Red 5 คือ Java Libraries เป็น ซอฟต์แวร์แบบไม่มีลิขสิทธ์ิ โดยงานหลกัคือการทํา 

Streaming Media เอามาจาก Flash Media เซิร์ฟเวอร์ ของ Adobe และท่ีสําคญัคือ Red5 ออกแบบมา

เพ่ือให้ทํางานร่วมกบั Shockwave Flash File (*.swf) โดย Red5 รับผิดชอบงานทางเคร่ืองแม่ข่าย ส่วน 

SWF รับผิดชอบงานทางด้านเคร่ืองลูกข่าย การทํางานกับ Red5 นัน้ต้องทําระบบให้เป็น ไคลเอนต์

(Cilent)  เซิร์ฟเวอร์ นัน่คือต้องมีการแบง่งานกนัทําระหวา่ง ไคลเอนต์ กบั เซิร์ฟเวอร์  ทางด้าน ไคลเอนต์ ก็

ใช้ SWF ส่วน เซิร์ฟเวอร์ ต้องอาศยัซอฟต์แวร์ท่ีเรียกว่า Java Web Container เช่น Tomcat  Jetty, Resin 

เป็นต้น มาชว่ยเพ่ือให้โปรแกรมท่ีพฒันาด้วย Red5 ทํางานเป็นเซิร์ฟเวอร์บนเว็บ 

 

 

 

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 

 จากการศกึษาโปรแกรม Red5 Server และเทคนิคการพฒันาเว็บด้วย JavaScript เพ่ือนํามา

พฒันาดงันี ้

1. ศกึษาโปรแกรม Red5server และการดงึข้อมลูตา่งๆมาใช้ 

2. ศกึษาเทคนิค JavaScript ท่ีพฒันาโดยด้วยภาษาหลกัท่ีเป็น PHP 
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3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 ออกแบบ Interface การประชมุโดยแบ่งออกเป็น// 

3.2 ออกแบบการบนัทกึภาพและเสียง 

3.3 ออกแบบคลงัวิดีโอ 

3.4 ออกแบบคลงัข้อมลู 

 

การสร้างและพัฒนาระบบ 

1.สร้าง User Interface เพ่ือใช้ในการจดัให้เป็นไปตามขัน้ตอนตา่งๆท่ีวางไว้ 

2.ทดสอบระบบตามเง่ือนไขตา่งๆ เผ่ือตรวจสอบวา่สามารถทํางานได้จริง 

 

ภาพที่1 ภาพรวมของระบบ 

จากภาพท่ี1 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้คือ 

- ผู้ใช้ต้องเข้ามาในเครือข่ายท่ีมีRed5serverและเข้ามาหน้า Interface ของโปรแกรม   

- เม่ือผู้ ใช้เข้ามาในระบบแล้วผู้ ใช้สามารถเลือกการเข้าประชมุได้ 

- เม่ือผู้ ใช้เลือกการเข้าประชุมแล้ว ผู้ ใช้สามารถสนทนาทัง้ภาพและเสียงได้ สามารถบนัทึกการสนทนาได้และดู

การสนทนาย้อนหลงัได้ สามารถสง่ข้อมลูตา่งๆให้กนัได้ 
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ภาพที่2 Use Case Diagram 

จากภาพท่ี 2 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้คือ 

- ผู้ใช้สามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากนัได้ 

- ผู้ใช้สามารถสนทนาทางครีบอร์ดได้ 

- ผู้ใช้สามารถสง่ไฟล์ให้กนัได้ 

- ผู้ใช้สามารถอดัวิดีโอได้ 

 

ผลการพัฒนาระบบ 

หลงัจากท่ีได้พฒันาระบบตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว้ ผลการพฒันาระบบแสดงให้เห็นดงั ภาพท่ี 3 ถงึภาพท่ี 8 
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ภาพที่3 การเลือกเข้าใช้ห้องประชมุ 

 

 การเลือกใช้ห้องประชมุแบ่งเป็น2แบบคือ แบบสนทนากนั2คนและแบบสนทนากนั6คน 

 

ภาพที่4 การเข้าประชมุแบบ2คน 
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ภาพที่5 การเข้าร่วมประชมุแบบ6คน 

 

 

ภาพที่6 การอดัวิดีโอ 
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ภาพที่7 คลงัวิดีโอ 

 

 

ภาพที่8 การสง่ข้อมลู 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 
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ภาพที่9 คลงัข้อมลู 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการประชมุผา่นเว็บแอพพลิเคชัน่ จะต้องมีความรู้ในเก่ียวกบั Flash Programming มาก 

และต้องคํานวณแถบกว้างความถ่ีให้ดี เพราะถ้ามีแถบกว้างความถ่ีท่ีเกินไปจะทําให้ภาพกระตกุได้และ

ค้างได้ในบางเวลา 

 จากการทดลองโปรแกรม จะเห็นได้วา่การประชมุท่ีมีผู้ ร่วมประชมุจะมีปัญหาเร่ืองแถบกว้าง

ความถ่ีท่ีมีจํานวนมากทําให้เกิดภาพกระตกุ โดยขีดความสามารถของโปรแกรมขึน้อยู่กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์

ท่ีใช้จะมีคณุภาพเพียงใดในการทํางานซึง่จากการทดลอง การประชมุวีดทิศัน์มากสดุ 6 คนและสนทนากนั

ได้โดยใช้ Red5 Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการประชมุวีดทิศัน์ 
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