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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบกระจายเสียงระยะไกลอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่า ท่ีนําเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ข้อจํากัดของระบบกระจายเสียงแบบเดิม ท่ีมีข้อจํากัดในเร่ืองของระยะการกระจายเสียง ความจําเป็นท่ีจะต้องมีการเดิน
สายสัญญาณสําหรับการกระจายเสียงโดยเฉพาะ และข้อจํากัดในเรื่องความสามารถพิเศษอ่ืนๆ เช่น การกําหนดการกระจาย
เสียงล่วงหน้า การตรวจสอบผู้เข้าใช้งาน เป็นต้น โดยการพัฒนาระบบจะอาศัยการนําเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                   
ท่ีปัจจุบันทุกๆ องค์กรมีอยู่คลอบคลุมแล้วมาใช้ประโยชน์  ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยอาศัยการประยุกต์เอาซอฟต์แวร์               
โอเพนซอร์ส Asterisk ท่ีนิยมใช้ในการสร้างระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการสร้างระบบกระจายเสียงแบบไอพี 
ทําให้สามารถลดต้นทุนเม่ือต้องการสร้างระบบเพ่ือใช้งานจริง ซ่ึงจากการวัดคุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีออกจากจุดกระจาย
เสียงในบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิค E-model และเลือกใช้ Codec ชนิด G.711 พบว่า
คุณภาพเสียงท่ีได้อยู่ระดับดี (MOS = 4.38)  
 
คําสําคัญ: Asterisk, การส่งเสียงบนโพรโทคอลไอพี (VoIP), การวัดคุณภาพเสียง  

 
Abstract 

 
In this work, we propose a development of a smart and low-cost IP-based public address 

system that aims to alleviate the problems of 1) the limited distance between a broadcast location and 
a speaker, 2) the need for wiring between the broadcast location and speakers and 3) the limited 
capability of the analog and digital public address system (eg., cannot schedule broadcasts in advance, 
cannot verify the system admin for security proposes).  Instead of wiring between the broadcast location 
and speakers, the proposed system utilizes the already existing computer network infrastructure. By 
applying an open-source software for VoIP PBX development, Asterisk, in developing the core for the 
proposed IP-based public address system, the cost of developing the whole system can greatly be 
minimized. Experimental results for signal quality measurement, obtained from using E-model technique, 
indicate that MOS = 4.38 (good quality) with G.711 codec.   

 
Keywords: Asterisk, VoIP (voice over internet protocol), voice quality evaluation 
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1. บทนํา 
 

ระบบการกระจายเสียงมักถูกนํามาใช้ในเพ่ือการกระจายข่าวสาร มีใช้ท่ัวไปในโรงงาน โรงเรียน สถานท่ีราชการ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ระบบการกระจายเสียงตามสายมักเป็นระบบแอนะล็อก ซ่ึงมีปัญหาในเรื่องการลดทอนของสัญญาณ 
เม่ือระยะทางการกระจายเสียง (ระยะทางระหว่างเคร่ืองขยายไปสู่ลําโพง) นั้นไกลมากข้ึน อันส่งผลให้เสียงท่ีปลายทางมี
คุณภาพด้อยลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของระดับความดังของเสียง ตามหลักแล้วระดับความดังของเสียงท่ีผ่านระบบการ
กระจายเสียงนั้นจะแปรผกผันกับระยะทางของการกระจายเสียง ดังนั้นเม่ือมีความต้องการกระจายเสียงตามสายท่ีมีระยะ
ทางไกลกัน หรือต้องการขยายพ้ืนท่ีการกระจายเสียงให้สามารถคลอบคลุมได้มากขึ้น มักออกแบบหรือแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิม
กําลังส่งท่ีภาคส่งให้สูงข้ึนเพ่ือท่ีว่า ถึงแม้หลังจากที่คุณภาพของสัญญาณเสียงได้ถูกลดทอนแล้วก็ยังสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้  

ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีข้างต้นจะสามารถเพ่ิมระยะทางของระบบการกระจายเสียง แต่การเพ่ิมกําลังในภาคส่ง
จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก หรืออาจหมายถึงการท่ีจะต้องเพ่ิมจํานวนเคร่ืองกระจายเสียง เป็นต้น นอกจากข้อจํากัดใน
เร่ืองของระยะทางท่ีสามารถใช้งานระบบได้แล้วนั้น ในเร่ืองภูมิสถาปัตยและการเดินระบบก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งของระบบ
กระจายเสียงแบบด้ังเดิม เนื่องจากสายสัญญาณท่ีเดินมักมีขนาดใหญ่และมักเดินเกาะไปกับแนวเสาไฟฟ้าหรือผนังอาคาร ทํา
ให้ดูไม่สวยงาม รวมถึงปัญหาด้านระบบการกระจายเสียงท่ีมีอยู่เดิมยังไม่ได้มีการพัฒนาให้รองรับความสามารถพิเศษอ่ืนๆ มาก
นัก เช่น การตั้งเวลาในการกระจายเสียง การกระจายเสียงจากท่ีใดก็ได้ เป็นต้น นอกจากนั้น การตรวจเช็คจุดกระจายเสียงแต่
ละจุดนั้น ต้องมีการตรวจะเช็คท่ีหน้างานอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ต้องสิ้นเปลืองกําลังคน และงบประมาณ งานวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาระบบกระจายเสียงระยะไกลอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่า ท่ีนําเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดข้อจํากัดของระบบกระจาย
เสียงแบบเดิม ท่ีมีข้อจํากัดในเร่ืองของระยะการกระจายเสียง ความจําเป็นท่ีจะต้องมีการเดินสายสัญญาณ และข้อจํากัดใน
เร่ืองความสามารถพิเศษอ่ืนๆ โดยการพัฒนาระบบจะอาศัยการนําเอาระบบเครือข่ายท่ีปัจจุบันทุกๆ องค์กรมีอยู่คลอบคลุม
แล้วมาใช้ประโยชน์  โดยเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ (1) เพ่ือลดข้อจํากัดของระบบการจายเสียงแบบเดิม เช่น เร่ืองของ
ระยะทาง เร่ืองการเพ่ิมจํานวนจุดกระจายเสียง เร่ืองภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น, (2) เพ่ือสร้างระบบการกระจายเสียงท่ีมีความฉลาด
มากกว่าเดิม เช่น ความสามารถในการเลือกกระจายเสียงเฉพาะจุด ความสามารถในการต้ังเวลาในการกระจายเสียงอัตโนมัติ 
ความสามารถในการกระจายเสียงจากท่ีใดๆ ในโลกก็ได้  เป็นต้น และ (3) เพ่ือลดต้นทุนของระบบการกระจายเสียงท่ี
จําเป็นต้องมีการเดินสายสัญญาณระยะไกล รวมถึงตัวรับและขยายสัญญาณ 

ในหัวข้อถัดไปจะได้กล่าวถึงระบบกระจายเสียงท่ีมีใช้งานในปัจจุบันพร้อมท้ังวิเคราะหถึงข้อดีและข้อด้อยของแต่ละ
ระบบ ในหัวข้อท่ี 3 และ 4 ผู้เขียนจะได้อธิบายหลักการการออกแบบระบบกระจายเสียงท่ีนําเสนอท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ และการวัดคุณภาพเสียงของระบบท่ีได้พัฒนาข้ึน ตามลําดับ ในหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงบทสรุปถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําเอาระบบกระจายเสียงระบบไอพีอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่าท่ีนําเสนอไปใช้งานจริง 

 
2. ระบบกระจายเสียงในปัจจุบัน 
 

ระบบกระจายเสียงเพื่อใช้ในการกระจายข่าวสารในหน่วยงาน องค์กร   หรือพ้ืนท่ีสาธารณะครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ
กระจายข่าวสารในวงกว้าง เราสามารถพบเห็นระบบกระจายเสียงใช้งานอยู่ใน โรงเรียน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรง
ภาพยนตร์ จุดกระจายเสียงเพื่อการเตือนภัย เป็นต้น ระบบกระจายเสียงท่ีมีใช้กันอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ชนิด คือ ระบบกระจายเสียง (Analog Public Address System) แบบแอนะล็อก แบบดิจิทัล (Digital Public Address 
System) และแบบไอพี (IP-based Public Address System) 

 

2.1 ระบบกระจายเสียงแบบแอนะล็อก (Analog Public Address System) 
 ระบบการกระจายเสียงแบบแอนะล็อก มีพบเห็นใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในโรงเรียน วัด งานเทศกาลต่างๆ โดย

ขนาดของระบบข้ึนอยู่กับพ้ืนท่ีๆ ต้องการครอบคลุมการกระจายเสียง ระบบกระจายเสียงชนิดนี้ มีส่วนประกอบหลัก คือ  
 -  ส่วนอินพุต (Input) ทําหน้าท่ีในการแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถส่งไปตามสายนํา

สัญญาณได้ ตัวอย่างของอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีนี้ คือ ไมโครโฟน เคร่ืองเล่นเทปบันทึกเสียง เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
เป็นต้น  
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 -  ส่วนขยายเสียง (Amplifier) ทําหน้าท่ีขยายกําลังของสัญญาณเสียงท่ีได้มาจากส่วนอินพุตเพ่ือให้มีกําลังเพียง
พอท่ีจะส่งไปยังภาคเอาท์พุตทํางาน 

 -  ส่วนเอาท์พุต (Output)  ทําหน้าท่ีในการลดระดับสัญญาณเสียงท่ีส่งมาจากส่วนขยายเสียงให้เหมาะสมก่อน
ส่งผ่านเข้าลําโพงเพื่อให้เราสามารถได้ยินข่าวสารที่ถูกส่งมาได้ อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีนี้ คือ หม้อแปลงลดแรงดัน และลําโพง เป็นต้น  

ระบบกระจายเสียงชนิดแอนะล็อกนั้นเม่ือทําการเพิ่มระยะทางระหว่างภาคขยายเสียงกับลําโพงจะส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีภาคเอาท์พุต กล่าวคือ ค่าการลดทอนของสัญญาณก็จะมากข้ึนตามไปด้วย  ซ่ึงหากไม่มีการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ความดังของเสียงท่ีออกจากภาคเอาท์พุตอาจจะไม่เพียงพอ ทําให้ผู้ฟังอาจไม่สามารถรับรู้ถึงข่าวสารท่ี
ต้องการกระจายได้เลย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าววงจรขยายของระบบกระจายเสียงระยะไกลจําเป็นจะต้องถูกต้ังค่าการขยาย
สัญญาณไว้ในอัตราขยาย (Gain) ท่ีสูงมากๆ และยังต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ติดต้ังไว้เป็นช่วงๆ เพ่ือทําหน้าท่ี
ในการขยายสัญญาณดังกล่าว ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจะสามารถทําให้ระบบกระจายเสียงระยะไกลเป็นไปได้ แต่
ก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนอุปกรณ์ในส่วนของค่า Repeater และค่าติดต้ังท่ีต้องเพิ่มเติมข้ึนมา นอกจากนั้นการขยายเสียงด้วย
อัตราขยายท่ีสูงมากๆ ส่งผลให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบมีค่าสูงตามไปด้วย นอกจากข้อเสียดังกล่าวแล้ว 
ระบบกระจายเสียงแบบแอนะล็อกยังไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก ในเรื่องของลูกเล่นของการกระจายเสียง เช่น ไม่สามารถเลือก
โซนกระจายเสียงได้อย่างง่าย ไม่สามารถต้ังเวลาการกระจายเสียง เป็นต้น 

 

2.2  ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัล (Digital Public Address System) 
 ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัล ถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือลดปัญหาคุณภาพเสียงของการกระจายเสียงในระยะไกลท่ีเกิดใน

ระบบกระจายเสียงแบบแอนะล็อก เนื่องจากการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลทําให้การทวนสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงกว่าในระบบ
แอนะล็อกเนื่องจากสามารถตัดสัญญาณรบกวนออกก่อนทําการขยายสัญญาณได้ จึงทําให้ระบบกระจายเสียงท่ีต้องการความ
คลอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณกว้าง มักนิยมใช้ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัลเพ่ือคุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีดีกว่าระบบแอนะล็อก 
นอกจากนั้นระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัลยังได้ถูกพัฒนาให้รองรับความสามารถต่าง ๆ เพ่ิมเติมข้ึน เช่น ความสามารถในการ
กําหนดโซนของการกระจายเสียง หรือ เลือกท่ีจะกระจายเสียงเฉพาะจุดได้ เป็นต้น องค์ประกอบของระบบกระจายเสียงแบบ
ดิจิทัล อันประกอบไปด้วย เคร่ืองควบคุมและกระจายเสียงตามสายระบบดิจิทัล ชุดไมโครโฟนสําหรับประกาศ เคร่ืองรับและ
ขยายสัญญาณเสียง สายสัญญาณ และลําโพง 

 ถึงแม้ว่าระบบดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองของคุณภาพเสียงท่ีด้อยลง เม่ือถูกส่งผ่านสายสัญญาณท่ีมีระยะ
ทางไกลด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งาน และมีความสามารถเสริมเพ่ิมเติมข้ึนมาจากระบบกระจายเสียงแบบ 
แอนะล็อก แต่ระบบการกระจายเสียงชนิดนี้ยังคงต้องมีการเดินสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจุดส่งข่าวสารและจุดกระจาย
ข่าวสาร (ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในกรณีการกระจายเสียงคลอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง) และยังต้องมีการติดต้ังเคร่ืองรับและขยาย
เสียงไว้เป็นทอดๆ อยู่นั่นเอง ดังนั้นโดยรวมแล้ว (เม่ือพิจารณาถึงราคาของอุปกรณ์ ค่าติดต้ัง และ ระยะเวลาท่ีใช้ในการติดต้ัง) 
ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัลก็ยังคงมีข้อจํากัดในเร่ืองของต้นทุนท่ีสูงเม่ือเวลานําระบบนี้มาใช้งาน 

 

 2.3 ระบบกระจายเสียงแบบไอพี (IP Public Address System) 
 เม่ือไม่กี่ปีมานี้ได้มีการพัฒนาระบบกระจายเสียงผ่านไอพีข้ึนมา เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผู้ท่ีต้องการระบบ

กระจายเสียงท่ีสามารถติดต้ังได้รวดเร็ว ไม่จําเป็นต้องอาศัยการติดต้ังสายสัญญาณเสียง แต่ประยุกต์การส่งสัญญาณเสียงท่ี
ต้องการกระจาย ไปบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่แล้วแทน ซ่ึงสามารถทําได้ท้ังแบบมีสาย และแบบไร้สาย ก่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการติดต้ัง ประหยัดงบประมาณในการเดินสาย และการบํารุงรักษา อีกท้ังความสามารถของระบบกระจายเสียงแบบ
ไอพีก็ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีศักยภาพสูง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น สามารถต้ังเวลาการกระจายเสียงได้ 
การเลือกโซนกระจายเสียง มีระบบเก็บข้อมูลการใช้งาน (logging system) เป็นต้น ความน่าสนใจของระบบกระจายเสียงไอพี 
นอกจากในเรื่องของความสามารถในการลดการเดินสายสัญญาณแล้ว ก็คือ ผู้ทําการกระจายสัญญาณสามารถอยู่ท่ีใดก็ได้ ขอ
แต่เพียงให้สามารถเข้าถึงระบบผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําการกระจายเสียงได้ ซ่ึงจุดเด่นนี้ ทําให้สามารถ
ติดต้ังจุดส่งข่าวสารได้หลายจุด ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และจุดกระจายสัญญาณก็สามารถติดต้ังไว้ในพ้ืนท่ีใดก็ได้ท่ี
ระบบเครือข่ายสามารถไปถึง  

 ถึงแม้ว่าระบบกระจายเสียงชนิดนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนของการเดินสายสัญญาณ แต่ก็ยังมีราคาค่อนข้าง
สูง (เช่น มากกว่า 3,000,000 บาท สําหรับการระบบกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีต้องการจุดกระจาย
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เสียงภายในอาคาร จํานวนไม่น้อย 20 อาคารๆ ละไม่น้อยกว่า 3 จุด) ท้ังนี้เนื่องจากผู้ใช้งานต้องลงทุนจัดซ้ือในส่วนของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการการกระจายเสียง ซ่ึงมักถูกพัฒนาข้ึนด้วยซอฟต์แวร์แบบปิด 
(Proprietary)  

 
3. การออกแบบระบบกระจายเสียงท่ีนําเสนอ 

 
 เนื่องจากเป้าหมายหลักของระบบกระจายเสียงแบบไอพีอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่านี้ ผู้วิจัยต้องการพัฒนาระบบ
กระจายเสียงท่ีมีความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการใช้งานภายในองค์กรขนาดกลาง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
กล่าวคือ ระบบต้องสามารถ (1) เข้าถึงและจัดการระบบการกระจายเสียงได้ด้วย web-based application (2) เลือกกระจาย
เสียงเฉพาะจุดได้ (3) เลือกโซนการกระจายเสียงได้ (4) ต้ังเวลาของการกระจายสัญญาณได้ และ (5) มีระบบรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือตรวจสอบก่อนท่ีจะสามารถเป็นผู้นําข่าวสารมาสู่ระบบกระจายเสียงได้ 
 นอกจากนั้นในส่วนของงบประมาณด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการติดต้ังจะต้องไม่สูงมากนัก ดังนั้นในข้ันตอนของ
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบกระจายเสียงไอพีอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่า ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นอาศัยการประยุกต์
ความสามารถของซอฟต์แวร์ชนิดโอเพนซอร์สท่ีใช้ในระบบการสื่อสารทางเสียงด้วยไอพี (VoIP) ท่ีชื่อว่า Asterisk [1] เข้ามา
เพ่ือให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในเรื่องของลิขสิทธ์ิ องค์ประกอบของระบบกระจาย
เสียงแบบไอพีต้นแบบท่ีได้พัฒนาข้ึน ประกอบไปด้วย ศูนย์ควบคุม จุดส่งข่าวสาร และจุดกระจายสัญญาณ ดังแสดงในรูปท่ี 1
โดยการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบดังกล่าวนั้นจะสามารถเชื่อมต่อผ่านด้วยสายแลนและระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในแต่ละส่วนโดยละเอียด ดังนี้ 
  

 3.1 ศูนย์ควบคุม เป็นเคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ Asterisk และซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการควบคุมการ
ทํางานของระบบกระจายเสียง ตรวจสอบการใช้งานระบบ รับและเก็บไฟล์เสียงลงในฐานข้อมูล (ในกรณีท่ีต้องการต้ังเวลา
กระจายเสียง) เป็นต้น ในข้ันของการพัฒนาระบบกระจายเสียงระบบไอพีนั้น ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองแม่ข่ายด้วยซอฟต์แวร์ 
Asterisk ซ่ึงเคร่ืองแม่ข่ายดังกล่าว เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ย่ีห้อ ACER ท่ีมี CPU ชนิด Dual-core ความเร็ว 2.6 GHz แรม
ขนาด 2 GB และฮาร์ดดิสก์ ขนาด 160 GB โดยที่ภายในเคร่ืองแม่ข่ายจะมีการทํางานของโปรแกรมต่างๆ ร่วมกัน คือ 
Asterisk, MySQL, PHP โดยใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS 5.3  (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ี 2) 
ซ่ึงในการเข้าดูแล และบริหารจัดการระบบน้ันสามารถทําได้โดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ ดังแสดงในรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 1 ต้นแบบระบบกระจายเสียงแบบไอพีอันชาญฉลาดและต้นทุนตํ่า 
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รูปท่ี 2 การทํางานร่วมกันของโปรแกรมต่างๆ ภายในเคร่ืองแม่ข่าย 

 

 
รูปท่ี 3 หน้าจอล็อกอินก่อนเข้าสู่ส่วนควบคุม 

 

 
รูปท่ี 4 การตั้งโซนการกระจายสัญญาณเสียง โดยในกรณีนี้สมมติให้โซนหมายเลข 800  

มีจุดกระจายเสียงอยู่ 2 จุด คือ เคร่ืองหมายเลข 1000 และ 2000 
 
 เม่ือล็อกอินแล้วผู้ดูแลระบบสามารถเลือกต้ังโซนการกระจายเสียงได้ (กระจายแบบกลุ่ม) โดยคลิกเลือกการจัดกลุ่ม
ว่า แต่ละจุดกระจายเสียงนั้นควรเป็นสมาชิกของโซนใด รูปท่ี 4 แสดงให้เห็นหน้าจอของการเลือกโซนกระจายเสียง ส่วนของ
การตั้งโซนกระจายเสียงเป็นกลุ่มๆ สามารถทําได้โดยการต้ังหมายเลข Group เช่น ในรูปท่ี 8 ต้ังให้ Group ท่ีใช้ในการทดสอบ
มีค่าคือ 800 เรียกว่ากลุ่ม Test2phone ซ่ึงประกอบไปด้วยจุดกระจายสัญญาณสองจุด คือจุดหมายเลข 1000 และ 2000 ซ่ึง
จํานวนของจุดกระจายเสียงต่อโซนนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าอยากให้จุดกระจายสัญญาณใดบ้างท่ีมาอยู่กลุ่มของ 
Test2phone นอกจากนั้นในกรณีท่ีต้องการตั้งการกระจายเสียงล่วงหน้า หรือกระจายเสียงซํ้าๆ กันเป็นรอบเวลาหนึ่งๆ ก็
สามารถทําได้ เช่น ต้องการตั้งการกระจายเสียงให้ทุกวันเวลา 08.00 น. ให้มีการกระจายเสียงเพลงชาติเป็นต้น รูปท่ี 5 แสดง
ให้เห็นหน้าจอดังกล่าว ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์เสียงชนิด .mp3 หรือ .wav พร้อมต้ังชื่อการกระจายเสียง เลือก
โซนท่ีต้องการกระจายเสียง พร้อมวันและเวลาของการกระจายเสียงดังกล่าว ซ่ึงผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูการกระจายเสียงท่ี
ได้ถูกกําหนดไว้ท้ังหมดได้ผ่านหน้าจอเว็บบราวเซอร์ ดังแสดงในรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 5 การใส่ไฟล์เสียงท่ีต้องการต้ังเวลาการกระจายเสียงแบบอัตโนมัติ  
ซ่ึงสามารถตั้งได้ท้ังแบบคร้ังเดียว หรือแบบกระจายแบบวนซํ้า 

 

 
  

รูปท่ี 6 จํานวนการกระจายเสียงท่ีถูกต้ังเวลาไว้ล่วงหน้า 
 

 3.2 จุดส่งข่าวสาร  
 ผู้วิจัยใช้เคร่ืองโทรศัพท์ไอพีรุ่น AT-810 ทําหน้าท่ีเป็นจุดส่งข่าวสาร (ดังแสดงในรูปท่ี 7) เพ่ือจุดประสงค์ในการ
ทดสอบความถูกต้องของการทํางานของระบบกระจายเสียงโดยรวม การประกาศข่าวสามารถทําได้โดย ผู้ประกาศข่าวเลือกกด
หมายเลขของโซนของการประกาศข่าว เช่น 800 เป็นต้น หลังจากนั้นสามารถเริ่มประกาศข้อความได้เลย (หมายเหตุ ผู้
ประกาศข่าวสารไม่จําเป็นท่ีจะต้องอยู่จุดเดียวกับศูนย์ควบคุม การส่งข่าวสารจากจุดส่งข่าวสารไปยังศูนย์ควบคุมนั้นอาศัย
หลักการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไอพี)  

 
รูปท่ี 7 จุดส่งข่าวสาร และจุดกระจายสัญญาณ ระหว่างการทดสอบกระจายเสียง 
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  3.3 จุดกระจายสัญญาณ 
 ส่วนของจุดกระจายข่าวสารนั้น ประกอบไปด้วยเครื่องโทรศัพท์ไอพี (รุ่น AT-810) ทําหน้ารับสัญญาณเสียงจาก
ระบบไอพีแล้วแปลงออกให้เป็นสัญญาณเสียงแบบแอนะล็อก ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีการกระจายเสียงขนาดเล็ก เช่น ภายในห้องเรียน 
ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น อาจมีความจําเป็นต้องมีวงจรขยายเสียงเพ่ือเพ่ิมความดังของสัญญาณเสียง ทําให้สามารถประยุกต์
นําเอาระบบโทรศัพท์ไอพีของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นระบบกระจายเสียงผ่านไอพีได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ใน
ส่วนของจุดกระจายสัญญาณเลย  
  

 
รูปท่ี 8 วงจรขยายเสียงก่อนส่งสัญญาณเสียงเข้าสู่ลําโพง 

 

 
รูปท่ี 9 แบบแผนผังวงจรขยายเสียง 

 

 
รูปท่ี 10 จุดกระจายสัญญาณแบบภายนอกด้วยเคร่ือง ATA รุ่น Linksys PAP2T 
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 แต่สําหรับในกรณีท่ีต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการกระจายเสียง เช่น ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปิดภายนอก ลําโพงขนาดเล็กท่ี
ติดต้ังมาพร้อมกับเคร่ืองโทรศัพท์ไอพีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นสามารถนําเอาอุปกรณ์แปลงสัญญาณไอพีเป็น
สัญญาณแอนะล็อก (Analog Telephone Adapter) มาใช้ติดต้ังเชื่อมต่อกับวงจรขยายเสียง (รูปท่ี 8-9) ก่อนเชื่อมต่อ
สัญญาณเข้าสู่ลําโพง ดังแสดงในรูปท่ี 10   
 
4. คุณภาพเสียงของระบบกระจายเสียงท่ีพัฒนาข้ึน 
 

 
รูปท่ี 11 การทดสอบคุณภาพเสียงระบบกระจายเสียงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 
รูปท่ี 12 ค่าท่ีวัดได้จาก Wireshark (delay delta = 30.13 ms, P = 0) 

 
 รูปท่ี 11 แสดงการติดต้ังระบบเพ่ือทดสอบคุณภาพเสียง โดยอุปกรณ์ท้ังหมดสามารถเชื่อมต่อถึงกันผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในการทดสอบนี้ สมมติให้ผู้ประกาศต้องการส่งข่าวสารไปถึงจุดกระจาย
สัญญาณท้ังสองจุด (จุดกระจายเสียงท้ังสองจุดอยู่ห่างกันด้วยระยะทางประมาณ 500 เมตร) ด้วยการตั้งโซนกระจายเสียง 
(รายละเอียด ดังแสดงในรูปท่ี 11) เป็นโซนหมายเลข 800 ค่า Codec ของเสียงในการทดสอบจะใช้ G.711 เพ่ือให้ได้คุณภาพ
เสียงท่ีดีท่ีสุด และเนื่องจากเป็นการสื่อสารภายในเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยท่ีมีแบนด์วิธอย่างเพียงพอ (10 Gbps) 
ทําให้การใช้ Codec ดังกล่าวไม่ก่อให้เกดิการด้อยค่าลงของประสิทธิภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
 ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยจะทดสอบการความล่าช้า ความแปรปรวนของความล่าช้าและอัตราการสูญหายของแพ็กเก็ต
ของการสื่อสารภายในเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (การเชื่อมต่อระบบระหว่างการทดสอบแสดงใน
รูปท่ี 11) แล้วทําการตรวจสอบคุณภาพเสียงด้วยโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายท่ีชื่อว่า Wireshark ในการตรวจวัดค่าความล่าช้า
และอัตราการสูญหายของแพ็กเก็ต ผลท่ีได้ดังแสดงในรูปท่ี 12 จากนั้นนําผลท่ีได้มาทําการคํานวณหา ค่าคะแนน MOS ตาม
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เทคนิค E-model [2-5] ซ่ึงได้ค่า MOS = 4.38 (คุณภาพเสียงดี) อนึ่งถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะแสดงผลของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
เสียงของจุดกระจายสัญญาณ #1 เพียงจุดเดียว ซ่ึงได้ผลลัพธ์คือ คุณภาพเสียงดี จุดกระจายสัญญาณ #2 ก็ได้ผลการวิเคราะห์
อยู่ในเกณฑ์คุณเสียงดี เช่นเดียวกัน 
 
5. สรุป 
  
 งานวิจัยนี้ได้ทําการพัฒนาต้นแบบระบบกระจายเสียงแบบไอพีต้นทุนตํ่า ท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
ส่วนควบคุม ส่วนส่งข่าวสาร และส่วนกระจายสัญญาณ ในการพัฒนาส่วนควบคุมนั้นผู้วิจัยอาศัยการประยุกต์เอาซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส Asterisk ท่ีนิยมใช้ในการสร้างระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งาน ทําให้สามารถลดต้นทุนเม่ือต้องการ
สร้างระบบเพ่ือใช้งานจริงได้ นอกจากน้ันเนื่องจากเป็นระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่าย ทําให้ไม่จําเป็นต้องมีการเดิน
สายสัญญาณแยกต่างหากเพ่ือใช้ในระบบกระจายเสียงโดยเฉพาะทําให้สามารถลดงบประมาณในส่วนของการเดินสายลง
ได้มาก สําหรับองค์กรท่ีใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ซอฟต์แวร์ Asterisk อยู่เดิม สามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองโทรศัพท์
ไอพีท่ีมีอยู่แล้วเป็นจุดส่งข่าวสาร และจุดกระจายสัญญาณ เพ่ืองานการกระจายเสียงภายในอาคารได้เลย  
 สําหรับการกระจายเสียงภายนอกอาคารท่ีต้องการความดังมากกว่าปกติ และครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้างกว่าการกระจาย
เสียงแบบในอาคาร สามารถนําเอาอุปกรณ์แปลงสัญญาณไอพีเป็นสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับวงจรขยายและต่อออกลําโพงได้
เลย การท่ีระบบดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้ท่ัวไปในท้องตลาด และราคาไม่สูงนัก ทําให้เชื่อว่าระบบ
กระจายเสียงไอพีเป็นท่ีน่าสนใจในการนําไปประยุกต์ใช้งานจริงในหน่วยงานท่ีมีงบประมาณไม่สูงนัก ในส่วนของความฉลาด
ของระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารกับผู้ดูแลระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์ท่ีมีการตรวจสอบก่อนเข้าใช้งานผ่าน
ทางการล็อกอิน สามารถต้ังเวลาและโซนการกระจายเสียงได้ตามความต้องการโดยระบบท่ีออกแบบสามารถรองรับไฟล์เสียง
ได้ท้ังชนิดท่ีเป็น mp3 และ wav  
 ในการวัดคุณภาพของสัญญาณเสียงท่ีออกจากจุดกระจายเสียงในบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ด้วยเทคนิค E-model และเลือกใช ้Codec ชนิด G.711 พบว่าคุณภาพเสียงท่ีได้อยู่ระดับดี (MOS = 4.38) 
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