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ที มาและความส่าคัญของปัญหา 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการกระจายเสียงมักถูกน ามาใช้ในเพื่อการกระจายข่าวสาร 
 การกระจายเสียงเป็นระบบแอนะล็อกท ามีปัญหาในเรื่องการลดทอนสัญญาณ 
 มีค่าใช้จ่ายในด้านการบ ารุงรักษา งบประมาณที่ใช้ในการขยายพื้นที่สูง 
 

การพัฒนาระบบกระจายเสียงระยะไกล 
อันชาญฉลาดและต้นทุนต ่า 



ความสามารถของระบบที ต้องการ 

ความสามารถของระบบกระจายเสียงระยะไกลอันชาญฉลาดและต้นทุนต ่า 
• web-based application  
• เลือกกระจายเสียงเฉพาะจุดได้ 
• เลือกโซนการกระจายเสียงได้  
• ตั้งเวลาของการกระจายสัญญาณได้  
• มีระบบรหัสผ่าน (Password) 
• งบประมาณไม่สูง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 



ระบบกระจายเสียงในปัจจุบัน 

ระบบกระจายเสียงแบบแอนะล็อก 
- ราคาไม่สูงมากนัก 
- การทวนสัญญาณมีสัญญาณรบกวน 
- ความฉลาดต ่า 

ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัล 
- มีความฉลาดมากขึ้น สามารถเลือกโซนกระจาย

เสียงได้  
- ยังต้องติดตั้งสายสัญญาณเสียง ระบบมีราคาสูง 

ระบบกระจายเสียงแบบไอพี 
- มีความฉลาดสูง ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ 
- ไม่ต้องติดตั้งสายสัญญาณเสียง  
- ระบบมีราคาสูง 

มีพบเห็นใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในโรงเรียน วัด งานเทศกาลต่างๆ โดยขนาดของระบบ
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ต้องการครอบคลุมการกระจายเสียง ระบบกระจายเสียงชนิดนี้ ส่วนประกอบ
หลักคือ ส่วนอินพุต ส่วนขยายเสียง ส่วนเอาท์พุต 

ระบบกระจายเสียงแบบดิจิทัลเป็นการลดปัญหาคุณภาพเสียงของการกระจายเสียงใน
ระยะไกลที่เกิดใน ระบบกระจายเสียงแบบแอนะล็อก เนื่องจากการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลท า
ให้การทวนสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถตัดสัญญาณรบกวนออกก่อนท าการ
ขยายสัญญาณได้ 

เป็นระบบกระจายเสียงที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการติดตั้งสายสัญญาณ
เสียง แต่ประยุกต์การส่งสัญญาณเสียงที่ต้องการกระจาย ไปบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
แล้วแทน ซึ่งสามารถท าได้ทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย 



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
ศูนย์ควบคุม 

 เป็นเครื่องแม่ข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS 5.3 
 ยี่ห้อ ACER ที่มี CPU ชนิด Dual-core ความเร็ว 2.6 

GHz แรมขนาด 2 GB และ ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 160 GB 
 ภายในเครื่องแม่ข่ายจะมีการท างานของโปรแกรมต่างๆ 

ร่วมกัน คือ Asterisk, MySQL, PHP 
 
 



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
ศูนย์ควบคุม 



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
จุดส่งข่าวสาร 

 เครื่องโทรศัพท์ไอพีรุ่น AT-810 ท าหน้าที่เป็นจุดส่ง
ข่าวสาร 

 เพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบความถูกต้องของการ
ท างานของระบบกระจายเสียงโดยรวม 

 การประกาศข่าวสามารถท าได้โดย ผู้ประกาศข่าวเลือก
กดหมายเลขของโซนของการประกาศข่าว 

 การประกาศข่าวไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์ควบคุม 



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
จุดกระจายสัญญาณ 

พื้นที การกระจายเสียงขนาดเล็ก 
ประกอบไปด้วยเครื่องโทรศัพท์ ไอพี (รุ่น AT-810) ท าหน้ารับ
สัญญาณเสี ยงจากระบบ ไอพีแล้ วแปลงออกให้ เป็ น
สัญญาณเสียงแบบแอนะล็อก 

พื้นที ต้องการเพิ มพ้ืนที ในการกระจายเสียง 
น าเอาอุปกรณ์แปลงสัญญาณไอพีเป็นสัญญาณแอนะล็อก มาใช้
ติดตั้งเชื่อมต่อกับวงจรขยายเสียง ก่อนเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่
ล าโพง  



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
 คุณภาพเสียงของระบบกระจายเสียงที พัฒนาขึ้น 

 อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถเช่ือมต่อถึงกันผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 สมมติให้ผู้ประกาศต้องการส่งข่าวสารไปถึงจุด
กระจายสัญญาณทั้งสองจุด  

 อยูห่่างกันด้วยระยะทางประมาณ 500 เมตร 
 การตั้งโซนกระจายเสียงเป็นโซนหมายเลข 800  
 ค่า Codec ของเสียงในการทดสอบจะใช้ G.711 



การออกแบบระบบกระจายเสียงที น่าเสนอ 
 คุณภาพเสียงของระบบกระจายเสียงที พัฒนาขึ้น 

 ทดสอบการความล่าช้า ความแปรปรวนของความ
ล่าช้าและอัตราการสูญหายของแพ็กเก็ต ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายที่ชื่อว่า Wireshark 

 ผลที่ได้มาท าการค านวณหา ค่าคะแนน MOS ตาม
เทคนิคซึ่งได้ค่า MOS = 4.38 (คุณภาพเสียงดี) 



 การพัฒนาต้นแบบระบบกระจายเสียงแบบไอพีต้นทุนต่ า ประกอบด้วย ส่วนควบคุม ส่วนส่งข่าวสาร และ
ส่วนกระจายสัญญาณ 

 อาศัยการประยุกต์เอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Asterisk 
 ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่าย ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีการเดินสายสัญญาณแยกต่างหาก 
 ซอฟต์แวร์ Asterisk อยู่เดิม สามารถประยุกต์ใช้เครื่องโทรศัพท์ไอพีมีอยู ่
 ต้องการความดังมากกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าการกระจายสามารถน าเอาอุปกรณ์แปลง

สัญญาณไอพีเป็นสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับวงจรขยายและต่อออกล าโพงได้ทันท ี
 คุณภาพเสียงด้วยเทคนิค E-model และเลือกใช้ Codec ชนิด G.711 พบว่าคุณภาพเสียงที่ได้อยู่ระดับดี 

(MOS = 4.38) 
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