๑

คานา
ระบบเสี ย งตามสายในโรงพยาบาลมี ค วามจ าเป็น อย่ า งยิ่ ง ในการแจ้ งข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลทราบถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขและสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร และใช้
งานในการเปิดเพลงหรือกระจายเสียงสร้างความเป็นกันเอง เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีของบุคคลในหน่วยงาน
การใช้ร ะบบเสี ย งตามสายในโรงพยาบาล เป็นมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้านที่ 5 ของกรม
สนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ คือระบบสื่ อสารในโรงพยาบาล ตามหั วข้อการสื่ อสารที่ ให้ ผู้ รับบริการและบุคลากร
กาหนดให้มีระบบเสียงตามสายเป็นข้อกาหนดหนึ่งในด้านที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพบริการ ด้านการสื่อสารด้วย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้จัดทาคู่มือการใช้งานระบบเสียงตาม
สายในโรงพยาบาล โดยได้รวบรวม เอกสารทฤษฏีเทคโนโลยีของระบบเสียงตามสาย ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันการ
ติดตั้งการใช้งานและการตรวจสอบระบบเสียงตามสายเบื้องต้น พร้อมทั้งตัวอย่างรายละเอียดคุณลักษณะ
ระบบเสียงตามสายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีการ
จัดหาและใช้ระบบเสียงตามสายเป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๒

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ความรูขั้นพื้นฐานเกีย่ วกับระบบเสียงตามสาย
 วัตถุประสงค์ของระบบเสียงตามสาย
 ข้อดีและข้อเสียของระบบเสียงตามสาย

3

บทที่ 2 อุปกรณ์พื้นฐานของระบบเสียงตามสาย

5

บทที่ 3 รูปแบบของระบบเสียงตามสาย
 ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ (Public address System)
 ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย
 ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัต
 การแยกโซนประกาศ

8

บทที่ 4 การบารุงรักษาระบบเสียงตามสาย
 ข้อแนะนาสาหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

18

บรรณานุกรม

19

ภาคผนวก
 แบบตรวจสอบระบบเสียงตามสาย
 ตัวอย่างหัวข้อหลัก คุณลักษณะระบบเสียงตามสาย

20

๓
บทที่ 1 ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงตามสาย
ระบบเสียงตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็น เสียงคนพูดใส่
ไมโครโฟน หรือเสียงจากเครื่องเล่นเสียง เครื่องรับวิทยุ หรือจากแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทา
การขยายให้ได้กาลังสูงๆ เพื่อ ที่จะได้ส่งสัญญาณเสียงไปตามสาย ให้ได้ระยะทางที่ไกลๆ โดยที่ปลายทางของ
สายจะต่อเข้ากับลาโพง เพื่อกระจายเสียงออกไปในบริเวณนั้น
ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ ระบบ
กระจายเสียง ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายเสียงตามสายสัญญาณออกไปในบริ เวณที่ต้องการ ซึ่งเป็นการดัดแปลง
มาจากหอกระจายข่าว อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง แต่พื้นฐานหลักการจะมี
องค์ประกอบเหมือนดังที่กล่าวมาในตอนต้น
การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก เช่น ภายในเขตโรงพยาบาล เป็นต้น โดยปกติ
จะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะใช้ในระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจากยิ่ง
ระยะทางไกลก็จะยิ่งทาให้เกิดความต้านทานในสายเกิดการสูญเสียในสาย และทาให้คุณภาพของสัญญาณเสียง
ลดลง อาจจะทาให้เสียงที่ส่งออกไปดังค่อยลง หรือมีความชัดเจนลดลงจนทาให้ได้ยินไม่ชัดเจนหรือจับใจความ
ไม่ได้ ซึ่งระบบเสียงตามสายที่ดีจะต้องกระจายเสียงได้ชัดเจนและคลอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ

รูปแสดงระบบเสียงตามสาย
วัตถุประสงค์ของระบบเสียงตามสาย
อาคารเกือบทุกประเภทมีความจาเป็นต้องมีระบบเสียงตามสายเพื่อกระจายเสียงสาหรับประกาศเรียก
หรือกระจายเสียงภายในอาคารเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้อาคารไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายใน
อาคารทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือเพื่อแจ้ งเตือนภัยต่าง ๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร ในบาง
หน่วยงานอาจใช้งานในการเปิดเพลงหรือพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีของบุคคลในหน่วยงาน

๔
ข้อดีและข้อเสียของระบบเสียงตามสาย
ข้อดี
1. สามารถครอบคลุมพื้นที่เฉพาะเจาะจง ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะสื่อเสียงตามสายเป็นสื่อที่มี
ขอบเขตชัดเจนจึงสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบเสียงในพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นตรงที่มีลาโพงขนาดใหญ่ ติดตั้งรอบทิศทางทั่วพื้นที่
3. สื่อโฆษณาที่ผ่านระบบเสียงตามสายเป็นสื่อเฉพาะพื้นที่เน้นสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายจานวนมากจึง
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนและทั่วถึง
4. มีความถี่และต่อเนื่องในการรับสารจากสื่อได้สูงผู้รับสารเกิดการฟังซ้า และไม่สามารถเปลี่ยนช่อง
รับสารหรือคลื่นหนีได้อย่างวิทยุ
ข้อเสีย
1. เป็นสื่อที่มีลักษณะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบทางอากาศ อาจจะทาให้ผู้รับสารไม่สามารถ
จดจาได้ทันทีทันใดต่างจากสื่อประเภทอื่นที่มี ภาพ และอักษร จึงอาจทาให้ผู้รับสารลืมข้อความสารได้ง่าย
2. กลุ่มเป้าหมายขาดสมาธิในการจดจาสาร
3. หากผู้รับสารจะไม่สนใจฟังสื่อเสียงตามสาย และสามารถปิดการรับสื่อโดยการเดินหนีออกจาก
สถานที่นั้นได้ทันที

๕
บทที่ 2 อุปกรณ์พื้นฐานของระบบเสียงตามสาย
1. ไมค์โครโฟน (Microphone)
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รับเสียงพูดจากผู้ประกาศ ในระบบเสียงตามสายมีไมค์โครโฟนหลัก ๆ อยู่ 2 แบบ
คือแบบธรรมดาทั่วไปจะใช้ไมค์โครโฟนแบบตั้งโต๊ะหรือ ไมค์โครโฟนธรรมดาทั่วไปก็ได้ และอีกแบบหนึ่งคือ
ไมค์โครโฟนแบบที่สามารถเลือกพื้นที่สาหรับประกาศเสียงตามสายได้ เพื่อต้องการกระจายเสียงไปในเฉพาะ
บางพื้นที่ เพื่อให้ไม่ไปรบกวนพื้นที่อื่น เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานถ้าเราต้องการประกาศเสียงตาม
สายรวมทั้งหมดก็ไม่มีเหตุจาเป็นที่ต้องใช้ไมค์โครโฟนแบบเลือกพื้นที่ประกาศได้

รูปแสดงไมค์โครโฟนในระบบเสียงตามสาย
2. เครื่องผสมสัญญาณเสียงและปรับแต่งเสียง (Mixer)
อุป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ร วมและปรั บ แต่ง สั ญญาณเสี ย งจากแหล่ ง ก าเนิ ดเสี ยงหลายแหล่ ง เช่ น จาก
ไมโครโฟนและเครื่องเล่นเสียงอื่น ๆ ให้มีระบบความดังเสียงใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะสามารถกระจายเสียงออกไป
ในระดับความดังที่ต้องการได้สิ่งสาคัญในการเลือกเครื่องผสมสัญญาณคือจานวนต้นทางของแหล่งกาเนิดเสียง
ว่ามีเท่าไรเราก็สามารถเลือกช่องสัญญาณให้เหมาะสมได้ เครื่องผสมสัญญาณเสียงบางตัวมีระบบขยายในตัวก็
สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องต่อเครื่องขยายเสียงเพิ่มแต่อย่างใด อีกทั้งมีช่องสัญญาณขาออกที่สามารถ
กาหนดพื้นที่ติดตั้งได้

๖

รูปแสดงเครื่องผสมสัญญาณเสียงและปรับแต่งเสียง
3. เครื่องขยายเสียง (PA Amplifier)
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ขยายความดังเสียงให้มากขึ้น ในรูปแบบของสั ญญาณทางไฟฟ้า ก่อนส่ งไปให้
ลาโพงทางสายนาสัญญาณการเลือกใช้ก็เลือกให้เหมาะสมกับจานวนวัตต์ของลาโพงที่มีอยู่ในระบบ โดยจานวน
วัตต์ของลาโพงทั้งหมดรวมกันต้องไม่มากกว่าจานวนวัตต์ของเครื่องขยายเสียง

รูปแสดงเครื่องขยายเสียง
4. ลาโพง (Speaker)
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าออกมาเป็นเสียงในระบบเสียงประกาศนั้นมีลาโพงให้เลือกใช้
เยอะแยะมากมายตามรูปแบบการติดตั้ง เช่น ลาโพงชนิดฝังฝ้า ลาโพงแบบตู้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
ลาโพงแบบฮอร์ น ถ้าเรารู้ ว่า สถานที่ ๆ เราจะไปติดตั้งเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถเลื อกชนิดของล าโพงให้
เหมาะสมกับสถานที่ได้ได้ และลาโพงที่ใช้ในระบบเสียงตามสายก็ยังเป็นลาโพงชนิดพิเศษที่สามารถกันน้ากัน
ฝุ่นได้ โดยมาตรฐานก็จะแตกต่างกันไปเช่น IP44, IP66 เป็นต้น

รูปแสดงลาโพงในระบบเสียงตามสาย

๗

รูปแสดงอุปกรณ์พื้นฐานของระบบเสียงตามสาย

๘
บทที่ 3 รูปแบบของระบบเสียงตามสาย
ระบบเสียงสาธารณะ
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ
2. ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

(Public address System)

1. ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ (Public address System)
ระบบการกระจายเสียงไปตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็น
ไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVD/MP3 หรือจากเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่น ๆ แล้วส่งไปที่เครื่อง
ขยายเสียงเพื่อทาการขยายให้ได้กาลังสูง ๆ เพื่อจะได้ส่งไปตามสายในระยะทางที่ไกล ๆ โดย ที่ปลายทางจะมี
ลาโพงต่ออยู่
ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบประกาศ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบ
กระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางเดียวกัน อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้
งานที่แตกต่างกัน แต่พื้นฐานหลักการจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เขียนมาในตอนต้น
การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือใน
พื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะทาให้เกิดความต้านทานในสาย และ
ทาให้สัญญาณเสียงลดคุณภาพหรือดังค่อยลง
ข้อดีของระบบเสียงตามสายแบบนี้คือ ง่าย สะดวกในการติดตั้งและดูแล คุณภาพเสียงระดับประกาศใช้
ได้ แต่ไม่นิยมใช้กับระยะทางไกลถึงแม้สามารถส่งได้หลายกิโลก็ตาม ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นคนออกแบบและติดตั้ง เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วอาจเจอปัญหาหลาย ๆ อย่างได้
1.1 ระบบเสียงแบบ โอห์ม (Ohm)
ในระบบเสียงแบบนี้ จะมีความสามารถในการตอบสนองย่านความถี่ที่ครบถ้วน แต่ก็มีข้อจากัดในเรื่อง
ระยะทางความยาวของสายลาโพง ระหว่างเครื่องขยายเสียงและลาโพง ความยาวจะไม่มาก หากมีการเดินสาย
ลาโพงที่ยาวมากและมีการวางลาโพงหลาย ๆ จุด อย่างในตึกหรืออาคาร ระบบเสียงแบบนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ไม่
ดี เพราะค่าความต้านทานที่สูงขึ้น ทาให้กาลังวัตต์ลดลง คุณภาพเสียงก็ลดลงตามระยะทางที่สายลาโพงที่ยาวขึ้น
และยังต้องใช้เครื่องขยายเสียงที่มีกาลังวัตต์สูงมากอีกด้วย เพื่อให้สามารถส่งกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึงทั้ง
อาคาร ด้วยความจริงไม่สามารถทาได้แน่นอนดังนั้น ระบบเสียงแบบนี้จึงเหมาะสาหรับ งานดนตรี งานเสียงที่เน้น
คุณภาพเสียง งานเสียงที่เน้นย่านความถี่ให้มีครบถ้วน
จุดเด่นระบบเสียงแบบโอห์ม
ในระบบเสียงแบบนี้ จะมีความสามารถในการตอบสนองย่านความถี่ที่ครบถ้วนให้รายละเอียดเสียงที่มีมิติ
พบใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นชุดดูหนังฟังเพลง ชุดคาราโอเกะ ในบ้านและ
ร้านอาหาร รวมถึงเครื่องเสียงที่ใช้งาน อีเว้นท์ หรือ คอนเสิร์ต ก็จะใช้งานแบบระบบโอห์มทั้งหมด
ลาโพงที่ใช้งานในระบบนี้ ในสเปคหรือหลังตู้ก็จะระบุให้เราทราบว่าล าโพงใบนี้กี่โอห์มเช่น 4,8,16
โอห์มเป็นต้น (โอห์มคือความต้านทานเป็นหน่วยทางไฟฟ้า)

๙
แอมป์ ขยายที่ใช้งานประเภทนี้จะเป็นแอมป์แบบ Low impedance (โลว์อิมพีแดนซ์) ซึ่งก็จะมี
อิมพีแดนซ์ค่าความต้านทานรวมระหว่าง 4,8,16 และบางรุ่นสามารถโหลดได้ต่าถึง 2 โอห์มเลยทีเดียว (ยกเว้น
แอมป์สาหรับรถยนต์)
ข้อจากัดระบบเสียงแบบโอห์ม
1. ไม่แนะนาให้เดินสายลาโพงเป็นระยะทางไกล ๆ เพราะจะทาให้เกิดการสูญเสียของสัญญาณ ซึ่งจะ
ส่งผลให้คุณภาพของเสียงดร็อปลง และส่งผลถึงความร้อนของอุปกรณ์โดยเฉพาะ เพาเวอร์แอมป์ด้วย
2.ไม่ควรต่อลาโพงมากเกินกว่าที่ เพาเวอร์แอมป์รับอิมพีแดนซ์ไหวเช่น เพาเวอร์แอมป์ ในสเปคระบุว่า
 ให้กาลังวัตต์ 250 ที่ 8 โอห์มต่อชาแนล
 ให้กาลังวัตต์ 500 ที่ 4 โอห์มต่อชาแนล
แอมป์แบบนี้หากเรามีลาโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ของลาโพงแต่ละใบมีค่า 8 โอห์ม มาต่อขนานพ่วงกันเราจะ
สามารถต่อพ่วงกันได้มากสุด ข้างละ 2 ใบเท่านั้น

ซึ่งเมื่อนาค่าอิมพีแดนซ์ของลาโพงแต่ละใบคือ 8 โอห์ม มาหารกันจะเท่ากับ 4 โอห์ม ก็สามารถต่อใช้งาน
ได้ หากจะนาลาโพงมาต่อเพิ่มมากกว่านี้ แนะนาว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและไม่ควรปฏิบัติ เพราะจะทาให้ระบบเกิด
ความเสียหายได้โดยเฉพาะเพาเวอร์แอมป์ ที่ไม่สามารถรับโหลดของอิมพีแดนซ์ได้ต่ากว่าสเปคระบุไว้นั่นเอง
1.2 ระบบเสียงแบบ โวลต์ไลน์ (Volt Line)
ในระบบเสียงแบบนี้ จะมีความสามารถเดินสายลาโพง ระหว่างเครื่องขยายเสียงและลาโพงได้ยาวและได้
ไกลมาก ๆ แต่มีข้อจากัดในเรื่องคุณภาพเสียง ที่จะลดลงไปด้วยเนื่องจากระบบนี้ มีการตอบสนองย่านความถี่ได้
ไม่ครบถ้วนดังนั้น ระบบเสียงแบบนี้จึงเหมาะสาหรับ งานประกาศเสียงตามสาย หรืองานติดตั้งชุดกระจายเสียงใน
ตัวอาคารหรือสถานที่ ที่ไม่ได้เน้นคุณภาพของเสียงมากนัก เช่น งานดนตรี งานเสียงที่เน้นคุณภาพเสียง จะเลือก
ทาระบบเสียงแบบ โอห์ม (Ohm) และ ในลักษณะของ งานประกาศเสียงตามสาย ที่มีการเดินสายลาโพงที่ยาว
มากและมีการวางลาโพงหลาย ๆ จุด จะเลือกทาระบบเสียงแบบ โวลต์ไลน์ (Volt Line)

๑๐
จุดเด่นระบบเสียงแบบโวลต์ไลน์
ในระบบเสียงแบบทั่วไป เช่นระบบเสียงแบบ โอห์ม ซึ่งมีข้อจากัดในการเดินสายลาโพงระยะไกลและมี
ข้อจากัดการต่อใช้งานของลาโพงจานวนมาก ๆ
ซึ่งระบบเสี ยงระบบโวลต์ ไลน์ ก็ จะมีจุ ดเด่นที่แตกต่างกั บระบบโอห์ มคื อ สามารถเดิ นสายล าโพงได้
ระยะไกลขึ้นเป็นกิโลและสามารถต่อพ่วงลาโพงได้เยอะมากขึ้นโดยคานวณจากกาลังวัตต์ของแอมป์ขยายเป็นหลัก
ไม่ได้คานวณจากค่าอิมพีแดนซ์ของลาโพงและเครื่องขยายแต่อย่างใด
ซึ่งเราจะพบระบบเสี ยงระบบนี้ ได้ตาม ระบบประกาศในชุมชน หอกระจายข่าว ระบบประกาศตาม
ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าทั่วไป เนื่องจากระบบเสียงแบบนี้ค่อนข้างเน้นไปที่ย่านเสียงกลางเป็นหลัก จึง
เป็นที่นิยมใช้กับลักษณะงานที่กล่าวไปข้างต้น
หลักการทางานคร่าว ๆ ของระบบโวลต์ไลน์
ใช้ทรานฟอร์มเมอร์หรือหม้อแปลง แปลงสัญญาณจากแอมป์ขยายปกติแบบโลว์อิมพีแดนซ์เป็นแอมป์
แบบไฮอิมพีแดนซ์ ค่าหรือหน่วยของแอมป์ขยายระบบนี้มีค่าเป็นโวลต์ ซึ่งส่วนมากก็จะพบ 70 v และ 100 v
เป็นส่วนมาก

ส่วนล าโพงที่จะใช้งานร่ วมกับแอมป์แบบไฮอิมพีแดนซ์หรือโวลต์ไลน์นี้ก็จะต้องเป็ นลาโพงที่สามารถ
รองรั บกับโวลต์ ไลน์ ได้เช่นเดียวกัน โดยด้านในลาโพงชนิดนี้จะมีหม้อแปลงหรือแมตช์ ชิ่งไลน์ เพื่อรับกระแส
สัญญาณจากแอมป์ขยายชนิดเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ซึ่งเราสามารถคานวณการต่อระบบนี้แบบง่าย ๆ เช่น มีแอมป์
ระบบโวลต์ไลน์ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่องเราสามารถนาโพงขนาด 10 วัตต์ มาต่อพ่วงกัน 10 ตัว ได้เลย (ไม่ควร
ต่อลาโพงพ่วงกันเกินกาลังวัตต์ของแอมป์ขยายแต่สามารถต่อน้อยกว่ากาลังวัตต์ของแอมป์ขยายได้)

๑๑
ข้อจากัดของระบบเสียงแบบโวลต์ไลน์
ตอบสนองย่านความถี่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะย่านความถี่เสียงต่าและสูง จึงทาให้เครื่องเสียงระบบโวลต์
ไลน์นี้ขาดรายละเอียดและมิติของเสียงอีกด้วย

รูปแสดงระบบกระจายเสียงตามสาย
2. ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สายสามารถขจัดปัญหาเรื่องระยะทาง ที่ไม่สามารถเดินสายลาโพงที่มีระยะ
ทางไกล ๆ ในอดีตระบบเสียงตามสายของโรงเรียน หมู่บ้าน จะใช้เครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบหนึ่งชุด ต่อสาย
ลาโพงไปยังจุดต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง หากเป็นระยะทางไกลมากจะต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ เป็น
ทอด ๆ เพื่อให้สัญญาณเสียงจากเครื่องขยายเสียงไปถึงลาโพงแต่ละจุดให้ได้รับสัญญาณที่ดีที่สุด กระจายเสียงได้
ชัดที่สุด จากการใช้ระบบกระจายเสียงตามสายทาให้มีขีดจากัดในเรื่องระยะทาง ที่ไม่สามารถเดินสายลาโพงที่มี
ระยะทางมาก เช่น 10 - 15 กิโลเมตร

๑๒
ปัจจุบันนี้มีการนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมในระบบการส่งวิทยุ จึงมีผู้พัฒนาระบบการส่ง
และรับคลื่นวิทยุเข้ามาใช้ในการกระจายเสียง ทาให้เกิด "ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย" ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถขจัดปัญหาเรื่องระยะทาง ที่ไม่สามารถเดินสายลาโพงที่มีระยะทางมาก เช่น 10 - 15 กิโลเมตร ได้
สามารถนาความสามารถของคอมพิวเตอร์มาควบคุมการกระจายเสียงเป็นจุดเฉพาะที่ต้องการได้ สามารถตั้งเวลา
ปิดเปิดอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมาเปิดเครื่องทุกวันในกรณีที่ต้องเปิดหรือกระจายเสียงรายการที่ทาซ้า ๆ เป็นประจา
เป็นต้น
2.1 ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัต
ระบบกระจายเสียงไร้สาย ( Wireless Public Address System, Wireless PA Paging System) เป็น
การประยุกต์การส่งกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณผ่านสายแบบ
ระบบเสียงตามสายทั่วๆไป หรือสามารถนาทั้ง 2 แบบมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งาน
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แต่ทั้งนี้ในการเลือกใช้หรือการออกแบบ
ระบบควรจะให้ผู้ชานาญงานหรือเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้แนะนาให้คาปรึกษา

รูปแสดงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

๑๓

รูปแสดงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

รูปแสดงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

๑๔
ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย
 สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดาเนินการ
 ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
 สามารถใช้กับพื้นที่ ๆ ไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้
 ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สาหรับโครงการ กระจาย
ข่าวไร้สาย อบต. เทศบาล
 เครื่องส่งระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz หรือ ตามที่ กสทช. กาหนด มีหมายเลขเครื่องที่
ผ่านการตรวจสอบจาก กสทช.
 มีใบอนุญาตให้ทาเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กสทช.
 กาลังส่งสูง ระยะกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 กม.
 ควบคุมการเปิด-ปิดลูกข่ายได้
 สามารถกาหนดโซนของลูกข่ายได้
 สามารถควบคุมระดับเสียงของลูกข่ายได้จากตัวแม่ข่าย
 ตั้งเวลาเปิด/ปิด การทางานได้
 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบหอกระจายข่าว หรือระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านเดิมได้
 สามารถใช้งานในพื้นที่ ๆ ไม่มีเสาไฟฟ้า หรือไม่มีไฟฟ้าได้
 สามารถประกาศผ่านระบบโทรศัพท์ได้
 สามารถใช้ร่วมกับระบบแจ้งเหตุเตือนภัยต่าง ๆ ได้

๑๕
การแยกโซนประกาศ
การแยกโซนประกาศคือการแบ่งกลุ่มพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการประกาศ
เสียงตามสายได้ เหมาะสาหรับนาไปใช้งานในที่ชุมชน เช่น ระบบเสียงตามสายในอาคารที่สูง 5 ชั้น สามารถ
เลือกได้ว่าจะประกาศเฉพาะชั้นที่ 1 เท่านั้น ไม่ประกาศชั้นอื่น หรือประกาศในทุกชั้นแต่ยกเว้นไม่ประกาศในชั้น
ที่ 1 เป็นต้น
ซึ่งในการแยกโซนประกาศนี้จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องแยกโซนระบบประกาศหรือเครื่องเลือกโซน
ระบบประกาศ โดยอุปกรณ์นี้มีข้อดีคือ
 เลือกกระจายเสียงบางโซน เลือกหลาย ๆ โซน หรือเลือกทุกโซนพร้อมกัน
 เลือกเสียงประกาศและเสียงเพลงได้
 สามารถปรับความดังเบาของแต่ละโซนอิสระ
 การประกาศโซนใดโซนหนึ่งจะไม่รบกวนเสียงเพลงโซนอื่น ๆ หรือ
การประกาศโซนใดโซนหนึ่งจะเป็นการ mute เสียงเพลงในโซนอื่น ๆ
 มีฟิวส์ป้องกันแรงดันส่วนเกินและไฟกระแสตรงย้อนกลับ
 ใช้ระบบเดินสายสัญญาณเส้นเดียว สะดวกและประหยัด
 เดินสายได้ไกลมากกว่า 20 กิโลเมตรโดยไม่ต้องมีการขยายสัญญาณ
 ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง เพิ่มขยาย และดูแล บารุงรักษา

๑๖
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยทั่วไปของระบบกระจายเสียงแบบต่าง ๆ
คุณลักษณะ
เฉพาะ

เสียงตามสาย
มาตรฐาน

การใช้งาน

- ระบบเสียงตามสาย
ทั่วไป
- เสียงตามสายใน
ชุมชน
- หมู่บ้าน
- เทศบาล
- อบต.
คุณภาพเสียง ระดับเสียงประกาศ
และกระจายเสียงทั่วไป
การแบ่งโซน
ระยะทางใน
การเดนสาย
ระยะทางใน
การส่งไร้สาย
ปัญหาการ
รบกวนจาก
ช่องความถี่
คลื่นวทยุ
ปัญหาอื่น ๆ
ที่พบ
โดยทั่วไป
ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
การทางาน
เมื่อไฟฟ้าดับ
(ที่ปลายทาง)
การคานึงถึง
ที่ตั้งของสถานี
รับ
การใช้
ประโยชน์จาก
โครงข่าย
สาย/ไร้สาย
ของระบบ

ได้
(ยุ่งยาก)
ไม่เกิน 4 กม.

เสียงตามสายดจตอล
(เข้ารหัสแยกโซน)

เสียงไร้สาย (คลื่นวทยุ
ความถี่ 420.200
MHz)
ระบบเสียงไร้สาย
ระยะไกล ,หอกระจาย
ข่าวไร้สาย(จาก เทศบาล
ไปแต่ละหมู่บา้ น)

เสียงไร้สาย/ตามสายผ่าน
โครงข่ายไอพี (IP)

ระดับเสียงประกาศ และ ระดับเสียงประกาศ และ
กระจายเสียงทั่วไป
กระจายเสียงทั่วไป (ขาด
เสียงทุ้ม)
ได้
ได้
(ง่าย)
(ง่าย)
มากกว่า 10 กม.
-

ระดับเสียงประกาศ ,กระจาย
เสียงทั่วไป จนถึงระดับ
คุณภาพสูง
ได้
(ง่าย)
ขึ้นอยู่กับโครงข่าย IP

เสียงตามสายระยะไกล
หรือที่ต้องการแยกโซน
(จาก เทศบาลไปแต่ละ
หมู่บ้าน)

-

-

-

-

- สายขาด
- สายโดนขโมย
-

ได้ทั้งเสียงตามสายและไร้
สายทั่วไป ทั้งระยะใกล้
และไกล ที่มีโครงข่าย IP
พร้อม(ระดับชุมชน
หมู่บ้าน เทศบาล อบต.)

มากกว่า 10 กม.(ขึ้นอยู่
กับ กาลังส่ง,ความสูง
ของเสา,ชนิดของ
สายอากาศ)
- มีผลต่อคุณภาพเสียง
- มีโอกาสเกิดการ
รบกวนได้สูง

มากกว่า 10 กม.(ขึ้นอยู่
กับ กาลังส่ง,ความสูงของ
เสา,ชนิดของสายอากาศ)

-

-

- สายขาด
- สายโดนขโมย

ที่ชุดลูกข่ายทุกตัว

ไม่มผี ล

ที่ชุดรับและขยาย
สัญญาณทุกตัว
ใช้งานไม่ได้

ไม่มี

ตรงไหนก็ได้

ใช้ได้เฉพาะระบบ
กระจายเสียงตามสาย
นี้เท่านั้น

ใช้ได้เฉพาะระบบ
กระจายตามสายนี้
เท่านั้น

ตรงไหนก็ได้ที่รับ
สัญญาณจากชุดแม่ข่าย
ได้
ใช้ได้เฉพาะระบบ
กระจายเสียงไร้สายนี้
เท่านั้น

ใช้งานไม่ได้

- ไม่มีผลต่อคุณภาพเสียง
- โอกาสเกิดการรบกวน
น้อย

ที่ชุดรับและขยายสัญญาณ
ทุกตัว
ใช้งานไม่ได้
จุดที่สามารถรับ-ส่ง
สัญญาณกับชุดแม่ข่ายได้
สามารถนาโครงข่ายไร้สาย
IP ไปใช้งานอื่น ๆ ทั้ง ภาพ
,เสียง และข้อมูล เช่น ระบบ
กล้องวงจรปิด IP , ระบบ
Internet WiFi เป็นต้น

๑๗
งบประมาณ
ในการทา
โครงการ

ต่า

ปานกลาง ถึงสูงกรณี
ต้องเดินสายระยะ
ทางไกล

สูง

สูง กรณีทาเฉพาะ
โครงการระบบเสียง แต่จะ
ถูกลงและคุ้มมากหาก
นาไปใช้ร่วมกับโครงการอื่น
ๆ
(งบเริ่มต้น 50,000.- (งบเริ่มต้น 200,000.- (งบเริ่มต้น 250,000.- (งบเริ่มต้น 250,000.บาทขึ้นไป)
บาทขึ้นไป)
บาทขึ้นไป)
บาทขึ้นไป)

๑๘
บทที่ 4 การบารุงรักษาระบบเสียงตามสาย
การบารุงรักษาระบบเสียงตามสาย และ การแก้ไขเพิ่มเติมระบบ ควรมีการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ใน
การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้พัดลมระบายความร้อน ตรวจความสมบู รณ์
ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณ ตรวจความเสื่อมของอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวสั่นสะเทือน เช่น ดอกลาโพง ตามเงื่อนไข
การรับประกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ โดยนอกจากนี้อาจมีความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท หรือ
อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ซึ่งต้องทาความเข้าใจกับเจ้าของกิจการและผู้ใช้งานระบบเสียงนั้น ๆ
เรื่ อ งการตกลงค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม และหากความต้ อ งการในการใช้ ง านระบบเสี ย งนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน จะต้องทาความตกลงในการแก้ไขเพิ่มเติมระบบ โดยอาจแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์และการ
ต่อเชื่อมบางส่วนในระบบเดิม หรือทาการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ
ข้อแนะนาสาหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. ศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
2. มีการกาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และติดประกาศให้ทุกคนเห็นชัดเจน
3. มีการติดป้ายบอกและเตือนในจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
4. อุปกรณ์ใดชารุดเสียหายอยู่ระหว่างการซ่อมบารุงต้องติดป้ายประกาศเตือนให้ชัดเจน
5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมีการสแกนไวรัสอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาหรือแฟลตไดร์ฟทุกครั้ง
6. เป็นคนช่างสังเกตและหมั่นตรวจสอบความผิดปกติหากพบข้อผิดพลาดใด ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
7. ควรติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เห็นชัดเจนทั้งเจ้าหน้าที่และช่างผู้ซ่อมบารุง
8. อาจมีอุปกรณ์สารองหรือสิ่งทดแทนสาหรับเปลี่ยนเมื่อเกิดปัญหา เช่น เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดเพลงเสียก็
สามารถใช้เครื่องเล่นซีดีเปิดแทนได้ เครื่องส่งอาจเตรียมไว้ 2 ชุดสลับกันใช้งาน เป็นต้น
9. ควรมีการตรวจสอบเครื่องมืออุป กรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อย สัปดาห์ ละ
1 ครั้ง และจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน
10. เมื่อมีข้อร้องเรียนควรหาสาเหตุของปัญหา
11. ควรมีการติดตามผลด้วยว่าสามารถรับฟังได้ตามปกติหรือไม่ หากมีข้อขัดข้องจะได้รีบดาเนินการแก้ไข
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ตัวอย่างแบบตรวจสอบระบบเสียงตามสาย
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2. คุณลักษณะทั่วไประบบเสียงตามสาย...
3. คุณลักษณะเฉพาะ…
4. เงื่อนไขการส่งมอบและการรับประกัน...

