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บทที่  3  
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

 
เหตุผลและความจําเปนท่ีตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 มาตรฐานหอกระจายขาวจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สําหรับการดําเนินงานจัดตั้ง 
หอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดตั้งนั้นถูกตองตามหลักวิชาการ 
มีความเปนระเบียบสวยงาม ปลอดภัยในการใชงาน และสามารถดําเนินงานไดตรงตามความ
ตองการของชุมชน 
 เนื่องจากการดําเนินงานของหอกระจายขาว ตองเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ หลายประการ 
ทั้งทางดานเทคนิควิชาชาง และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ หอกระจายขาวยังถูกคาดหวังใหมี
บทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชน เชน ชวยสงเสริมการมีสวนรวมของคนใน 
ชุมชน การสงเสริมอาชีพ การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตอง โดยผานกระบวนการของ
การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับการวิเคราะหและคัดเลือกแลววา มีความเหมาะสม 
  ดวยสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  สื่อตางๆไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนมากขึ้น การบรรลุตามเปาหมายของหอกระจายขาว จึงเปนไปดวย
ความยากลําบากมากขึ้น การดําเนินงานของหอกระจายขาวจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งทางดานเทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหการจัดตั้ง 
มีความคุมคา เกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง โดยมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพของการดําเนินงาน ที่สาํคญั 
คือ การที่ชุมชนนั้นมีการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 การปรับปรุงมาตรฐานหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรแบงออกเปน 
2 แนวทางไดแก 
 1)  การปรับปรุงมาตรฐานดานเทคนิคหรือดานวิชาการ เนื่องจากเทคโนโลยีทางดาน
เครื่องเสียง มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว หอกระจายขาวจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
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คุณลักษณะทางเทคนิคหรือทางดานวิชาการ ทุก 3 - 4 ป เพื่อใหการใชงานมีความเหมาะสม
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการใชแพรหลายในขณะนั้น 
  2)  การปรับปรุงมาตรฐานดานการบริหารจัดการ ประเด็นสําคัญที่ควรมีการปรับปรุง 
คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับบุคลากร เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของทุกโครงการ สําหรับโครงการ หอ
กระจายขาวในชุมชนบุคคลที่ควรไดรับการพัฒนาไดแก คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอ
กระจายขาวในหมูบานและชุมชน และผูประกาศขาว เนื่องจากเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารตอ ชุมชน บุคคลทั้งสองกลุมนี้ควรไดรับการพัฒนาในดานความรูพื้นฐาน 
ที่จําเปนสําหรับการจัดรายการขาว และการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนตองใชในการ
ออกอากาศ 
 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากร 
ควรมีการแตงตั้งผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการพัฒนามาตรฐานในแตละดานโดยตรง เชน ควร
มีการกําหนดตําแหนงนายชางไฟฟาสื่อสารเพื่อรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานทางดานเทคนิค 
และกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานทางดานการ
ประกาศขาว เปนตน 

หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
 3.1  การติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
   ปจจุบันหอกระจายขาวแบบไรสายกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ความ
สะดวกในการติดตั้ง และความสามารถในการกระจายเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น การ
กระจายเสียงของหอกระจายขาวแบบนี้ ประกอบดวย ชุดอุปกรณหลัก 2 ชุด ไดแก ชุดเครื่องสง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (แมขาย) และชุดเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไรสาย   
(ลูกขาย) โดยมีรัศมีการควบคุมระหวางชุดแมขายและชุดลูกขายเปนระยะทางยาวประมาณ 20 
กิโลเมตร  
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 (ตัวอยาง) คุณลักษณะของเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ชดุแมขาย) 
 1. เปนเครื่องวิทยุระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ ความถี่ 420.20 MHz ตัวเครื่อง

ตองแข็งแรงทนทาน และมีความกวางตัวเครื่องมาตรฐาน 19 น้ิว  
 2. เปนเครื่องสังเคราะหความถี่ ประเภท 2 โปรแกรมความถี่สําเร็จรูปจากโรงงาน 

สามารถใช Software โปรแกรมความถี่ไดโดยใช Personal Computer และตองผาน
การตรวจสอบรายละเอียดทางวิชาการพรอมทั้งขึ้นทะเบียน (กทช.) จากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหใชงานสําหรับเชื่อมโยงสัญญาณกระจายขาวไรสาย
ทางไกลอัตโนมัติ 

 3. ความถี่ใชงาน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
อนุญาตใหใชสําหรับเชื่อมโยงสัญญาณหอกระจายขาวไรสายทางไกลอัตโนมัติ 
ใชงานและปรับกําลังสง ต่ํา กลาง สูง โดยใช Personal Computer รวมกับ Software  

 4. เครื่องชุดแมขายจะสามารถ ทํางาน เปด - ปด ตามเวลาที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ 
 5. มีจอ LCD แสดงผล สามารถแสดงการทํางานเปนรูปภาพ (Graphic Mode) และ

ภาษาไทยโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุมอัตโนมัติ และมีระบบปองกันที่จะ 
RESET ตัวเองใหอยูในสภาวะปกติเสมอในกรณีที่มีระบบไมโครคอนโทรลเลอร
ทํางานผิดพลาด และสามารถใชรวมกับคอมพิวเตอรได 

  6. มี MENU FUNCTION การทํางานแสดงผลบนจอ LCD ดังนี้ 
  6.1 มี MENU FUNCTION สามารถควบคุมระบบลูกขาย เปด - ปด ของลูกขาย

ไดโดยอิสระ และสามารถเพิ่มจํานวนลูกขาย เพื่อการขยายเครือขายใน
อนาคตไดไมจํากัดจํานวน 

  6.2 มีปุมตัวเลขและปุมปอนคําสั่งไมต่ํากวา 16 คีย เพื่อควบคุมระบบการทํางาน 
  6.3 ในกรณีนําเขาหรือทําในประเทศ จะตองขอใบอนุญาตทํา หรือมีใบอนุญาต

นําเขา จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ
หอกระจายขาวไรสายทางไกลอัตโนมัติมาแสดงเทานั้น 
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 (ตัวอยาง) คณุลักษณะของเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไรสาย (ชุดลูกขาย) 
1. เปนเครื่องรับวิทยุสื่อสารระบบ UHF/FM ชนิดประจําที่โครงสรางตัวเครื่องตอง

แข็งแรงทนทานตออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส กันแดด 
กันความชื้น และกันน้ําเขาเครื่องได 100%  

2. เปนเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดสังเคราะหความถี่ ประเภท 2 สามารถโปรแกรมความถี่
สําเร็จรูปโดยใช SOFTWARE 

3. ความถี่ใชงานยาน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
อนุญาตใหใชงาน 

4. เครื่องชุดลูกขายจะทํางาน เปด - ปด โดยอัตโนมัติตามที่ชุดควบคุมแมขายสั่งงาน 
5. มีระบบการควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ทํางานอัตโนมัติและมีระบบ 

Reset ตัวเองกรณีชุดควบคุมทํางานผิดพลาด 
6. เครื่องชุดลูกขายแตละชุดสามารถกําหนดการทํางานในการรับสัญญาณกระจาย

เสียงไดจากชุดควบคุม (แมขาย) 
7. เครื่องชุดลูกขายแตละจุดสามารถเรงหรือลดเสียงไดจากชุดควบคุมแมขายโดย

อิสระ 
8. ภาคจายไฟชุดเครื่องรับวิทยุคมนาคมและชุดไมโครคอนโทรลเลอร มีระบบ

ปองกันไฟตกไฟเกิน 
9. ชุดลูกขายจะขยายเสียงไดไมต่ํากวา 80 วัตต RMS ลําโพงฮอรนกําลังวัตตไมนอยกวา 

60 วัตต จํานวน 2 - 3 ตัว/ชุด 
10. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติของภาคขยายเสียงในกรณีไมมีการกระจายเสียงภายใน 5 นาที 
11. เครื่องลูกขายทุกเครื่องจะตองผานการตรวจสอบทางวิชาการพรอมขึ้นทะเบียน 

กทช. จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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 3.2  (ตัวอยาง) รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ สําหรับหอกระจายขาว 
   แบบไรสายอัตโนมัติ 
  หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ ประกอบดวยชุดอุปกรณหลัก 2 สวน ไดแก 
ชุดอุปกรณระบบเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไรสาย (แมขาย) และชุดอุปกรณเครื่องรับ
สัญญาณ (ลูกขาย) อุปกรณแตละชุดควรมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 
 1.  ระบบเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไรสาย จํานวน 1 ชุด (แมขาย) พรอม
อุปกรณรวมประกอบดวย 

1.1 เครื่องสง ระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ ความถี่ 420.20 MHz กําลังสง 
10 วัตต ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) อนุญาตให 
เครื่องควบคุมการสงเปนระบบการทํางานดวย ไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุม
การ ปด - เปด ปรับเรงลดเสียงของ ลูกขาย โดยไมจํากัดจํานวนลูกขาย มีจอ 
LCD Graphic แสดงผลการทํางานเปนรูปภาพและภาษาไทย 

1.2 เครื่องควบคุมระบบการทํางานลูกขาย 
1.3 เครื่องรับวิทยุ AM/FM ระบบคนหาสัญญาณและแสดงผลแบบดิจิตอล 
1.4 เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก หรือเครื่องเลนซีดี 
1.5 เครื่องเลนคาทเซ็ทเทป 
1.6 เครื่องจายไฟใหระบบเครื่องสงวิทยุและระบบควบคุมลูกขาย 
1.7 มิกเซอรแอมปริฟลายสําหรับคัดเลือกสัญญาณออกอากาศไมนอยกวา 6 ชอง 
1.8 ลําโพงมอนิเตอรสําหรับตรวจสอบการกระจายเสียง 
1.9 โตะคอนโซลสําหรับติดตั้งระบบแมขาย 
1.10 ไมโครโฟนแบบตั้งโตะ 
1.11 หูฟงแบบครอบศีรษะ 
1.12 ระบบสายอากาศยาน UHF พรอมสายนําสัญญาณ พรอมขั้วตอ 
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 2.  เครื่องรับ (ลูกขาย) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
2.1 ชุดเครื่องรับสัญญาณ ระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ 
2.2 ชุดควบคุมระบบไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุมการเปด - ปด ลูกขาย

อัตโนมัติ 
2.3 มีภาคขยายเสียงไมนอยกวา 80 W. RMS พรอมเครื่องจายไฟ 
2.4 ลําโพงฮอรน ทนกําลังวัตตไดไมต่ํากวา 60 W จํานวน 2 - 3 ตัว 
2.5 ระบบสายอากาศยาน UHF พรอมสายนําสัญญาณ RG 58 A/U พรอมขั้วตอ 
2.6 มิเตอรไฟฟาขนาดไมต่ํากวา 5 แอมป พรอมติดตั้งตามแบบการไฟฟากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 3.2 ก เครื่องสงสัญญาณ เครื่องควบคุมการออกอากาศ และ เครื่องจายไฟ        

ของหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 3.2 ข เครื่องมิกเซอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ค ลําโพงมอนิเตอร 
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ภาพที่ 3.2 ง เสาอากาศสงสัญญาณของหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
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 ภาพที่ 3.2 จ  ลําโพง เครื่องรับสัญญาณ และสายอากาศของหอกระจายขาวแบบ ไรสาย 

อัตโนมัติ 
 
 3.3  การสํารวจสถานที่สําหรับการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
  ขอแตกตางระหวางการติดตั้งหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายกับแบบไรสาย
อัตโนมัติ คือรูปแบบของเทคโนโลยีและสวนประกอบของอุปกรณที่ตองใชรวมกันในระบบ 
ในขณะที่หอกระจายขาวแบบเสียงตามสายใชอุปกรณเพียงไมกี่ช้ินสําหรับการออกอากาศ และใช
เทคโนโลยีพื้นฐานทางดานไฟฟาและอิเลคทรอนิกสเปนสวนใหญ แตหอกระจายขาวแบบไรสาย
อัตโนมัติตองใชอุปกรณรวมกันจํานวนหลายชิ้น ทั้งภาคสงและภาครับสัญญาณ นอกจากนี้
อุปกรณแตละชิ้นยังใชเทคโนโลยีระบบไรสาย ซึ่งตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานในการ
ใชงานตลอดจนการดูแลรักษา 
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  อยางไรก็ตาม การสํารวจสถานที่สําหรับการติดตั้งอุปกรณของหอกระจายขาวแบบ
ไรสายอัตโนมัติ มีองคประกอบในการพิจารณาที่ใกลเคียงกับแบบเสียงตามสายอยูบางบางประการ 
ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 3.3 องคประกอบในการสํารวจสถานที่ติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  1.  การสํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณภาคสงสัญญาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรจัดหาสถานที่เปนสัดสวนสําหรับการติดตั้งอุปกรณภาคสงสัญญาณหรืออุปกรณแมขาย ซึ่งมี
จํานวนมากมายหลายชิ้น เชน เครื่องควบคุมการออกอากาศ เครื่องจายไฟ มิกเซอร ฯลฯ เพื่อ
สะดวกตอการดูแลรักษา เนื่องจากอุปกรณแตละชิ้นในระบบไรสายมีราคาคอนขางสูง หากเปนไป
ไดควรจัดสรางหองสําหรับการออกอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะชวยใหการติดตั้งและการเก็บ
รักษาอุปกรณมีความเปนระเบียบสวยงาม และถูกตองตามมาตรฐานของอุปกรณ แตละชิ้นแลว ยัง
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกาศขาวในการจัดรายการออกอากาศอีกดวย 
 

สถานที่ติดตั้งอปุกรณ
ภาคสงสัญญาณ 

การสํารวจสถานที่ 
ติดตั้งหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ 

สถานที่ติดตั้งอปุกรณ
ภาครับสัญญาณ 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
บริเวณจุดที่ติดตั้ง 

การวิเคราะหลักษณะ 
ความเปนชุมชน 
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  2.  การสํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณภาครับสัญญาณ อุปกรณในสวนนี้ เชน 
มิเตอรจายไฟ เสาอากาศภาครับ เครื่องรับสัญญาณ ลําโพง ฯลฯ สามารถติดตั้งไวตามเสาไฟฟาใน
ชุมชนได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกกําหนดจุดที่จะติดตั้งไดตามที่ตองการ 
แตตองขออนุญาตการติดตั้งจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน การกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณภาครับ
สัญญาณแตละจุด ควรพิจารณาองคประกอบดังตอไปนี้ 
   1)  สภาพแวดลอมบริเวณจุดที่ติดตั้ง ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อมีการกระจายเสียง เชน เสียงอาจรบกวนบานพักอาศัย สถานประกอบการที่อยูใกลเคียงหรือไม 
หากหลีกเลี่ยงไมได ควรหามาตรการบรรเทาความเดือดรอน เชน การลดความดังเสียงใหเบาลง 
การจัดผังรายการออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสม เปนตน 
   2)  การวิเคราะหลักษณะความเปนชุมชน อุปกรณภาครับสัญญาณแตละจุด 
มีราคาคอนขางสูง การกําหนดจุดติดตั้งแตละจุดจึงควรใหมีความเหมาะสมและคุมคา โดยทั่วไป
อุปกรณภาครับสัญญาณ ควรติดตั้งไวในจุดที่มีชุมชนหนาแนน เพื่อที่จะใหการกระจายเสียง 
มีความครอบคลุมเกิดประโยชนตอผูฟงมากที่สุด และอาจติดตั้งไวมากกวา 1 จุด หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การกระจายเสียงไมครอบคลุมพื้นที่เพียงพอตอการรับฟงขาวสารของ
คนในชุมชน 
 3.4  การประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ 
  การกอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ สวนใหญเกี่ยวของกับการติดตั้ง
อุปกรณที่ใชในการออกอากาศ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะติดตั้งหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ สามารถประมาณการราคาคาติดตั้งอุปกรณไดตามรายการตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.4  รายการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณกระจายเสียงแบบไรสายอัตโนมตัิ 
 
ลําดับ รายการ ราคา/หนวย จํานวน 

1. ชุดเครื่องเสียง (แมขาย) พรอมอุปกรณ 
1. เครื่องสงวิทยุ ความถี่ 420.20 MHz.(ตามที่ กทช. กําหนด) 
2. ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรมีจอ LCD  
3. เครื่องจายไฟใหกับระบบเครื่องสงวิทยุ 
4. เครื่องมิกเซอรแอมปปริฟลาย 
5. เครื่องเลนเทปคาสเซ็ท 
6. เครื่องเลน ดีวีดี วีซีดี (คอมแพ็คดิสก) 
7. เครื่องเลนจูนเนอร AM/FM สเตริโอ มัลติเพล็กซ 
8. ไมโครโฟน แบบตั้งโตะ 
9. ลําโพงมอนิเตอร 
10. หูฟง (ชนิดครอบศีรษะ) 
11. โตะคอลโซลติดตั้งแมขาย 
12. เครื่องสํารองไฟใหกับชุดเครื่องสง (แมขาย) 
13. ชุดเสาอากาศภาคสง+สายอากาศ UHF/FM 420.20 MHz. 

300,000 1ชุด 

2. ชุดเครื่องรับ (ลูกขาย) พรอมอุปกรณ 
1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ความถี่ 420.20 MHz. 
2. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร เปด – ปด – ปรับลดเสียง 
3. ชุดขยายเสียง กําลังสงไมนอยกวา 80 W. 
4. ลําโพง กําลังวัตตไมต่ํากวา 80 W. จํานวน 2 – 3 ตัว/ชุด 
5. เสาอากาศ ภาครับ + สายอากาศ UHF/FM 420.200 MHz. 
6. ชุดจายไฟ (มิเตอร) ใหกับเครื่องรับ (ลูกขาย) 

30,000 1ชุด 
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3.5 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาอุปกรณหอกระจายขาวแบบไรสาย
อัตโนมัติ 

  ความซับซอนของเทคโนโลยีในระบบไรสาย ทําใหหอกระจายขาวแบบไรสาย
อัตโนมัติ ตองใชอุปกรณในการออกอากาศมากกวาแบบเสียงตามสาย สําหรับอุปกรณสวนใหญ
ที่ตอพวงกันเขาเพื่อใชในการสงออกอากาศนั้น การตรวจสอบเบื้องตนและ การบํารุงรักษา ยังคง
ใชวิธีการเชนเดียวกับแบบเสียงตามสายได กลาวคือผูดูแลอุปกรณระบบไรสายควรใหความสําคัญ
ตอการรักษาความสะอาดของตัวเครื่อง หลีกเลี่ยงความชื้นและฝุนละออง มีการจัดระเบียบบริเวณ
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณใหอากาศถายเทไดสะดวก เพื่อไมใหเครื่องเกิดความรอนสูง ตรวจสอบความ
เรียบรอยของการตอพวงอุปกรณแตละชิ้น และการเปด – ปดสวิทชตางๆ อยางรอบคอบ โดย
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือของอุปกรณแตละชิ้นอยางเครงครัด สําหรับอุปกรณบางชิ้นที่ตองใช
เทคโนโลยีที่คอนขางซับซอน เชน เครื่องควบคุมระบบการทํางาน ไมโครคอนโทรลเลอร 
เครื่องสงสัญญาณ รวมถึงชุดอุปกรณในภาครับสัญญาณซึ่งมักจะติดตั้งไวในที่สูง ไมสะดวก 
ตอการตรวจสอบและบํารุงรักษาดวยตนเอง อุปกรณเหลานี ้ควรมอบหมายใหผูชํานาญการ
เฉพาะทางเปนผูดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานหอกระจายขาว 

122 บทที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต  

 3.6 การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการติดตั้งหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย และ
แบบไรสายอัตโนมัติ 

 
หอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย 

 

 
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

ขอดี ขอเสีย 

ดานการ 
ใชงาน 

 
 
 
 

1.ประกอบดวยชุดอุปกรณ
จํานวนนอยช้ินทําใหสะดวกใน
การติดตั้ง 
2.การใชงานไมยุงยากเนื่องจาก
ใชเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบ
เครื่องเสียงที่ใชกันอยูโดยทั่วไป 

1.ไมสามารถควบคุมการกระจายเสียงใน 
แตละจุดใหมีความเหมาะสมตามที่ 
ตองการได 
2.มีขอจํากัดในการคัดเลือกที่ตั้งมากกวา 
แบบไรสาย เนื่องจากตองมีพื้นที่สําหรับ 
การกอสรางตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง 

ดานการ
บํารุงรักษา 

อุปกรณแตละชิ้นใชเทคโนโลยี
ทางดานไฟฟาและอิเลคทรอนิกส
ที่ไมยุงยาก ทําใหสะดวกในการ
ตรวจสอบและสามารถ
บํารุงรักษาไดดวยตนเอง 

- 

ดานราคา 1.อุปกรณแตละชิ้นมีราคาถูกกวา
แบบไรสายมากทําใหประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ 
2.คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณถูกกวาแบบ
ไรสายมาก 

สิ้นเปลืองงบประมาณในการกอสรางตัว
โครงเสาติดตั้งลําโพง และในการเดินสาย
ลําโพงไปตามจุดตางๆเปนระยะทางไกล
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใช
ระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน และ
ชุมชน 
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หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัต ิ
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

ขอดี ขอเสีย 

ดานการ 
ใชงาน 

1.สามารถควบคุมการกระจาย
เสียงในแตละจุดใหมีความ
เหมาะสมตามที่ตองการได 
2.สามารถใชงานรวมกับ
อุปกรณสารสนเทศอื่นๆได เชน 
คอมพิวเตอร ทําใหการใชงานมี
ความหลากหลายและสะดวก
มากขึ้น 

1.ประกอบดวยชุดอุปกรณจํานวนหลายชิ้น  
 การติดตั้งและการใชงานตองใชความรู 
 ความชํานาญเฉพาะดาน 
2.การใชงานอุปกรณคอนขางซับซอน
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีระบบไรสาย 
ผูใชงานตองมีความรูความชํานาญในการ
ใชอุปกรณพอสมควร จึงจะใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ดานการ
บํารุงรักษา 

ไมเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา
โครงสรางเสาหอกระจายขาวและ
สายลําโพง 

อุปกรณแตละชิ้นใชเทคโนโลยีระบบ 
ไรสาย การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
ตองใชผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 
ซึ่งทําใหมีคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง 
 

ดานราคา 
- 

อุปกรณแตละชิ้นมีราคาสูงมากเมื่อเทียบ 
กับอุปกรณในระบบเสียงตามสาย ทําให 
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ 

 
 


