
บทท่ี 3 
การติดตั้งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 โทรทัศน์ระบบดิจิตอลถือเป็นการปฏิวัติระบบโทรทัศน์ท่ีประเทศไทยเคยมีมา โดยรัฐบาลให้
การสนับสนุนประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท่ีเปลี่ยนจากระบบอะนาล็อกเดิม มาเป็น
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติมข้ึนมาเพ่ือให้สามารถรับชมได้ท้ังท่ีใช้
เครื่องรับโทรทัศน์แบบเก่าหรือท่ีเรียกว่า โทรทัศน์จอ CRT หรือจอตู้ และกรณีท่ีใช้เครื่องรับโทรทัศน์
แบบจอแบนท่ีเรียกว่า จอ LCD หรือจอ LED ท่ีมีความคมชัดสูง ท้ังท่ีต้องใช้อุปกรณ์ในการรับชม
เพ่ิมเติม และอุปกรณ์ท่ีติดมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์  ดังน้ันผู้เรียนจึงต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจ
หลักการติดต้ังโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสามารถพัฒนาไปสู่เน้ือหาในระบบเคเบิลทีวีต่อไปได้ ในบทน้ี
มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการติดต้ังโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสายนํา
สัญญาณท่ีใช้ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ สายอากาศ  การออกแบบสายอากาศโทรทัศน์ การออกแบบ
สายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การติดต้ังสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การติดต้ังโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล โดยเน้ือหาจะรวบรวมท้ังทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ศึกษาไปใช้งานได้จริง 
 
สายนําสัญญาณที่ใช้ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ 
 สายนําสัญญาณถือเป็นส่วนสําคัญในการนําพาสัญญาณจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับโดยอาศัย
สายนําสัญญาณเป็นสื่อกลาง ในระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์นั้นสามารถอธิบายชนิดและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสายนําสัญญาณ ดังน้ี 
 สายนําสัญญาณท่ีใช้ในการรับสัญญาณโทรทัศน์นั้น ท่ีใช้กันเป็นมาตรฐานท่ัวไปมี 2 แบบ คือ   
แบบทวินลีด (Twin Lead) มีความต้านทานประจําสาย (Impedance) 300 โอห์ม และแบบ          
โคแอคเชียล (Coaxial) มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม ซ่ึงมีโครงสร้างตามท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 1 แล้ว       
กล่าวได้ว่า สายนําสัญญาณแบบทวินลีดเป็นสายท่ีมีค่าความบ่ันทอนสัญญาณตํ่า แต่ถ้ามีหยดนํ้าหรือ
คราบเกลือมาจับ หรือเดินสายอยู่ใกล้ ๆ กับโลหะ จะทําให้สัญญาณท่ีส่งผ่านถูกรบกวนได้มาก และ
การบ่ันทอนสัญญาณก็จะสูงข้ึน นอกจากน้ันในกรณีท่ีมีคลื่นรบกวนจากแหล่งกําเนิดอ่ืนก็จะเข้ามา
รบกวนได้ง่าย  สําหรับสายโคแอคเชียล กล่าวคือ มีลวดตัวนําซ่ึงอยู่ท่ีแกนกลางและมีลวดชีลด์หรือ
โลหะนอกโอบอยู่โดยมีสารไดอิเล็กตริกหรือฉนวนชีลด์ทําหน้าท่ีเป็นฉนวนค่ันอยู่ การส่งผ่านของคลื่น 
ก็จะส่งผ่านไปในสารไดอิเล็กตริกโดยท่ีโลหะนอกจะทําหน้าท่ีเป็นชีลด์ (Shield) คือ ไม่ให้คลื่นท่ี
ส่งผ่านอยู่ภายในรั่วออกสู่ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้คลื่นรบกวนจากภายนอกเข้าสู่
ระบบได้ สายโคแอคเชียลโดยท่ัวไปจะมีอัตราการบ่ันทอนสัญญาณสูงกว่าสายทวินลีด แต่ไม่ถูก
รบกวนจากสภาพแวดล้อมได้โดยง่ายและมีความสะดวกในการเดินสาย คือสามารถเดินในท่อร้อยสาย
ได้ ซ่ึงสามารถพิจารณาคุณสมบัติของสาย (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2538 : 32-33) ดังตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1  ตัวอย่างลักษณะสมบัติของสายทวินลีดและสายโคแอคเชียล 
 

ชนิดสาย 
อัตราการบ่ันทอนสัญญาณ (dB/100 m) อัตราการหดส้ันของ

ความยาวคล่ืน % 50 MHz 100 MHz 200 MHz 700 MHz 
สายทวินลีดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.87 mm 
0.96 mm 

 
 

3.0 
2.7 

 
 

4.8 
4.1 

 
 

6.8 
6.1 

 
 

12.7 
11.4 

 
 

86 
84 

สายโคแอคเชียล 
3C-2V 
5C-2V 
7C-2V 
10C-2V 

 
9.2 
6.2 
5.0 
3.8 

 
13.7 
8.7 
7.2 
5.9 

 
19.3 
12.5 
10.2 
8.4 

 
37 
24 
20 

16.5 

 
67 
67 
67 
67 

ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์ (2538 : 33) 
 
 จากเหตุผลดังกล่าว สายนําสัญญาณท่ีใช้ในระบบ MATV จึงมักใช้สายโคแอคเชียลเป็นส่วน
ใหญ่และในปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ MATV และ CATV ก็ออกแบบให้ใช้กับสายโคแอคเชียล 
75 โอห์ม ท้ังสิ้น สามารถจําแนกชนิดของสายโคแอคเชียลและการเลือกใช้สายโคแอคเชียล (บัณฑิต 
โรจน์อารยนันท์.  2538 : 33) ได้ดังน้ี 
 1. ชนิดของสายโคแอคเชียล 
  สายโคแอคเชียลท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างของโลหะนอก (Shield) 
แล้ว อาจแบ่งได้เป็น 4 แบบ ดังภาพท่ี 3.1  
  1.1  แบบท่ออลูมิเนียม ดังภาพท่ี 3.1 (ก) 
  1.2  แบบท่อทองแดงหยัก (Corrugated Type) ดังภาพท่ี 3.1 (ข) 
  1.3  แบบอลูมิเนียมแผ่นบางชิลด์ 2 ชั้น (Laminated Aluminum Type)  
ดังภาพท่ี 3.1 (ค) 
  1.4  แบบลวดทองแดงสาน ดังภาพท่ี 3.1 (ง) 

 
 
ภาพท่ี 3.1  สายโคแอคเชียลแบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2538 : 33) 
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  สายท้ัง 4 แบบน้ี สายแบบท่ีมีโลหะนอกเป็นท่ออลูมิเนียมจะมีค่าการสูญเสียตํ่า คุณสมบัติ
ในการชีลด์คลื่นสูง และมีความแข็งแรงดีท่ีสุด 
  สายแบบท่ีมีโลหะนอกเป็นลวดทองแดงสายน้ัน ถ้าสานไว้มีช่องว่างระหว่างเส้นลวดมาก
จะมีการสูญเสียสูง และคุณสมบัติในการชีลด์ก็ไม่ดี นอกจากน้ันชั้นฉนวนชีลด์ท่ีหุ้มโลหะนอกอยู่
บางครั้งจะเติมสารจําพวกนํ้ามันเอาไว้เพ่ือให้มีความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นสูง ซ่ึงทําให้เม่ือใช้งาน
ไปนํ้ามันจะมาจับท่ีโลหะนอกทําให้ความต้านทานของโลหะสูงข้ึน และส่งผลให้การสูญเสียในสาย
เพ่ิมข้ึน การเลือกใช้สายแบบน้ีจึงต้องระวังในส่วนน้ีด้วย 
 2.  การเลือกใช้สายโคแอคเชียล 
  การเลือกใช้สายโคแอคเชียลในระบบ MATV น้ัน โดยท่ัวไปอาจจะแบ่งออกเป็นสายเมน 
(Trunk Line) และสายย่อย (Branch Line) โดยสายเมนเป็นสายท่ีใช้ในการส่งสัญญาณท่ีมีระดับสูง 
เช่น สัญญาณท่ีออกจากแอมปลิไฟเออร์ และเดินสายเป็นระยะทางยาว จึงต้องใช้สายท่ีมีค่า         
การสูญเสียตํ่า โดยท่ัวไปมักจะใช้สายขนาด RG11 หรือ 7C-2V ข้ึนไป และถ้าเป็นบริเวณท่ีมีสัญญาณ
รบกวนมากก็ต้องเลือกใช้สายชนิดท่ีมีคุณสมบัติในการชีลด์ดีข้ึน เช่น สายแบบท่ีโลหะนอกเป็นท่อ
อลูมิเนียม เป็นต้น สําหรับสายย่อยน้ัน เป็นสายท่ีเดินจากอุปกรณ์แยกสัญญาณไปยังเอาต์เล็ต
โทรทัศน์  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีความยาวไม่มากนัก จึงสามารถใช้สายขนาดเล็กลงได้โดยเลือกใช้สาย 
RG59 หรือสาย 5C-2V และถ้าเป็นบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนเข้ามาได้มากก็ต้องใช้สายท่ีมีการชีลด์ดี 
คือ สายประเภทท่ีโลหะนอกเป็นแบบทึบหรือลวดทองแดงสานเน้ือแน่น 
  ข้อควรคํานึงอีกประการหน่ึงคือ ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ การบ่ันทอนสัญญาณในสายจะมี
ค่าสูงข้ึนและถ้าอุณหภูมิสูงอยู่เป็นเวลานานอาจทําให้โครงสร้างของสายเสียรูปไป ซ่ึงทําให้การ      
บ่ันทอนสัญญาณสูงข้ึนอย่างมาก ๆ ฉะน้ัน การเดินสายจึงต้องคํานึงถึงจุดน้ีด้วย 
  ดังน้ัน การเลือกสายนําสัญญาณมีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน ต้องคํานึงถึงความถ่ีท่ีจะใช้งานและระยะทางในการเดินสายสัญญาณ ซ่ึงในระบบเคเบิลทีวีหรือ
ระบบโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะใช้สายโคแอคเชียลเป็นหลัก เน่ืองจากมีอัตราการบ่ันทอนของสัญญาณสูง 
มีการสูญเสียของสัญญาณตํ่า รวมท้ังมีชีลด์เป็นตัวป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามาในสาย 
และป้องกันไม่ให้สัญญาณจากลวดตัวนําไปรบกวนภายนอกได้ 

สายอากาศ 
 อุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่งคือสายนําสัญญาณ แต่เม่ือมีการส่ง
สัญญาณจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับแบบไร้สาย จําเป็นท่ีจะต้องใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า สายอากาศ    
เป็นตัวท่ีทําหน้าท่ีกระจายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ออกไปในอากาศ และใช้สายอากาศรับคลื่นท่ี
แพร่กระจายน้ันเข้ามายังเครื่องรับอีกทีหน่ึง สามารถอธิบายคุณสมบัติและชนิดของสายอากาศได้ดังน้ี 
 สายอากาศ (Antenna, Aerial) คือ ตัวนําทางไฟฟ้าซ่ึงอาจจะเป็นสายไฟท่ีความยาวค่าหน่ึง
หรืออาจะเป็นหลอดกลวงท่ีความยาวค่าหน่ึงก็ได้  ทําหน้าท่ีแพร่กระจายคลื่นวิทยุท่ีกําเนิดจาก
เครื่องส่งสัญญาณหรือรวบรวมสัญญาณวิทยุไปให้กับเครื่องรับสัญญาณ หลักการทํางานของ
สายอากาศในการส่งสัญญาณน้ันเม่ือมีความต่างศักย์ค่าหน่ึงป้อนให้กับสายอากาศก็จะมีสนามไฟฟ้า
เกิดข้ึน และก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนํา สนามแม่เหล็กก็จะเกิดรอบการไหลของกระแสไฟฟ้า
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ดังกล่าว สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะต้ังฉากซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ันท้ังสองสนามก็ต้ังฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนท่ีของคลื่น ท่ีไปในอากาศท่ีความถ่ีมากกว่า 30 kHz จะทําให้สามารถส่งสัญญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้สายอากาศท่ียาวมากเกินไป 
และการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามท้ังสองก็จะรวดเร็วเพียงพอท่ีจะแพร่จากสายอากาศได้ 
(ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี.  2539 : 42) 
 1.  คุณสมบัติของสายอากาศ 
  การเลือกใช้สายอากาศจะข้ึนอยู่กับความถ่ีของสัญญาณท่ีจะใช้  ย่ิงสัญญาณมีความถ่ีสูง
มากเท่าใดก็จะทําให้ใช้ตัวนําของสายอากาศสั้นมากเท่าน้ัน  สายอากาศท่ีเป็นแบบเรโซแนนซ์ ดังเช่น
สายอากาศท่ีใช้ในย่านความถ่ี 30-300 MHz มักจะมีความยาวครึ่งลูกคลื่น สายอากาศท่ีย่ิงมีความยาว
เท่าใดก็จะสามารถส่งหรือรับสัญญาณได้มากเท่าน้ัน ท่ีความยาวเรโซแนนซ์ของสายอากาศจะทําให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด สําหรับคุณสมบัติท่ีสําคัญของสายอากาศ (ไพโรจน์        
ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี.  2539 : 42) มีดังต่อไปน้ี 
  1.1  การต่อสายอากาศกับดิน (Grounded)  สายอากาศท่ีทํางานโดยไม่มีการเชื่อมต่อ
กับดิน (Ungrounded) จะถูกเรียกว่ามีสองข้ัวหรือท่ีเรียกว่า ไดโพล (Dipole) ในแต่ละข้ัวจะมีกระแส
ไหลโดยมีแหล่งกําเนิดสัญญาณเดียวกันอยู่ท่ีตรงกลาง การต่อเทียบกับดินไม่มีความจําเป็นเพราะตัว
คาปาซิเตอร์ของสายอากาศจะอยู่ระหว่างข้ัวท้ังสอง ส่วนสายอากาศท่ีมีการเชื่อมต่อกับดินจะมีการต่อ
ข้ัวหน่ึงของสายอากาศลงดิน ส่วนอีกข้างหน่ึงจะทําหน้าท่ีแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสใน
สายอากาศจะไหลเข้าท่ีตัวนําข้างเดียว สายอากาศดังกล่าวถูกเรียกว่า ชนิดตัวแอลหัวกลับ (Inverted-
L Type) 
  1.2  การกระจายของตัวนํา (Inductance) และตัวเก็บประจุ (Capacitance) บน
สายอากาศท่ีเป็นสายตัวนําหรือแท่งตัวนําน้ันท่ีความถ่ีสูงในทางไฟฟ้าจะเกิดเป็นตัวนํากระจายอยู่บน
สายอากาศข้างหน่ึงไปยังอีกข้างหน่ึงอย่างอนุกรม (L) และในขณะเดียวกันก็จะมีตัวเก็บประจุต่ออยู่
อย่างขนานตลอดสายตัวนํา (C) สําหรับสายอากาศแบบไดโพลจะมีค่าคาปาซิแตนซ์ระหว่างข้ัวท้ังสอง 
แต่สายอากาศแบบต่อลงดินจะมีค่าคาปาซิแตนซ์เทียบกับดิน 
  1.3 สายอากาศแบบเรโซแนนซ์ (Resonance Antennas) ค่าของตัวนํา (L) และคาปา-
ซิแตนซ์ (C) ทําให้สายอากาศเสมือนเป็นวงจรเรโซแนนซ์ท่ีต่ออย่างอนุกรม ถึงแม้จะไม่มีตัวนําและตัว
เก็บประจุต่ออยู่จริงสายอากาศก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวงจร LC ความยาวของสายอากาศซ่ึง
ข้ึนอยู่กับความยาวคลื่นจะเป็นตัวกําหนดความถ่ีเรโซแนนซ์ โดยท่ัวไปท่ีความยาวครึ่งลูกคลื่นของ
ความถ่ีท่ีต้องการ มักจะใช้เป็นความยาวของสายอากาศ ความยาวดังกล่าวจะใช้กับสายอากาศแบบไม่
ต่อลงดินหรือท่ีเรียกว่า ไดโพลครึ่งคลื่น สําหรับสัญญาณความถ่ีตํ่าสายอากาศแบบเรโซแนนซ์ท่ีความ
ยาวหน่ึงในสี่ของคลื่นจะเหมาะสม และมักจะใช้กับสายอากาศแบบต่อลงดิน 
  1.4  โพลาไรเซชั่น (Polarization) ตัวนําสายอากาศสามารถติดต้ังในแนวต้ังหรือ
แนวนอนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบใดสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศทางเดียวกับแนวการต้ังสายอากาศ  ทิศทาง
ของโพลาไรเซชั่นของคลื่นวิทยุจะข้ึนอยู่กับทิศทางของสนามไฟฟ้า (E) สําหรับสายอากาศในแนวต้ัง
คลื่นวิทยุท่ีส่งออกมาก็จะมีทิศทางเป็นโพลาไรเซชั่นในแนวต้ัง (Vertical Polarization) เช่นกัน หาก
สายอากาศด้านส่งเป็นโพลาไรเซชั่นในแนวนอนสายอากาศในด้านรับก็ควรท่ีจะเป็นโพลาไรเซชั่นใน
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แนวนอน (Horizon Polarization) เช่นเดียวกันเพ่ือท่ีจะรับสัญญาณได้ดีท่ีสุด ตัวอย่างเช่นในระบบ
โทรทัศน์นั้นคลื่นท่ีส่งออกมาจะเป็น โพลาไรเซชั่นในแนวนอน ดังน้ันสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์
จึงอยู่ในแนวนอน นอกเหนือจากสายอากาศท่ีมีการโพลาไรเซชั่นในแต่ละแนวก็ได้มีการพัฒนา
สายอากาศท่ีมีท้ังโพลาไรเซชั่นในแนวต้ังและแนวนอนอยู่ในต้นเดียวกัน เรียกว่า โพลาไรเซชั่นเชิง
วงกลม (Circular Polarization) ข้อดีของแบบน้ีคือสามารถรับสัญญาณได้ท้ังสองทิศทาง 
 2.  สายอากาศไดโพลครึ่งคล่ืน 
  สายอากาศไดโพลครึ่งคลื่น (Half-Wave Dipole Antenna) เป็นสายอากาศท่ีมีความ
ยาวของสายอากาศท้ังสองข้ัวรวมกันมีค่าเท่ากับระยะครึ่งหน่ึงของความยาวคลื่นท่ีใช้ อย่างไรก็ตามค่า
ความยาวเรโซแนนซ์ของตัวนําไดโพลครึ่งคลื่นจะสั้นกว่าความยาวครึ่งลูกคลื่นของสัญญาณในอากาศ 
เน่ืองจากว่าสายอากาศมีค่าคาปาซิแตนซ์ซ่ึงแปรการกระจายกระแสท่ีปลายของตัวนํา ปรากฏการณ์ท่ี
ปลาย (End Effect) ดังกล่าวต้องมีการลดความยาวของสายอากาศไว้ล่วงหน้า สําหรับสายอากาศ   
ไดโพลครึ่งคลื่นจะมีสมการหาค่าความยาวสายอากาศ (ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี. 
2539 : 43) ดังสมการท่ี 3.1  
 

 L = 143 x 
106

f
 (เมตร) (3.1) 

 
 เม่ือ L = ความยาวไดโพลครึ่งคลื่น 
  f = ความถ่ีในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
 
  ระหว่างสายอากาศท้ังสองข้ัวจะมีช่องว่างของฉนวนซ่ึงสามารถละได้ สายอากาศ           
ไดโพลครึ่งคลื่นสามารถติดต้ังท้ังในแนวต้ังและแนวนอน นอกจากน้ีสายอากาศไดโพลครึ่งคลื่นอาจถูก
เรียกว่า สายอากาศเฮิรตซ์ (Hertz Antenna) การกระจายของกระแสและความต่างศักย์บน
สายอากาศจะมีลักษณะดังภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2  สายอากาศไดโพลและการแพร่กระจายกระแสและแรงดัน 
ท่ีมา : ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี  (2539 : 44) 
 
  จากภาพท่ี 3.2 เม่ือมีการป้อนสัญญาณเข้าท่ีข้ัวท้ังสองของสายอากาศจะมีอิเล็กตรอนวิ่ง
ไปยังปลายท้ังสองข้างของสายอากาศ น่ันคือจะมีกระแสไหลออกไปท้ังสองทิศทาง จะมีประจุไปสะสม
อยู่ท่ีปลายทําให้เกิดเป็นค่าความต่างศักย์ข้ึนท่ีปลายท้ังสองข้าง ซ่ึงท้ังสองข้างจะเป็นจุดท่ีมีค่าความ
ต่างศักย์สูงสุด เม่ือมีความต่างศักย์ท่ีปลายก็จะทําให้มีอิเล็กตรอนวิ่งย้อนกับทําให้เกิดกระแสย้อนกลับ
ไปยังต้นกําเนิด ทําให้มีกระแสเป็นศูนย์ท่ีปลายสายอากาศ และมีกระแสท่ีมีแอมปลิจูดเท่ากันไหลใน
ทิศทางตรงกันข้าม ท่ีแหล่งกําเนิดจะมีกระแสสูงสุด สําหรับความยาวครึ่งคลื่นดังกล่าวทําให้
อิเล็กตรอนวิ่งจากตรงกลางไปยังปลายแล้วย้อนกลับมาเป็นเวลาเท่ากับครึ่งหน่ึงของลูกคลื่นท่ี
แหล่งกําเนิด ทําให้ได้ค่ากระแสและความต่างศักย์สูงสุดท่ีค่าของความถ่ีเรโซแนนซ์สายอากาศ 
 3.  สายอากาศไดโพลแบบห่วง หรือ สายอากาศไดโพลแบบพับ 
  สายอากาศไดโพลแบบห่วง (Folded Dipole) หรือ สายอากาศไดโพลแบบพับ (ไพโรจน์ 
ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี.  2539 : 44) เป็นสายอากาศแบบไดโพลชนิดหน่ึงท่ีสร้างจากตัวนํา
สองเส้นขนาดความยาวครึ่งคลื่นท่ีมีการเชื่อมต่อปลายท้ังสองข้างเข้าด้วยกัน โดยตัวนําด้านล่างมีการ
เปิดตรงกลางเพ่ือป้อนสัญญาณเข้า ระยะห่างของลวดตัวนําท้ังสองจะน้อยเม่ือเทียบกับความยาวครึ่ง
คลื่น ระยะห่างระหว่างตัวนําจะมีความสัมพันธ์กับความถ่ีท่ีใช้ หากใช้งานท่ีความถ่ีตํ่าระยะห่างจะ
มากกว่าการใช้งานท่ีความถ่ีสูง สายอากาศดังกล่าวมีการใช้ตัวนํามากข้ึนทําให้มีค่าความต้านทานการ
แพร่เท่ากับ 288 โอห์ม ทําให้สามารถใช้ได้กับสายส่งท่ีมีความต้านทาน 300 โอห์มได้ และมีคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับสายอากาศไดโพลครึ่งคลื่นธรรมดา แสดงโครงสร้างของสายอากาศไดโพลแบบห่วง 
(บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2538 : 21) ดังภาพท่ี 3.3 
 



67 
 

 
ภาพท่ี 3.3  สายอากาศไดโพลแบบห่วง 
ท่ีมา : ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังษี  (2539 : 45) 
 
การออกแบบสายอากาศโทรทัศน์ 
 สายนําสัญญาณและสายอากาศเป็นส่วนท่ีใช้ในการนําสัญญาณจากเครื่องส่งไปสู่เครื่องรับ  
ได้ดีนั้น จะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้สัญญาณสามารถส่งออกและรับเข้ามาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการลดทอนของสัญญาณน้อยท่ีสุด โดยการออกแบบสายอากาศมีหลักการ
และส่วนประกอบของสายอากาศ ดังน้ี 
 สายอากาศท่ีใช้รับสัญญาณโทรทัศน์และเอฟเอ็มน้ัน มีโครงสร้างได้หลายแบบด้วยกันข้ึนอยู่
กับเง่ือนไขในการรับ อย่างไรก็ตามสําหรับสายอากาศท่ีใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ในย่าน VHF น้ัน มักจะ
นิยมใช้สายอากาศแบบยากิไดโพล ซ่ึงมีโครงสร้างประกอบด้วยตัวป้อน (Exciter) 1 ตัว ตัวสะท้อน
คลื่น (Reflector) 1 ตัว หรือมากกว่า และตัวนําคลื่น (Director) ซ่ึงอาจจะมีได้หลาย ๆ ตัวตามความ
ต้องการ การทํางานของตัวประกอบต่าง ๆ ในโครงสร้างน้ันจะทําหน้าท่ีดังน้ีคือ ตัวสะท้อนจะสะท้อน
คลื่นท่ีไปทางด้านหลังให้กลับมาทางด้านหน้า ตัวนําคลื่นจะนําคลื่นเข้าสู่ตัวป้อน จึงทําให้ตัวป้อน
สามารถรับคลื่นได้แรงมากข้ึนเม่ือเทียบกับใช้ตัวป้อนตัวเดียวโดด ๆ ไปรับคลื่น ตัวป้อนน้ันจะทํา
หน้าท่ีรับคลื่นจากการสะท้อนและการนําคลื่นดังกล่าวและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหน่ียวนําให้เกิด
โวลเตจข้ึนท่ีข้ัวของตัวป้อน และโวลเตจน้ีก็จะถูกส่งผ่านเข้าสู่ระบบโดยผ่านสายนําสัญญาณท่ีมาต่ออยู่ 
อน่ึง ตัวป้อนของสายอากาศแบบยากิไดโพลท่ีใช้ในงานรับสัญญาณโทรทัศน์โดยท่ัวไปจะเป็น
สายอากาศไดโพลแบบห่วง มีลักษณะและส่วนประกอบของของสายอากาศ  
(บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2538 : 22) ดังภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4  โครงสร้างของสายอากาศแบบยากิไดโพล 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2538 : 22) 
 
 จากขนาด ความยาวและระยะห่างของตัวประกอบต่าง ๆ ของสายอากาศยากิไดโพล 
สามารถยกตัวอย่างการคํานวณสายอากาศย่าน UHF ความถ่ี 470 MHz ได้ดังตัวอย่างท่ี 3.1 
 
 ตัวอย่างท่ี 3.1  
 วิธีทํา หาความยาวคลื่น   
   = V/f 
  = 3x108 / 470x106 

  = 3/470(8-6) 
  = 0.638 เมตร หรือ 63.8 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวสะท้อน l1 
  l1 = 1.2 (/2) 
   = 1.2 (0.638/2) 
   = 0.3828 เมตร หรือ 38.28 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวป้อน l2 
  l2 = 0.95 (/2) 
   = 0.95 (0.638/2) 
   = 0.3031 เมตร หรือ 30.31 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวนําคลื่น l3 
  l3 = 0.8 (/2) 
   = 0.8 (0.638/2) 
   = 0.2552 เมตร หรือ 25.52 เซนติเมตร 
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 ช่วงห่างของตัวประกอบ (cm) d = 0.15  0.2 
  d1,d2 = 0.15 = 0.15(63.8) = 9.57 เซนติเมตร 
  d3 = 0.20 = 0.20(63.8) = 12.76 เซนติเมตร 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สายอากาศเป็นอุปกรณ์หน่ึงในระบบสื่อสาร ทําหน้าท่ีในการ
แพร่กระจายคลื่นจากสถานีส่งไปยังสถานีรับผ่านอากาศ โดยขนาดของสายอากาศจะมีความยาว
ครึ่งหน่ึงของความยาวคลื่นสําหรับความถ่ีสูง ส่วนความถ่ีตํ่าท่ีมีความยาวคลื่นมากสามารถใช้หน่ึงในสี่
ของความยาวคลื่นจึงจะเหมาะสม และการแพร่กระจายคลื่นน้ันจะต้องอาศัยระนาบของคลื่นหรือ   
โพลาไรเซชั่นในการรับและการส่งจะต้องเป็นระนาบเดียวกัน 
 
การออกแบบสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้ได้ครบทุกช่องรายการท่ีให้บริการอยู่นั้น สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดก็คือ สายอากาศท่ีนํามาใช้งานจะต้องสามารถรับสัญญาณท่ีความถ่ีต้ังแต่ 510 MHz  – 790 MHz 
หรือช่องความถ่ีหมายเลข 26 – 60 ข้ึนอยู่กับแต่ละพ้ืนท่ี สายอากาศบางรุ่นบางย่ีห้อสามารถรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ครบถ้วนทุกช่องได้บางเฉพาะพ้ืนท่ี หรืออาจรับสัญญาณดังกล่าวได้
ไม่ครบทุกช่องในพ้ืนท่ีเดียวกันก็เป็นไปได้ ปัจจุบันมีการแบ่งสายอากาศออกเป็น 2 ลักษณะตามการ
ติดต้ังใช้งาน ได้แก่ สายอากาศแบบติดต้ังภายนอกอาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นสายอากาศชนิดมีทิศทาง
แบบยากิ-อูดะ (Yagi-Uda Antenna) หรือท่ีประชาชนรู้จักกันในชื่อของ สายอากาศแบบก้างปลา    
ซ่ึงมีท้ังขนาดใหญ่สําหรับติดต้ังบนอาคารหรือขนาดเล็กสําหรับติดต้ังบนฝาผนังภายนอกหรือตาม
ระเบียงท่ีพักได้ แต่จะต้องเดินสายเคเบิลขนาดอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม เข้ามาเครื่องรับสัญญาณหรือ
เครื่องรับโทรทัศน์ท่ีอยู่ภายในอาคาร (สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์. 
2559 : 11)  ดังภาพท่ี 3.5 
 

 
 
ภาพท่ี 3.5  สายอากาศชนิดมีทิศทางแบบยากิ-อูดะ หรือเสาแบบก้างปลา 
ท่ีมา : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 12) 
 
 สําหรับช่องความถ่ีวิทยุท่ีใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทย แสดงได้
ดังตารางท่ี 3.2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.2  ช่องความถ่ีวิทยุท่ีใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
 

หมายเลข
ช่องความถ่ี

วิทยุ 

ความถ่ีวิทยุ 
(เมกะเฮิรตซ์) 

ความถ่ี
ก่ึงกลาง 
(Center 

Frequency) 

 หมายเลข
ช่องความถ่ี

วิทยุ 

ความถ่ีวิทยุ 
(เมกะเฮิรตซ์) 

ความถ่ี
ก่ึงกลาง 
(Center 

Frequency) 
ขอบล่าง ขอบบน  ขอบล่าง ขอบบน 

26 510 518 514  44 654 662 658 
27 518 526 522  45 662 670 666 
28 526 534 530  46 670 678 674 
29 534 542 538  47 678 686 682 
30 542 550 546  48 686 694 690 
31 550 558 554  49 694 702 698 
32 558 566 562  50 702 710 706 
33 566 574 570  51 710 718 714 
34 574 582 578  52 718 726 722 
35 582 590 586  53 726 734 730 
36 590 598 594  54 734 742 738 
37 598 606 602  55 742 750 746 
38 606 614 610  56 750 758 754 
39 614 622 618  57 758 766 762 
40 622 630 626  58 766 774 770 
41 630 638 634  59 774 782 778 
42 638 646 642  60 782 790 786 
43 646 654 650      

 
ท่ีมา : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 7) 
 
 ในการแบ่งความถ่ีวิทยุ สามารถอธิบายลักษณะการแบ่งกลุ่มช่องความถ่ีวิทยุ และจํานวนช่อง
ความถ่ีวิทยุท่ีใช้งานโดยแต่ละกลุ่มช่องความถ่ีวิทยุ จะแบ่งเป็นจํานวนกลุ่มละ 6 ช่องความถ่ีไว้  
(กสทช.  2558 : 2) ดังตารางท่ี 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3 กําหนดการจัดกลุ่มช่องความถ่ีวิทยุ 
 

กลุ่มช่องความถี่วิทยุ จํานวน ช่องความถี่วิทยุ หมายเลขช่องความถี่วิทยุ 

Da 6 28 31 35 39 47 51 

Db 6 26 29 32 36 40 44 

Dc 6 27 30 33 37 41 49 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

กลุ่มช่องความถี่วิทยุ จํานวน ช่องความถี่วิทยุ หมายเลขช่องความถี่วิทยุ 

Dd 6 34 38 46 50 54 57 

De 6 43 45 48 53 56 59 

Df 5 42 52 55 58 60 - 

TDa 6 26 50 34 38 42 46 

TDb 6 28 32 36 40 44 48 

 
ท่ีมา : กสทช  (2558 : 2) 
 
 สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย     
ได้ระบุชื่อสถานี ประเภท ตําแหน่งท่ีต้ังสถานี และกลุ่มความถ่ีท่ีออกอากาศ ดังตารางท่ี 3.4 
  
ตารางท่ี 3.4  ตัวอย่างแผนความถ่ีวิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับ

กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
 

ลําดับ ช่ือสถานี 
ประ 
เภท 

ลองติจูด ละติจูด 

ความ
สูงสาย 
อากาศ 
(เมตร) 

กลุ่ม
ความ

ถ่ี 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 

กําลัง
ส่งออก
อากาศ
สูงสุด 

(กิโลวัตต์) 
9.00 ชัยภูมิ M 102.0267 15.729570 120 Da 31(55) 47 39 35 51 28 15.0 
9.01 หนองบัวแดง A1 101.8953 15.999858 50 Da 31(55) 47 39 35 51 28 0.5 
9.02 หนองบัวแดง 2 A2 101.8043 16.082553 82 Da 31 47 39 35 51 28 0.5 
9.03 ภักดีชุมพล A3 101.423 15.906293 55 Da 31(55) 47 39 35 51 28 0.5 
9.04 เทพสถิต A3 101.4378 15.389768 55 Dc 41(58) 49 30 33 37 27 0.5 
10.00 สุรินทร์ M 103.5077 14.919520 126 Db 26(42) 32 40 36 44 29 50.0 
10.01 บุรีรัมย์ A1 103.0981 14.934247 80 Db 26(42) 32 40 36 44 29 2.0 
10.02 นางรอง A3 102.7052 14.643154 55 Db 26 32 40 36 44 29 2.0 
11.00 ศรีสะเกษ M 104.3452 15.042331 120 Dc 41 30(52) 33(58) 27(37) 49 37 20.0 
11.01 กันทรลักษ์ A2 104.6517 14.641479 72 Da 47 31 35 28 39 51 2.0 
12.00 อุบลราชธานี M 104.9236 15.381667 156 Dc 41 30(52) 33(58) 27(26) 49 52 50.0 
12.01 อํานาจเจริญ A1 104.6189 15.898967 100 Dc 41 30(38) 33(58) 27 49 37 0.5 
12.02 บุณฑริก A2 105.413 14.756517 89 Db 32 29 36 26 40 44 2.0 
12.03 นํ้ายืน A2 105.0027 14.490170 114 Da 47 31 35 28 39 51 5.0 
12.04 ปทุมราชวงศา A3 104.986 15.941900 55 De 53 43 45 48 56 59 2.0 
12.05 โพธิ์ไทร A3 105.378 15.784942 55 De 53 43 45 48 56 59 0.5 
13.00 มุกดาหาร M 104.7182 16.613679 124 Da 47 39 35 28 51 31 20.0 
13.01 ภูหินขัน 

(มุกดาหาร) 
A1 104.6296 16.468387 80 Da 47 39 35 28 51 31 2.0 

 
ท่ีมา : กสทช  (2558 : 13) 
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 การคํานวณสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 จากตารางท่ี 3.3 และ 3.4 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานีกลุ่มประเภทสถานีเสริม A1 อยู่ในกลุ่ม
ความถ่ี Db ออกอากาศจํานวน 6 ช่องความถ่ีวิทยุ คือ ช่อง 26, 29, 32, 36, 40 และ 44 เม่ือ
พิจารณาแล้ว พบว่า มีความถ่ีวิทยุของช่องอยู่ในช่วง 510-622 MHz ถ้าต้องการคํานวณหา
สายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบยากิไดโพลเฉพาะความถ่ีช่อง 26 สามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
 
 ตัวอย่างท่ี 3.2  
 วิธีทํา   กําหนดให้ความถ่ีช่อง 26 มีความถ่ี 510-518 MHz  
  หาความถ่ีกลาง 
   f0 = (ความถ่ีขอบบน - ความถ่ีขอบล่าง) / 2 + ความถ่ีขอบล่าง 
    = (518 - 510)/2 + 510 
    = 514 MHz 
  หาความยาวคลื่น   
   = V/f 
  = 3x108 / 514x106 

  = 3/514(8-6) 
  = 0.5837 เมตร หรือ 58.37 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวสะท้อน l1 
  l1 = 1.2 (/2) 
   = 1.2 (0.5837/2) 
   = 0.350 เมตร หรือ 35.0 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวป้อน l2 
  l2 = 0.95 (/2) 
   = 0.95 (0.5837/2) 
   = 0.277 เมตร หรือ 27.7 เซนติเมตร 
 ความยาวของตัวนําคลื่น l3 
  l3 = 0.8 (/2) 
   = 0.8 (0.5837/2) 
   = 0.2334 เมตร หรือ 23.34 เซนติเมตร 
 ช่วงห่างของตัวประกอบ (cm) d = 0.15  0.2 
  d1,d2 = 0.15 = 0.15(58.37) = 8.76 เซนติเมตร 
  d3 = 0.20 = 0.20(58.37) = 11.67 เซนติเมตร 
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 จากการคํานวณหาขนาดของสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบยากิไดโพลความถ่ีช่อง 
26 มีความถ่ีระหว่าง 510-518 MHz นํามาสร้างเป็นสายอากาศได้ ดังภาพท่ี 3.6 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6  สายอากาศยากิไดโพลความถ่ีช่อง 26 
ท่ีมา : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 12) 
 
 ในการสร้างสายอากาศจะต้องคํานึงถึงความถ่ีท่ีใช้งานด้วย เม่ือความกว้างแถบคลื่นความถ่ี 
(Bandwidth) มีค่าเท่าใดจะต้องนํามาหาความถ่ีกลาง เพ่ือท่ีจะสามารถรับคลื่นวิทยุได้ครอบคลุมท้ัง
ขอบล่างและขอบบนของความถ่ีช่องน้ัน ๆ แต่อย่างไรก็ดี การคํานวณหาความถ่ีของสายอากาศ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงมีการออกอากาศหลายช่องความถ่ี การออกแบบจะต้องคํานึงถึงความถ่ี
กลางของทุกความถ่ีต้ังแต่ขอบล่างถึงขอบบนท้ังหมดด้วย 
 
การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 ในการติดต้ังสายอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จําเป็นต้องคํานึงถึงชนิดของสายอากาศและ
ระยะทางเพ่ือให้สามารถเลือกใช้และติดต้ังได้อย่างเหมาะสม พิจารณาหลักการได้ดังน้ี 
 เน่ืองจากธรรมชาติการเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีถูกส่งออกจากสถานีส่งสัญญาณ   
จะมีกําลังลดลงเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึน ดังน้ันพ้ืนท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ จึงมีความแรงและคุณภาพของสัญญาณท่ีสูงกว่าพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลออกไป ดังน้ันการเลือก
ชนิดของสายอากาศท่ีมีคุณลักษณะเรื่องของอัตราขยายท่ีเหมาะสมกับระดับความแรงของสัญญาณใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ จึงมีความจําเป็นต้องพิจารณา เน่ืองจากมีผลต่อการใช้จ่ายเงินในการจัดหาสายอากาศให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เพราะว่าหากเราอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เสาส่งสัญญาณ (ระดับสัญญาณสูง) ก็ไม่
จําเป็นต้องจัดหาสายอากาศท่ีมีค่าอัตราขยายสูงมากเกินไปเน่ืองจากมีราคาแพง และในขณะท่ีเราอยู่
ในพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ีห่างไกลออกไป (ระดับสัญญาณตํ่า) ก็จําเป็นต้องจัดหาสายอากาศท่ีมีค่า
อัตราขยายท่ีสูงเพียงพอมาใช้งาน ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ของระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณ
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เปรียบเทียบกับชนิดของสายอากาศท่ีเหมาะสมได้ (สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์.  2559 : 14) ดังภาพท่ี 3.7 และ 3.8 
 

 
 
ภาพท่ี 3.7 ลักษณะการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสายอากาศท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 14) 
 

 
 
ภาพท่ี 3.8 ระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณโดยประมาณเทียบกับชนิดของสายอากาศท่ีควรเลือก     

ใช้งาน 
ท่ีมา : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 15) 
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 รูปแบบการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจะต้องอาศัยสายอากาศในการรับสัญญาณ ซ่ึงแพร่กระจาย
คลื่นออกมาจากสถานีส่งสัญญาณในแต่ละภูมิภาค ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับระยะทางจากสถานีส่งมายังเครื่องรับ
สัญญาณ กรณีท่ีมีรัศมีใกล้กับสถานีส่งสัญญาณสามารถใช้สายอากาศแบบ Active Antenna หรือ 
Passive Antenna ก็ได้ โดยระยะทางจะต้องไม่เกินประมาณ 15 กิโลเมตร ส่วนถ้าสถานีส่งกับ
เครื่องรับไกลกันออกไปมากก็ต้องใช้สายอากาศแบบ Outdoor และมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อย
กว่า 10 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ซ่ึงการรับชมในลักษณะน้ีจะใช้กล่องแปลงสัญญาณ Set Top 
Box หรือ โทรทัศน์ท่ีมี DVB-T2 Tuner ในตัว โดยมีช่องออกอากาศ 48 ช่อง นอกจากน้ีการ
ออกอากาศยังสามารถรับชมผ่านจานดาวเทียมได้ด้วย โดยใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเดิมโดยไม่
ต้องซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม มีช่องออกอากาศ 36 ช่องแบบ Must Carry หรือท่ีเรียกว่าช่องฟรีทีวีจะต้อง
สามารถรับชมได้ทุกช่องทางโดยไม่จอดํา หรือการรับชมผ่านเคเบิลทีวีก็เช่นเดียวกัน ดังภาพท่ี 3.9 
 

 
48 ช่อง 36 ช่อง 

(Must Carry) 
36 ช่อง 

(Must Carry) 
- ผ่านกล่องแปลงสัญญาณ Set-Top-Box 
- โทรทัศน์ท่ีมี DVB-T2 Tuner ในตัว 

ดูได้โดยไม่ต้องซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม ดูได้โดยไม่ต้องซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม 

 
ภาพท่ี 3.9  รูปแบบการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : Orasri Srirasa  (2014 : 29) 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ังหมด 3 
ช่องทางด้วยกัน สามารถสรุปรูปแบบของอุปกรณ์ในการรับชม ระบบการออกอากาศ จํานวนช่องท่ี
รับชมได้ และความคมชัดของการออกอากาศแต่ละช่องของผู้ให้บริการ ดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ตารางสรุปการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล 
 

รูปแบบ ระบบ จํานวนช่องท่ีรับได้ หมายเหตุ 
โทรทัศน์+ กล่องรับ
สัญญาณ (Set Top Box 
: DVB-T2) + เสาหนวด
กุ้ง หรือก้างปลา 

สัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจติอล
แบบ DVB-T2 

ชมรายการจาก
สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ท่ีได้รับใบอนุญาตจาก 
กสทช. ได้ สูงสดุ 48 ช่อง 
(รับชมไดโ้ดยตรง) 

ความคมชัด HD 10 ช่อง
ท่ีเหลือความคมชัดแบบ 
SD อัตราส่วนภาพ 16:9 
*ณ วันท่ี 29/08/57 

โทรทัศน์รุ่นใหม่ 
(iDTV:DVB-T2) + เสา
หนวดกุ้ง หรือก้างปลา 

สัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจติอล
แบบ DVB-T2 

ชมรายการจาก
สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ท่ีได้รับใบอนุญาตจาก 
กสทช. ได้ สูงสดุ 48 ช่อง 
(รับชมไดโ้ดยตรง) 

ความคมชัด HD 10 ช่อง 
ท่ีเหลือความคมชัดแบบ 
SD อัตราส่วนภาพ 16:9 
*ณ วันท่ี 29/08/57 

โทรทัศน์+กล่องรับ
สัญญาณระบบดาวเทียม 
หรือ เคเบิล 

สัญญาณโทรทัศน์
ดาวเทียม แบบ DVB-S / 
DVB-S2 สัญญาณ
โทรทัศน์เคเบิล แบบ 
DVB-C 

ชมรายการจาก
สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ผ่านสญัญาณดาวเทียม
และเคเบิล (ดไูดต้ามกฎ 
Must Carry) สูงสุดได้
เพียง 36 ช่อง (ไม่มีช่อง
ประเภทชุมชน) 

ความคมชัด และ
อัตราส่วน ภาพข้ึนอยู่กับ
ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลแต่
ละราย 

 
ท่ีมา : กสทช  (ม.ป.ป. : 3) 
 
การติดตั้งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบอะนาล็อกแล้ว ทําให้
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเริ่มมีความนิยมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากติดต้ังง่าย สะดวก และราคาประหยัด   
แต่อาจยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างในกรณีท่ีพ้ืนท่ีติดต้ังอยู่ในบริเวณจุดอับสัญญาณ ดังน้ันในการติดต้ัง
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลอาจจะต้องเพ่ิมเสาอากาศให้สูงข้ึนไปพ้นหลังคาบ้าน หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ   
ในการติดต้ังโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมหลักการ สามารถอธิบายข้ันตอน 
(การตรวจสอบพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล.  2559 : 1) ดังน้ี 
 1.  การหาตําแหน่งของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เป็นหาทิศทางของการหัน
สายอากาศไปยังสถานีส่ง โดยการใช้เครื่องมือในการค้นหาตําแหน่งของสถานี ด้วยการใช้มือถือติดต้ัง
แอพลิเคชั่น DTV Service Area ท่ีรองรับท้ังระบบ Android และ Apple iOS หรือจากเว็บไซต์ของ
สํานักงาน กสทช. dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/ ซ่ึงมีลักษณะหน้าจอของการใช้งาน 
โดยภาพตัวอย่างเป็นการกําหนด ณ ตําแหน่งบ้านพักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แสดง
ทิศทางไปยังสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีเขากระโดง ระยะทาง 6.78 กิโลเมตร ทํามุมเทียบกับทิศ
เหนือ 180 องศา ดังภาพท่ี 3.10 
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ภาพท่ี 3.10  หน้าจอระบบตรวจสอบพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : กสทช  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2.  การติดต้ัง Set Top Box เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ กรณีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นแบบเก่า
หรือ CRT จะใช้การเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ AV ท่ีจะแยกสัญญาณภาพและเสียงซ้าย-ขวา จาก Set 
Top Box ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ได้ ดังภาพท่ี 3.11  
 

 
 
ภาพท่ี 3.11  สายสัญญาณ AV  
ท่ีมา : สาย AV อย่างดี  (2559 : 1) 
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 ในกรณีท่ีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นรุ่นใหม่ท่ีมีช่องเสียบสัญญาณ HDMI ก็สามารถใช้สาย HDMI 
เสียบจาก Set Top Box ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์โดยจะรวมสัญญาณภาพและเสียงท่ีมีความคมชัดสูง
ไปในสายเส้นเดียวได้ ดังภาพท่ี 3.12 

 
ภาพท่ี 3.12  สายสัญญาณ HDMI 
ท่ีมา : สาย HDMI สายส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง  (2559 : 1) 
 
  2.1  การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพและเสียง (AV) ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีมีช่อง 
สัญญาณขาเข้า AV จะใช้การส่งสัญญาณ AV ขาออก (Output) จาก Set Top Box ผ่านออกมาจาก
ช่อง Video (สีเหลือง), Audio-R (สีแดง) และ Audio-L (สีขาว) ไปยังช่องรับสัญญาณขาเข้าของ
โทรทัศน์ (Input) ให้ตรงตามสีของข้ัวเสียบ ดังภาพท่ี 3.13 
 

 
 
ภาพท่ี 3.13 การต่อสัญญาณ AV จาก Set Top Box ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์แบบ CRT 
 
 2.2  การเชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีมีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ 
HDMI ดังภาพท่ี 3.14 
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ภาพท่ี 3.14 การต่อสัญญาณ HDMI จาก Set Top Box ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ 
 
 3.  การติดต้ังสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ควรคํานึงถึงรัศมีการให้บริการ 
เช่น ในกรณีอยู่ใกล้สถานีส่งในเขตเทศบาลเมือง 10-20 กิโลเมตร สามารถใช้สายอากาศหนวดกุ้ง    
(ไดโพล) หรือสายอากาศชนิดท่ีมีไฟเลี้ยง (Active Antenna) รับได้ กรณีท่ีมีรัศมีในการรับส่งสัญญาณ
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร ควรใช้สายอากาศแบบก้างปลา (ยากิ) ไม่เกิน 3E ในการรับสัญญาณได้ แต่หาก
ระยะทางไกลมาก ๆ แต่ไม่เกิน 70 กิโลเมตร อาจใช้สายอากาศแบบก้างปลา (ยากิ) 7E ในการรับ
สัญญาณได้  
 ในการติดต้ังโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สิ่งสําคัญต้องคํานึงถึงหลายสิ่งประกอบกัน เพ่ือให้การรับ
สัญญาณมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ทิศทางของการรับต้องชี้ไปยังสถานีส่ง หรือต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ซ่ึงอาจจะทําให้ความแรงของสัญญาณลดลงได้ และอีกสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงก็คือ สายอากาศ ซ่ึงมีความ
จําเป็นอย่างมากในการรับสัญญาณ ถ้าใช้สายอากาศท่ีไม่เหมาะสมอาจจะทําให้ความแรงของสัญญาณ
ลดลงได้เช่นเดียวกัน  
 
บทสรุป 
 โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นเรื่องใหม่ท่ีประเทศไทยเริ่มใช้กัน ซ่ึงระบบการรับสัญญาณจะต้อง
อาศัยอุปกรณ์ช่วยในการรับสัญญาณในกรณีท่ีเครื่องรับโทรทัศน์เป็นรุ่นเก่าแบบ CRT หรือจอตู้ จะใช้
อุปกรณ์ Set Top Box ช่วยในการรับชม ซ่ึงคุณภาพในการรับชมจะไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบ
ความละเอียดสูงได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องรับชนิด LCD หรือ LED ก็สามารถรับชมโดยใช้สายสัญญาณ 
HDMI จาก STB ไปยังเครื่องรับท่ีความละเอียดสูงระดับ HD ได้ หรือการรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์
ท่ีมีระบบจูนเนอร์แบบดิจิตอลในตัวก็สามารถรับชมได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ STB ท้ังน้ีการรับชมโทรทัศน์
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินจะต้องอาศัยสายอากาศท่ีรองรับความถ่ีย่าน UHF โดยการออกอากาศในระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลจะออกอากาศท่ีช่อง 26-60 หรือช่วงความถ่ี 510-790 MHz ดังน้ันสายอากาศจะต้อง
ถูกออกแบบให้สามารถรับความถ่ีย่านน้ีได้ ซ่ึงสายอากาศท่ีใช้งานจะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่ารองรับ
ความถ่ีเท่าใด หรือถ้าออกแบบสายอากาศใช้งานเองก็จะต้องทราบว่าจะต้องคํานวณหาความยาวคลื่น
ของสายอากาศได้อย่างไรจึงจะสามารถรับคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายอากาศส่วนใหญ่ท่ีใช้
งานจะเป็นสายอากาศแบบยากิ ท่ีประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตัวสะท้อน ตัวป้อน และตัวนําคลื่น  
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 การติดต้ังสายอากาศจะใช้สายนําสัญญาณชนิดโคแอคเชียล ท่ีมีค่าอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม 
เชื่อมต่อเข้ากับสายอากาศท่ีจุดป้อน และหันทิศทางของสายอากาศไปยังสถานีส่ง ซ่ึงสามารถหา
ทิศทางหรือตําแหน่งของสถานีส่งจากจุดติดต้ังได้โดยการใช้แอปพลิเคชั่นช่วยในการหาตําแหน่งสถานี 
ท้ังน้ีความแรงของสัญญาณข้ึนอยู่กับระยะทาง ทิศทางและชนิดของสายอากาศ เพ่ือให้การรับ
สัญญาณสามารถรับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการเลือกสายอากาศก็มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
เลือกชนิดของสายอากาศให้เหมาะสมกับระยะทางในการรับสัญญาณ เช่น ในกรณีเครื่องรับอยู่ไม่ไกล
จากสถานีส่งก็สามารถใช้สายอากาศแบบไดโพลหรือสายอากาศชนิดท่ีมีไฟเลี้ยงได้ แต่ถ้ากรณีอยู่ไกล
จากสถานีส่งมาก ๆ ก็ให้เลือกใช้สายอากาศแบบยากิท่ีมีอิลิเมนท์เพ่ิมข้ึนตามระยะทางท่ีสายอากาศ
กําหนด 
 สําหรับการติดต้ังกล่อง Set Top Box เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ ก็ต้องพิจารณาว่าเครื่องรับ
โทรทัศน์นั้น ๆ มีช่องสัญญาณเข้าเป็นชนิดใด เช่น ถ้าเป็นชนิด AV จะใช้สายสัญญาณภาพและเสียง
ชนิด 3 เส้น โดยต่อเส้นสีเหลอืงเป็นสัญญาณภาพ เส้นสีแดงและสีขาว เป็นสัญญาณเสียงด้านซ้ายและ
ขวา และถ้าเครื่องรับโทรทัศน์มีช่องเสียงสัญญาณชนิด HDMI ก็สามารถใช้สาย HDMI ต่อจากกล่อง 
STB เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้เลย ในกรณีใช้สาย HDMI น้ีจะทําให้ภาพท่ีออกมาคมชัดมาก  
 
 


