
บทท่ี 4 
จานรับสัญญาณดาวเทียมและการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 

 
 ปัจจุบันดาวเทียมนับว่าเป็นท่ีนิยมอย่างมากต้ังแต่สมัยระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินของประเทศ
ไทยยังมีสถานีโทรทัศน์เพียงไม่ก่ีช่อง และการรับสัญญาณก็มีปัญหาอย่างมาก ทําให้การรับชม        
ไม่ราบรื่น ภาพท่ีได้ก็ไม่ชัด มีจํานวนช่องน้อย ถ้าห่างไกลจากสถานีส่งมาก ๆ ก็ต้องข้ึนเสาสูง ต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยในการดึงสัญญาณ และยังประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมอีกมากมาย เม่ือดาวเทียมเริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการรับชมมากข้ึน จากการท่ีเทคโนโลยีพัฒนาข้ึนไปมาก จานรับสัญญาณดาวเทียม
มีราคาถูกลง ทําให้เริ่มมีความนิยมมากข้ึน สามารถติดต้ังได้ทุกสถานท่ีท่ีหน้าจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมหันไปหาดาวเทียมได้ นอกจากน้ีการรับสัญญาณจากดาวเทียมทําให้คุณภาพของสัญญาณมี
ความคมชัดสูง มีช่องให้เลือกมากมายท้ังท่ีเป็นแบบรับชมฟรี และเสียค่าสมาชิก ทําให้จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมเกิดความนิยมข้ึนตามลําดับ  ในบทน้ีจะได้อธิบายถึงหลักการสื่อสารผ่านดาวเทียม กําลังส่ง
และการคํานวณหาอัตราส่วนความกว้างของจานรับสัญญาณดาวเทียม การรับสัญญาณจากดาวเทียม 
การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม และรูปแบบการติดต้ังเพ่ือรับชมหลายจุด 
 
หลักการส่ือสารผ่านดาวเทียม 
 การศึกษาเรื่องหลักการสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้เรียนจําเป็นต้องรู้และเข้าใจเก่ียวกับดาวเทียม 
วงโคจรของดาวเทียมและการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพ่ือให้สามารถทําความเข้าใจในหลักการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมได้  
 1.  ดาวเทียม มีนักวิชาการได้อธิบายเก่ียวกับดาวเทียม ไว้ดังน้ี 
   ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 65)  อธิบายว่า ดาวเทียม เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษย์     
สร้างข้ึน ซ่ึงได้ถูกส่งไปโคจรรอบโลกครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2500 โดยสหภาพรัสเซียได้ส่งข้ึนไปชื่อ     
สปุตนิก 1 (Sputnik1) เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ และได้
ส่งสปุตนิก 2 (Sputnik2) ข้ึนไปสู่อวกาศในเวลาใกล้เคียงกันโดยมีสุนัขชื่อไลก้า (Laika) ข้ึนไปด้วย 
   นพ  มหิษานนท์  (2557 : 36) อธิบายว่า ดาวเทียม คือ สถานีทวนสัญญาณขนาดใหญ่ท่ี
ลอยโคจรรอบโลก ทําหน้าท่ีรับและส่งต่อสัญญาณได้แบบ DTH หรือ Direct To Home ซ่ึงสามารถ
ส่งสัญญาณไปถึงผู้รับสัญญาณหรือลูกค้าได้แบบโดยตรง จึงทําให้ระบบสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันทําได้
ง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน และมีต้นทุนในการวางโครงข่ายท่ีตํ่ากว่าวิธีอ่ืน ๆ ต้ังแต่การติดต่อจากท่ีใดท่ีหน่ึงใน
โลก ผู้รับสัญญาณก็สามารถรับสัญญาณจากอีกท่ีหน่ึงท่ีใดของมุมโลกได้เช่นกัน 
  ดังน้ัน ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและส่งไปในอวกาศท่ีโคจรอยู่รอบโลก    
ทําหน้าท่ีในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และโคจรอยู่กับท่ีใช้ในการสื่อสาร โดยดาวเทียมท่ีใช้ใน
การสื่อสารจะทําหน้าท่ีเป็นสถานีทวนสัญญาณ เน่ืองจากการสื่อสารบนพ้ืนโลกมีข้อจํากัดเรื่อง
ระยะทางและสิ่งกีดขวางจึงต้องใช้การรับส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแทนเพ่ือสะท้อนสัญญาณลงมายัง
สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินแต่ละแห่งให้สามารถสื่อสารกันได้ 
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 2.  การส่ือสารผ่านดาวเทียม มีนักวิชาการอธิบายเก่ียวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ไว้ดังน้ี 
  บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2538 : 147) อธิบายว่า การสื่อสารผ่านดาวเทียม คือการใช้
ดาวเทียมเป็นสถานีทวนสัญญาณน่ันเอง ดาวเทียมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบโคจร
รอบโลก และแบบท่ีอยู่กับท่ีเม่ือเทียบกับโลก แบบแรกน้ันแต่เดิมมักจะใช้ในงานสํารวจสภาพ
ภูมิอากาศ สํารวจภูมิประเทศ หรือสํารวจแหล่งทรัพยากรธรณี เป็นต้น ส่วนดาวเทียมแบบอยู่กับท่ี
เม่ือเทียบกับโลกน้ัน ส่วนใหญ่ใช้ในงานโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศ ซ่ึงนับวัน 
จะมีความต้องการสูงข้ึนเป็นลําดับ 
  ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังสี  (2539 : 191) อธิบายว่า การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมในการสื่อสารมีรูปแบบการใช้งานท่ีแตกต่างจากดาวเทียมประเภทอ่ืน ๆ 
เช่น ดาวเทียมตรวจอากาศหรือดาวเทียมดาราศาสตร์ ซ่ึงดาวเทียมชนิดเหล่าน้ีทําหน้าท่ีตรวจวัดข้อมูล
ต่าง ๆ และส่งข้อมูลท่ีได้เหล่าน้ันกลับลงมายังพ้ืนโลก แต่สําหรับดาวเทียมสื่อสารแล้วจะทําหน้าท่ี
เพียงเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินบนผิวโลกเท่าน้ัน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีการใช้งาน
ดาวเทียมสื่อสารเม่ือพบว่าไม่สามารถส่งสัญญาณระหว่างสถานีต้นทางและสถานีปลายทางบนผิวโลก
ให้เป็นแนวเส้นตรงได้ เน่ืองจากความโค้งของผิวโลก สถานีภาคพ้ืนดินต้นทางจะทําการส่งสัญญาณ
ข้อมูลไปยังดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมสื่อสารก็จะส่งสัญญาณข้อมูลน้ัน กลับสู่ผิวโลกไปยังสถานี
ภาคพ้ืนดินปลายทาง โดยท่ัวไปดาวเทียมสื่อสารท่ีถูกใช้งานในลักษณะน้ีจะมีชื่อเรียกว่า สถานีทวน
สัญญาณ (Repeater Station) 
  ดังน้ัน การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นการใช้ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ในการทวนสัญญาณ 
โดยจะทําหน้าท่ีในการรับและส่งสัญญาณกับสถานีบนพ้ืนโลก เพ่ือให้การสื่อสารไปได้ไกลข้ึนและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบนผิวโลก 
 3.  วงโคจรของดาวเทียม 
   การโคจรของดาวเทียมน้ันมีพ้ืนฐานมาจากหลักการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีมีความเร็วสูง ท่ีว่า
ถ้าวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงมาก ๆ ประมาณ 8 กิโลเมตรต่อวินาที วัตถุจะไม่ตกลงสู่พ้ืนโลกและ
สามารถเคลื่อนท่ีรอบโลกได้ และจะรักษาความเร็วของการเคลื่อนท่ีเอาไว้ ซ่ึงหลักการโคจรของ
ดาวเทียมก็เช่นกัน ถ้าดาวเทียมเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงโดยหนีแรงดึงดูดของโลกก็จะทําให้ดาวเทียม
สามารถโคจรรอบโลกได้ (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง.  2551 : 66-67 และอสมท.  2558ก : 3) ซ่ึงวง
โคจรของดาวเทียมสามารถแบ่งประเภทได้ดังน้ี คือ  
  3.1  วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) เป็นวงโคจรในแนว
เหนือ-ใต้ ผ่านแนวละติจูดหน่ึงท่ีเวลาท้องถ่ินเดียวกัน ซ่ึงดาวเทียมท่ีใช้ในวงโคจรแบบน้ีส่วนใหญ่ได้แก่ 
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ วงโคจรแบบน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
    3.1.1  โพล่าออบิท (Polar Orbit) เป็นวงโคจรท่ีมีลักษณะเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางในแนวข้ัวโลก ซ่ึงวงโคจรน้ีจะมีระยะความสูง 500-1000 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก เป็นวงโคจร
ระดับตํ่า เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 90 นาทีต่อรอบ ดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์แบบโพล่าออบิท 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 67) 
 
   3.1.2 อินไคล ออบิท (Inclined Orbit) เป็นวงโคจรท่ีมีลักษณะเป็นท้ังวงกลมและ
วงรี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเฉียงหรือมุมท่ีทํากับระบบนาบศูนย์สูตร ซ่ึงวงโคจรน้ีจะมีระยะความสูง 
5,000-13,000 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก ดังภาพท่ี 4.2 และ 4.3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  อินไคลออบิทท่ีมีวงโคจรท่ีมีลักษณะเป็นวงกลม 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 67) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.3  อินไคลออบิทท่ีมีวงโคจรท่ีมีลักษณะเป็นวงรี 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 67) 
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  3.2   วงโคจรแบบเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเท่าโลกหมุน (Equatorial Orbit) เป็นวงโคจรรูป
วงกลมตามแนวระนาบกับเส้นศูนย์สูตร โดยเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วท่ีโลกหมุนรอบ
ตัวเอง ซ่ึงจะใช้เวลาในการโคจร 24 ชั่วโมงต่อรอบ ทําให้เหมือนกับว่าดาวเทียมลอยน่ิงอยู่กับท่ี จึง
เรียกวงโคจรน้ีว่า วงโคจรค้างฟ้า ระยะความสูงของตัวดาวเทียมจากพ้ืนโลกมีค่าประมาณ 35,800 
กิโลเมตร ดังภาพท่ี 4.4 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 วงโคจรค้างฟ้า 
ท่ีมา : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  (2551 : 67) 
 
   ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกตามแนวการหมุนของโลกหรือในแนวเส้นศูนย์สูตรซ่ึง     
วงโคจรของดาวเทียมเม่ือแบ่งตามระยะความสูงจากพ้ืนโลกสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ  
(อสมท.  2558ข : 5) คือ 
   1.  วงโคจรระดับตํ่า (Low Earth Orbit) วงโคจรน้ีอยู่สูงจากพ้ืนโลกไม่เกิน 1,000 
กิโลเมตร ดาวเทียมท่ีมีวงโคจรลักษณะน้ีส่วนใหญ่จะใช้ในการสํารวจสภาวะแวดล้อม และ
สังเกตการณ์ ซ่ึงไม่สามารถใช้งานครอบคลุมบริเวณใดบริเวณหน่ึงได้ตลอดเวลา 
   2.  วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit) วงโคจรน้ีอยู่สูงจากพ้ืนโลก
ต้ังแต่ 1,000 กิโลเมตรข้ึนไป ส่วนใหญ่จะใช้ในด้านอุตุนิยมวิทยาและเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในบางพ้ืนท่ี 
   3.  วงโคจรประจําท่ี (Geostationary Earth Orbit) วงโคจรน้ีจะอยู่สูงจากพ้ืนโลก
ประมาณ 35,800 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ดาวเทียมท่ีมีวงโคจรลักษณะ
น้ีส่วนใหญ่จะเพ่ือการสื่อสาร 
 4.  การส่ือสารผ่านดาวเทียม 
  ดาวเทียมท่ีใช้ในการสื่อสารสามารถกระทําได้โดยสถานีภาคพ้ืนดินส่งคลื่นความถ่ี
ไมโครเวฟผสมสัญญาณข่าวสารข้ึนไปยังดาวเทียม  ซ่ึงจะเรียกว่าความถ่ีเชื่อมโยงขาข้ึน (Up-Link 
Frequency) โดยปกติความถ่ีไมโครเวฟขาข้ึนจะใช้ประมาณ 6 GHz เครื่องรับภายในตัวดาวเทียมจะ
รับสัญญาณเข้ามาแล้วทวนสัญญาณให้แรงข้ึนพร้อมกําจัดสัญญาณรบกวนออกไป ก่อนส่งสัญญาณ
กลับมายังพ้ืนโลก ท้ังน้ีดาวเทียมจะทําการเปลี่ยนความถ่ีคลื่นไมโครเวฟให้แตกต่างไปจากความถ่ีขา
ข้ึนก่อน แล้วจึงส่งความถ่ีไมโครเวฟท่ีผสมสัญญาณข่าวสารกลับลงมาเรียกว่า ความถ่ีเชื่อมโยงขาลง 
(Down-Link Frequency) โดยปกติความถ่ีไมโครเวฟขาลงจะใช้ประมาณ 4 GHz (ทีมงานสมาร์ท
เลิร์นน่ิง.  2551 : 76-77) ดังภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  การใช้ดาวเทียมสื่อสารในการทวนสัญญาณไมโครเวฟ 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 6) 
 
  สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 18)    
อธิบายว่า ฟุตปริ้นท์ (Foot Print) คือ ลําคลื่นสัญญาณดาวเทียมท่ีครอบคลุมพ้ืนโลก ดาวเทียม      
แต่ละดวง  จะมีฟุตปริ้นท์ท่ีแตกต่างกันไป โดยสัญญาณท่ีส่งจะเข้มท่ีสุดตรงจุดศูนย์กลาง และจะ   
ค่อย ๆ จางลงเม่ือออกจากจุดศูนย์กลาง 
  สัญญาณคลื่นไมโครเวฟท่ีส่งจากดาวเทียมลงมายังพ้ืนโลกเราเรียกว่า บีม (Beam)        
(มีลักษณะเป็นเงาเหมือนลําแสงไฟ) โดยสามารถท่ีจะควบคุมให้บีมลงยังพ้ืนท่ีเป้าหมายตามต้องการ 
ซ่ึงมีระบบการควบคุมจากสถานีภาคพ้ืนดิน และจากแผนท่ีโลกฟุตปริ้นท์ C และ D จะเป็นของระบบ 
KU-Band ส่วนฟุตปรินท์ A และ B จะเป็นของระบบ C-Band ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  ลักษณะของดาวเทียมบีมลําคลื่นลงบนพ้ืนผิวโลกและฟุตปริ้นท์ 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 19) 
 
  ไพโรจน์  ไววานิชกิจ และกมล  เขมะรังสี  (2539 : 192) ได้กล่าวว่า ทรานสปอนเดอร์ 
(Transponder) คือ อุปกรณ์รับสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณภายในตัวดาวเทียมจะถูกรวมเข้าไว้
เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เรียกว่า ทรานสปอนเดอร์ ทําหน้าท่ีขยายสัญญาณท่ีถูกส่งข้ึนมาจากสถานี
ภาคพ้ืนดินและแปลงความถ่ีท่ีได้รับให้เป็นความถ่ีใหม่ส่งกลับมายังพ้ืนโลก 
  แนวข้ัวของคลื่น (Polarization) ช่วงกว้างความถ่ีดาวเทียมมีความกว้างของคลื่น 
(Bandwidth : BW) อย่างจํากัดช่องความกว้างของคลื่นในระบบ C-Band เท่ากับ 480 MHz ซ่ึงหน่ึง
ช่องสัญญาณ (Transponder : TP) จะมี Bandwidth 40 MHz = 480/40 = 12 TP หากส่งเพียง  
ข้ัวเดียวก็จะส่งได้เพียง 12 ช่องสัญญาณ โดยการส่งในระบบ C-Band ของดาวเทียมไทยคม ความถ่ี
จะเริ่มต้ังแต่ 3720-4160 MHz [H] สําหรับแนวนอน Horizontal และ 3710-4180 MHz [V] 
สําหรับแนวต้ัง Vertical ดังภาพท่ี 4.7 

 
 
ภาพท่ี 4.7  ความถ่ีในการส่งสัญญาณระบบ C-Band และข้ัวของคลื่น 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 19) 
 
 การส่งสัญญาณในระบบ KU-Band ของดาวเทียมไทยคม จะมี Bandwidth เท่ากับ 480 
MHz โดยแบ่งเป็น KU High และ KU Low คือ 11,700-12,180 = 480 MHz = 480/40 = 12 TP 
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สามารถส่งได้ 12 ช่องสัญญาณ โดยสัญญาณแนวนอน Horizontal เริ่มต้ังแต่ความถ่ี 11,720-12,160 
MHz [H] ส่วนแนวต้ัง Vertical เริ่มต้ังแต่ความถ่ี 11,740-12,180 MHz [V]  ดังน้ันจึงได้มีการคิดค้น
เพ่ือให้ช่องส่งสัญญาณได้มากข้ึน วิธีการท่ีนํามาใช้คือ ส่งสัญญาณซ้อนกันไปโดยท่ีส่งไปคนละข้ัวคลื่น
กัน คือทาง Vertical และ Horizontal ซ่ึงต่อไปใช้คําย่อว่า V และ H  เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกัน
ของความถ่ี จึงแก้ปัญหาโดยชิฟความถ่ี (Frequency Shifting) ให้สลับกัน ดังภาพท่ี 4.8 
 

 
 
ภาพท่ี 4.8  ความถ่ีในการส่งสัญญาณระบบ KU-Band และข้ัวของคลื่น 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 19) 
 
 จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ดาวเทียมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สถานีภาคพ้ืนดินและดาวเทียมท่ีลอยอยู่บนอวกาศเหนือพ้ืนโลก ทําหน้าท่ีเป็นสถานีทวนสัญญาณ
สําหรับการสื่อสาร มีวงโคจรตามแนวการหมุนของโลกหรือในแนวเส้นศูนย์สูตร และดาวเทียมท่ีทํา
หน้าท่ีในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ ในแนวเหนือ-ใต้     
ผ่านแนวละติจูดหน่ึงท่ีเวลาท้องถ่ินเดียวกัน โดยลําคลื่นท่ีบีมลงบนผิวโลกเรียกว่าฟุตปริ้นท์ โดยใช้ย่าน
ความถ่ี C-Band และ KU-Band 
 
กําลังส่งและการคํานวณหาอัตราส่วนความกว้างของจานรับสัญญาณดาวเทียม 
 การออกแบบจานรับสัญญาณดาวเทียมจะอาศัยการหาระดับสัญญาณในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือนํามา
คํานวณหาอัตราส่วนความกว้างของจานรับสัญญาณดาวเทียมของแต่ละระบบสัญญาณ มีหลักการ
ดังน้ี 
 เม่ือดาวเทียมส่งสัญญาณลงมาบนพ้ืนโลก โดยการบีมลําคลื่นให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนท่ี และ
ระบบสัญญาณ C-Band และ KU-Band โดยฟุตปริ้นท์ท่ีปรากฏสามารถหาค่าความแรงของสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีส่งลงมาเพ่ือนํามาคํานวณหาขนาดความกว้างของหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม (สมพร  
ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ก : 22-23) ได้ดังน้ี 
 1.  EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)  
  ค่า EIRP มีหน่วยวัดเป็น dBW (Decibel Watt) เป็นค่าความแรงของสัญญาณดาวเทียมท่ี
ส่งลงมา ค่า EIRP ในแต่ละพ้ืนท่ีก็มีความแรงไม่เท่ากัน สังเกตได้จากเส้นขีดเป็นวง ๆ บนแผนท่ีโลก 
ค่าความแรงจะเริ่มจากวงในสุดจะมีความแรงมากสุด แต่ละค่าจะลดลงตามวงท่ีเลื่อนออกไป จากภาพ
เป็นการให้บริการระบบ C-Band ค่าความแรงสูงสุดจากวงในจะอยู่ท่ี 39dBW วงรอง 38dBW.       
37dBW, 36dBW ตามลําดับ และอ่อนท่ีสุด 32dBW ดังภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9  แผนท่ี EIRP ของระบบ C-Band 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 22) 
 
 2.  การหาอัตราส่วนความกว้างหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม 
  ระบบ KU-Band จะมี EIRP ท่ีแรงกว่าของ C-Band เน่ืองจากพ้ืนท่ีให้บริการเล็กกว่าทํา
ให้ค่าความเข้มของสัญญาณมากกว่า C-Band ซ่ึงวงในสุดจะมีค่า 52dBW, 51dBW, 50 dBW.       
49dBW และวงนอกตํ่าสุด 47dBW ค่าความแรงของสัญญาณเป็นตัวกําหนดความกว้างของหน้าจาน
ท่ีมาใช้รับสัญญาณของดาวเทียมดวงน้ัน ๆ การท่ีเรารู้ค่าความแรงของสัญญาณท่ีส่งให้เรารู้ว่า
สัญญาณของดาวเทียมดวงน้ีต้องการใช้ขนาดหน้าจานเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) เท่าไรมารับ
สัญญาณ เพ่ือให้ผู้ติดต้ังจานดาวเทียมเกิดความสะดวก จึงแสดงตารางการคํานวณขนาดหน้าจาน C-
Band ดังภาพท่ี 4.10 

 

ภาพท่ี 4.10  ตารางคํานวณหาขนาดของหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม C-Band 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 23) 
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  การคํานวณหาขนาดหน้าจาน KU-Band สามารถใช้ความแรงของสัญญาณมากําหนด   
ลงบนตารางคํานวณ ดังภาพท่ี 4.11 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  ตารางคํานวณหาขนาดของหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม KU-Band 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 23) 
 
  ในกรณีการคํานวณขนาดจานตามค่าท่ีคํานวณได้จากตาราง ERIP ท่ีให้มาจะเผื่อค่าขนาด
ไว้ 30%  หมายความว่า ขนาดของจานท่ีคํานวณได้นั้นเม่ือใช้ขนาดจริงรับสัญญาณจะสามารถเล็กลง
ได้อีก โดยเอาเลข 0.7 คูณด้วยจํานวนขนาดหน้าจานท่ีหาได้ เช่น 50 x 0.7 = 35 คือใช้หน้าจาน
ขนาด 35 เซนติเมตร ก็รับได้ น่ันก็คือ การท่ีให้ขนาดหน้าจานเผื่อไว้ในบางครั้งสัญญาณอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น บีมของสัญญาณเคลื่อน อากาศชื้น ฝนตกสัญญาณส่งลงมาเกิดการสูญเสีย (Loss) 
ไป หากใช้จานขนาดใหญ่การรับภาพก็เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ระบบ C-Band จะไม่เกิดปัญหา
ดังกล่าว เพราะความถ่ีของระบบน้ีตํ่ากว่าของ KU-Band จึงไม่มีปัญหา ในระบบ C-Band หาก
คํานวณจากตารางแล้วได้ค่าหน้าจาน 180 เซนติเมตร คูณด้วย 0.7 ขนาดจาน 126 เซนติเมตร ก็รับ
ได้ โดยไม่เกิดปัญหาเหมือนกับระบบ KU-Band ลักษณะของจานดาวเทียบระบบ C-Band และ KU-
Band ดังภาพท่ี 4.12 
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ก) จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band           ข) จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band 

 
ภาพท่ี 4.12  ลักษณะของจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 24) 
 
 ตําแหน่งของดาวเทียมและการหาตําแหน่งดาวเทียม 
 การหาตําแหน่งของดาวเทียมมีประโยชน์ในการหันหน้าจานไปท่ีดาวเทียมดวงน้ัน ๆ เพ่ือรับ
สัญญาณ โดยการคํานวณหาพิกัดดาวเทียมอ้างอิงจากตําแหน่งจุดรับสัญญาณบนพ้ืนโลก  
(สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 29)  ดังน้ี 
 1.   ตําแหน่งดาวเทียม 
  ในการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมจะต้องคํานวณหาตําแหน่งของดาวเทียมดวงท่ีจะ
รับสัญญาณน้ันอยู่ท่ีตําแหน่งอะไร เพ่ือให้สามารถหันหน้าจานไปยังดาวเทียมได้ถูกต้อง ซ่ึงดาวเทียม
ทุกดวงจะอยู่ท่ีแนวเส้นศูนย์สูตร โดยได้รับอนุญาตจากองค์การดาวเทียมระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า 
ITU (International Telecommunication Union) และดาวเทียมทุกดวงจะมีเลขท้ายต่อจากชื่อ 
ตัวเลขท่ีต่อจากชื่อคือตําแหน่งเส้นแวง (Longitude) ท่ีดาวเทียมดวงน้ัน ๆ ประจําอยู่ ซ่ึงประเทศไทย
ได้พิกัดของดาวเทียมอยู่ 2 ตําแหน่ง คือ 78.5E และ 120E และตําแหน่งของดาวเทียมดวงอ่ืน ๆ    
ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ดาวเทียมและตําแหน่งของดาวเทียม 
 

C-Band  C-Band 
องศา ชื่อดาวเทียม  องศา ชื่อดาวเทียม 

169.0 E PAS 2  95.0 E NSS 6 

166.0 E PAS 8  91.5 E Measat 1 

148.0 E Measat 2  88.0 E ST1 

146.0 E Agila 2  87.5 E Chinasatar 1 

138.0 E Telstar 18  83.0 E Insat 2E 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

C-Band  C-Band 
องศา ชื่อดาวเทียม  องศา ชื่อดาวเทียม 

134.0 E Apstar 6  78.5 E Thaicom 2/5 

128.0 E JCSAT 3  76.5 E Telstar 10 

122.2 E Asiasat 4  68.5 E PAS 7/10 

120.0 E Thaicom 1A    

113.0 E Palapa C2  KU-Band 
108.0 E Telkom 1  องศา ชื่อดาวเทียม 

105.5 E Asiasat 3S  95.0 E NSS 6 

100.5 E Asiasat 2  78.5 E Thaicom 2/5 

 
ท่ีมา : ตารางมุมก้มเงยแบบ FIX (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2.  การคํานวณหาตําแหน่งดาวเทียม สามารถคํานวณได้ดังน้ี 
  2.1  ตําแหน่งของประเทศไทยบนแผนท่ีโลก ประเทศไทยอยู่ซีกโลกทางด้านเหนือ โดยมี
พิกัดอยู่ท่ีเส้นแวง (Longitude) 97-106E องศาตะวันออก และเส้นรุ้ง (Latitude) 5-20N องศา
เหนือ โดยมีคําอธิบายไว้ (สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ก 
: 26) ดังน้ี 
 เส้นรุ้ง = Latitude (ละติจูด) คือ เส้นแนวต้ัง 
 เส้นแวง = Longitude (ลองติจูด) คือ เส้นแนวนอน 
 เส้นศูนย์สูตร = Equator (อีเควเตอร์)  คือ เส้นแบ่งระหว่างซีกโลกเหนือและใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 สําหรับประเทศไทย มีการแบ่งเส้นรุ้งและเส้นแวงไว้ ดังภาพท่ี 4.13 

 
ภาพท่ี 4.13  แผนท่ีเส้นรุ้งและเส้นแวงของจังหวัดในประเทศไทย  
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ข : 79) 
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  2.2  การคํานวณหามุมก้มเงยและมุมส่าย มุมก้มเงย (Elevation : EL) และมุมส่าย 
(Azimuth : AZ) ใช้ในการวางตําแหน่งของจานรับสัญญาณดาวเทียมในแต่ละพ้ืนท่ี และหันไปใน
ทิศทางท่ีดาวเทียมอยู่บนท้องฟ้าโดยให้มีมุมก้มเงยและมุมส่ายท่ีพอดีกับตําแหน่งของดาวเทียมเพ่ือให้
สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน ดังภาพท่ี 4.14 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.14  มุมก้มเงยและมุมส่ายของจานรับสัญญาณดาวเทียม 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 29) 
 
 วิธีหามุมก้มเงยและมุมส่าย มีการคํานวณดังน้ี (สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล 
และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ข : 81) 
  
 การหาค่ามุมเงย (Elevation Angle : EL) ดังสมการท่ี 4.1 
 

   EL=tan-1 � cosθ cos∅-
R

R+H

√1-cos2θ cos2∅� (4.1) 

 
 การหาค่ามุมส่าย (Azimuth Angle : AZ) 
 

   AZ=tan-1 �tan∅
sinθ� (4.2) 
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 ตัวอย่างท่ี 4.1 
 ถ้าต้องการรับสัญญาณดาวเทียม Thaicom 2/5 เป็นจานแบบฟิกซ์ท่ี จ.บุรีรัมย์ ซ่ึงตําแหน่ง
ของเส้นรุ้ง (Latitude) เท่ากับ 14.9 องศา เส้นแวง (Longitude) 103.0 องศา จงหามุมก้มเงยและ
มุมส่ายของดาวเทียม KU-Band ท่ีตําแหน่ง 78.5E 
 วิธีทํา 
 จาก    = เส้นรุ้งของสถานท่ีติดต้ัง (Latitude) = 14.9E 
    = เส้นแวงของดาวเทียมลบด้วยเส้นแวงของสถานท่ีติดต้ัง (Longitude) 
   = 78.5- 103.0 ความต่าง = -24.5 
  R = รัศมีของโลกเท่ากับ 6,370 กิโลเมตร 
  H = ระยะความสูงของดาวเทียม 35,680 กิโลเมตร 
 

R

R+H
=

6,370 km

6,370 km+35,680 km
=0.1515 

 
 มุมเงย EL 

  = tan-1 ��cos14.9°	�cos24.5°	-0.1515


1-�cos214.9°	�cos224.5°	� 
  = tan-1�0.7278/0.4761	 
  = tan-1�1.528	 
  = 56.8 องศา 
 เทียบมุมเงย 90 องศา = 90-56.8  
 จะได้มุมเงย (EL) = 33.19 องศา หรือประมาณ 33 องศา 
 
 มุมส่าย AZ 

  = tan-1 �tan-24.5°

sin14.9°
� 

  = tan-1�-0.45/0.26	 
  = tan-1�-1.73	 
  = 59.97 องศา 
 เทียบกับ 180 กับทิศใต้ = 180 + 59.97 
 มุมส่าย (AZ) = 239.97 องศา หรือประมาณ 240 องศา 
 
การรับสัญญาณจากดาวเทียม 
 ในการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามระบบของ
ดาวเทียม ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีว่าระบบส่งสัญญาณดาวเทียมมี 2 ระบบ คือ C-Band และ KU-Band และ
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ังจะไม่แตกต่างกันมากนัก จะแตกต่างกันเพียงหัว LNB และขนาดหน้าจาน
เท่าน้ัน ดังน้ันอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถแบ่งออกได้  
(สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ก : 36-38) ดังน้ี 
 1. จานรับสัญญาณดาวเทียม ทําหน้าท่ีรับสัญญาณท่ีส่งมาจากดาวเทียม และสะท้อน
สัญญาณไปยังจุดโฟกัส (ตําแหน่งท่ีติดต้ัง LNB) โดยจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band จะมี
ลักษณะส่วนโค้งเป็นพาราโบลิก และหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band จะมีลักษณะ
แบนและเล็กกว่า ดังภาพท่ี 4.15 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15  ลักษณะจานระบบ C-Band และ KU-Band 
ท่ีมา : C-Band แตกต่างจาก KU-Band อย่างไร  (2557 : 1) 
 
ตารางท่ี 4.2 ข้อแตกต่างระหว่างจาน C-Band และ KU-Band 
 

รายละเอียด C-Band KU-Band 
ความถ่ี (GHz) 3.7 – 4.2 10.7 – 13.25 
ความเข้มของสัญญาณ เบากว่า หนักกว่า 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวโลก ในประเทศ 
ลักษณะของจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

ใหญ่ ตะแกรงโปร่งหรือทึบ  
(นิยมแบบตะแกรง 

เพราะเบากว่า) 

เล็ก จานทึบ 

ขนาดจากดาวเทียม 4-10 ฟุต 
(120 – 300 เซนติเมตร) 

35-75 เซนติเมตร 

เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
ปัญหาฝนตก ไม่มีปัญหา มีปัญหาถ้าฝนตกหนัก 

 
ท่ีมา : C-Band แตกต่างจาก KU-Band อย่างไร  (2557 : 1) 
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 2.  LNB (Low Noise Block-Down Converter) มีหน้าท่ีรับสัญญาณดาวเทียมท่ีจุดโฟกัส 
แล้วขยายสัญญาณให้มีความแรงมากข้ึน แล้วแปลงสัญญาณให้มีความถ่ีท่ีตํ่า (950-1750 MHz) ก่อน
ส่งออกจาก LNB แล้วส่งผ่านสายนําสัญญาณ RG-6 เข้าสู่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมต่อไป โดย LNB 
สามารถแบ่งออกได้ 4 ชนิด ตามลักษณะการใช้งาน (สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุลและ
กัลป์กานต์  อยู่ยอด.  2552ก : 37) ดังน้ี 
   2.1  LNB C-Band แบบ 1 เอาต์พุต (X1, C1) เหมาะสําหรับติดต้ังจุดเดียว ดังภาพท่ี 
4.15 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16  LNB C-Band แบบ 1 เอาต์พุต 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 37) 
  
  2.2  LNB C-Band แบบ 2 เอาต์พุต (C2A) เหมาะสําหรับติดต้ัง 2 จุด หรือมากกว่า  
ดังภาพท่ี 4.17 
 

 
 
ภาพท่ี 4.17  LNB C-Band แบบ 2 เอาต์พุต 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 38) 
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  2.3  LNB C & KU-Band แบบ 2 เอาต์พุต (C/KU) เหมาะสําหรับติดต้ังจุดเดียวท่ี
ต้องการรับสัญญาณดาวเทียมท้ังระบบ C-Band และ KU-Band ดังภาพท่ี 4.18 
 

 
 
ภาพท่ี 4.18  LNB C/KU-Band แบบ 2 เอาต์พุต 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 38) 
 
  2.4  LNB KU-Band เหมาะสําหรับติดต้ังจุดเดียวหรือหลายจุด ในการรับสัญญาณ
ดาวเทียมของระบบ KU-Band ดังภาพท่ี 4.19 
 

 
ภาพท่ี 4.19  หัว LNB KU-Band 
ท่ีมา : หัว LNB Ku-Band  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 3.  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) หรือรีซีฟเวอร์ ทําหน้าท่ีแปลงสัญญาณท่ีรับมา
จาก LNB ให้ออกมาเป็นสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง หรือ RF (Radio Frequency) เพ่ือส่งต่อเข้า
เครื่องรับโทรทัศน์ นอกจากน้ีแล้วรีซีฟเวอร์ยังทําหน้าท่ีเลือกช่องรายการท่ีต้องการชมได้ รีซีฟเวอร์จึง
ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบท่ีสําคัญมาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (หลักการเลือกซ้ือรีซีฟเวอร์, 
ม.ป.ป. : 1) ดังน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นรีซีฟเวอร์แบบฟรีทูแอร์  สามารถรับได้แต่ช่องท่ีส่งให้ดูแบบฟรี ท้ังระบบ       
C-Band และ KU-Band ช่องท่ีเข้ารหัสจะไม่สามารถดูได้ ตัวอย่างเช่น  
  1.  ทีวีไทย+รายการอ่ืน ๆ จากดาวเทียม THAICOM 5 (C-Band) 
  2.  DLTV การศึกษา จากดาวเทียม THAICOM 5 (KU-Band) 
  3.  ASTV จากดาวเทียม NSS6 (KU-Band) ฯลฯ  
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 และสามารถแบ่งแยกตามคุณภาพของเครื่องและการใช้งานได้ดังน้ี 
  1. รีซีฟเวอร์แบบมีช่อง AV อย่างเดียว เป็นท่ีนิยมมากเน่ืองจากเป็นรีซีฟเวอร์    
ราคาถูก ส่วนใหญ่ตัวเครื่องเป็นพลาสติก และได้ตัดฟังก์ชั่น RF OUT ออกไป เน่ืองจากโทรทัศน์รุ่น
ใหม่ ส่วนใหญ่จะมีช่อง AV อยู่แล้ว หรืออาจจะมีช่อง HDMI เพ่ือการรับชมในระบบ HD (ยกเว้นจะ
พ่วงอีกจุดแบบดูช่องเดียวกัน จึงต้องใช้เครื่องแบบมี RF OUT) ดังภาพท่ี 4.20 
 

        
 
ภาพท่ี 4.20  รีซีฟเวอร์แบบธรรมดา ไม่มี RF OUT 
ท่ีมา : หลักการเลือกซ้ือรีซีฟเวอร์  (ม.ป.ป. : 1) 
 
  2. รีซีฟเวอร์แบบมี RF OUT เป็นรีซีฟเวอร์ท่ีใช้สําหรับงานระบบหรือต้องการส่ง
สัญญาณ RF OUT ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเก่า มีลักษณะ ดังภาพท่ี 4.21 
 

         
 

ภาพท่ี 4.21  รีซีฟเวอร์แบบมี RF OUT 
ท่ีมา : Receiver Ideasat HD รุ่น Top-Ten H21RF  (2559 : 1) 

 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นรีซีฟเวอร์แบบถอดรหัสได้  สําหรับรับรายการท่ี Scramble หรือเข้ารหัสไว้ 
เช่น  
 1.  รายการท่ีเข้ารหัสดาวเทียม THAICOM ระบบ KU-Band ได้แก่ ทีวีไทย 6 ช่อง, True 
Vision (UBC), DTV 
 2.  รายการท่ีเข้ารหัสดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-Band ได้แก่ IPM 
 รีซีฟเวอร์ในกลุ่มน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1.  รีซีฟเวอร์แบบ ถอดรหัสได้ในตัว  
  1.1  รีซีฟเวอร์ท่ีถอดรหัส รายการท่ีส่งระบบ KU-Band จากดาวเทียม THAICOM 5 น้ัน 
ได้แก่ รีซีฟเวอร์ DTV ดูทีวีไทย 6 ช่อง และรายการอ่ืน ๆ ฟรี  
  1.2  รีซีฟเวอร์ท่ีถอดรหัส รายการท่ีส่งระบบ KU-Band จากดาวเทียม NSS6 น้ัน ได้แก่   
รีซีฟเวอร์ IPM Clear ดูทีวีไทย และรายการ IPM ฟรี 
 2.  รีซีฟเวอร์แบบถอดรหัสได้โดยต้อง ใช้การ์ดถอดรหัส 
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  รีซีฟเวอร์รุ่นมีท่ีเสียบการ์ด จะต้องใช้ร่วมกับการ์ดถอดรหัส จึงจะสามารถรับรายการได้ 
เสียบการ์ดสมาชิกจึงจะสามารถรับรายการของ True Vision ได้ 
 
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 
 การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ปัจจุบันน้ีเป็นสิ่งท่ีสะดวกและมีราคาไม่แพง 
เน่ืองจากเทคโนโลยีได้พัฒนาไปเร็วมาก อุปกรณ์การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมก็ถูกลงมากด้วย
เช่นกัน สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมก็คือ ตําแหน่งและทิศทางของการหัน
หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม และลักษณะในการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมมีดังน้ี 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการหาตําแหน่งดาวเทียม มี 2 ชิ้นท่ีสําคัญ (สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร     
ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ก : 33-34) ดังน้ี 
 1.  เครื่องมือวัดมุม (Angle) ใช้ในการวัดมุมก้ม-เงย ของจานรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือให้หัน
หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมชี้ไปท่ีตําแหน่งของดาวเทียมบนท้องฟ้า ดังภาพท่ี 4.22 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22  เครื่องวัดมุม 
ท่ีมา : เครื่องวัดมุมแบบละเอียด  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2.  เครื่องมือปรับมุมส่าย (เข็มทิศ) ใช้ในการหามุมส่ายของหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม 
เพ่ือให้หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมหันมุมในแนวระนาบไปในทิศทางของดาวเทียมบนท้องฟ้า      
ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.23  เข็มทิศ 
ท่ีมา : เข็มทิศปรับจานดาวเทียม  (2556 : 1) 
 
 การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band (สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  
ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด.  2552ก : 52) มีข้ันตอนดังน้ี 
 1.  สํารวจพ้ืนท่ีติดต้ังจาน โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (240 องศา) ยกมือข้ึน   
ทํามุม 30 องศา ดูว่ามีอะไรบังในทิศทางท่ีจะรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม่ ถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือบดบัง
ทิศทางการรับสัญญาณให้เปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ดังภาพท่ี 4.24 
 

  
ก) มีสิ่งกีดขวาง ข) ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 
ภาพท่ี 4.24  การวางทิศทางในการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 52) 
 
 2.  เลือกตําแหน่งติดต้ังเสาจานให้เหมาะสม ควรติดต้ังในบริเวณท่ีเป็นปูนเพ่ือไม่ให้จานขยับ
เขย้ือนได้ และต้องมีลักษณะเป็นระนาบ 90 องศา เพ่ือไม่ให้องศาเลื่อนไปจากตําแหน่งท่ีคํานวณไว้ 
แต่หากต้องติดต้ังบนผนังไม้ควรเลือกติดต้ังในบริเวณท่ีม่ันคงแข็งแรง เช่น เสาไม้ หรือเชิงชาย เป็นต้น 
ดังภาพท่ี 4.25 
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ภาพท่ี 4.25  ลักษณะการติดต้ังเสาบนเชิงชาย 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 53) 
 
 3.  ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของจาน เริ่มต้นด้วย ประกอบชุดก้มเงยเข้ากับคอจาน ประกอบ
ใบจาน ติดต้ังก้านฟีด นําแผ่นสกาลาร์ริงมายึดติดกับก้านฟีด  ท้ังหมดน้ีนําไปสวมเข้ากับเสายึด      
น็อตพอหลวม ๆ เพ่ือให้สามารถปรับแต่งจานได้ ดังภาพท่ี 4.26 และ 4.27 

 
 

ภาพท่ี 4.26  ชุดก้มเงยท่ีประกอบเข้ากับคอจานเรียบร้อยแล้ว 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 55) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.27  ใบจานท่ีติดต้ังก้านฟีดและสกาล่าร์ริง 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 57) 
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 4.  ติดต้ังหัวรับสัญญาณ LNB เข้ากับสกาล่าร์ริง โดยติดต้ังให้ปลายของ LNB เลยแผ่น     
สกาล่าร์ริงลงมาประมาณ 2 เซนติเมตร จากน้ันหันตําแหน่ง 240 องศาไปด้านหน้าจาน ดังภาพท่ี 
4.28 
 

      
 

ภาพท่ี 4.28  การติดต้ังหัว LNB เข้ากับสกาล่าร์ริง 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 57-58) 
 
 5.  เดินสายสัญญาณ RG-6 จากข้ัวต่อ F-Type ของหัว LNB เข้ากับรีซีฟเวอร์ แล้วทําการ
ปรับหมุนจานให้ตรงกับตําแหน่งมุมก้มเงยและมุมส่าย สังเกตระดับเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณความแรง
และคุณภาพของสัญญาณจะต้องมากพอเพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้ดีในกรณีท้องฟ้าปิด เม่ือ
คุณภาพของสัญญาณแรงมากพอแล้วให้ทําการยึดน็อตทุกตัวให้แน่น เก็บสายให้เรียบร้อยและใส่
หมวกครอบ LNB เพ่ือกันนํ้าฝน ดังภาพท่ี 4.29 
 

      
 

ภาพท่ี 4.29  การปรับแต่งจานและการติดต้ังแล้วเสร็จ 
ท่ีมา : สมพร  ธีระโรจนพงษ์, ศุภร  ผงสุวรรณกุล และกัลกานต์  อยู่ยอด  (2552ก : 62) 
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 การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-Band สําหรบัดาวเทียมไทยคม 5 มีข้ันตอน 
(การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-Band บนดาวเทียมไทยคม 5.  ม.ป.ป. : 1) ดังน้ี 
 1.  หาตําแหน่งท่ีจะทําการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมว่าอยู่ ณ ตําแหน่ง Latitude 
(Lat.) และ Longitude (Long.) ท่ีเท่าไร  เพ่ือจะหาค่ามุมส่าย (Azimuth : AZ ) และมุมเงย 
(Elevation : EL) ในการติดต้ังจานเพ่ือรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 
 2.  เม่ือทราบสามารถหาตําแหน่ง Latitude และ Longitude แล้วสามารถหาค่ามุมส่าย 
(AZ) และมุมเงย (EL) ได้จากการคํานวณ หรือจากคู่มือการติดต้ัง 
 3.  สํารวจทิศทางมุม ท่ีจะหันหน้าจานไปรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ว่าต้องไม่มีสิ่ง
กีดขวางบดบังการรับสัญญาณ  
 4.  เม่ือได้ตําแหน่งติดต้ังจานท่ีไม่มีสิ่งบดบังแล้ว ก็เริ่มทําการติดต้ังเสาโดยต้องติดต้ังให้ทํามุม
90 องศาท้ัง 4 ด้าน หากไม่ได้ 90 องศา ให้ใช้แหวนรองน็อต รองใต้แป้นเหล็กเพ่ือปรับองศาของผนัง
ยึด 
 5.  ติดต้ังจานเข้ากับเสาโดยหันหน้าจานไปทางทิศทางท่ีได้ทําการคํานวณไว้ (คือมุมส่าย 
(AZ) และมุมเงย (EL)) ซ่ึงการติดต้ังในประเทศไทยน้ันหากรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 
สามารถปรับจานรับสัญญาณจากดาวเทียมให้มี มุมส่าย (AZ) ประมาณเท่ากับ 240 องศา และมี มุม
เงย (EL) ประมาณ 60 องศา โดยประมาณแล้วค่อยมาทําการปรับแต่งละเอียดอีกครั้งภายหลังเพ่ือรับ
สัญญาณได้แรงมากท่ีสุด 
 6.  สําหรับระบบ KU-Band  ประกอบหัว LNB เข้ากับแขนจับ LNB และหันหน้าเข้าหาจาน
แล้วบิดข้ัวใส่สายสัญญาณของ LNB ไปท่ีทิศทางประมาณ 4 -5 นาฬิกา ดังภาพท่ี 4.30 

 

ภาพท่ี 4.30  การวางตําแหน่งข้ัวของ LNB ระบบ KU-Band 
 
 7.  เม่ือติดต้ังตามข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เปิดรีซีฟเวอร์เพ่ือทดสอบการรับสัญญาณ หากมี
ระดับคุณภาพของสัญญาณไม่ดีพอ ให้ปรับจนกว่าจะได้ค่าท่ีมากท่ีสุด เสร็จแล้วยึดน็อตให้เรียบร้อย 
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รูปแบบการติดตั้งเพ่ือรับชมหลายจุด 
 ปัจจุบันการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีความนิยมมากข้ึน ประกอบกับอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมมีราคาถูกลง ทําให้ผู้รับชมสามารถเพ่ิมจุดรับชมให้มากข้ึนได้ ซ่ึงการติดต้ังจานรับ
สัญญาณดาวเทียมเพ่ือให้สามารถรับชมได้หลายจุดพร้อม ๆ กัน มีหลายเทคนิค โดยผู้เขียนได้ใช้
ประสบการณ์ในการออกแบบระบบ (เครื่องรับสัญญาณ HD Mini.  ม.ป.ป. : 2) ดังน้ี 
 1.  กรณีรับชมอิสระ 2 จุด ในระบบ C-Band และ KU-Band โดยใช้หัว LNB แบบ 2 ข้ัว 
สามารถติดต้ังตามผังการเดินสาย ดังภาพท่ี 4.31 
 

 
 

ภาพท่ี 4.31  ผังการติดต้ังอุปกรณ์ในการรับชม 2 จุดอิสระ 
ท่ีมา : เครื่องรับสัญญาณ HD Mini  (ม.ป.ป. : 2) 
 
 2.  กรณีรับชมอิสระมากกว่า 2 จุด ในระบบ C-Band และ KU-Band โดยใช้หัว LNB แบบ    
2 ข้ัว ซ่ึงจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือให้สามารถสลับสัญญาณจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 3 ดวง 
และสายอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล เข้ากับจุดรับชม 8 จุดด้วย Multi Switch 9x8 สามารถติดต้ังตามผัง
การเดินสาย ดังภาพท่ี 4.32 
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ภาพท่ี 4.32  ผังการต่อจานรับสัญญาณดาวเทียม 3 ดวง โทรทัศน์ดิจิตอล เข้ากับจุดรับชม 8 จุด 
ท่ีมา : Multi Switch 9x8  (2559 : 1) 
 
 ดังน้ัน การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถใช้หัว LNB ในการรับสัญญาณและ
เชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือท่ีเรียกว่า รีซีฟเวอร์ ซ่ึงหัว LNB จะมีแบบข้ัวเดียวท่ีสามารถ
รับชม Ver และ Hor ได้แบบรวม Ver-Hor กันมาในข้ัวเดียว และแบบ 2 ข้ัวท่ีรวม Ver-Hor มา
ด้วยกันซ่ึงสามารถรับชมได้ 2 จุดแยกกันอิสระ ท่ีเป็น Ver-Hor แยกกันในแต่ละข้ัวซ่ึงจะต้องใช้ Multi 
Switch ในการสลับสัญญาณให้ออกมาในแต่ละจุดรับท่ีแยกกันรับอิสระ 
 
บทสรุป 
 การสื่อสารผ่านดาวเทียมมีความสําคัญมากในปัจจุบัน เพราะการสื่อสารประเภทน้ีทําให้
ขีดจํากัดเรื่องระยะทางหมดไป เพราะการสื่อสารผ่านดาวเทียมจะอาศัยดาวเทียมทําหน้าท่ีเป็นสถานี
ทวนสัญญาณ จึงทําให้คําว่า ย่อโลก เป็นไปได้ ทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับอีกซีกโลกหน่ึงด้วย
เวลาเพียงไม่ก่ีวินาที นอกจากน้ีดาวเทียมยังทําหน้าท่ีในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ในการ
สื่อสาร ใช้ในการกําหนดพิกัดตําแหน่งบนพ้ืนโลก และดาวเทียมยังใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร           
ส่งสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์เพ่ือให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารได้พร้อม ๆ กัน ในการสื่อสารดาวเทียม
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จะต้องศึกษาเก่ียวกับระบบส่งและระบบรับสัญญาณของดาวเทียม ประกอบไปด้วย ความถ่ีดาวเทียม 
ฟุตปริ้นท์ บีมลําคลื่น ทรานสปอนเดอร์ แนวข้ัวของคลื่น ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการสื่อสารดาวเทียม    
ในการคํานวณจานรับสัญญาณเพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม ก็จะต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับความแรง
ของสัญญาณในแต่ละพ้ืนท่ี ความถ่ีย่าน C-Band และความถ่ีย่าน KU-Band เพ่ือให้สามารถนําค่าท่ี
ได้มาออกแบบจานรับสัญญาณ จากน้ันก็ต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับตําแหน่งของดาวเทียม เพ่ือท่ีจะ
คํานวณทิศทางในการหันจานรับสัญญาณไปยังตําแหน่งของดาวเทียมท่ีอยู่บนท้องฟ้าได้ถูกต้อง     
โดยอาศัยตําแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลกของจานรับสัญญาณแล้วทํามุมกับดาวเทียมโดยการใช้สูตร
คํานวณหา มุมก้ม-เงย มุมส่าย เป็นต้น  เพ่ือให้การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ในบทน้ีก็ได้กล่าวถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบรับสัญญาณดาวเทียม ได้แก่ หัว LNB ชนิดต่าง ๆ ท้ัง   
C-Band และ KU-Band กล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือรีซีฟเวอร์ และอุปกรณ์ในการติดต้ังจานรับ
สัญญาณดาวเทียม เม่ือทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องทําการศึกษาวิธีการติดต้ังอย่างถูกต้องเพ่ือให้การ
รับสัญญาณมีประสิทธิภาพ ท้ังการติดต้ังแบบจุดเดียวและหลายจุด สรุปได้ว่า ในบทน้ีจะทําให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจต้ังแต่กระบวนการรับส่งสัญญาณดาวเทียม การคํานวณจานรับสัญญาณดาวเทียม ตําแหน่ง
ติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ไปจนถึงการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมด้วยเช่นกัน 
 
 


