
บทท่ี 6 
การออกแบบระบบเคเบิลทีวี MATV และ CATV 

 
 ระบบเคเบิลทีวีท่ีได้ศึกษาในบทท่ี 5 เป็นการศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับอุปกรณ์ระบบ 
MATV และ CATV ซ่ึงในบทน้ี จะเป็นการอธิบายเรื่องหลักการออกแบบระบบ MATV ท่ีจะต้องอาศัย
หลักการคํานวณต้ังแต่อุปกรณ์เฮดเอนด์ไปจนถึงเอาต์เลต โดยจะมีการคํานวณจากระดับความแรงของ
สายอากาศโทรทัศน์ ณ จุดรับสัญญาณท่ีห่างจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ของแต่ละสถานี         
การออกแบบระบบ MATV และ CATV การเขียนไดอะแกรมระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทําความเข้าใจ
เก่ียวกับการออกแบบระบบดังกล่าว เน่ืองจากระบบ MATV และ CATV เป็นส่วนงานหน่ึงของช่าง
ติดต้ังท่ีจะต้องออกแบบและดูแลระบบ เม่ือทําความเข้าใจส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีแล้ว งานติดต้ังระบบ 
MATV และ CATV ก็จะง่าย ในบทน้ีจะอธิบายถึงหัวข้อต่าง ๆ คือ หลักการออกแบบระบบ MATV 
การสํารวจข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน การกําหนดอุปกรณ์หลักในเฮดเอนด์ (Head End) วิธีคํานวณระดับ
สัญญาณในระบบ MATV ตัวอย่างการออกแบบระบบ MATV การออกแบบระบบ CATV อุปกรณ์ท่ีใช้
ในระบบ CATV หลักการออกแบบและคํานวณระดับสัญญาณในระบบ CATV ระบบ CATV แบบ 2 
ทาง และระบบอ่ืน ๆ ในการแพร่ภาพ 

หลักการออกแบบระบบ MATV 
 ในการออกแบบระบบ MATV น้ันมีความสําคัญ โดยเฉพาะหลักการพ้ืนฐานท่ีจะทําให้ผลของ
สัญญาณท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังน้ันความสําคัญน้ีอาจกล่าวได้ว่า มี 2 ประการด้วยกัน 
(บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 67-68)  คือ 
 1.  สัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีจะต้องมีคุณภาพดี 
 2.  ราคาของระบบจะต้องถูก 
 หลักการประการแรกท่ีว่า สัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีจะต้องมีคุณภาพดีนั้น หมายถึง สัญญาณท่ี
ได้เม่ือแสดงออกท่ีจอโทรทัศน์แล้ว จะต้องชัดเจนไม่มีสัญญาณรบกวนในลักษณะใด ๆ ท่ีจะทําให้ผู้ชม
เกิดความรําคาญได้ การท่ีสัญญาณท่ีได้จะมีคุณภาพดีดังกล่าวน้ี จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลาย
อย่างด้วยกัน คือ 
 1.  ระดับสัญญาณ (dBV) จะต้องอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม 
 2.  ระดับของอัตราส่วน S/N จะต้องสูงเพียงพอ 
 3.  จะต้องไม่มีภาพซ้อนปรากฏบนจอโทรทัศน์ 
 คุณสมบัติท้ังสามประการน้ีนับว่าเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญและจะขาดเสียมิได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ก็ตาม อย่างไรก็ตามในบางกรณีท่ีตัวอาคารท่ีต้องการติดต้ังระบบ MATV อยู่ในบริเวณท่ีใกล้สถานีส่ง
ของวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือสถานีส่งคลื่นวิทยุอ่ืน ๆ คลื่นต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะเข้ามารบกวนระบบได้ 
ในกรณีเช่นน้ีจําเป็นจะต้องรู้ข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาในการออกแบบ     
และต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขจัดสัญญาณรบกวนน้ัน ๆ ออกไป ซ่ึงก็หมายถึงราคาของระบบ
จะต้องสูงข้ึน สําหรับช่วงของระดับสัญญาณท่ีเหมาะสม ค่า S/N ท่ีจําเป็น และระดับของสัญญาณ
ภาพซ้อนน้ัน รายละเอียดจะต้องดูค่าต่าง ๆ ประกอบ 
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 สําหรับหลักการสําคัญประการท่ี 2 ท่ีว่า ราคาของระบบต้องถูกน้ัน อันน้ีเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของทางด้านวิศวกรรมท่ัวไป คือ ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้ระบบทํางานได้ดี โดยท่ีใช้อุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมร่วมกับการออกแบบวงจรการจ่ายสัญญาณอย่างถูกต้อง ในกรณีท่ัว ๆ ไป ผู้ออกแบบจะต้อง
ทําการประนีประนอมระหว่างคุณภาพของสัญญาณท่ีได้กับราคาของระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีมี
สัญญาณรบกวนจากภายนอกได้มาก ผู้ออกแบบจะต้องพยายามออกแบบวงจรการจ่ายและกําหนด
อุปกรณ์อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ได้คุณภาพของสัญญาณดีพอสมควร ในขณะเดียวกันราคาของระบบก็
ไม่สูงมากนัก ในเง่ือนไขการรับท่ีสัญญาณมีระดับตํ่า และเสียงรบกวนมีมาก ราคาของระบบอาจจะ
สูงข้ึนเป็นหลายเท่าตัวของกรณีท่ีไม่มีปัญหาอะไร ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของผู้ออกแบบท่ีจะต้องหาจุดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดระหว่างคุณภาพของสัญญาณกับราคาของระบบดังกล่าวข้างต้น โดยสัญญาณโทรทัศน์
ท่ีมีคุณภาพดีจะต้องมีค่าต่าง ๆ ดังน้ี 
 
  1.  Signal Level > 65 dBV 
 Good Picture = 2.  S/N > 38 dB 
  3.  No Ghost 
 
 
ภาพท่ี 6.1 สัญญาณโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพดี 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 68)  

การสํารวจข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน 
 การสํารวจข้อมูลข้ันพ้ืนฐานน้ัน นับว่าเป็นสิ่งท่ีสําคัญย่ิงสําหรับการออกแบบระบบท่ีดี
โดยเฉพาะในกรณีท่ีคาดว่าจะมีสัญญาณรบกวนเข้าสู่ระบบได้มาก ข้อมูลท่ีต้องทําการสํารวจจะเป็น
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับคุณภาพของสัญญาณท้ัง 3 ประการ กล่าวคือระดับสัญญาณของแต่ละช่อง แหล่งของ
สัญญาณรบกวน และสาเหตุท่ีทําให้เกิดภาพซ้อน วิธีการท่ีง่ายท่ีสุด คือ การสอบถามจากชาวบ้านท่ีอยู่
ใกล้เคียงกับอาคารท่ีจะทําการติดต้ังระบบ MATV แต่ถ้าในบริเวณใกล้เคียงไม่มีบ้านเรือน หรือการ
สอบถามทําไม่สะดวกก็จะเป็นต้องทําการสํารวจเอาเอง ข้ันตอนในการสํารวจควรเป็นดังน้ี คือ 
(เกียรติศักด์ิ  คนธสิงห์.  2554 : 12; สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์.  
2559 : 12-13)  
 1.  ติดต้ังสายอากาศชั่วคราวในตําแหน่งท่ีใกล้เคียงกับการติดต้ังจริง เช่น บนชั้นสูง ๆ ของ
อาคารท่ีกําลังก่อสร้าง แล้วใช้เครื่องรับโทรทัศน์รับภาพจากเสาอากาศ โดยให้ผ่านสายนําสัญญาณ
ยาวกว่า 20 เมตรข้ึนไป ถ้าภาพท่ีรับได้มีคุณภาพดีทุกช่อง ก็สามารถดําเนินการออกแบบต่อไปได้ แต่
ถ้าสัญญาณบางช่องหรือทุกช่องมีปัญหา เช่น ภาพเป็นหิมะ หรือมีภาพซ้อน เป็นต้น ก็ต้องดําเนินการ
ข้ันต่อไป 
 2.  ในกรณีท่ีภาพเป็นหิมะ (Snow) ซ่ึงหมายถึง ระดับสัญญาณจริงตํ่า เม่ือเทียบกับสัญญาณ
รบกวนท่ีมีอยู่ (ค่า S/N ตํ่า) ให้ใช้สายอากาศท่ีรู้ค่าอัตราการขยาย และเครื่องวัดระดับสัญญาณของ
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โทรทัศน์ (TV Signal Level Meter หรือ Field Strength Meter) ทําการวัดระดับสัญญาณท่ีรับได้ 
แล้วทําการบันทึกไว้โดยจัดทําเป็นตารางการสํารวจ ดังตารางท่ี 6.1 
 
ตารางท่ี 6.1 การสํารวจคุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีส่ง 
 

ช่อง ระดับสัญญาณ (dBV) อัตราขยายของสายอากาศ (dB) 
3 
5 
7 
9 

49 
60 
65 
47 

3 
7 
7 
8 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 69) 
 
 3.  ในกรณีท่ีมีภาพซ้อนเกิดข้ึน ก่อนอ่ืนต้องสังเกตดูว่าเป็นแบบนําหน้าหรือแบบตามหลัง    
ถ้าเป็นภาพซ้อนแบบนําหน้าก็แสดงว่าบริเวณน้ันมีคลื่นแรงมาก ถ้าเป็นภาพซ้อนแบบตามหลังซ่ึง
หมายความว่า เป็นการสะท้อนจากตึก ภูเขา หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสะท้อนคลื่นโทรทัศน์ได้ ในกรณี
น้ี ถ้าภาพซ้อนท่ีเกิดข้ึนมีเพียงหน่ึงภาพ โดยท่ัวไปจะแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าภาพซ้อนมีหลายภาพ ปัญหา
จะยุ่งยากข้ึน  
 4.  ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเข้ามาในลักษณะอ่ืน ๆ ให้ทําการพิจารณาดูจากภาพท่ีได้ว่า 
เกิดจากสัญญาณรบกวนชนิดใด ในกรณีท่ีการพิจารณาโดยใช้การสังเกตจากภาพได้ข้อมูลไม่ชัดเจน 
หรือต้องการรู้สาเหตุท่ีแน่นอนย่ิงข้ึน จะสามารถทําได้โดยใช้เครื่องวัดท่ีเรียกว่า Spectrum Analyzer 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ดูว่า สัญญาณท่ีรับเข้ามาจากสายอากาศมีความถ่ีอะไรบ้าง และแต่ละความถ่ีมี
ระดับสัญญาณเป็นอย่างไร ซ่ึงจะทําให้สามารถพิจารณาได้ว่า สาเหตุท่ีแท้จริงของสัญญาณรบกวนมา
จากอะไร 
 เม่ือทําการสํารวจข้อมูล และทําการจดบันทึกผลท่ีได้ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ข้ันตอนต่อไปก็
คือ นําข้อมูลท่ีได้มาน้ีมาประกอบการพิจารณา เพ่ือทําการออกแบบระบบต่อไป 
 ในการจัดการระบบ MATV เดิมของอาคารให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้นั้น 
บางครั้งไม่จําเป็นต้องรื้อท้ิงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นสายอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ชุดเครื่องรับและขยายสัญญาณ และระบบแยกสัญญาณ ซ่ึงอาจนํากลับมาใช้งาน
ได้อีก มีอยู่หลายกรณีในสถานการณ์จริงท่ีทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ก่ีอย่างก็สามารถรับชม
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้แล้ว 
 สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์  (2559 : 13)  อธิบายว่า เพ่ือเป็น
การทดสอบว่าระบบ MATV เดิมท่ีมีอยู่ในอาคาร จะสามารถกระจายสัญญาณดิจิตอลไปยังเครื่องรับ
โทรทัศน์ท่ีอยู่ในห้องต่าง ๆ ได้หรือไม่ วิธีการทดสอบอย่างง่ายทําได้โดยการเลือกห้องท่ีผู้พักอาศัยได้
ติดต้ังกล่องรับสัญญาณหรือเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลไว้แล้ว และสอบถามข้อมูลว่าสามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได้หรือไม่ จํานวนช่องท่ีรับได้มีจํานวนมากน้อยเพียงใด ท่ีสําคัญควรเลือกห้องพักท่ีมี
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ตําแหน่งท่ีต้ังในอาคารท่ีแตกต่างกันมาก ๆ อีกจํานวนหน่ึงเพ่ือทําการทดสอบความเป็นไปได้ว่าบริเวณ
ท่ีอาจจะรับสัญญาณได้หรือไม่ได้ด้วย โดยอาจใช้เครื่องรับโทรทัศน์ท่ีมี DVB-T2 ในตัวหรือใช้กล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไปเสียบกับเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีติดต้ังอยู่แล้วบนผนังห้องเพ่ือ
ทดสอบก็สามารถกระทําได้ นอกจากน้ีในบางพ้ืนท่ีอาจจะมีการติดต้ังเสาส่งสัญญาณตัวใหม่เพ่ิมข้ึน 
(Additional Station) เพ่ือเพ่ิมความแรงของสัญญาณในพ้ืนท่ีนั้น ๆ กรณีแบบน้ีอาจต้องมีการติดต้ัง
สายอากาศเพ่ิมเติมเพ่ือให้ชี้ไปยังตําแหน่งใหม่ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรม Digital TV 
Service Area ของสํานักงาน กสทช. ได้เม่ือทราบข้อมูลแล้วควรทําการทดสอบให้แน่ใจก่อนจะมีการ
ติดต้ังจริง 

กําหนดอุปกรณ์หลักในเฮดเอนด์ (Head End) 
 เฮดเอนด์เป็นคําท่ีใช้เรียกระบบสายอากาศในส่วนท่ีเป็นสายอากาศและเครื่องขยายสัญญาณ
ตรงต้นทางท้ังอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีติดต้ังอยู่ในห้องหรือในตู้เดียวกันกับเครื่องขยายสัญญาณดังกล่าว    
การเลือกใช้อุปกรณ์หลักในเฮดเอนด์ คือ สายอากาศและเครื่องขยายสัญญาณน้ันจะต้องพิจารณาถึง
ความจําเป็นเป็นหลัก โดยท่ัวไปเราอาจแบ่งขนาดของระบบออกกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ระดับ (บัณฑิต 
โรจน์อารยนันท์.  2540 : 70-74) ดังน้ี คือ 
 1.  บ้านเรือนท่ัวไป ซ่ึงมักจะมีเอาต์เลตทีวีจํานวนตํ่ากว่า 10 จุดลงมา 
 2.  อพาร์ตเมนต์ หรือ คอนโดมิเนียมขนาดกลาง ซ่ึงมีเอาต์เลตทีวีตํ่ากว่า 100 จุดลงมา 
 3.  คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ หรือโรงแรม ท่ีมีเอาต์เลตทีวีมากกว่า 100 จุดข้ึนไป 
 ในเง่ือนไขอย่างเดียวกัน เช่น ระดับของสัญญาณรบกวนและภาพซ้อนไม่เป็นปัญหา         
การเลือกอุปกรณ์หลัก คือ สายอากาศและเครื่องขยายสัญญาณจะแตกต่างกันออกไป  
 1.  กรณีของบ้านเรือนท่ัวไป ท่ีมีเอาต์เลตทีวีประมาณ 10 จุด ในกรณีเช่นน้ีเราพบว่า ระดับ
สัญญาณท่ีสูงกว่า 90 dBV จะเพียงพอสําหรับการป้อนให้กับทุกจุด ดังน้ัน ถ้าเป็นบริเวณท่ีคลื่นจาก
สถานีส่งมีกําลังสูงเราอาจใช้สายอากาศท่ีมีอัตราการขยายสูงรับคลื่นให้ได้ระดับสัญญาณสูงกว่า      
90 dBV แล้วป้อนให้ระบบโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ ซ่ึงถ้าทําได้ก็นับว่าเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุด อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงตําแหน่งท่ีเราต้องการติดต้ังอาจจะมีคลื่นของบางสถานีแรงและ
บางสถานีอ่อน ซ่ึงทําให้ไม่สามารถใช้สายอากาศรับคลื่นให้มีระดับสูงกว่า 90 dBV ได้ ดังน้ัน วิธีท่ีดี
คือ ใช้เครื่องขยายสัญญาณท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าช่วย กรณีท่ีเป็นการรับภายในตัวเมือง หรือ
บริเวณชานเมือง (รัศมีจากเครื่องส่งไม่เกิน 50 กิโลเมตร) เม่ือใช้สายอากาศแบบท่ัวไป ซ่ึงมีอัตราขยาย
อยู่ในช่วง 5-10 dB จะรับสัญญาณได้สูงกว่า 60 dBV ข้ึนไป เม่ือเป็นเช่นน้ี เครื่องขยายสัญญาณ   
ก็ไม่จําเป็นต้องใช้แบบท่ีมีอัตราขยายสูงมากนัก โดยท่ัวไป เครื่องขยายสัญญาณแบบบูสเตอร์ ซ่ึงมี
อัตราการขยายอยู่ในช่วง 25-35 dB ก็สามารถใช้งานได้ โดยการพิจารณาจากอัตราการขยายของ    
บูสเตอร์แต่ละตัวเป็นหลัก 
 2.  กรณีของอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมขนาดกลาง ซ่ึงมีเอาต์เลตทีวีตํ่ากว่า 100 จุดลง
มา ในกรณีนี้เราพบว่า ระดับสัญญาณตํ่าสุดท่ีต้องการน้ันต้องสูงกว่า 100 dBV ระดับสัญญาณขนาด
น้ีโดยท่ัวไปจะไม่สามารถทํางานได้โดยใช้สายอากาศรับแบบท่ัวไปได้ เพราะฉะน้ันจึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องขยายสัญญาณเข้าช่วย วิธีการเลือกสายอากาศและเครื่องขยายสัญญาณท่ีเหมาะสม คือ      
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เลือกสายอากาศท่ีมีอัตราขยายสูงพอสมควรเพ่ือให้ระดับสัญญาณท่ีรับเข้ามาอยู่ในช่วง 70-80 dBV 
แล้วเลือกใช้เครื่องขยายสัญญาณแบบแบนด์แอมป์ ซ่ึงมีอัตราขยายอยู่ในช่วง 30-40 dB ก็จะกําลังดี 
สําหรับวิธีการกําหนดอัตราการขยายของสายอากาศท่ีจะเลือกใช้นั้น ถ้าสามารถทําการวัดได้โดยใช้
สายอากาศท่ีรู้อัตราขยายท่ีแน่นอน เช่น สายอากาศแบบไดโพลมาตรฐานกับเครื่องวัดระดับสัญญาณ
ก็จะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพราะข้อมูลท่ีได้จะถูกต้องแน่นอน เม่ือทําการวัดด้วยสายอากาศไดโพล   
มาตรฐานแล้วได้ระดับสัญญาณเป็น 60 dBV ถ้าต้องการให้ระดับสัญญาณจากสายอากาศสูงกว่า   
70 dBV ข้ึนไป ก็ต้องใช้สายอากาศท่ีมีอัตราการขยายสูงกว่า 10 dB ข้ึนไป สําหรับสายอากาศแบบ
ไดโพลมาตรฐานน้ัน ส่วนใหญ่จะทําไว้ในลักษณะสามารถปรับความยาวได้เพ่ือความสะดวกในการใช้ 
และบนก้านสายอากาศจะมีตัวเลขเขียนบอกไว้เป็นความถ่ี  เช่น 200 MHz 220 MHz เป็นต้น        
ซ่ึงหมายความว่า ถ้าดึงสายอากาศจากปล้องท่ีเล็กท่ีสุดออกไปจนถึงตัวเลขท่ีแสดงไว้ก็จะได้ความยาว
ของสายอากาศตรงกับความถ่ีใช้งานน้ัน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากค่าตัวเลขท่ีแสดงไว้ไม่ละเอียดนัก 
เพราะฉะน้ันเวลาใช้งานจริงจําเป็นต้องอาศัยการวัดความยาวของสายอากาศเป็นหลัก ความยาวท่ี
เหมาะสมน้ันคือ ความยาว 0.5 เท่าของครึ่งความยาวคลื่นของความถ่ีศูนย์กลางแต่ละช่อง ยกตัวอย่าง
เช่น ช่อง 26 ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงมีความถ่ีศูนย์กลางเป็น 514 MHz ความยาวท่ีเหมาะสม
ของสายอากาศไดโพล คือ  
 

l  =  0.95 × 
1

2
×

30000

514
 = 27.72 ซม. 

 
 เหตุท่ีต้องใช้ 0.95 คูณน้ัน เป็นเพราะว่าความยาวคลื่นในโครงสร้างของสายอากาศไดโพลสั้น 
กว่าความยาวคลื่นในอากาศ ( = c / f) ดังน้ันถ้าจะให้สายอากาศไดโพลทํางานเป็นสายอากาศครึ่ง
ความยาวคลื่นท่ีถูกต้องก็ต้องใช้ความยาวของสายอากาศท่ีได้จากวิธีคํานวณข้างต้น 
 อน่ึง สิ่งท่ีสําคัญสําหรับสายอากาศแบบไดโพลน้ันนอกจากความยาวท่ีถูกต้องแล้วสายอากาศ
ไดโพลมาตรฐานท่ีดีจะต้องมีส่วนท่ีเรียกว่า บาลัน (Balun) ท่ีตรงจุดป้อน วงจรน้ีจะทําหน้าท่ีแปลง
สายป้อนแบบบาลานซ์ (Balance) ให้เป็นแบบอันบาลานซ์ (Unbalance) ในกรณีของสายอากาศได
โพลท่ีข้ัวสายอากาศจะต้องการการป้อนจากสายแบบบาลานซ์ ซ่ึงได้แก่สายแบบทวินลีด (Twin 
Lead) เม่ือเราป้อนด้วย (หรือว่ารับคลื่นด้วย) สายแบบโคแอคเชียลซ่ึงเป็นสายแบบอันบา-ลานซ์ เรา
ต้องใช้วงจรบาลันเข้าช่วยเพ่ือให้การส่งพลังงานเป็นไปได้ราบรื่นข้ึน วงจรบาลันน้ีส่วนใหญ่จะถูก
ออกแบบให้เป็นวงจรแมทชิ่ง (Matching) ไปในตัว สําหรับสายอากาศแบบไดโพลมาตรฐานน้ี วงจร
บาลันท่ีใช้ถูกออกแบบให้ใช้ได้ในความถ่ีช่วงกว้างมาก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการออกแบบวงจร    
บาลันให้สามารถทําการแมทชิ่งในช่วงกว้าง ๆ ได้นั้นเป็นสิ่งท่ีทําได้ยากมากเพราะฉะน้ันความสามารถ
ในการแมทชิ่งน้ัน จะมีเพียงบางช่วงเท่าน้ันท่ีทําได้ดีมาก ๆ คือ ค่า VSWR ใกล้เคียงกับ 1.0 แต่ในช่วง
อ่ืน ๆ จะมีค่า VSWR ประมาณ 1.5 หรือตํ่ากว่า 2.0 ลงมา แต่ค่า VSWR ท่ีตํ่ากว่า 2.0 ลงมาน้ี จะไม่
ทําให้เกิดการสะท้อนกลับของกําลังคลื่นอย่างน่าสังเกต จึงอาจจะไม่ต้องนํามาคิดก็ได้ ดังน้ัน ถ้าใช้
สายอากาศไดโพลมาตรฐานท่ีมีวงจรบาลันติดอยู่แล้วปรับความยาวได้ถูกต้องตามความถ่ีท่ีต้องการวัด 
ค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องวัดสัญญาณก็ถือได้ว่าเป็นค่าท่ีสายอากาศไดโพลมาตรฐานรับได้ 
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 3.  กรณีของคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ หรือโรงแรมท่ีมีจํานวนเอาต์เลตทีวีมากกว่า 100 จุด
ข้ึนไป กรณีเช่นน้ี เรามักต้องการระดับสัญญาณจากเครื่องขยายท่ีสูงกว่า 115 dBV ข้ึนไป ดังน้ัน
การเลือกสายอากาศรับและเครื่องขยายสัญญาณท่ีเหมาะสม ควรใช้สายอากาศท่ีมีอัตราขยายสูงเพ่ือ
รับสัญญาณเข้ามาให้มีระดับสูงในช่วง 75-85 dBV และใช้เครื่องขยายสัญญาณแบบแชลแนลแอมป์  
ซ่ึงมีอัตราขยายอยู่ในช่วง 40-50 dB ทําการขยายเพ่ือให้ได้ระดับสัญญาณตามต้องการ 
 เก่ียวกับการเลือกตําแหน่งของเฮดเอนด์นั้น ควรจะกําหนดตําแหน่งท่ีอยู่ใกล้สายอากาศมาก
ท่ีสุด โดยท่ัวไปเราจะทําการติดต้ังสายอากาศบนชั้นดาดฟ้าของตัวตึก เพราะฉะน้ันควรติดต้ังเฮดเอนด์
ไว้ท่ีชั้นบนสุดของตัวตึก เฮดเอนด์ของระบบ MATV ธรรมดาน้ันจะไม่เปลืองท่ีมากนัก เพราะจะมีแต่
เครื่องขยายสัญญาณกับเพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์พ่วงท่ีจะเป็นอีกนิดหน่อยเท่าน้ัน จึงควรติดต้ัง
ไว้ท่ีชั้นสูงสุดของอาคารดังกล่าว เพราะจะเป็นการสะดวกและประหยัดท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็จะให้
ผลดีท่ีสุดโดยเฉพาะในกรณีท่ีอาคารสูงมาก ๆ 

วิธีคํานวณระดับสัญญาณในระบบ MATV 
 การคํานวณระดับสัญญาณในระบบ MATV นับว่าเป็นงานท่ีผู้ออกแบบจะต้องทําการคํานวณ
โดยละเอียดทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้อุปกรณ์ในข้ันต้น และยังทําเพ่ือความม่ันใจว่า
ระดับสัญญาณเอาต์เลตทีวีทุกจุดอยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงวิธีการคํานวณระดับ
สัญญาณต้ังแต่ท่ีข้ัวรับของสายอากาศ แล้วผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จนถึงปลายทางคือเอาต์เลตทีวี (บัณฑิต 
โรจน์อารยนันท์.  2540 : 74-80) ดังน้ี 
 1.  การคํานวณระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับได้ 
  ระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับได้นั้น ถ้าสามารถทําการตรวจวัดจากสถานท่ีติดต้ังจริงก็จะ
เป็นวิธีการท่ีดีและแน่นอนท่ีสุด อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะทําได้เสมอไป เช่น ทําการ
ออกแบบระบบต้ังแต่ยังไม่สร้างตึก เป็นต้น ดังน้ันจึงต้องทําการคํานวณระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับ
ได้โดยใช้วิธีต่อไปน้ี โดยการกางแผนท่ีออกเพ่ือหาระยะห่างของตําแหน่งติดต้ังจากสถานีส่งโทรทัศน์ 
ในท่ีนี้เพ่ือความสะดวกจะขอยกตัวอย่างของกรุงเทพฯ และสมมติว่าตําแหน่งติดต้ังห่างจากสถานีส่งท่ี
สนามเป้า 20 กิโลเมตร และห่างจากสถานีส่งท่ีหนองแขม 40 กิโลเมตร เราจะได้ระดับความเข้มของ
สนามไฟฟ้าท่ีตําแหน่งติดต้ังของสัญญาณช่องต่าง ๆ ได้ และจากตัวเลขท่ีได้นี้ เราจะสามารถคํานวณ
กําลังคลื่นท่ีสายอากาศไดโพลมาตรฐานรับได้โดยใช้สมการท่ี 6.1 
 
 Pa  =  PAe (6.1) 
 

 ในขณะท่ี P คือ กําลังคลื่นโทรทัศน์ท่ีตําแหน่งสายอากาศ ซ่ึงเท่ากับ 
E2

Z0
 และ Ae คือพ้ืนท่ี

ประสิทธิผล (Effective Area) ของสายอากาศซ่ึงเท่ากับ 
λ

2

4π
G โดยท่ี G เป็นอัตราขยายของ

สายอากาศไดโพลเม่ือเปรียบเทียบกับแหล่งกําเนิดคลื่นแบบจุดซ่ึงเท่ากับ 1.64 เท่า ดังน้ันสมการ     
ท่ี 6.1 เม่ือแทนค่าต่าง ๆ เหล่าน้ีลงไปจะได้เป็นสมการท่ี 6.2 
 



155 
 

 Pa =  
E2

Z0
×
λ

2

4π
×1.64 (W) (6.2) 

 
 และเน่ืองจากอิมพีแดนซ์ของสายอากาศไดโพลเป็น 75 โอห์ม ดังน้ัน เม่ือใช้วงจรบาลันซ่ึงทํา
หน้าท่ีแมทช์อิมพีแดนซ์กับโหลด 75 โอห์ม แล้ว Pa จะเขียนในรูปของระดับสัญญาณ V ได้เป็นสมการ
ท่ี 6.3 
 

 Pa = 
V2

75
 (W) (6.3) 

 
 ดังน้ันจากสมการ (6.2) และสมการ (6.3) เราจะสามารถหาระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับได้

จากความเข้มของสนามไฟฟ้า (E) หรือจากกําลังคลื่นท่ีตําแหน่งติดต้ัง 
E2

Z0
 ได้เป็นสมการท่ี 6.4 ดังน้ี  

 

  V = �75×
E2

Z0
×
λ

2

4π
×1.64�

1/2

 (V) 

  = �75×
E2

���π
×
λ

2

4π
×1.64�

1/2

 (V) 

  = �75×
1

30
×1.64�

1/2
×E×

λ

4π
 (V) (6.4) 

 
 จากสมการ (6.4) จะเห็นได้ว่า ระดับสัญญาณ V ท่ีสายอากาศไดโพลรับได้นั้น นอกจากจะ
แปรตรงกับความเข้มของสนามไฟฟ้าแล้วยังแปรตรงกับความยาวคลื่นด้วย น่ันคือ ถ้าความเข้มของ
สนามไฟฟ้าเท่ากัน สัญญาณช่องตํ่าซ่ึงมีความถ่ีตํ่ากว่าแต่ความยาวคลื่นยาวกว่า จะรับสัญญาณได้
ระดับสูงกว่า ลักษณะดังกล่าวน้ีอาจกล่าวได้ว่า เป็นข้อดีข้อหน่ึงของการใช้ความถ่ีช่องตํ่า โดยสามารถ
สรุประดับสัญญาณท่ีสายอากาศไดโพลได้รับจากการคํานวณ ดังตารางท่ี 6.2 
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ตารางท่ี 6.2 ระดับสัญญาณท่ีสายอากาศไดโพลรับได้ ณ ตําแหน่งติดต้ังท่ีห่างจากสถานีส่งท่ี     
สนามเป้า 20 กิโลเมตร และห่างจากสถานีส่งท่ีหนองแขม 40 กิโลเมตร 

 

ช่อง 
ความเข้มของ 

สนามไฟฟ้า E(V/m) 
ความยาวคลื่น 
(m) 

ระดับสัญญาณ V 
V dBV 

3 
5 
7 
9 

0.11 x 106 

0.17 x 106 

0.14 x 106 

0.10 x 106 

5.22 
1.69 
1.57 
1.46 

0.9 x 105 
0.45 x 105 
0.35 x 105 
0.24 x 105 

99 
93 
91 
87 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 75) 
 
 จากตารางท่ี 6.2 เม่ือแทนค่า E ของช่องต่าง ๆ ลงไปตามเง่ือนไขระยะห่างจากสถานีดังกล่าว
ข้างต้นและแทนค่า  ตามความถ่ีศูนย์กลางของแต่ละช่อง แล้วคํานวณระดับสัญญาณท่ีสายอากาศ
ไดโพลมาตรฐานรับได้ เม่ือได้ค่าแล้วผู้ออกแบบก็จะสามารถกําหนดอัตราขยายของสายอากาศท่ีจะใช้
ตามความจําเป็นได้ และเม่ือใช้สายอากาศท่ีมีอัตราขยายเทียบสายอากาศแบบไดโพลมาตรฐานแล้ว 
สูงกว่า A dB ระดับสัญญาณท่ีสายอากาศน้ันรับได้ก็จะสามารถคํานวณได้โดยการบวกค่า A dB เข้า
ไปท่ีระดับสัญญาณท่ีคิดเป็น dBV เช่น ถ้าใช้สายอากาศรับท่ีมีอัตราการขยาย 6 dB สําหรับช่อง 9 
ระดับสัญญาณท่ีรับได้จะเป็น 87 dBV + 6 dB = 93 dBV เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลจากตารางท่ี 6.2  
เป็นเพียงกรณีตัวอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ในกรณีท่ัวไปก็สามารถคํานวณได้ด้วยวิธีการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ค่าระดับสัญญาณท่ีวัดได้จริงจะตํ่ากว่าน้ีเสมอ เน่ืองจากมีการสูญเสียกําลังคลื่นในบรรยากาศระหว่าง
ทางจึงอาจจะต้องเผื่อการลดตํ่าลงประมาณ 5 dB หรือมากกว่าโดยข้ึนอยู่กับระยะทางและเง่ือนไข
ของภูมิประเทศ 
 2.  การคํานวณระดับสัญญาณท่ีตําแหน่งต่าง ๆ ในระบบ 
   ในการคํานวณหาระดับสัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีนั้น เราจะเป็นต้องคํานวณหาระดับ
สัญญาณระหว่างทางท่ีจุดต่าง ๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือสัญญาณส่งผ่านมาตามสายนําสัญญาณ หรือผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สปลิตเตอร์ แท็ปออฟ จะมีระดับลดทอนลงเช่นเดียวกัน นอกจากน้ันยังมีสิ่งท่ีต้อง
คํานึงอีกประการหน่ึง คือ สัญญาณช่องสูงจะมีการสูญเสียในสายนําสัญญาณและในอุปกรณ์สูงกว่า
สัญญาณช่องตํ่า ดังน้ันในการคํานวณเพ่ือตรวจสอบดูว่าระดับสัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีเพียงพอหรือไม่
น้ัน เราจะคํานวณจากความถ่ีของช่องสูงท่ีสุดในระบบเพ่ือประกันว่าช่องสูงจะใช้งานได้ และถ้าระบบ
ท่ีกําลังคิดอยู่นั้นเป็นระบบใหญ่ คือ มีอุปกรณ์ระหว่างทางมากข้ึน และมีสายยาวมาก เราจะทําการ
คํานวณระดับสัญญาณของช่องตํ่าด้วย โดยเฉพาะช่องตํ่าน้ันอยู่ในแบนด์ I (Band I) ท้ังน้ีก็เพ่ือประกัน
เช่นเดียวกันว่าระดับสัญญาณของช่องตํ่าท่ีเอาต์เลตทีวีจะไม่สูงเกินกว่าค่าท่ีเครื่องรับโทรทัศน์ต้องการ 
คือประมาณ 80 dBV อย่างไรก็ตาม สําหรับระบบเล็ก ๆ คือ ระบบท่ีตํ่ากว่า 10 จุดลงมาอาจไม่ต้อง
คิดละเอียดอย่างน้ันก็ได้ เพราะระดับสัญญาณของช่องสูงและช่องตํ่าจะแตกต่างกันไม่มากอยู่แล้ว 
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 ระบบ MATV แบบง่าย ๆ ของบ้าน 2 ชั้น ซ่ึงมีเอาต์เลตทีวีท้ังหมด 8 จุด อยู่ชั้นบนและ     
ชั้นล่าง 4 จุดเท่ากัน การกําหนดอุปกรณ์และความยาวของสาย โดยใช้เง่ือนไขในตารางท่ี 6.2 สําหรับ
การคํานวณ โดยเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 6.2 จะเห็นได้ว่าถ้าช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9             
ใช้สายอากาศรับท่ีมีอัตราขยายเป็น 3 dB, 5 dB, 5 dB และ 6 dB ตามลําดับ สัญญาณของแต่ละช่อง
ท่ีรับได้จะสูงกว่า 85 dBV ถึงแม้จะเผื่อการสูญเสียระหว่างทางไป 5 dB ดังน้ันถ้าใช้สายอากาศตาม
น้ีเราจะสามารถป้อนระบบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ ในการคํานวณระดับสัญญาณท่ีจุด  
ต่าง ๆ ในระบบน้ันเราต้องรู้ค่าการบ่ันทอนสัญญาณของสายนําสัญญาณและอุปกรณ์ท่ีใช้ ในท่ีนี้เราจะ
สมมติว่าใช้สายนําสัญญาณชนิด 5C-2V ซ่ึงมีค่าการบ่ันทอนสัญญาณ 13 dB ต่อ 100 เมตร ท่ีความถ่ี
ช่อง 9 และคอมไบเนอร์มีการบ่ันทอนสัญญาณ 1 dB สําหรับสปลิตเตอร์แบบ 2 ทาง และ 4 ทาง     
มีการบ่ันทอนสัญญาณเป็น 4 dB และ 8 dB ตามลําดับ ดังภาพท่ี 6.2  
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6.2  ตัวอย่างการคํานวณระดับสัญญาณของระบบ MATV ขนาดเล็ก 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 77) 
 
 จากข้อมูลในภาพท่ี 6.2 เราจะสามารถดําเนินการคํานวณระดับสัญญาณของช่อง 9 ตามจุด
ต่าง ๆ ดังน้ี คือ 
 1.  ท่ีตําแหน่งก่อนเข้าคอมไบเนอร์ ระดับสัญญาณจะเป็น  
 
  85 dBV - 13 × 

2

100
 dB = 84.74 dBV 
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 2.  ท่ีตําแหน่งออกจากคอมไบเนอร์ ระดับสัญญาณจะเป็น 
 
  84.74 dBV - 1 dB = 83.74 dBV 
 
 3.  ท่ีตําแหน่งก่อนเข้าสปลิตเตอร์ 2 ทาง ระดับสัญญาณจะเป็น 
 
  83.74 dBV - 13 × 

10

100
 dB = 82.44 dBV 

 
 4.  ท่ีตําแหน่งออกจากสปลิตเตอร์ 2 ทาง ระดับสัญญาณจะเป็น 
 
  82.44 dBV - 4 dB = 78.44 dBV 
 
 5.  ท่ีตําแหน่งออกจากสปลิตเตอร์ 4 ทาง บนชั้นสอง เน่ืองจากสปลิตเตอร์ 2 ทาง      
และสปลิตเตอร์ 4 ทางบนชั้นสองอยู่ใกล้กันมาก จึงทําให้ระดับสัญญาณท่ีขาออกของสปลิตเตอร์     
2 ทางเท่ากับท่ีขาเข้าของสปลิตเตอร์ 4 ทาง เพราะฉะน้ัน จะได้รับสัญญาณเป็น 
 
  78.44 dBV - 8 dB = 70.44 dBV 
 
 6.  ท่ีปลั๊กเอาต์เลตทีวีท่ีพ่วงสายยาว 10 เมตร จะมีระดับสัญญาณดังน้ี 
 
  70.44 dBV - 13 × 

5

100
 dB = 69.14 dBV 

 
 7.  ท่ีปลั๊กเอาต์เลตทีวีท่ีต้องเดินสายยาว 20 เมตร จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  70.44 dBV - 13 × 

20

100
 dB = 67.84 dBV 

 
 8.  ท่ีขาเข้าของสปลิตเตอร์ 4 ทางท่ีชั้นล่าง จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  78.44 dBV - 13 × 

10

100
 dB = 77.79 dBV 

 
 9.  ท่ีขาออกของสปลิตเตอร์ 4 ทาง จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  77.79 dBV - 8 dB = 69.79 dBV 
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 10.  ท่ีปลั๊กเอาต์เลตทีวีท่ีเดินสาย 10 เมตร จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  69.79 dBV - 13 × 

10

100
 dB = 68.49 dBV 

 
 11.  ท่ีปลั๊กเอาต์เลตทีวีท่ีเดินสาย 20 เมตร จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  69.79 dBV - 13 × 

20

100
 dB = 67.19 dBV 

 
 จากการคํานวณข้างบน จะเห็นได้ว่าระดับสัญญาณช่อง 9 ท่ีเอาต์เลตทีวีทุกจุดจะมีระดับสูง
กว่า 65 dBV ข้ึนไป ซ่ึงนับว่าใช้ได้ ถ้าระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับได้เป็น 90 dBV คือสูงข้ึน    
5 dB ค่าระดับสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ ก็จะสูงข้ึน 5 dB ซ่ึงก็จัดว่ายังใช้ได้ดีเพราะระดับของสัญญาณท่ี
เอาต์เลตทีวีจะเป็นประมาณ 73 dBV แต่ถ้าระดับสัญญาณสูงถึง 95 dBV ข้ึนไป ระดับสัญญาณ
ของช่อง 9 ท่ีเอาต์เลตทีวีจะเป็นประมาณ 78 dBV ซ่ึงใกล้เคียงกับค่าสูงสุด ในกรณีนี้ถึงแม้ว่าช่อง 9 
จะไม่เป็นปัญหา แต่ช่อง 3 อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะระดับสัญญาณจะสูงกว่า 80 dBV ในทาง
กลับกัน ถ้าระดับสัญญาณท่ีสายอากาศเป็น 80 dBV ก็จะได้ระดับสัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีตัวสุดท้าย
ประมาณ 62 dBV ซ่ึงจัดว่าค่อนข้างตํ่าอาจทําให้การรับสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพได้ 
 กรณีท่ีตําแหน่งติดต้ังระบบสายอากาศเป็นตําแหน่งท่ีคลื่นจากสถานีส่งไม่สูงนัก ถ้าเรา
ต้องการใช้สายอากาศท่ีมีอัตราขยายสูง ๆ เพ่ือรับคลื่นให้ได้ระดับสูง ๆ แล้วนําไปป้อนโดยตรงแก่
ระบบ บางครั้งเราอาจจะต้องใช้สายอากาศท่ีมีอัตราการขยายสูงมาก ๆ ซ่ึงมีราคาแพงท้ังสายอากาศ
เองและค่าติดต้ังสายอากาศ ในกรณีเช่นน้ีจึงเป็นการเหมาะสมกว่าท่ีจะเลือกใช้สายอากาศแบบอัตรา
การขยายไม่สูงนักให้รับคลื่นได้ คิดเป็นระดับสัญญาณประมาณ 65 dBV แล้วจึงใช้บูสเตอร์ท่ีมี
อัตราขยายประมาณ 25 dB ขยายสัญญาณน้ัน  
 ตัวอย่างระบบ MATV ของอาคาร 5 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นมีตําแหน่งติดต้ังเอาต์เลตทีวีตรงกันใน
แนวด่ิง ในเง่ือนไขเช่นน้ีจะเป็นการสะดวกและประหยัดมากเม่ือใช้เอาต์เลตทีวีแบบต่ออนุกรม 
เน่ืองจากในแต่ละชั้นมี 4 ยูนิต รวม 20 ยูนิต ในกรณีน้ีเราต้องการระดับสัญญาณท่ีต้นทางสูงกว่า    
95 dB ข้ึนไป เพราะฉะน้ันอุปกรณ์เฮดเอนด์จึงควรเลือกใช้สายอากาศท่ีมีอัตราขยายพอสมควร      
ให้สามารถรับคลื่นของโทรทัศน์ได้ประมาณ 75 dBV สําหรับสายอากาศของวิทยุเอฟเอ็มน้ันใช้
แบบครอสไดโพล หรือแบบลูปวงกลมท่ีสามารถรับคลื่นได้รอบทิศทาง สําหรับเครื่องขยายสัญญาณ
น้ันให้ใช้มัลติแบนด์แอมป์ท่ีมีอัตราขยายประมาณ 30 dB ซ่ึงจะทําให้ได้สัญญาณเอาต์พุตสูงสุดเป็น 
105 dBV  ในการคํานวณเราจะใช้ระดับสัญญาณเอาต์พุต 100 dBV ดังภาพท่ี 6.3 
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ภาพท่ี 6.3  ตัวอย่างการคํานวณระดับสัญญาณของระบบ MATV ท่ีใช้เอาต์เลตทีวีแบบอนุกรม 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 79) 
 
 จากภาพท่ี 6.3 สมมติว่า สามารถทําการแยกป้อนทางซ้ายและขวาอย่างสมมาตรกัน 
เพราะฉะน้ันการคํานวณระดับสัญญาณก็คํานวณทางด้านใดด้านหน่ึงก็เพียงพอ ถ้าให้สายท่ีใช้เป็น
แบบ 5C-2V ซ่ึงมีการสูญเสีย 10 dB ต่อ 100 เมตร ท่ีช่อง 9 จะสามารถคํานวณระดับสัญญาณท่ีจุด
ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 
 1.  ท่ีเอาต์พุตของเครื่องขยายสัญญาณ 100 dBV 
 2.  ท่ีตําแหน่งก่อนเข้าสปลิตเตอร์ 4 ทาง จะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  100 dBV - 13 × 

10

100
 dB = 98.7 dBV 

 
 3.  ท่ีเอาต์พุตของสปลิตเตอร์ 4 ทาง ถ้าเลือกใช้สปลิตเตอร์ 4 ทางท่ีมีการสูญเสียเป็น 7.5 dB 
จะได้ระดับสัญญาณเป็น 
 
  98.7 dBV - 7.5 dB = 91.2 dBV 
 
 4.  ท่ีตําแหน่งก่อนเข้าเอาต์เลตทีวีตัวหน่ึงในสายด้านใกล้ ระดับสัญญาณจะเป็นดังน้ี 
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  91.2 dBV - 13 × 
15

100
 dB = 89.29 dBV 

 
 5.  ท่ีเอาต์เลตทีวีชั้นบนสุด ถ้าเลือกใช้เอาต์เลตทีวีแบบอนุกรมท่ีมีการลดทอนตํ่าท่ีข้ัวเอาต์
เลตเป็น 15 dB และค่าการสูญเสียในตัวเอาต์เลตทีวีเป็น 1.5 dB เหมือนกันทุกตัว เราจะได้ระดับ
สัญญาณเป็นดังน้ี 
 
  89.25 dBV - 15 dB = 74.25 dBV 
 
 6.  ท่ีเอาต์เลตทีวีตัวถัดลงมา ระดับสัญญาณท่ีตําแหน่งน้ีจะเท่ากับระดับสัญญาณท่ีตําแหน่ง
ใน (5) ลบด้วย ค่าการสูญเสียในเอาต์เลตตัวบน และค่าการสูญเสียในสาย ดังน้ันจึงได้ระดับสัญญาณ
เป็น 
 
  74.25 dBV - 1.5 dB - 13 × 

3

100
 dB = 72.36 dBV 

 
 7.  ท่ีเอาต์เลตทีวีตัวท่ี 3 จากชั้นบน ระดับสัญญาณจะคํานวณได้ในทํานองเดียวกับตําแหน่ง 
(6) และจะได้ระดับสัญญาณเป็นดังน้ีคือ 
 
  72.36 dBV - 1.5 dB - 13 × 

3

100
 dB = 70.47 dBV 

 
 8. ท่ีเอาต์เลตตัวท่ี 4 จากชั้นบน จะได้ระดับสัญญาณเป็น  
 
  70.47 dBV - 1.5 - 13 × 

3

100
 dB = 68.58 dBV 

 
 9. ท่ีเอาต์เลตตัวล่างสุด จะได้ระดับสัญญาณเป็น 
 
  68.58 dBV - 1.5 - 13 × 

3

100
 dB = 66.69 dBV 

 
 10.  ท่ีเอาต์เลตตัวบนสุดในสายท่ี 2 เม่ือพิจารณาจากแบบแล้ว ระดับสัญญาณท่ีตําแหน่ง 
(10) จะต่างกับท่ีตําแหน่ง (5) เท่ากับการสูญเสียในสายท่ีแตกต่างกันอยู่ 10 เมตร ดังน้ัน ระดับ
สัญญาณท่ี 10 เมตร จะเป็น 
 
  74.25 dBV - 13 × 

10

100
 dB = 72.95 dBV 
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 11. ในทํานองเดียวกัน ท่ีตําแหน่ง (10) จะต่างกับตําแหน่ง (6) อยู่ 1.3 dB เพราะฉะน้ัน          
ท่ีตําแหน่งน้ีจะมีระดับสัญญาณเป็น 
 
  72.36 dBV - 1.3 dB = 71.06 dBV 
 
 12. มีระดับสัญญาณเป็น 
 
  ข้อ 7 - 1.3 dB = 70.47 - 1.3 = 69.17 dBV 
 
 13. มีระดับสัญญาณเป็น 
 
  ข้อ 8 - 1.3 dB = 68.85 - 1.3 = 67.55 dBV 
 
 14. มีระดับสัญญาณเป็น 
 
  ข้อ 9 - 1.3 dB = 66.69 - 1.3 = 65.39 dBV 
 
 อน่ึง ท่ีเอาต์เลตทีวีตัวปลายสุดในแต่ละสายจะต้องต่อไว้ด้วยความต้านทาน 75 โอห์ม       
เพ่ือป้องกันการสะท้อนของสัญญาณท่ีปลายสาย 

การออกแบบระบบ MATV 
 เม่ือเข้าใจวิธีการคํานวณระดับสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ ของระบบได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปเป็นการ
ออกแบบระบบ ซ่ึงจะมีข้ันตอนและวิธีการออกแบบระบบ MATV เพ่ือให้ผู้เรียนได้นํามาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบต่อไป 
 ข้ันตอนและวิธีการออกแบบระบบ MATV จากข้ันตอนและวิธีการดังกล่าวน้ี เราจะนํามา
รวบรวมเขียนเป็นแบบท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน แบบท่ีสมบูรณ์จะประกอบด้วยไดอะแกรม 3 อย่าง 
ต่อไปน้ี (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 83-85) คือ 
 1.  บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ซ่ึงเป็นไดอะแกรมท่ีระบุรายละเอียดของวิธีการรับ
และป้อนสัญญาณของระบบโดยระบุอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบท้ังหมดพร้อมท้ังการเชื่อมโยงระหว่าง
อุปกรณ์ต่าง ๆ น้ัน โดยเขียนในลักษณะ ดังภาพท่ี 6.4  
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ภาพท่ี 6.4  ตัวอย่างบล็อกไดอะแกรม MATV  
ท่ีมา : MATV  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2.  ไดอะแกรมของระดับสัญญาณ (Signal Level Diagram) ซ่ึงเป็นไดอะแกรมท่ีแสดงระดับ
ของสัญญาณต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
 3.  ไดอะแกรมของการเดินสาย (Wiring Diagram) ซ่ึงเป็นไดอะแกรมท่ีระบุรายละเอียดของ
การเดินสาย ซ่ึงรวมถึงการเดินท่อร้อยสายและการติดต้ังบ็อกซ์สําหรับติดอุปกรณ์ท้ังหลาย 
 ไดอะแกรมของการเดินสายน้ัน จะใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกับในระบบไฟฟ้ากําลัง และ
ไฟแสงสว่างธรรมดา กล่าวคือ การกําหนดขนาดของท่อร้อยสาย จะพิจารณาจากขนาดของสายและ
จํานวนสายท่ีใช้ โดยให้พ้ืนท่ีหน้าตัดของสายรวมกันตํ่ากว่า 30% ของพ้ืนท่ีหน้าตัดท่อ แสดงขนาดของ
ท่อและชนิดของสายพร้อมท้ังจํานวนเส้นท่ีสามารถร้อยได้ สําหรับขนาดของบ็อกซ์นั้นก็พิจารณาจาก
ขนาดและจํานวนของอุปกรณ์ท่ีจะทําการติดต้ัง เช่น ถ้าติดต้ังสปลิตเตอร์ หรือแท็ปออฟตัวเล็ก ๆ 
เพียงตัวเดียวก็อาจจะใช้บ็อกซ์ขนาด 4x4x2 น้ิว ได้ เป็นต้น และตัวอย่างของการออกแบบใน
คอนโดมิเนียมและโรงแรม ซ่ึงเป็นระบบ MATV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ กรณีของโรงแรมน้ัน
เน่ืองจากมีปล่อง (Shaft) เดินท่อและเดินสายอยู่จึงสามารถใช้การป้อนในแนวด่ิงได้ โดยเดินสายเมน
ลงทางปล่องดังกล่าวน้ี ดังตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3  ขนาดของท่อร้อยสาย กับชนิดและจํานวนเส้นของสาย 
 

ขนาดท่อ (มม.) ชนิดและจํานวนสาย 
15 
19 
25 
31 
39 

 3C - 2V x 1 
 3C - 2V x 2 5C - 2V x 1 
 5C - 2V x 2 7C - 2V x 1 
 5C - 2V x 3 7C - 2V x 1
 7C - 2V x 2  

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 83) 

การออกแบบระบบ CATV 
ระบบ CATV  ซ่ึงย่อมาจาก  Community Antenna Television System  เป็นระบบ

สายอากาศร่วม เช่นเดียวกับระบบ MATV แต่มีส่วนรวมท่ีแตกต่างกันคือ ระบบ MATV น้ัน        
เป็นระบบการป้อนสัญญาณในตัวอาคารเดียว ในขณะท่ีระบบ CATV จะเป็นการป้อนสัญญาณใน
บริเวณท่ีกว้าง ๆ เช่น ป้อนเป็นหมู่บ้าน หรือ เป็นเมือง เป็นต้น ดังน้ัน โดยท่ัวไประบบ CATV จึงมี
ขนาดใหญ่กว่าระบบ MATV  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ก็จะแข็งแรงทนทานกว่าท่ีใช้ในระบบ MATV 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง โครงสร้าง หลักการออกแบบ การคํานวณระดับสัญญาณ และตัวอย่างของระบบ 
CATV โครงสร้างของระบบ CATV ไว้  (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 87-88) ดังน้ี 

ระบบ CATV ซ่ึงเป็นระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายนําสัญญาณไปตามบ้านเป็นระบบส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ท่ีใช้กันมานานแล้วเช่นเดียวกัน โดยใช้ในการส่งในหมู่บ้าน หรือในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีไม่
มากนัก ปัจจุบันระบบน้ีนอกจากจะใช้ในลักษณะดังกล่าวน้ัน ยังใช้ในการแก้ปัญหาการรับภาพไม่ได้ใน
ตัวเมืองท่ีมีตึกสูง ๆ ด้วย ในบางประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ได้มีกฎหมายเก่ียวกับเรื่องน้ี  โดยบังคับ
ให้ผู้ท่ีทําการก่อสร้างตึกสูง ๆ ท่ีมีผลทําให้บ้านเรือนละแวกน้ันรับภาพโทรทัศน์ไม่ได้ (รับไม่ได้เพราะ
สัญญาณอ่อนมาก หรือมีภาพซ้อน) จะต้องติดต้ังระบบ CATV เพ่ือป้อนสัญญาณโทรทัศน์ให้กับ
บ้านเรือนท่ีได้รับผลกระทบน้ัน ดังน้ันผู้สร้างตึกจะต้องทําการสํารวจท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคสนาม
ในการกําหนดบริเวณท่ีจะต้องทําการป้อน CATV ให้ตามกฎหมาย  

ตามลักษณะการใช้งานดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ระบบ CATV  มีลักษณะแตกต่างกับระบบ 
MATV 2 ประการด้วยกัน คือ 
 1.  ความยาวของสายนําสัญญาณจากเฮดเอนด์จนถึงปลายทางจะมีความยาวมากกว่าใน
ระบบ MATV กล่าวคือ ในระบบ MATV  ความยาวของสายจากเฮดเอนด์ถึงเอาต์เลตทีวีปลายทางท่ี
อยู่ไกลท่ีสุดมักจะอยู่ในหลัก 100 เมตร ถึง 200 เมตร เป็นส่วนใหญ่ แต่ในระบบ CATV น้ัน ความ
ยาวน้ีอาจจะเป็นหลายร้อยเมตรหรืออยู่ในหลักของกิโลเมตร เป็นต้น 
 2.  การเดินสายและการติดต้ังอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ภายนอกอาคาร 
  ข้อแตกต่าง 2 ประการดังกล่าวน้ี ทําให้ระบบ CATV ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน         
และอุปกรณ์ท่ีใช้ก็ต้องแข็งแรงทนทานกว่าท่ีใช้ในระบบ MATV อุปกรณ์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่วนใหญ่ คือ   
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เครื่องขยายสัญญาณแบบต่าง ๆ ท่ีจะต้องเพ่ิมเข้าไปในระบบเพ่ือขยายสัญญาณท่ีลดตํ่าลงให้สูงข้ึน 
การลดตํ่าลงของระดับสัญญาณน้ัน เฉพาะส่วนท่ีลดตํ่าลงเน่ืองจากความยาวของสายนําสัญญาณก็จะ
มีไม่น้อย ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าสายจากเฮดเอนด์ถึงปลายทางยาว 500 เมตร และใช้สายท่ีมีการสูญเสีย      
8 dB/100 เมตร  ท่ีความถ่ีช่องสูงสุดท่ีใช้งาน ก็หมายความว่า เฉพาะการสูญเสียในสายจะเป็น 40 
dB เม่ือรวมกับการสูญเสียในอุปกรณ์อ่ืน ๆ ก็จะมีค่าสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะสูงถึง 60-70 dB หรอือาจจะ
มากกว่า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับจํานวนหลังคาเรือนท่ีต้องการป้อน  และเน่ืองจากสัญญาณเอาต์พุตจากเครื่อง
ขยายในเฮดเอนด์ เป็นประมาณ 115-120  dBV จึงทําให้ระดับสัญญาณท่ีปลายทางตํ่าเกินไป ผลก็
คือ ต้องติดต้ังเครื่องขยายสัญญาณระหว่างทาง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ CATV 
 การป้อนสัญญาณในระบบ CATV น้ัน เน่ืองจากเป็นการป้อนสัญญาณท่ีเป็นพ้ืนท่ีกว้าง ๆ 
และจํานวนเอาต์เลตทีวีก็อาจจะมีจํานวนเป็นหลาย ๆ ร้อย หรือ หลาย ๆ พันจุดก็ได้ นอกจากน้ัน    
การเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ยังอยู่ภายนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันอุปกรณ์จึงจําเป็นต้องมี
คุณสมบัติท่ีดี และแข็งแรงทนทานกว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ MATV ธรรมดา ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ CATV  โดยแยกเป็นอุปกรณ์ในเฮดเอนด์ อุปกรณ์ท่ีใช้
ระหว่างทาง สายนําสัญญาณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 88-92) ดังน้ี 

1.  อุปกรณ์ในเฮดเอนด์ อาจแยกออกเป็นสายอากาศและอุปกรณ์ส่วนอ่ืนท่ีอยู่ในห้อง       
เฮดเอนด์ โดยคํานึงถึงสายอากาศท่ีใช้ในระบบ CATV  น้ัน โดยท่ัวไปมักจะต้องมีคุณสมบัติดีเป็น
พิเศษ ท้ังน้ีเพราะเม่ือคํานึงถึงลักษณะการใช้งานท่ีต้องรับสัญญาณในบริเวณท่ีมีความเข้มของ
สัญญาณตํ่า หรือบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนสูงในกรณีท่ีใช้รับในบริเวณท่ีมีสัญญาณตํ่า เช่น ในหมู่บ้าน 
ชานเมือง หรือนอกเมืองท่ีห่างจากสถานส่งเป็นระยะทางหลาย ๆ สิบกิโลเมตรข้ึนไป  หรือในบริเวณท่ี
อยู่ในหุบเขา ในกรณีเช่นน้ี อาจจะต้องต้ังเสาสูงสําหรับติดปีกสายอากาศ โดยท่ีความสูงของเสาจะ
ข้ึนอยู่กับระยะห่างจากสถานีส่ง และความสูงของสิ่งกีดขวาง นอกจากน้ันสายอากาศท่ีติดต้ังก็จะต้อง
มีอัตราขยายสูง ๆ เพ่ือให้ระดับสัญญาณท่ีได้รับได้จากสายอากาศสูงเพียงพอท่ีจะนําไปใช้งานต่อไป   
ดังภาพท่ี 6.5  

 

 
 
ภาพท่ี 6.5  การติดต้ังสายอากาศบริเวณท่ีมีสัญญาณตํ่า 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 89) 
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 สัญญาณท่ีรับได้จะข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนอีเลเมนต์ของสายอากาศและอัตรา
การขยายของสัญญาณ ดังภาพท่ี 6.6 
 

 
 

ภาพท่ี 6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยายและจํานวนอีเลเมนต์ของสายอากาศ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 89) 
 
 อย่างไรก็ตามอัตราขยายของสายอากาศน้ีจะสูงข้ึนตามจํานวนของอีเลเมนต์ท่ีใช้ กล่าวคือ
ในช่วงต้น ๆ  การเพ่ิมจํานวนอีเลเมนต์จะทําให้อัตราขยายเพ่ิมข้ึนน้อยลง จึงทําให้กรณีท่ีต้องการ
อัตราขยายสูงมาก ๆ แทนท่ีจะใช้วิธีเพ่ิมจํานวนอีเลเมนต์เราจะใช้วิธี สแตค (Stack) สายอากาศ คือ 
นําเอาสายอากาศท่ีมีโครงสร้างเหมือนกันมาเรียงกันในลักษณะท่ีเหมาะสม คือ จะเรียงซ้อนกันใน
แนวต้ัง หรือเรียงตามแนวนอน ในกรณีท่ีนํามาสเตคกันน้ี อัตราขยายของสายอากาศจะสูงข้ึนจาก
สายอากาศแผงเดียวเป็น n เท่า เม่ือ n เป็นจํานวนแผงท่ีนํามาสแตคกันน่ันคือ ถ้าสายอากาศแผง
เดียวมีอัตราขยายเป็น G เท่า เม่ือสแตคกัน n แผง ก็จะมีอัตราขายเป็น nG เท่า หรือเม่ือคิดเป็น dB 
แล้ว อัตราขยายจะสูงข้ึน 10 log n (dB) ดังภาพท่ี 6.7 
 
 

 
 (ก) เรียงในแนวต้ัง (ข) เรียงในแนวนอน (มองจากด้านบน) 
 
ภาพท่ี 6.7  การสแตคสายอากาศ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 90) 
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 ในการคํานวณอัตราการขยายเม่ือนําแผงมาสแตคกัน จะได้ค่าอัตราการขยายดังตารางท่ี 6.4  
 
ตารางท่ี 6.4  อัตราขยายท่ีสูงข้ึนเม่ือสแตค n แผง 
 

n s อัตราขยายท่ีสูงข้ึน (dB) 
2 
3 
4 
6 
8 
12 
16 
24 
32 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

3 
4.8 
6 

7.8 
9 

10.8 
12 

13.8 
15 

หมายเหตุ n = 2s 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 90) 
 
 จากตารางท่ี 6.4 แสดงอัตราขยายท่ีสูงข้ึนเม่ือคิดเป็น dB จากตารางจะเห็นได้ว่าในช่วง n มี
ค่าน้อยอัตราขยายจะเพ่ิมข้ึนค่อนข้างสูง แต่เม่ือ n มีค่าสูงข้ึนโดยเฉพาะสูงกว่า 8 ข้ึนไป อัตราขยายท่ี
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดตํ่าลงมาก  ท้ังน้ีก็เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมอยู่ในรูป 10 log n (dB) น้ันเอง และถ้า 
n เขียนได้เป็น 2 โดยท่ี s เป็นเลขจํานวนเต็ม เราจะได้อัตราขยายท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น ดังสมการท่ี 6.5 
 
  10 log n = 10 log 2 = sx10 log 2 dB (6.5) 

 
 และเน่ืองจาก 10 log 2 dB = 3dB น้ัน คือ การท่ีจะให้ได้อัตราขยายเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 3 dB น้ัน 
จํานวนแผงจะต้องเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวทุก ๆ ครั้ง ซ่ึงจะสังเกตได้จากตารางท่ี 6.4 เช่นเดียวกัน 
 จากลักษณะการเพ่ิมข้ึนของอัตราขยายตามจํานวนอีเลเมนต์ ดังภาพท่ี 6.7 และเพ่ิมข้ึนตาม
จํานวนแผงตามตารางท่ี 6.4 ดังน้ัน ในกรณีท่ีต้องการอัตราขยายสูงจึงมักนําสายอากาศท่ีมีจํานวน 
อีเลเมนต์ประมาณ 10 อีเลเมนต์ ซ่ึงมีอัตราขยายประมาณ 12 dB มาทําการสแตคกัน และถ้าต้องการ
อัตราขยายท้ังหมดเป็น 18 dB หรือเพ่ิมข้ึน 6 dB ก็จะต้องสแตค 4 แผงด้วยกัน เป็นต้น อน่ึงในการ
รวมสัญญาณจากเสาอากาศ คล้าย ๆ แผงน้ันต้องใช้อุปกรณ์รวมสัญญาณ ซ่ึงปกติจะมี 2 ทาง และ
แบบ 4 ทาง ดังภาพท่ี 6.8 
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 (ก) แบบ 2 ทาง (ข) แบบ 4 ทาง 
 
ภาพท่ี 6.8  อุปกรณ์รวมสัญญาณ 
ท่ีมา : BNC T Connector  (2017 : 1) 
 
 ในกรณีท่ีสัญญาณจากสายอากาศสูงเพียงพอท่ีจะนําไปป้อนแชลแนลแอมป์ต่อไปก็ไม่มีปัญหา
อะไร แต่ถ้าระดับสัญญาณท่ีได้รับตํ่ากว่าเกินไป เช่น ตํ่ากว่า 50 dBµV ลงมาก็จําเป็นต้องติดเครื่อง
ขยายปรีแอมป์ท่ีสายอากาศเสียก่อนแล้วจึงส่งมายังท่ีห้องเฮดเอนด์ และการส่งมาท่ีห้องเฮดเอนด์น้ัน 
สายนําสัญญาณท่ีใช้จะต้องมีอัตราการสูญเสียตํ่าโดยเฉพาะถ้าระยะจากสายอากาศมายังห้องเฮดเอนด์
ไกลมากเป็นหลาย ๆ สิบเมตรหรือเป็นร้อยเมตรข้ึนไป สายท่ีใช้จะต้องดีกว่าสาย 7C-2V ข้ึนไป  และ
ถ้าเป็นการเดินสายอยู่ภายนอกตัวอาคารก็ต้องใช้สายแบบทนแดดและกันนํ้าได้ นอกจากน้ันถ้า
สายอากาศกับห้องเฮดเอนด์ต้องอยู่ห่างกันมากดังกล่าว ก็จําเป็นต้องใช้คอมไบเนอร์ในการรวม
สัญญาณจากสายอากาศหลาย ๆ ช่องเข้าด้วยกันแล้วส่งมาโดยใช้สายเส้นเดียว จะทําให้ประหยัดกว่า 
เม่ือส่งลงมาด้วยวิธีนี้ท่ีปลายสายก็จะต้องมีอุปกรณ์แยกสัญญาณช่องต่าง ๆ เพ่ือป้อนแชนเนลแอมป์
ต่อไป 
 สําหรับอุปกรณ์ในห้องเฮดเอนด์น้ัน ส่วนใหญ่จะเหมือนท่ีใช้ในระบบ MATV คือ ประกอบ 
ด้วยแชลแนลแอมป์เป็นหลักและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น เชน่ แชนเนลคอนเวอร์เตอร์ อาร์เอฟมอดู-  
เลเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แชลแนลแอมป์ท่ีใช้งาน CATV ควรจะมี AGC ติดอยู่ด้วยเพ่ือให้การ
จ่ายสัญญาณมีเสถียรภาพย่ิงข้ึน  สําหรับแชลแนลคอนเวอร์เตอร์นั้นถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ต้องเลือกใช้
ชนิดท่ีมีคุณสมบัติ เพ่ือให้สัญญาณช่องใหม่ท่ีส่งออกไปมีคุณภาพดี สําหรับอาร์เอฟมอดูเลเตอร์ก็
เช่นเดียวกัน จะต้องเลือกใช้ชนิดท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน เพราะว่ากว่าสัญญาณจะผ่านไปถึงเอาต์
เลตทีวีท่ีปลายทางอาจจะต้องผ่านเครื่องขยายสัญญาณอีกหลายเครื่องซ่ึงมีคุณภาพของสัญญาณจะ
เลวลง เรื่อย ๆ ดังน้ันจึงต้องทําสัญญาณท่ีต้นทางท่ีมีคุณภาพดีไว้ 
 อุปกรณ์ในห้องเฮดเอนด์ท่ีจําเป็นอีกชิ้นหน่ึง คือ เพาเวอร์ซัพพลาย ท่ีใช้จ่ายกระแสให้กับ
เครื่องขยายสัญญาณท่ีอยู่ระหว่างทาง ระบบ CATV น้ัน เครื่องขยายสัญญาณท่ีใช้ในสายเมนระหว่าง
ทางน้ัน เราจะพ่ึงเพาเวอร์ซัพพลายจากเฮดเอนด์เป็นหลัก จึงจําเป็นต้องมีเพาเวอร์ซัพพลายสายยูนิต 
พร้อมกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรวมโวลเตจ จากเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับสัญญาณโทรทัศน์เพ่ือป้อนเข้าสู่
สายเมนร่วมกัน และเน่ืองจากในระบบ CATV (ในระบบ MATV ก็เช่นเดียวกัน) การป้อนเพาเวอร์
ให้แก่เครื่องขยายสัญญาณจากตําแหน่งท่ีอยู่ห่างไกลมักป้อนด้วยไฟ AC โวลเตจตํ่า คือประมาณ 24-
30 V ดังน้ัน เอาต์พุตของเพาเวอร์ซัพพลายจะเป็นไฟ AC 30 V สําหรับกระแสน้ันเม่ือคิดถึงด้านความ



169 
 

ปลอดภัยจะถูกจํากัดไว้ท่ีค่าค่าหน่ึง เช่น ของประเทศญ่ีปุ่น จํากัดไว้ท่ี 3A ซ่ึงทําให้สามารถป้อน
เพาเวอร์ได้ 90AV เป็นต้น  
 2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ระหว่างทาง ในทางระบบ CATV จะแตกต่างกับในระบบ MATV 
ค่อนข้างมาก ในระบบ CATV ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณระหว่างทางเป็นจํานวนมาก ท้ังน้ีก็เพ่ือ
รักษาระดับสัญญาณท่ีปลายทางได้สูงเพียงพอ เครื่องขยายสัญญาณท่ีใช้ระหว่างทางมีอยู่หลายแบบ
ด้วยกัน (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 94-99)  ดังต่อไปน้ี 
 2.1  ทรังค์แอมปลิไฟเออร์ (Trunk Amplifier ย่อว่า TA) เครื่องขยายสัญญาณชนิดน้ีจะ
ใช้ในการขยายสัญญาณในสายเมนใหญ่ หรือสายทรังค์เพียงอย่างเดียว ดังน้ัน จะใช้ตําแหน่งท่ีระดับ
สัญญาณลดตํ่าลงเพ่ือให้มีระดับสัญญาณสูงข้ึนเพียงอย่างเดียว  
 2.2  ทรังค์บริดจิ้งแอมปลิไฟเออร์ (Trunk Bridging Amplifier ย่อว่า TBA) เครื่องขยาย
สัญญาณแบบน้ี ใช้ในการขยายสัญญาณในสายทรังค์ และในสายบรานซ์ (Branch Line)  ท่ีแยก
ออกไป สายบรานซ์ท่ีแยกออกไปโดยท่ัวไปจะมีแบบทางเดียว  2 ทาง และ 4 ทาง เม่ือเขียนการ
ทํางานของเครื่องขยายแบบน้ีในรูปของไดอะแกรมแล้ว จะเป็น ดังภาพท่ี 6.9 
 

                          
 (ก) แบบแยกทางเดียว (ข) แบบแยก 2 ทาง (ค) แบบแยก 4 ทาง 
 
ภาพท่ี 6.9  ลักษณะการทํางานของทรังค์บริดจิ้งแอมปลิไฟเออร์ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 94) 
 
  เครื่องขยายสัญญาณแบบน้ีจะใช้ในกรณีท่ีต้องการนําสัญญาณจากสายบรานซ์        
ไปป้อนให้กับกลุ่มบ้านเป็นจํานวนหลาย ๆ หลังด้วยกัน จึงมีความจําเป็นต้องขยายสัญญาณในบรานซ์
ด้วย คุณสมบัติของเครื่องขยายสัญญาณแบบทรังค์บริดจิ้งแอมปลิไฟเออร์จะมีอัตราขยายใน
สายบรานซ์จะสูงกว่าในสายทรังค์ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากต้องการรักษาคุณภาพของสัญญาณในสาย
ทรังค์เอาไว้  ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับของสัญญาณไว้ด้วย ส่วนในสายบรานซ์นั้น เน่ืองจากเป็น
การป้อนไปยังกลุ่มบ้านหลาย ๆ หลัง และส่วนใหญ่จะไม่นําไปขยายอีกจึงทําการขยายได้เต็มท่ีตาม
ต้องการ ลักษณะภายนอกของแอมปลิไฟเออร์ ดังภาพท่ี 6.10 
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ภาพท่ี 6.10  ลักษณะภายนอกของแอมปลิไฟเออร์แบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : Outdoor Amplifier  (n.d. :  1) 
 
 2.3  เอกซ์เทนชั่นแอมปลิไฟเออร์ (Extension Amplifier ย่อว่า EA) เครื่องขยาย
สัญญาณแบบน้ีส่วนใหญ่จะใช้ในการขยายสัญญาณในสายบรานซ์ท่ีแยกออกมาจากสายทรังค์แล้ว  
 2.4  สปลิตเตอร์และแท็ปออฟ อุปกรณ์แยกสัญญาณแบบสปลิตเตอร์และแท็ปออฟก็มีใช้
มากเช่นเดียวกันในระบบ CATV ลักษณะวงจรและการทํางานก็เหมือนใน MATV ทุกประการ        
จะต่างกันก็ตรงท่ีต้องการเป็นแบบท่ีติดต้ังภายนอกอาคารได้ ตัวอย่างรูปร่างภายนอกของสปลิตเตอร์
และแท็ปออฟแบบท่ีใช้ภายนอกอาคาร ซ่ึงเป็นแบบกล่องอะลูมิเนียมหล่อและกันนํ้าได้ เช่นเดียวกับ
กล่องของเครื่องขยายสัญญาณ ดังภาพท่ี 6.11  
 

       
 (ก) CATV Splitter (ข) CATV Tap Off 
 
ภาพท่ี 6.11  ตัวอย่างสปลิตเตอร์และแท็ปออฟ 
ท่ีมา : Splitter  (n.d. :  1) 
 
 2.5  เครื่องป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrestor)  นับว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีจําเป็นอีกชิ้นหน่ึงใน
ระบบ CATV อุปกรณ์นี้จะใช้ต่ออนุกรมในสายทรังค์หรือสายบรานซ์ของระบบ  เพ่ือป้องกันแรงดัน
จากฟ้าผ่าไปทําลายอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในระบบได้ ดังภาพท่ี 6.12 
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ภาพท่ี 6.12  ตัวอย่างเครื่องป้องกันฟ้าผ่า 
ท่ีมา : Generic Antenna Lightning Protection  (2017 :  1) 
 
 2.6  สายนําสัญญาณ (Coaxial Cable) สายนําสัญญาณท่ีใช้ในระบบ CATV นอกจาก
จะต้องมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าท่ีดีแล้ว คุณสมบัติทางกลก็ต้องดีเช่นเดียวกัน โดยท่ัวไปสารไดอิเล็กทริกท่ี
ใช้จะเป็นโพลีเอทีลีนแบบโฟม และฉนวนหุ้มภายนอกก็ต้องมีความเหนียวและทนทานต่อสภาพดินฟ้า
อากาศ สายเบอร์ใหญ่จะใช้เป็นสายทรังค์ และสายเบอร์เล็กจะใช้เป็นสายบรานซ์ อน่ึงในการคิดความ
ยาวสายน้ัน สําหรับสายทรังค์ต้องคิดเป็น 12 เท่าของความยาวท่ีปรากฏในแบบ และถ้าเป็น
สายบรานซ์ให้คิดเป็น 1.1 เท่า นอกจากน้ันต้องเผื่อการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติตามอุณหภูมิและ
การเสื่อมสภาพ โดยเผื่อการสูญเสียสูงข้ึน 4% (เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 20C) และ 10% สาํหรับสาเหตุ
ท้ังสอง ตามลําดับ สายโคแอคเชียลท่ีใช้ในงาน CATV มีลักษณะภายนอก ดังภาพท่ี 6.13  
 

 
 

ภาพท่ี 6.13 ลักษณะภายนอกของสายโคแอคเชียลสําหรับงาน CATV 
ท่ีมา : Helukabel (2015 :  342) 

 
 จากลักษณะภายนอกของสายนําสัญญาณโคแอคเชียล สามารถพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของสายนําสัญญาณของแต่ละบริษัทท่ีผลิตข้ึนมาตามแต่ละชนิดของการใช้งาน โครงสร้างของวัสดุ 
และค่าอิมพีแดนซ์ของสายนําสัญญาณแต่ละชนิด กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ ดังภาพท่ี 6.14 
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ภาพท่ี 6.14  คุณสมบัติของสายโคแอคเชียลสําหรับงาน CATV 
ท่ีมา : Helukabel  (2015 : 342) 

หลักการออกแบบและคํานวณระดับสัญญาณในระบบ CATV  
 ในการออกแบบ CATV จุดมุ่งหมายหลัก ก็คือ ต้องออกแบบให้สัญญาณท่ีปลายทางมี
คุณภาพดี ในขณะเดียวกันราคาของระบบต้องตํ่าและไม่ส่งคลื่นรบกวนออกไป เน่ืองจากอุปกรณ์และ
สายนําสัญญาณรวมท้ังค่าเดินสายติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหลายในระบบน้ีมีราคาสูง ในการออกแบบจึงต้อง
ศึกษารายละเอียดตรง ๆ อย่างถ่ีถ้วน หัวข้อพ้ืนฐานท่ีจะต้องนํามาพิจารณาในการออกแบบ (บัณฑิต  
โรจน์อารยนันท์.  2540 : 100-102) มีดังน้ี 
 1.  หลักการออกแบบระบบ CATV 
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  1.1  การเลือกสายอากาศและตําแหน่งติดต้ังสายอากาศ นับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเป็น
เป้าหมายสําคัญสําหรับกรณีนี้คือ 
   1.1.1  ระดับสัญญาณของช่องต่าง ๆ ท่ีรับได้ต้องสูงกว่า 50 dBµV 
   1.1.2  ระดับสัญญาณของช่องต่าง ๆ ท่ีรับได้จะต้องไม่แตกต่างกันมาก 
   1.1.3  สัญญาณท่ีรับได้จะต้องไม่มีสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ปะปนเข้ามา เช่น 
สัญญาณภาพซ้อนหรือสัญญาณจากแหล่งรบกวนอ่ืน ๆ  
   1.1.4  กรณีท่ีเป็นบริเวณท่ีมีเฟตด้ิง (Fading) เกิดข้ึน ช่วงของเฟตด้ิงจะต้องแคบ
จนไม่เป็นปัญหา 
  การติดต้ังสายอากาศให้ได้ตามความต้องการท้ังหมดข้างบนน้ัน บางครั้งอาจจะต้องติดต้ัง
สายอากาศของแต่ละช่องในตําแหน่งท่ีห่างกันบ้าง แต่ในกรณีท่ัวไปก็ควรพิจารณาหาตําแหน่งติดต้ังท่ี
สามารถติดต้ังให้เสาอากาศของช่องต่าง ๆ อยู่ใกล้ ๆ กันได้ 
 1.2  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ท้ังหมดในระบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  1.2.1  จะต้องไม่ปล่อยให้มีคลื่นรบกวนออกไประดับท่ีเป็นปัญหา 
  1.2.2  คุณภาพของสัญญาณท่ีออกจากสปลิตเตอร์หรือแท็ปออฟ  เพ่ือป้อนเข้าสู่บ้าน
ผู้ใช้ ดังตารางท่ี 6.5 
 
ตารางท่ี 6.5  คุณภาพของสัญญาณท่ีเอาต์เลตทีวีในระบบ CATV 
 

หัวข้อ คุณสมบัติ 
1.  ระดับสัญญาณ 
2.  ความแตกต่างของระดับสัญญาณระหว่าง
ช่อง 
3.  Hum Modulation 
4.  การตอบสนองความถ่ีในแต่ละช่อง 
 
5.  C/N (ช่วงความถ่ี 4 MHz) 
6.  Cross Modulation 
7.  Inter-Modulation 
8.  การสะท้อนในสายนําสัญญาณ 

65-80 dBV 
ต้องไม่เกิน 10 dB 
 
ตํ่ากว่า -50 dB 
ต้องดีกว่า 3 dB เม่ือเปรียบเทียบกับความถ่ี 
พาห์ของสัญญาณภาพ 
สูงกว่า 38 dB 
ตํ่ากว่า -40 dB 
ตํ่ากว่า -50 dB 
ตํ่ากว่า -30 dB 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 100) 
 
  1.2.3  ผลของอุณหภูมิรอบ ๆ สําหรับกรณีของประเทศไทย อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรจะ
ทํางานได้จนถึงอุณหภูมิ 45C ข้ึนไป 
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  1.2.4  การเลือกใช้ระบบมาตรฐานขนาดของระบบ CATV  น้ันจะแตกต่างกันได้มากมาย
บางแห่งอาจจะประกอบด้วยบ้านไม่ก่ีสิบหลัง แต่บางแห่งอาจจะเป็นหลายร้อยหลัง เป็นต้น ในการ
ออกแบบน้ันถ้าสามารถเลือกใช้ระบบมาตรฐานท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
กรณีนั้น  ก็จะทําให้การออกแบบและการติดต้ังสะดวกข้ึน สําหรับระบบมาตรฐานท่ีคิดว่าเหมาะสม
น้ันจะกล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป 
 2.   ระบบมาตรฐานและการคํานวณระดับสัญญาณ 
  2.1  การแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เม่ือคํานึงถึงว่าระบบ CATV  จะมีการใช้มากสําหรับหมู่บ้าน
จัดสรรหรือทาวน์เฮาส์ท่ีอยู่ตามชานเมืองหรือนอกเมืองออกไป ลักษณะดังกล่าวน้ีทําให้สามารถจัดทํา
เป็นระบบมาตรฐานได้ระบบมาตรฐานท่ีจะเสนอไว้ในท่ีนี้ จะมีแนวคิดร่วมกันอยู่ประการหน่ึง คือ   
การแบ่งกลุ่มย่อยโดยให้แต่ละกลุ่มย่อยป้อนได้ด้วยทรังค์บริดจิ้งแอมปลิไฟเออร์ 1 ชุด ในการกําหนด
จํานวนบ้านท่ีเหมาะสมน้ันสามารถคํานวณได้ดังน้ี คือ ถ้าให้ทรังค์บริดจิ้งแอมปลิไฟเออร์ท่ีใช้มี          
4 เอาต์พุต  เม่ือนําแต่ละเอาต์พุตป้อนให้สายบรานซ์ ซ่ึงในแต่ละสายบรานซ์นี้ถ้าใช้แท็ปออฟแบบ     
4 ทาง เป็นจํานวน (n-1)  และตัวสุดท้ายใช้เป็นสปลิตเตอร์แบบ 4 ทาง เม่ือทําตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมา
น้ีก็จะสามารถคํานวณจํานวนบ้าน N ในหน่ึงกลุ่มย่อยได้ ดังสมการท่ี 6.6  
 
  N  =  4  x  4 n (6.6) 

 
  สําหรับจํานวนแท็ปออฟท่ีสามารถใช้ได้นั้น คือ จํานวนหลังคาเรือนท่ีเหมาะสมในหน่ึง
กลุ่มย่อยน้ันจะข้ึนอยู่กับความห่างระหว่างบ้าน ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการสูญเสียในสาย กล่าวคือ ถ้า
เป็นลักษณะของทาวน์เฮาส์ซ่ึงตัวบ้านอยู่ใกล้กันก็จะสามารถใช้แท็ปออฟจํานวนมากตัวได้ จํานวน
หลังคาเรือนก็จะมาก แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรท่ีแต่ละบ้านมีพ้ืนท่ีมาก ๆ จํานวนแท็ปออฟท่ีสามารถ
ใช้ได้ก็จะน้อยลง โดยสามารถเขียนโครงสร้าง ดังภาพท่ี 6.15  
 

 
 

ภาพท่ี 6.15  โครงสร้างของกลุ่มย่อย 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 101) 
 
 จากภาพท่ี 6.15 สามารถออกแบบจากจํานวนหลังคาเรือนและจํานวนแท็ปออฟท่ีใช้ สรุปได้  
ดังตารางท่ี 6.6  
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ตารางท่ี 6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนหลังคาเรือนกับจํานวนแท็ปออฟท่ีใช้ 
 

n (หลังคาเรือน) 1 2 3 4 5 6 
N (จํานวนแท็ปออฟ) 16 32 48 64 80 96 

ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 102) 
 
  2.2  ระบบมาตรฐานแบบต่าง ๆ ระบบมาตรฐานแบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวต่อไปน้ี จะเป็น
ระบบท่ีเหมาะสําหรับกรณีต่าง ๆ กล่าวคือ เหมาะสําหรับกรณีท่ีจํานวนหลังคาเรือนมีมากเป็น    
หลาย ๆ ร้อยหลังคาข้ึนไปหมู่บ้านตามชนบท และหมู่บ้านท่ีบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกัน ในระบบ
มาตรฐานแต่ละแบบจะคํานึงถึงคุณภาพของสัญญาณท่ีปลายทางว่าจะต้องได้ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  
ดังตารางท่ี 6.5 
  ระบบมาตรฐานท้ังสองแบบท่ีกล่าวมาน้ี นับว่าเป็นระบบท่ีสามารถนําไปใช้ได้ท่ัวไป แต่
ในการใช้งานจริงต้องมีการดัดแปลงเพ่ือให้เข้ากับสภาพจริงบ้าง หรือบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเก่ียวกับการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและการจัดเป็น
ระบบมาตรฐานก็ถือได้ว่ามีความสะดวกท้ังในด้านการออกแบบและการติดต้ังเป็นอย่างมาก 

ระบบ CATV แบบ 2 ทาง 
ระบบ CATV โดยท่ัวไปน้ันจะเป็นแบบทางเดียว คือ สัญญาณต่าง ๆ จะถูกส่งออกไปจาก   

เฮดเอนด์ไปยังเครื่องรับท่ีอยู่ปลายทางเพียงทางเดียว โดยทางด้านปลายทางจะไม่สามารถส่งสัญญาณ
ย้อนกลับมาท่ีอุปกรณ์เฮดเอนด์ได้ ในระบบ CATV แบบ 2 ทางน้ี นอกจากสัญญาณจะถูกส่งออกจาก
เฮดเอนด์ไปยังปลายทางแล้วการส่งสัญญาณจากปลายทางก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกัน ระบบ 
CATV แบบ 2 ทางน้ี นับว่าทําให้การบริการดีข้ึนมาก  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้
อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในระบบการศึกษาในโรงเรียน หรือใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับ
หมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น มีรูปแบบโครงสร้างของระบบ CATV แบบ 2 ทาง  
(บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 107-108)  ดังภาพท่ี 6.16 
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ภาพท่ี 6.16  โครงสร้างของระบบ CATV แบบ 2 ทาง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 107) 

ระบบอ่ืน ๆ ในการแพร่ภาพ 
 นอกจากระบบการแพร่สัญญาณภาพและส่งสัญญาณ MATV และ CATV ไปยังจุดต่าง ๆ 
ของอาคารและภายนอกอาคารแล้ว ยังมีระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นพัฒนาการของระบบการ
แพร่ภาพตามเทคโนโลยีท่ีใช้ ดังน้ี 
 1. ระบบ SMATV  
  ระบบ SMATV ย่อมาจาก Satellite Master Antenna Television Systems หรือย่อ
มาจาก Single Master Antenna Television แล้วแต่จะเรียกว่าอย่างไร เป็นระบบทีวีรวมศูนย์ท่ี
ออกแบบมาสําหรับอาคารสูง ท่ีพัฒนามาจากระบบ MATV เพ่ือนําไปใช้ในธุรกิจ โรงแรม          
อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม แฟลต อาคารชุด ความแตกต่างคือ การทําระบบ SMATV น้ันเป็นการต้ัง
เสาอากาศเพียงชุดเดียวเพ่ือรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ FM โดยแผงเสาอากาศ และมีการนํา
รายการโทรทัศน์ท่ีรับจากจานดาวเทียม หรือรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตเอง (Hotel Information) มา
ผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Channel Amplifier หรือ Modulator ทําให้สามารถส่งช่องรายการได้เพ่ิมข้ึน  
และนําสัญญาณท้ังหมดมาจัดระดับให้เท่ากันท่ีเหมาะสมเพ่ือจ่ายเข้าสูโครงข่ายสายโคแอคเซียล
ภายในอาคาร โดยมีการวางตําแหน่งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Booster) ท่ีเหมาะสม วางตําแหน่ง
อุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter & Tap-Off) ท่ีเหมาะสม จะสามารถให้คุณภาพความคมชัดใกล้เคียง
กันทุกจุดรับชม การทําระบบ SMATV น้ันหากต้องการคุณภาพควรเลือกใช้วิศวกรหรือช่างเทคนิคท่ีมี
ความรู้ สามารถคํานวณค่าสัญญาณได้ และกระบวนการตรวจรับงานต้องสามารถตรวจเช็ค 2 ส่วน 
คือ สัญญาณได้ระดับใกล้เคียงกันทุกจุดโดยมีระดับสัญญาณไม่น้อยกว่า +65dBuV (+5dBm) และให้
สัญญาณภาพมีความคมชัด เช่นเดียวกันกับระบบ MATV ระบบ SMATV มีไดอะแกรมของระบบ 
(SMATV, n.d. : 1)  ดังภาพท่ี 6.17 
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ภาพท่ี 6.17  ไดอะแกรมระบบ SMATV 
ท่ีมา : SMATV  (n.d. : 1) 
 
 2. ระบบ DMATV หรือ DSMATV  
  DMATV เป็นคําศัพท์ใหม่ท่ีย่อมาจาก Digital Master Antenna Television Systems 
หรือบางกรณีอาจเรียกยาว ๆ ว่า DSMATV ท่ีย่อมาจาก Digital Satellite Master Antenna 
Television Systems เป็นคําศัพท์ใหม่ท่ีเราจะพบในบ้านเรา หมายถึง “ระบบโทรทัศน์รวมศูนย์แบบ
ดิจิตอลท่ีออกแบบมาสําหรับอาคารสูง” ซ่ึงปัจจุบันเชื่อว่าทุกอาคารน่าจะต้องมีท้ังเสาอากาศและจาน
ดาวเทียมเป็นชุดรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้แบ่งแยกว่าควรใช้คําว่า DMATV หรือ DSMATV ดีกว่ากัน     
หากสถานประกอบการต้องการทําระบบทีวีรวมแบบ DMATV หรือ DSMATV สิ่งจําเป็นท่ีสุด คือ 
เครื่องรับโทรทัศน์ในห้องพักต้องรองรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลแบบ DVB-T2 ตามข้อกําหนด กสทช. 
หรือต้องใช้กล่อง DVB-T2 ตามข้อกําหนด กสทช.  ต่อเข้าเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเก่าจึงจะสามารถ
รับชมได้  การส่งสัญญาณระบบทีวีรวมศูนย์แบบ DMATV หรือ DSMATV มีความแตกต่างจากระบบ 
MATV และ SMATV แบบเก่า คือ จะสามารถรับชมระบบโทรทัศน์ดิจิตอลพ้ืนฐานได้ถึง 27 ช่อง
รายการ (มีช่องความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD ถึง 10 ช่อง) หรือมีรายการอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจท่ีรับจาก
จานดาวเทียมเพ่ิมเติม ข้ึนกับเง่ือนไขของสถานประกอบการ ระบบ DMATV หรือ DSMATV มี
ไดอะแกรมของระบบ (DMATV & DSMATV.  ม.ป.ป. : 1) ดังภาพท่ี 6.18 
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ภาพท่ี 6.18  ไดอะแกรมระบบ DMATV หรือ DSMATV 
ท่ีมา : DMATV & DSMATV  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 3.  ระบบ IPTV 
  IPTV ย่อมาจาก Internet Protocol Television ระบบทีวีรวมแบบ IPTV เป็นระบบการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์รวมอีกรูปแบบหน่ึง แบ่งเป็น 2 ประเภท (IPTV.  ม.ป.ป. : 1) คือ  
            3.1  ระบบ IPTV ท่ีส่งสัญญาณโทรทัศน์ข้ึนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ IP และใช้กล่อง IPTV 
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพ่ือรับชมรายการโทรทัศน์ ระบบน้ีหากอินเตอร์เน็ตต้นทางล่ม (ฝั่งผู้ทําระบบ
ส่ง) หรืออินเตอร์เน็ตปลายทางล่ม (ฝั่งผู้รับ) จะไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ และการจัดสรร
แบนด์วิดธ์ท่ีไม่เหมาะสมกับจํานวนผู้ชม จะทําให้รับชมได้ไม่ต่อเน่ืองหรือไม่สามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้ เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัย ไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในธุรกิจบริการ 
  3.2  ระบบ IPTV ท่ีส่งสัญญาณเฉพาะภายในอาคารสูง เรียกว่า Hospitality IPTV หรือ 
Hotel IPTV ระบบน้ีเป็นระบบปิด เหมาะสําหรับการนํามาใช้ในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
โรงพยาบาล เน่ืองจากไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต สามารถควบคุมดูแลระบบได้ด้วยตนเอง ระบบ 
Hospitality IPTV หรือ Hotel IPTV นอกจากสามารถส่งรายการโทรทัศน์ในรูปแบบทีวีรวมแบบ 
MATV แล้วยังสามารถ นําภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวมาตกแต่งหน้าจอโทรทัศน์ให้ธีมบนหน้าจอโทรทัศน์
ดูมีสไตล์ บอกถึงความล้ําสมัยของธุรกิจบริการ สามารถทําช่องรายการ Video On Demand (VOD) 
สามารถขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ การเรียกใช้บริการต่าง ๆ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และให้บริการ
ความบันเทิงอ่ืน ๆ ได้น่าสนใจกว่าระบบโทรทัศน์ท่ัวไปอีกด้วย   
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 ระบบ Hospitality IPTV หรือ Hotel IPTV ระบบน้ี อาจแยกย่อยได้ 2 รูปแบบ คือ ระบบท่ี
ต้องมีกล่อง IPTV ต่อกับโทรทัศน์ และระบบท่ีต่อกับโทรทัศน์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีกล่อง (Boxless) 
ซ่ึงให้ความสวยงามเช่นเดียวกัน แต่อาจมีบางบริการท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการเชื่อมต่อตาม
ไดอะแกรม ดังภาพท่ี 6.19 
 

 
 
ภาพท่ี 6.19  ไดอะแกรมระบบ IPTV 
ท่ีมา : IPTV  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 จากระบบ MATV CATV และระบบอ่ืน ๆ ท่ีมีการพัฒนาให้เป็นไปตามเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ท่ี
รับชมสามารถเลือกรับชมได้ตามช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้ก็ยังมีบางส่วนท่ี
ยังใช้ระบบเดิมอยู่ แต่อย่างไรก็ตามระบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป
ต้ังแต่ระบบใช้สายนําสัญญาณไปจนถึงระบบไร้สาย และมีช่องทางของการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน           
มีช่องสัญญาณท่ีคุณภาพมากข้ึน สนองกับความต้องการของผู้รับชมได้อย่างมาก 

บทสรุป 
 ในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงการออกแบบระบบเคเบิลทีวี แบ่งออก 2 ส่วน คือ การออกแบบ
ระบบ MATV และ การออกแบบระบบ CATV ซ่ึงท้ังสองส่วนมีหลักการคล้ายกัน แต่ใช้อุปกรณ์ต่างกัน 
โดยในหลักการออกแบบจะต้องคํานึงถึงสัญญาณท่ีเอาต์เลตจะต้องมีคุณภาพดี มีระดับสัญญาณท่ี
เหมาะสม อัตราส่วน S/N ต้องสูงพอ และต้องไม่มีภาพซ้อนปรากฏบนจอโทรทัศน์ อีกประการหน่ึง 
คือ ระบบจะต้องมีราคาถูก น่ันหมายถึงมีความคุ้มค่ากับราคา ซ่ึงอาจจะแปรผันไปกับสัญญาณรบกวน
ภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนทําให้ต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย ลําดับต่อไปเป็นการสํารวจ
พ้ืนท่ีท่ีจะติดต้ัง จะต้องมีระดับความแรงของสัญญาณจากสถานีส่งเพียงพอ หรือใช้สายอากาศท่ีมี
อัตราการขยายการขยายมากเพียงพอกับการจ่ายสัญญาณเข้าอุปกรณ์เฮดเอนด์  การเลือกอุปกรณ์ 
เฮดเอนด์ท่ีเหมาะสมกับขนาดและสถานท่ีติดต้ัง โดยการคํานวณระดับสัญญาณท่ีสายอากาศด้านรับ
แล้วนํามาคํานวณระดับสัญญาณตามจุดต่าง ๆ ของระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีระดับความแรงของ
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สัญญาณเพียงพอ จากน้ันมาทําการออกแบบระบบด้วยการทําไดอะแกรมของการรับและจุดป้อน
สัญญาณ ระดับสัญญาณแต่ละจุด และไดอะแกรมการเดินสาย ซ่ึงรวมไปถึงการเดินท่อร้อยสายและ
การติดต้ัง บ็อกซ์สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนการออกแบบระบบ CATV ก็มีลักษณะเดียวกัน แต่ 
CATV จะแตกต่างกับ MATV ตรงท่ีความยาวของสายนําสัญญาณจากเฮดเอนด์ไปจึงถึงปลายทาง
มากกว่า MATV และการเดินสายสัญญาณและการติดต้ังอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ภายนอกอาคาร 
ดังน้ันอัตราการสูญเสียในระบบจะสูงข้ึนตามจํานวนจุดและระยะทาง และอุปกรณ์ท่ีใช้จะต้องมีความ
ทนทานต่อแดด ฝน เป็นพิเศษ นอกจากน้ีแล้วเม่ืออยู่นอกอาคารสิ่งสําคัญก็คือ สัญญาณรบกวนจาก
ภายนอกจะมีมาก ดังน้ันอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้กับระบบน้ีจึงมีราคาสูงตามไปด้วย นอกจากระบบ MATV 
และ CATV แล้วยังมีระบบอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อยุคดิจิตอล ทําให้การนําสัญญาณจากแหล่ง  
ต่าง ๆ มาแปลงเข้ากับระบบ MATV หรือ CATV เป็นระบบดิจิตอลไปแล้ว ทําให้ประสิทธิภาพในการ
รับชมมีมากข้ึนด้วย และเป็นไปตามเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนไปเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน 
 
 


