
บทท่ี 7 
การติดตั้งระบบเคเบิลทีวี MATV และ CATV 

 
 ในระบบ MATV และ CATV น้ัน นอกจากการออกแบบระบบซ่ึงจัดว่าสําคัญมากแล้วน้ัน    
การติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบก็จัดว่าสําคัญมากเช่นเดียวกัน ในบทน้ีจะกล่าวถึงการติดต้ังท่ีถูก
หลักท้ังในแง่ของการทํางานของระบบ ความแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าใจหลักการติดต้ังระบบเคเบิลทีวี  ในบทน้ีมีหัวข้อท่ีจะศึกษา ดังน้ี การติดต้ังสายอากาศ            
การเดินสายนําสัญญาณ และการต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ ท้ังหมดน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงาน
ติดต้ังระบบเคเบิลทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
การติดตั้งสายอากาศ 
 สายอากาศนับว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญชิ้นหน่ึงของระบบ MATV และ CATV โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีสัญญาณอ่อน อาจกล่าวได้ว่า สายอากาศจะเป็นตัวกําหนดความสามารถของระบบเลยทีเดียว 
ดังน้ันการเลือกใช้และการติดต้ังสายอากาศจึงนับว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญมาก หลักการในการเลือกใช้และ
ติดต้ังสายอากาศอาจกล่าวเป็นข้อ ๆ ได้ (บัณฑิต   โรจน์อารยนันท์.  2540 : 111-115) ดังน้ี 
 1.  หลักการท่ัวไปในการติดต้ังสายอากาศ 
   1.1  สายอากาศท่ีเลือกใช้จะต้องมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมาะสําหรับเง่ือนไขของบริเวณท่ี
ทําการติดต้ัง คือ ต้องเหมาะกับความเข้มของสัญญาณบริเวณน้ัน และต้องสามารถป้องกันสัญญาณ
รบกวนไม่ให้เข้ามาได้ นอกจากน้ันแล้วยังต้องมีความแข็งแรงเชิงกล สามารถทนต่อแรงลมในเง่ือนไข
ต่าง ๆ ได้ และทนต่อการใช้งานในสภาพต่าง ๆ เช่น ถ้าเป็นบริเวณใกล้ทะเลก็ต้องทนต่อการกัดกร่อน
ของไอเค็มได้ด้วย 
   1.2  ในกรณีท่ีบริเวณท่ีทําการติดต้ังสายอากาศมีระดับสัญญาณตํ่า และจําเป็นต้องทําการ
เพ่ิมอัตราขยายของสายอากาศโดยการสแตค (Stack) สายอากาศ ระยะห่างระหว่างสายอากาศท่ี
เหมาะสมควรจะเป็น คือ กรณีท่ีสแตคแบบบนล่าง ดังภาพท่ี 7.1 (ก) ระยะห่างท่ีเหมาะสมคือ /2  
ท่ีความถ่ีศูนย์กลางของช่องสัญญาณน้ัน แต่ถ้าเป็นการสแตคในรูปเรียงซ้ายขวา โดยท่ัวไปควรจะให้
ห่างกว่า 1 ข้ึนไป อย่างไรก็ตามกรณีท่ีติดต้ังในแนวซ้ายขวาน้ี เราจะสามารถสร้างแพทเทิร์น 
(Pattern) ในแนวนอนให้มีจุดศูนย์ (Null Point) ในทิศทางท่ีต้องการได้ ซ่ึงทําให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ น่ันคือ ถ้าเรารู้ว่าคลื่นรบกวนเข้าสู่สายอากาศท่ีมุม ๆ หน่ึง เราก็จะสามารถสร้าง         
แพทเทิร์นให้มีจุดศูนย์ท่ีมุม ๆ น้ัน เพ่ือให้สายอากาศไม่รับคลื่นรบกวนน้ันเข้ามา ดังภาพท่ี 7.1  
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 (ก) กรณีเรียงซ้อนด้านล่าง (ข) กรณีติดต้ังซ้ายขวา 
 
ภาพท่ี 7.1  ระยะห่างเหมาะสมระหว่างสายอากาศในกรณีท่ีสแตคสายอากาศ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 112) 
 
  1.3  การติดต้ังเสายึดสายอากาศ ในกรณีของระบบ MATV ในละแวกท่ีไม่ไกลจากสถานี
ส่งมากนัก ถ้าอาคารท่ีทําการติดต้ังระบบมีความสูงเพียงพอ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนบัง
คลื่นสัญญาณอยู่ การติดต้ังเสายึดน้ันโดยท่ัวไปก็สามารถทําได้โดยอาศัยขอบดาดฟ้าของตัวอาคาร 
หรือปล่องลิฟต์เป็นท่ียึดตัวเสา การยึดตัวเสาน้ันเพ่ือความแข็งแรงควรใช้วิธีฝังโบลต์ (Bolt) ไว้ใน
กําแพง แล้วยึดให้แน่นกับกําแพง และการยึดตัวสายอากาศเข้ากับเสายึดก็ต้องใช้ U-Bolt แบบท่ี
แข็งแรงและสามารถยึดได้อย่างม่ันคง ดังภาพท่ี 7.2  

              
 
ภาพท่ี 7.2  ตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการยึดสายอากาศ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 113) 
 
  จากภาพท่ี 7.2 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการยึดตัวเสายึดและสายอากาศ 
นอกจากการยึดแผงสายอากาศแล้ว การยึดสายโคแอคเชียลท่ีต่อจากสายอากาศลงมาก็เป็นเรื่อง
สําคัญเช่นเดียวกัน วิธีการยึดท่ีดีนั้นควรใช้เคเบิลคลิป ซ่ึงจะรัดให้สายโคแอคเชียลอยู่กับท่ีไม่แกว่งไป
แกว่งมา นอกจากน้ันการดึงสายเคเบิลจากสายอากาศเข้าสู่ตัวอาคารเพ่ือไปท่ีห้องเฮดเอนด์นั้น     
ตรงตําแหน่งท่ีจะต่อเข้าสู่ตัวอาคารควรใช้ท่อรูปหัวงูเห่า ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ําฝนไหลเข้ามาได้    
ดังภาพท่ี 7.3 
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ภาพท่ี 7.3  การดึงสายเข้าสู่ตัวอาคารโดยใช้ท่อรูปหัวงูเห่า 
ท่ีมา : วงจรไฟฟ้า  (ม.ป.ป. : 1) 
 
  ในกรณีท่ีเป็นระบบ CATV ซ่ึงไม่มีอาคารสูงพอท่ีจะติดต้ังสายอากาศได้ ก็จําเป็นต้อง
จัดทําเสาเพ่ือใช้ในงานน้ีโดยเฉพาะ 
  1.4  สายล่อฟ้าหรือหลักล่อฟ้า (วัฒนา  ถาวร.  2555 : 223 และบัณฑิต  โรจน์
อารยนันท์.  2540 : 113) มีลักษณะเป็นเสาโลหะหรือสายตัวนํายึดไว้บนยอดสูงสุดของสิ่งก่อสร้าง 
หรือบริเวณท่ีต้องการป้องกัน นิยมใช้แบบปลายแหลมเพ่ือให้ความเข้มของสนามไฟฟ้าท่ีจุดน้ันมีค่าสูง
กว่าบริเวณใกล้เคียง สายอากาศท่ีติดต้ังอยู่ในท่ีสูงน้ันจําเป็นจะต้องได้รับการป้องกันฟ้าผ่าจาก
สายล่อฟ้า โดยท่ัวไปอาคารสูง ๆ น้ันมักจะมีสายล่อฟ้าติดต้ังอยู่แล้ว ดังน้ันถ้าเป็นอาคารใหม่ก็ควรจะ
กําหนดตําแหน่งของสายอากาศและสายล่อฟ้าให้เข้ากันได้ดีท่ีสุด โดยการประสานงานกันระหว่างฝ่าย
ท่ีติดต้ังสายล่อฟ้าและฝ่ายท่ีติดต้ังระบบ MATV แต่ถ้าเป็นอาคารท่ีติดต้ังสายล่อฟ้าไปแล้วก็
จําเป็นต้องเลือกตําแหน่งติดต้ังสายอากาศให้อยู่ภายในรัศมีคุ้มครองของสายล่อฟ้าท่ีมีอยู่น้ัน สําหรับ
รัศมีคุ้มครองน้ันข้ึนอยู่กับชนิดของสายล่อฟ้าท่ีใช้ ถ้าเป็นแบบโลหะปลายแหลมธรรมจะมีรัศมีคุ้มครอง
คิดเป็นมุมประมาณ 60 สายอากาศท่ีทํางานติดต้ังจะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของมุมน้ี ไม่เช่นน้ันก็
จะมีอันตรายต่ออุปกรณ์เฮดเอนด์เน่ืองจากฟ้าผ่าได้ 
  1.5  การติดต้ังมุมของสายอากาศ การต้ังมุมของสายอากาศน้ัน กรณีท่ีไม่มีปัญหาจากการ
สะท้อนของคลื่นจะทําได้โดยใช้เครื่องวัดระดับสัญญาณตรวจวัดระดับสัญญาณท่ีสายอากาศรับเข้ามา
ได้ เม่ือลองหมุนดูจะได้ระดับสัญญาณสูงสุดก็หยุดแล้วยึดให้แน่นท่ีจุดน้ัน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีอาจมี
ปัญหาจากการสะท้อนของคลื่น วิธีท่ีดีควรจะใช้เครื่องรับโทรทัศน์มาทดลองรับสัญญาณดูด้วย และ
ต้องทําการปรับมุมให้ปัญหาของภาพซ้อนหมดไปแล้วจึงทําการยึดให้แน่น 
  1.6  ตําแหน่งของสายอากาศท่ีทําการติดต้ังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวน
เข้าสู่ระบบได้โดยง่าย ควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีใกล้ ๆ กับไฟนีออนโฆษณา หรือมอเตอร์ของหอหล่อเย็น 
(Cooling Tower) เป็นต้น และถ้าความสูงของอาคารไม่มากนักก็ต้องติดต้ังให้ไกลจากถนนเพ่ือ
ป้องกันสัญญาณรบกวนจากรถท่ีวิ่งอยู่ในถนน 
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 2.  การติดต้ังเสาสูงและสายล่อฟ้า 
  การติดต้ังเสาสูงน้ันมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ การออกแบบตัวเสาสูง และ
การออกแบบระบบสายล่อฟ้ารวมถึงการต่อลงดิน อธิบายได้ดังน้ี 
  2.1  การออกแบบและติดต้ังเสาสูง  เป็นงานทางด้านโครงสร้าง ซ่ึงจะต้องคํานึงถึงความ
แข็งแรงและความสามารถในการรับนํ้าหนัก งานด้านน้ีจึงเป็นงานทางด้านเครื่องกลและโยธาโดยตรง 
ดังน้ันในท่ีนี้จึงไม่กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องโครงสร้าง จะขอกล่าวถึงหลักการท่ัวไปและตัวอย่างของ
เสาขนาดต่าง ๆ ท่ีใช้ใน MATV และ CATV เท่าน้ัน 
  หลักการท่ีสําคัญทางด้านโครงสร้างอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนท่ีเป็นฐาน  
ส่วนท่ีเป็นตัวเสาสูง และส่วนท่ีเป็นสายยึด การจัดทําส่วนท่ีเป็นฐานน้ัน ถ้าเป็นการติดต้ังบนพ้ืนดิน
ธรรมดา จะต้องขุดหลุมแล้วจัดการกับพ้ืนก้นหลุมให้ดี แล้วหล่อฐานของเสาด้วยคอนกรีตให้ได้ขนาดท่ี
เหมาะสม สําหรับส่วนท่ีเป็นตัวเสาน้ันโดยท่ัวไปจะมี 2 แบบ คือ แบบใช้ท่อโลหะกลม และแบบท่ีเป็น
โครงเหล็กสามเหลี่ยม จุดสําคัญ คือ ต้องเลือกขนาดของท่อและความหนาของท่อให้เหมาะสม แบบ
ท่อกลมน้ันจะเหมาะสําหรับเสาท่ีไม่สูงมากนักคือประมาณ 20 เมตร หรือตํ่ากว่าลงมา สําหรับเสาท่ีสูง
กว่าน้ีมักนิยมใช้แบบโครงเหล็กสามเหลี่ยมมากกว่า เสาสูงแบบท่อโลหะกลมท่ีมีการยึดสายอากาศ   
ในลักษณะต่าง ๆ กัน ในกรณีเสาสูงและรับนํ้าหนักมาก อาจจะต้องใช้สเตย์ยึด สําหรับเสาแบบโครง
เหล็กสามเหลี่ยม โดยท่ัวไปจะต้องมีลวดยึดท่ีตําแหน่งสูงข้ึนไปประมาณทุก ๆ 6 เมตร และการยึด
จะต้องยึดเสาหลักท้ังสามในทิศทางท่ีเหมาะสม 
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   2.1.1 ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม แบบท่ี 1 ดังภาพท่ี 7.4 
 

 
 

ภาพท่ี 7.4  ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม แบบท่ี 1 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 116) 
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   2.1.2 ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม แบบท่ี 2 ดังภาพท่ี 7.5 
 

 
 
ภาพท่ี 7.5  ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม แบบท่ี 2 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 117) 
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   2.1.3 ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม กรณีมีโหลดมาก ดังภาพท่ี 7.6 
 

 
 
ภาพท่ี 7.6  ตัวอย่างเสาสูงท่ีใช้ท่อโลหะกลม (กรณีท่ีมีโหลดมาก) 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 118) 
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   2.1.4 ตัวอย่างเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยม ดังภาพท่ี 7.7 
 

 
 

ภาพท่ี 7.7  ตัวอย่างเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยม 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 119) 
 
 ในกรณีท่ีเสาสามเหลี่ยมไม่สูงนักอาจใช้เสาเข็มสําหรับยึดสเตย์ได้ วิธีการจัดทําท่ีถูกต้องน้ัน
จะต้องมีมุมท่ีสอดยึดกับเสาเข็มน้ันจะต้องเป็นมุม 90 ท้ังน้ีเพ่ือให้การรับแรงเป็นไปได้ดีท่ีสุด 
นอกจากน้ันการใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ข้ึนก็จะทําให้สามารถรับแรงได้มากข้ึน และการใช้ดินท่ีแน่นและ
หนักก็จะช่วยให้แข็งแรงข้ึน นอกจากน้ันมุมท่ีเข็มสเตย์ทํากับแนวของพ้ืนดินย่ิงมากก็จะทําให้ยิ่ง
แข็งแรง แต่นั่นหมายถึงจะต้องใช้ลวดสลิงท่ียาวข้ึน ตําแหน่งท่ีผูกสายสเตย์กับเสาเข็มน้ันควรจะให้ใกล้
ผิวดินมากท่ีสุด โดยท่ัวไปถ้าต้องการให้สามารถรับแรงได้ 100 กิโลกรัม จะสามารถทําได้โดยใช้ท่อ
เหล็กกล้าขนาด 50 มิลลิเมตร ตอกลงไปในดินเป็นความลึก 1 เมตร ดังภาพท่ี 7.8 
 

 
 

ภาพท่ี 7.8  การทําเสาเข็มยึดสเตย์ท่ีถูกต้อง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 119) 
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  2.2   การติดต้ังสายล่อฟ้าและการต่อลงดิน การต่อลงดินเป็นการต่อตัวนําระหว่าง
วงจรไฟฟ้า หรือ บริภัณฑ์ไฟฟ้ากับดิน หรือส่วนท่ีเป็นตัวนําซ่ึงทําหน้าท่ีแทนดิน เพ่ือป้องกันอันตรายท่ี
จะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจไปสัมผัสส่วนของบริภัณฑ์ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าเน่ืองจากกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือจาก
การเหน่ียวนํา และเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าเม่ือเกิดลัดวงจรลงดิน  
(ชายชาญ  โพธิสาร.  2552 : 1-67) 
    ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นระบบท่ีใช้ในการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับตัว
อาคาร สิ่งปลูกสร้างโดยการจัดเส้นทางการไหลของกระแสฟ้าผ่าจากตัวนําล่อฟ้า ผ่านตัวนําลงดินไปสู่
รากสายดิน (หรือหลักดิน) ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยจากการเกิดประกายอันตราย อันตรายจากแรงดัน
ช่วงก้าว หรือแรงดันสัมผัส ท้ังน้ีระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่สามารถยับย้ังการเกิดฟ้าผ่าซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติได้ (ชายชาญ  โพธิสาร.  2552 : 1-71) 
    ในการติดต้ังเสาสูงเพ่ือใช้เป็นเสาติดต้ังสายอากาศโทรทัศน์น้ัน จําเป็นจะต้องติดต้ัง
สายล่อฟ้า และทําการต่อลงดินอย่างถูกหลัก หลักการในการออกแบบติดต้ังก็คือ ระบบสาล่อฟ้าต้อง
ทํางานได้ผล และในขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย ระบบสายล่อฟ้าจะประกอบด้วยส่วน
สําคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ตัวสายล่อฟ้า สายนํากระแส และข้ัวอิเล็กโตรดฝังดิน ตัวสายล่อฟ้าน้ันควร
จะเป็นแท่งทองแดงปลายแหลมซ่ึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 12 มิลลิเมตร ข้ึนไป สําหรับสาย
นํากระแสน้ัน ควรเป็นสายทองแดงอ่อนท่ีมีพ้ืนท่ีหน้าตัดมากกว่า 30 ตารางมิลลิเมตร ข้ึนไป       
ขนาดของสายน้ีอาจจะแตกต่างกันไปได้บ้างตามความสูงของเสา เม่ือความสูงของเสาเพ่ิมมากข้ึน 
ขนาดของสายจะใหญ่ข้ึนท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถนํากระแสฟ้าผ่าได้ดีโดยท่ีมีความต้านทานในสายตํ่า 
ขนาดของสายท่ีเหมาะสมสําหรับความสูงต่าง ๆ ดังตารางท่ี 7.1 
 
ตารางท่ี 7.1  ขนาดของสายนํากระแสสําหรับเสาความสูงต่าง ๆ 
 

ความยาวของสาย ขนาดสาย 
15 เมตร 
30 เมตร 
45 เมตร 

 
45 เมตร 

สายเกลียวของสายขนาด 2.6 มิลลิเมตร มากกว่า 7 สายข้ึนไป 
สายเกลียวของสายขนาด 2.0 มิลลิเมตร มากกว่า 13 สายข้ึนไป 
สายเกลียวของสายขนาด 2.0 มิลลิเมตร มากกว่า 19 สายข้ึนไป 
สายเกลียวของสายขนาด 2.6 มิลลิเมตร มากกว่า 13 สายข้ึนไป 
สายเกลียวของสายขนาด 2.6 มิลลิเมตร มากกว่า 19 สายข้ึนไป 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 120) 
 
 การติดต้ังสายล่อฟ้าท่ีถูกต้องโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเอาไว้ กล่าวคือ มีการยึดสาย
นํากระแสให้กระชับกับตัวเสาโดยมีฉนวนค่ันไว้อย่างถูกต้อง การขึงสายนํากระแสจะขึงเป็นแนว
เส้นตรงและสั้นท่ีสุด และตรงบริเวณเหนือพ้ืนดินข้ึนมาจนถึงความสูง 2.5 เมตร หุ้มไว้ด้วยท่อฉนวน
เพ่ือป้องกันการแตะต้อง ท่อฉนวนท่ีใช้ควรฝังลึกลงไปจากผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และการ
เดินสายใต้พ้ืนดินควรจะลึกมากกว่า 30 เซนติเมตร ลงไป ดังภาพท่ี 7.9 
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ภาพท่ี 7.9  การติดต้ังสายล่อฟ้าท่ีถูกต้อง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 121) 
 
 สําหรับความต้านทานของการต่อลงดินน้ันควรจะให้มีค่าตํ่ากว่า 10 โอห์ม ลงมา นอกจากน้ัน
ยังต้องคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานของข้ัวโลหะท่ีฝังในดินด้วย ข้ัวโลหะท่ีใช้กันโดยท่ัวไปมี 2 แบบ 
คือ แบบแท่งโลหะ และแบบแผ่นโลหะ โดยท่ีโลหะท่ีใช้ควรจะเป็นทองแดง โดยใช้สูตรคํานวณจาก
ตารางท่ี 7.3 ในการคํานวณหาค่าความต้านทานของข้ัวดิน ในกรณีท่ีใช้ข้ัวโลหะและต่อข้ัวโลหะใน
ลักษณะต่าง ๆ กัน โดยท่ีค่า  คือค่าความต้านทานจําเพาะของดินบริเวณน้ัน ค่าความต้านทาน
จําเพาะของดินแบบต่าง ๆ โดยท่ัวไปแล้วดินท่ีแห้งจะมีความต้านทานสูงกว่าดินชื้น ดังตารางท่ี 7.2 
 
ตารางท่ี 7.2 ค่าความต้านทานจําเพาะของพ้ืนดินแบบต่าง ๆ 
 

ประเภทของดิน ความต้านทานจําเพาะของดิน  (-cm) 
ดินเปียกแฉะ 30 

ดินทําการเกษตร ดินร่วนและดินโคลน 100 
ดินโคลนปนทราย 150 

ดินทรายชื้น 300 
คอนกรีต 1:5 400 

กรวดชื้น 500 
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ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
 

ประเภทของดิน ความต้านทานจําเพาะของดิน  (-cm) 
ดินทรายแห้ง 1,000 
กรวดแห้ง 1,000 
ดินปนหิน 30,000 

หิน 10 x 107 
 
ท่ีมา : ความต้านทานการลงกราวด์  (2560 : 5) 
 
 ความต้านทานต่อลงดินของข้ัวดินแบบแท่งโลหะจะมีค่าตํ่าลงเม่ือความยาวของแท่งโลหะ l 
และความลึกของการฝัง h มากข้ึน นอกจากน้ันค่าความต้านทานจําเพาะของดินท่ีตํ่าก็มีส่วนช่วยให้
ความต้านทานตํ่าลงอย่างเห็นได้ชัด สําหรับการเลือกใช้แท่งโลหะขนาดใหญ่ข้ึนคือค่า r ใหญ่ข้ึนน้ันไม่
ทําให้ค่าความต้านทานลดลงอย่างน่าสังเกต เพราะว่าค่า r ติดอยู่ในฟังก์ชั่นของ ln ดังตารางท่ี 7.3 
 
ตารางท่ี 7.3  ความต้านทานต่อลงดินของข้ัวโลหะแบบต่าง ๆ  
 

รูปร่างของข้ัวดิน สูตรคํานวณ 

 

R0 =  
ρ

2πl
ln

2l

r
Ω 

 

R0 =  
ρ

2πl
ln �1

r
�4h+3l

4h+l
�Ω 

 

R0 =  
ρ

2πl
ln

⎩⎨
⎧1�ab

2π +d

d ⎭⎬
⎫
Ω 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 121) 
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การเดินสายนําสัญญาณ 
 การเดินสายนําสัญญาณจากห้องเฮดเอนด์แยกย้ายไปตามปลายทางน้ัน จะต้องคํานึงถึงความ
แข็งแรงทนทาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลายาวนาน การเดินสายนําสัญญาณน้ีอาจจะแบ่ง
ออกเป็นแบบการเดินสายภายในอาคารซ่ึงใช้ในงาน MATV และแบบภายนอกอาคารซ่ึงใช้ใน CATV 
เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะการเดินสายนําสัญญาณ (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 124-139) ดังน้ี 
 1.  การเดินสายภายในอาคาร 
  การเดินสายภายในอาคารน้ันโดยท่ัวไปจะทําได้ 3 แบบด้วยกัน คือ การเดินสายไปตามท่อ
โลหะ การเดินสายไปตามท่อ PVC และการเดินสายเปลือย ซ่ึงความแข็งแรงทนทานจะลดหลั่นลงมา
ตามลําดับ มีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1  การเดินสายตามท่อโลหะ ในระบบ MATV ขนาดกลางข้ึนไปน้ัน การเดินสายจาก
ห้องเฮดเอนด์เพ่ือป้อนไปยังห้องต่าง ๆ มักจะใช้การเดินสายผ่านไปตามท่อโลหะซ่ึงมีความแข็งแรง
ทนทานและสามารถป้องกันความชื้นได้ด้วย จุดสําคัญของการเดินสายตามท่อโลหะน้ันจะอยู่ท่ีการ
ออกแบบขนาดของท่อ การเดินท่อและการเดินสายในภาคปฏิบัติ การเลือกขนาดของท่อน้ันข้ึนอยู่กับ
ขนาดและจํานวนของสายโคแอคเชียลท่ีร้อยผ่านท่อน้ัน ตัวท่อท่ีใช้ในงาน MATV น้ันใช้แบบท่อเหล็ก
ชุบสังกะสีเน้ือบาง สําหรับความหนาของเน้ือท่อน้ันก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการเดินท่อของสายไฟ
ธรรมดา และมีข้อควรระวังในการเดินท่อโลหะโดยแยกกล่าวเป็นข้อ ดังน้ี คือ 
   1.1.1  เม่ือทําการตัดท่อควรทําการแต่งสันคมด้านในของท่อด้วยตะไบ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้สันคมน้ันปาดเปลือกนอกของสายโคแอคเชียลในขณะทําการร้อยสาย 
   1.1.2  การงอท่อโลหะควรงอเป็นมุมกว้างโดยให้รัศมีของส่วนท่ีงอใหญ่กว่า 6 เท่าของ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ถ้างอท่อด้วยมุมท่ีแหลมจะทําให้การร้อยสายทําได้ลําบาก โดยเฉพาะ
กรณีท่ีร้อยสายในแนวระดับ 
   1.1.3  วิธีการงอท่อน้ันควรใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการงอท่อ (Pipe Bender) จับให้แน่นท่ี
ตําแหน่งห่างจากปลายท่อประมาณ 7-8 เซนติเมตร แล้วงอโดยใส่แรงท่ีปลายอีกด้านหน่ึง การงอ
จะต้องค่อย ๆ งอให้เข้ากับสภาพท่ีต้องการ ต้องไม่ใส่แรงงอท่อทีละมาก ๆ เพราะจะทําให้ท่อบุบได้ 
   1.1.4  การต่อท่อต้องใช้คัปปลิง (Coupling) ต่อให้เรียบร้อย และการยึดกับบ็อกซ์ 
(Box) ควรใช้บุชชิ่ง (Bushing) ขันให้แน่น 
   1.1.5  บ็อกซ์ใส่อุปกรณ์พวงสปลิตเตอร์และแท็ปออฟต้องเลือกใช้ขนาดท่ีเหมาะสม 
เพราะถ้าใช้บ็อกซ์เล็กเกินไปจะทําให้การติดต้ังอุปกรณ์ทําได้ลําบาก หรือทําให้ต้องงอสายมาก ซ่ึงเป็น
สาเหตุทําให้เกิดการสูญเสียของสัญญาณโดยไม่จําเป็น และจุดสัมผัสท่ีต่อสายกับอุปกรณ์ก็จะมีปัญหา
ได้ง่าย นอกจากน้ันการเข้าสายยังต้องเผื่อให้สามารถดึงอุปกรณ์ออกมาภายนอกบ็อกซ์ได้ ท้ังน้ีเพ่ือ
ความสะดวกเวลาซ่อมบํารุง 
  1.2  การเดินสายตามท่อ PVC นับว่าเป็นวิธีท่ีสะดวกและประหยัดเน่ืองจากการตัดต่อทํา
ได้ง่าย นํ้าหนักของท่อก็เบา ดังน้ันจึงมีท่ีใช้ค่อนข้างจะกว้างขวางในปัจจุบัน สําหรับขนาดของท่อกับ
ขนาดและจํานวนของสายท่ีสามารถร้อยได้ดีนั้น เก่ียวกับข้อควรระวังในการเดินสายตามท่อ PVC น้ัน 
มีดังต่อไปน้ี 
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   1.2.1 การตัดท่อ PVC ให้ใช้เลื่อยฟันละเอียด แล้วทําการตะไบสันคมออก เช่นเดียวกับ
กรณีของท่อโลหะ 
   1.2.2 การงอท่อ PVC น้ัน ให้ลนด้วยไฟให้มีอุณหภูมิประมาณ 130C แล้วสอด
แท่งปสริงเข้าไป ทําการงอไปตามแบบท่ีเตรียมไว้  
   1.2.3 การต่อท่อ PVC น้ันให้ใช้คัปปลิงแบบต่าง ๆ โดยการต่อท่อน้ันจะต้องทากาวท้ัง
ด้านคัปปลิงและปลายท่อท่ีจะทําการต่อโดยทาให้ท่ัว เม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วลนรอยต่อด้วยไฟก็
จะทําให้ติดดียิ่งข้ึน 
  การเลือกใช้ขนาดของท่อ PVC จําเป็นจะต้องให้เหมาะสมกับสายท่ีจะร้อย กําหนดไว้ 
ดังตารางท่ี 7.4  
 
ตารางท่ี 7.4  ขนาดของท่อ PVC และขนาดและจํานวนสายท่ีสามารถร้อยได้ 
 

ขนาดท่อ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง

นอก 
ความหนา ชนิดและจํานวนสาย 

16 
22 
28 
36 
42 

22.0 
26.0 
34.0 
42.0 
48.0 

2.0 
2.0 
3.0 
3.5 
3.5 

3C-2V x 1 เส้น 
5C-2V x 1 เส้น 
7C-2V x 1 เส้น 
10C-2V x 1 เส้น 
5C-2V x 2 เส้น 

 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 128) 
 
  1.3 การเดินสายแบบลอย เป็นวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด แต่ก็มีปัญหาทางด้านความสวยงามและ
ความคงทนถาวร จึงมีท่ีใช้ในระบบเล็กหรือตามบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ วิธีเดินสายน้ันเหมือนกับการ
เดินสายไฟธรรมดาเพียงแต่ตอกก๊ิปรัดสาย หรือตะปูตอกสายท่ีใช้นั้นอาจจะใช้แบบท่ีใช้กับสาย       
โคแอคเชียลโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีแผ่นพลาสติกคอยป้องกันตัวสายอยู่ ดังภาพท่ี 7.10 
 

 
 
ภาพท่ี 7.10  ตะปูตอกสาย RG-6 ขนาดต่าง ๆ 
ท่ีมา : ตะปูตอกสาย RG-6  (ม.ป.ป. : 1) 
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 2.  การเดินสายภายนอกอาคาร 
  การเดินสายภายนอกอาคารน้ันส่วนใหญ่จะใช้ในระบบ CATV ซ่ึงต้องป้อนสัญญาณเข้าสู่
บ้านต่าง ๆ การเดินสายภายนอกอาคารน้ัน เม่ือคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น 
จะต้องอยู่กลางแดด กลางฝน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีช่วงกว้าง และต้องคอยด้านแรงลม    
เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีความยุ่งยากมากกว่าการเดินสายภายในอาคารมาก เพ่ือให้สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อม ดังกล่าวมาน้ี การเลือกชนิดของสายโคแอคเชียลและการติดต้ังท่ีถูกวิธีนับว่าเป็น
สิ่งจําเป็นมาก ดังจะกล่าวถึงการเลือกใช้สายโคแอคเชียลและการติดต้ังท่ีถูกวิธี  
(บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์.  2540 : 129-139) ดังน้ี 
  2.1  การเลือกใช้สายโคแอคเชียล สายโคแอคเชียลท่ีใช้ในการเดินสายนอกอาคารน้ัน 
จะต้องเป็นสายโคแอคเชียลชนิดพิเศษท่ีออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทาน ในขณะเดียวกันก็ต้อง
มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดี คือ มีค่าสูญเสียตํ่าและมีการชีลด์ท่ีดี ในด้านความแข็งแรงน้ันสายชนิดน้ีจะมี
ฉนวนชั้นนอกค่อนข้างหนาและแข็งแรง สําหรับการชีลด์นั้นโลหะนอกจะเป็นแบบลวดสานแน่นพิเศษ
หรือเป็นแบบฟอยล์ หรือเป็นท่อโลหะซ่ึงมีผลในการชีลด์สูง สําหรับการเดินภายนอกอาคารหรือตาม
เสาไฟฟ้าก็จะมีลวดสลิง (Steel Messenger) สําหรับขึงด้วย ดังภาพท่ี 7.11 
 

 
 

ภาพท่ี 7.11  สายโคแอคเชียลสําหรับเดินภายนอกอาคาร 
ท่ีมา : สาย RG6  (2558 : 1) 
 
  2.2  การติดต้ังสายนอกอาคาร  ในกรณีท่ีเป็นการป้อนสัญญาณให้กับหมู่บ้านซ่ึงบ้านแต่ละ
หลังอยู่ห่างกัน ในกรณีเช่นน้ีวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ ใช้เสาไฟฟ้าท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์เพราะจะทําให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่น่ันต้องหมายถึงว่าได้รับการยินยอมจากเจ้าของเสาในขณะเดียวกันก็ต้อง
ม่ันใจในความแข็งแรงได้ ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงข้อควรคํานึงและกรรมวิธีต่าง ๆ ในการเดินสายตามเสา
ไฟฟ้า ดังน้ี 
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   2.2.1  ความสูงของสายควรจะให้สูงกว่าพ้ืนถนนมากกว่า 3.5 เมตร ข้ึนไป สําหรับ
การเดินสายตามเสาในฟากเดียวกัน สําหรับช่วงท่ีต้องข้ามถนนน้ันควรให้สูงกว่า 5 เมตร ข้ึนไป 
   2.2.2  ช่วงห่างจากสายไฟชนิดอ่ืน ๆ เม่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และการป้องกัน
การรบกวน สายโคแอคเชียลสําหรับ CATV ควรจะวางตําแหน่งให้ห่างจากสายชนิดต่าง ๆ 
   2.2.3  ความตึงของสาย ในการเดินสายโคแอคเชียลไปตามเสาไฟฟ้าน้ัน ถ้าเป็นสาย
แบบท่ัวไปจะต้องใช้ลวดสลิงขึงให้ตึงแล้วเดินเกาะไปตามลวดสลิงน้ัน การขึงสายให้ตึงจะทําให้ใช้
ความยาวของสายน้อยลง แต่การรับแรงดึงของลวดสลิงจะมากข้ึน ซ่ึงอาจทําให้เกิดปัญหาทางด้าน
ความแข็งแรงได้ ดังน้ันการขึงสายจึงควรให้หย่อนได้บ้าง โดยท่ีส่วนท่ีตกท้องช้างลงมาน้ันจะข้ึนอยู่กับ
ขนาดของลวดสลิงท่ีใช้ นํ้าหนักของสายโคแอคเชียล และช่วงห่างของเสา  
   2.2.4  การเดินสายไปตามเสาไฟฟ้าน้ัน สิ่งท่ีสําคัญจะต้องยึดสายลวดสลิงกับเสา
อย่างม่ันคง แล้วจึงเดินสายฝากไปกับลวดสลิง การยึดสายลวดสลิงกับเสาน้ันอาจแบ่งออกเป็น การยึด 
ปลายสาย การยึดระหว่างทางและการยึดลวดท่ีทํามุมต่าง ๆ กัน 
   การยึดปลายสายลวดสลิง ซ่ึงจะใช้วิธีคล้องกับเข็มขัดโลหะท่ียึดแน่นกับเสา แล้ว
จัดการรัดปลายลวดสลิงให้แน่น โดยใช้คลิปท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหน่งท่ีทําการผูกสายเคเบิลกับ
ลวดสลิงน้ันให้ห่างจากเสามากกว่า 50 เซนติเมตร ข้ึนไป ดังภาพท่ี 7.12 
 

 
 (ก) กรณีท่ีเป็นสายท่ัวไป (ข) กรณีท่ีเป็นสายแบบ SS 
 
ภาพท่ี 7.12  การยึดปลายสายลวดสลิงกับเสา 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 135) 
 
   การยึดสายลวดสลิงระหว่างทาง กรณีนี้จะใช้เหล็กรูปตัว L ยึดติดกับเสา แล้วพาดสาย
ลวดสลิงผ่านไปบนเหล็กรูปตัว L น้ี สําหรับการยึดสายเคเบิลน้ันตรงบริเวณท่ีสัมผัสกับเสาจะต้องทํา
การป้องกันตัวสายโดยการพันไว้ด้วยแถบพลาสติกรูปเกลียว แล้วยึดปลายท้ังสองด้านให้แน่นด้วยเทป
พันสายท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหน่งท่ีผูกสายเคเบิลกับสายลวดสลิงท่ีสองข้างของเสาน้ันให้ห่างกัน
ประมาณ 70-100 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 7.13 
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ภาพท่ี 7.13  การยึดสายลวดสลิงและสายเคเบิลระหว่างทาง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 135) 
 
   การยึดสายลวดสลิงในกรณีท่ีทํามุมกันมากว่า 120 ข้ึนไป กรณีนี้จะใช้เหล็กรูปตัว L 
และเข็มขัดรัดเสาร่วมกัน กล่าวคือ ทําการคล้องสายลวดสลิงผ่านเหล็กรูปตัว L แล้วก็ทําการช่วยรับ
แรงดึงในสายลวดสลิงท่ีจะทําท่ีเหล็กรูปตัว L น้ี โดยการยึดสายลวดสลิงกับเข็มขัดรัดเสา ดังภาพท่ี 
7.14 

 
(ก) เสาไม้ 

 

 
(ข) เสาคอนกรีต 

 
ภาพท่ี 7.14  การยึดสายลวดสลิงกรณีท่ีทํามุมกันมากกว่า 120 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 136) 
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   การยึดสายลวดสลิงกรณีท่ีทํามุมกันน้อยกว่า 120 กรณีนี้วิธีท่ีดีควรแยกกันยึด ท้ังน้ี
เน่ืองจากการใช้เหล็กรูปตัว L อาจจะมีปัญหาได้ เน่ืองจากแรงท่ีกระทําต่อสายจะมีมากข้ึน ดังภาพท่ี 
7.15 
 

 
 

ภาพท่ี 7.15  การยึดสายลวดสลิงกรณีท่ีทํามุมกันน้อยกว่า 120 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 136) 
 
   2.2.5  การยึดสายเคเบิลกับลวดสลิงน้ันใช้เคเบิลแฮงเกอร์ (Cable Hanger) ยึด  
ทุก ๆ ช่วง 50 เซนติเมตร หรือใช้แถบพลาสติกหรือลวดสลิงท่ีเหมาะสมพันยึดไปตลอดแนว ดังภาพท่ี 
7.16 

 
 

ภาพท่ี 7.16  การยึดสายเคเบิลกับลวดสลิง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 137) 
 
   2.2.6 การผูกสายเคเบิลเข้ากับลวดสลิงน้ัน ให้คล้องเชือกไว้และให้สายเคเบิลห่าง
จากลวดสลิงพอเหมาะสม เพ่ือไม่ให้การสั่นของลวดสลิงส่งผ่านไปท่ีสายเคเบิลโดยตรง ดังภาพท่ี 7.17 
 

 
 

ภาพท่ี 7.17  วิธีผูกสายเคเบิลกับลวดสลิง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 137) 
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   2.2.7  เม่ือเดินสายเคเบิลแล้วควรท้ิงไว้สัก 2-3 วัน ให้สายเคเบิลท่ีถูกดึงระหว่าง     
การเดินสายน้ันเข้ารูปดีเสียก่อน แล้วจึงทําการติดต้ังอุปกรณ์ระหว่างทาง ในระหว่างน้ันควรป้องกัน
ปลายสายไม่ให้น้ําฝนหรือความชื้นเข้าโดยการพันเทปปิดปลายสายไว้ให้เรียบร้อย 
  2.3  การติดต้ังอุปกรณ์ระหว่างทาง การติดต้ังอุปกรณ์พวกแอมป์ปลิไฟเออร์ชนิดต่าง ๆ 
หรือสปลิตเตอร์ แท็ปออฟน้ัน จะต้องคํานึงถึงความแข็งแรงและความสะดวกในการทํางาน อุปกรณ์ท่ี
ใช้ติดต้ังภายนอกอาคารน้ีส่วนใหญ่จะออกแบบอยู่ในรูปกล่องอลูมิเนียม ซ่ึงมีการชีลด์ป้องกันความชื้น
ไว้อย่างดี นอกจากน้ันยังออกแบบไว้ให้สามารถติดต้ังโดยแขวนอยู่กับลวดสลิงได้  กรณีของแอมปลิ-
ไฟเออร์นี้ควรต่อสายดินไว้ด้วย โดยท่ีความต้านทานต่อลงดินอาจจะประมาณ 100 โอห์ม ก็ใช้ได้    
การติดต้ังแอมปลิไฟเออร์โดยยึดติดกับเสา ในกรณีนี้ต้องเผื่อสายและป้องกันสายไว้ นอกจากน้ันรัศมี
ความโค้งของการงอสายจะต้องอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม การติดต้ังสปลิตเตอร์และแท็ปออฟก็จะสามารถ
ทําได้ในลักษณะเดียวกัน ดังภาพท่ี 7.18 และภาพท่ี 7.19 
 

 
 

ภาพท่ี 7.18  การติดต้ังแอมปลิไฟเออร์ระหว่างทาง 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 138) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.19  การติดต้ังแอมปลิไฟเออร์ระหว่างทางกรณียึดกับเสา 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 137) 
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  2.4  การโยงสายเข้าบ้าน  การโยงสายโคแอคเชียลเข้าบ้าน โดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนได้ใน       
2 ลักษณะ คือ ลักษณะหน่ึงจะสามารถใช้เสาไฟเป็นท่ียึดลวดสลิง และลักษณะท่ีสองคือต้องแยกออก
จากตําแหน่งระหว่างเสา ในกรณีแรกน้ันจะสามารถทําได้ในลักษณะท่ีแสดงไว้ในภาพท่ี 7.20 (ก) 
กล่าวคือ ใช้เหล็กตะขอยึดติดกับตัวเสาแล้วโยงสายลวดสลิงยึดติดกับตะขอน้ัน สําหรับกรณีท่ีต้องแยก
ออกระหว่างทางน้ัน จะทําได้ในลักษณะท่ีแสดงไว้ในภาพท่ี 7.20 (ข) กล่าวคือ ใช้วัสดุยึดกับเสา
ลวดสลิง แล้วโยงสายลวดสลิงจากจุดน้ัน สําหรับทางด้านตัวบ้านน้ัน ก็ต้องมีตะขอสําหรับยึดลวดสลิง 
สายช่วงก่อนเข้าบ้านน้ันอาจจะเดินลอยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม และต้องติดต้ังเครื่องป้องกันฟ้าผ่า
ไว้ด้วย ซ่ึงอุปกรณ์นี้จะต้องทําการต่อลงดินในลักษณะท่ีเหมาะสม ดังภาพท่ี 7.20 
 

 
(ก) กรณีท่ีแยกจากเสา 

 
(ข) กรณีท่ีแยกระหว่างเสา 

 
ภาพท่ี 7.20  การยึดสายลวดสลิงสําหรับการโยงสายเข้าบ้าน 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 139) 
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การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ 
 ในระบบ MATV และ CATV น้ันมีการใช้อุปกรณ์อยู่มากมายหลายอย่าง นอกจากน้ันอุปกรณ์
บางอย่างยังต้องทําการติดต้ังอยู่ภายนอกอาคารซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีเข้มงวดมากสําหรับการออกแบบ
อุปกรณ์และการติดต้ังระบบ การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์นั้นโดยท่ัวไปอาจจะแยกกว้าง ๆ ออกได้เป็น  
2 แบบ คือ แบบท่ีไม่ต้องใช้คอนเนคเตอร์ และแบบท่ีใช้คอนเนคเตอร์ (บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์. 
2540 : 141-145) มีวิธีการดังน้ี 
 1.  วิธีเข้าสายแบบไม่ใช้คอนเนคเตอร์ เป็นการปอกสายโคแอคเชียลแล้วต่อเข้ากับอุปกรณ์
โดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีการท่ีสะดวกและประหยัด โดยท่ัวไปมักใช้กับอุปกรณ์จําพวกสปลิตเตอร์         
แท็ปออฟท่ีใช้ภายในอาคารและเอาต์เลตโทรทัศน์แบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีจํานวนมากในระบบ      
การเข้าสายแบบไม่ต้องใช้คอนเนคเตอร์นี้โดยท่ัวไปจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ แบบท่ีใช้สกรูยึดโลหะใน
กับแบบท่ีใช้เหล็กสปริงยึดโลหะใน สําหรับโลหะนอกน้ันจะใช้เข็มขัดรูปห่วงกลมรัดสายเช่นเดียวกัน 
ข้อควรระวังในการเข้าสายของกรณีนี้ คือ การปอกสายอย่างเหมาะสม สําหรับอุปกรณ์ท่ัวไปท่ียึด
โลหะในด้วยสกรูนั้น การปอกสายให้จัดความยาวของช่วงท่ีปอกแต่ละชั้นให้ส่วนท่ีปอกจนถึงโลหะใน
ให้ยาว 18 มิลลิเมตร ส่วนท่ีเป็นฉนวนค่ันยาว 5 มิลลิเมตร และส่วนท่ีเป็นโลหะนอกยาว 10 
มิลลิเมตร  กรณีท่ีเป็นสายขนาด 3C-2V ซ่ึงเป็นสายขนาดเล็กน้ัน แทนท่ีจะปอกฉนวนหุ้มรอบนอก
ออก ก็จะใช้วิธีถลกโลหะนอกซ่ึงเป็นเส้นลวดสานกลับมาคลุมฉนวนรอบนอกแทน การถลกเส้นลวด
สานกลับมาน้ี  วิธีท่ีถูกจะต้องให้เส้นลวดสานกลับมาคลุมฉนวนอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับการเข้าสายน้ัน
ก็เพียงแต่สอดปลายท่ีผ่านเข็มขัดรัดโลหะนอกเข้าไป แล้วยึดโลหะในด้วยสกรู ส่วนโลหะนอกก็ยึดโดย
การขันสกรูของเข็มขัดให้กระชับ เข็มขัดรัดสายบางรุ่นจะมีรูให้หยอดตะก่ัวบัดกรีด้วย ถ้าหยอดตะก่ัว
บัดกรีก็จะทําให้ม่ันใจว่าจะได้จุดสัมผัสท่ีดี ในกรณีของการยึดโลหะในด้วยเหล็กสปริงน้ัน ความยาว
ของโลหะในท่ีปอกจะสั้นลงเหลือประมาณ 10 มิลลิเมตร สําหรับเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ ดังภาพท่ี 
7.21 และภาพท่ี 7.22  
 

 
 

ภาพท่ี 7.21  วิธีการเข้าสายแบบไม่ใช้คอนเนคเตอร์ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 141) 
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ภาพท่ี 7.22  การปอกสายโคแอคเชียลท่ีจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 142) 
 
 2.  การเข้าสายแบบใช้คอนเนคเตอร์ (Connector) คอนเนคเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบไว้
เพ่ือให้การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ หรือการต่อสายให้ยาวข้ึนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและใช้งานสะดวก 
ซ่ึงหมายถึง จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของรอยต่อ และความแข็งแรงทนทานของ
อุปกรณ์ ในขณะเดียวกันงานท่ีต้องทําในการเข้าคอนเนคเตอร์ก็ต้องไม่ยุ่งยากจนเกินไป ในงานด้าน 
MATV และ CATV น้ัน คอนเนคเตอร์ท่ีใช้กันอยู่เดิมมี 2 แบบด้วยกัน คือ แบบใช้เสียบเฉย ๆ กับแบบ
ท่ีมีนอตขันยึดให้แน่นด้วย ในปัจจุบันมักนิยมใช้แบบท่ีมีนอตขันยึดให้แน่นด้วย เพราะว่ามีความ
แน่นอน  ความแข็งแรง และคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีกว่า กล่าวคือมีการสูญเสียเน่ืองจากการต่อสาย 
น้อยกว่า และปัญหาเน่ืองจากจุดสัมผัสไม่ดีหลังจากใช้งานไปแล้วก็น้อยกว่า ดังภาพท่ี 7.23 
 

 
 
ภาพท่ี 7.23  คอนเนคเตอร์แบบเสียบ 
ท่ีมา : JACK TV  (ม.ป.ป. : 1) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.24  คอนเนคเตอร์แบบ F 
ท่ีมา :  F-Type Male Crimp Connector - RG6 (n.d. : 1) 
 



208 
 

 สําหรับการเข้าคอนเนคเตอร์น้ัน คอนเนคเตอร์แบบเสียบจะทําได้ง่ายมาก เพียงแต่ปอกสาย
ชั้นต่าง ๆ ให้ได้ความยาวท่ีเหมาะสม แล้วก็บัดกรีหรือขันสกรูเข้าไปตามแต่ชนิดของคอนเนคเตอร์นั้น 
แต่สําหรับการเข้าคอนเนคเตอร์แบบ F (F-Type) น้ันจะมีความยุ่งยากมากกว่า คอนเนคเตอร์แบบ F 
ท่ีใช้กันอยู่นั้นอาจจะแบ่งได้กว้าง ๆ เป็น 2 แบบ คือ แบบท่ีใช้โลหะในของสายโคแอคเชียลเป็นโลหะ
ในของคอนเนคเตอร์ไปในตัว กับแบบท่ีมีแกนโลหะในของคอนเนคเตอร์อยู่ แบบแรกส่วนใหญ่จะใช้
สําหรับระบบ MATV ซ่ึงมีติดต้ังอยู่ภายในอาคาร ส่วนแบบหลังน้ันใช้ในระบบ CATV ซ่ึงเป็นการ
เดินสายภายนอกอาคาร คอนเนคเตอร์แบบ F น้ี ยังมีขนาดต่าง ๆ ซ่ึงออกแบบให้ใช้ได้พอดีกับสาย
ขนาดต่าง ๆ โดยเฉพาะ ซ่ึงจะต้องเลือกใช้ให้ถูกขนาด วิธีการปอกสาย และการเข้าคอนเนคเตอร์แบบ
ท่ีใช้โลหะในของสายโคแอคเชียลเป็นแกนของคอนเนคเตอร์ วิธีการก็คือ เม่ือทําการปอกสายตาม
ความยาวแล้ว ก็ทําการใส่แหวนรัดสายเข้าไปก่อน จากน้ันก็ถลกโลหะนอกของสายกลับเข้าไปหุ้ม
ฉนวนด้านนอก แล้วจึงใส่หัวคอนเนคเตอร์เข้าไปโดยให้กระบอกของหัวคอนเนคเตอร์สวมเข้าไปอยู่
ระหว่างชั้นสารไดอิเล็กตริก และโลหะนอกของสายโคแอคเชียล  จากน้ันจึงดึงแหวนกลับมาให้ชิดหัว            
คอนเนคเตอร์ แล้วใช้คีมหนีบให้แหวนรัดสายให้แน่น เม่ือปฏิบัติดังน้ีแล้วปลายสายโลหะในของ    
สายโคแอคเชียลจะเหลือพ้นปลายหัวคอนเนคเตอร์ออกมาประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ซ่ึงจัดว่าเป็นความ
ยาวท่ีเหมาะสม สิ่งท่ีต้องระวังเก่ียวกับคอนเนคเตอร์แบบน้ีก็คือ โลหะในของสายซ่ึงเป็นแกนของ   
คอนเนคเตอร์อยู่ด้วยอาจจะหดสั้นลง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการใช้งานท่ีรุนแรง 
ซ่ึงจะทําให้จุดสัมผัสเลวลงและการสูญเสียสัญญาณสูงข้ึน เพราะฉะน้ันควรเหลือปลายสายโลหะในให้
พ้นหัวคอนเนคเตอร์ออกมาเท่ากับความยาวดังกล่าวข้างต้น ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการเข้าคอนเนคเตอร์ 
ชนิดตัวผู้ซ่ึงจะสามารถนําไปต่อกับอุปกรณ์ซ่ึงโดยท่ัวไปจะติดคอนเนคเตอร์ชนิดตัวเมียเอาไว้ สําหรับ
การต่อสายให้ยาวข้ึนน้ัน โดยท่ัวไปก็ยังใช้การเข้าคอนเนคเตอร์ชนิดตัวผู้ไว้ท่ีปลายสายท้ังสอง แล้ว
เวลานํามาต่อกันก็จะใช้อะแดปเตอร์ (Adapter) มาช่วย ดังภาพท่ี 7.25 
 

 
 
ภาพท่ี 7.25  การเข้าหัวคอนเนคเตอร์ F 
ท่ีมา : บัณฑิต  โรจน์อารยนันท์  (2540 : 145) 
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ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ 
 เม่ือเดินสายสัญญาณนําสัญญาณและเข้าหัวต่อเรียบร้อยแล้ว จากน้ันก็มีทําการต่อ
สายสัญญาณต่าง ๆ เข้ากับอุปกรณ์ในแต่ละส่วน เริ่มต้ังแต่ภายในห้องเฮดเอ็นด์ซ่ึงจะมีอุปกรณ์รวมอยู่
ภายในห้องน้ี รวมท้ังสายสัญญาณต่าง ๆ จํานวนมากมารวมอยู่ภายในห้องน้ีเช่นเดียวกัน  ดังน้ันจึง
ต้องให้ความสนใจอย่างย่ิงในการจัดสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือความสะดวกในการ
ดูแลและแก้ไขได้ง่าย โดยต้องกําหนดผังระบบของอุปกรณ์และเชื่อมต่อให้เรียบร้อยเพ่ือพร้อมท่ีจะ   
ใช้งาน มีข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  วางผังระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยออกแบบไดอะแกรมสําหรับเป็นแนวทางในการต่อ
สายสัญญาณเข้าไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างไดอะแกรมระบบดาวเทียม 20 ช่อง และระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล ดังภาพท่ี 7.26 

 
 
ภาพท่ี 7.26  ผังไดอะแกรมระบบดาวเทียม 20 ช่องและโทรทัศน์ดิจิตอล 
ท่ีมา : 20 ช่อง TOPTEN  (2560 : 3) 
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 2.  ติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ บนแร็ค (Rack) และเดินสายสัญญาณให้เรียบร้อย ดังภาพท่ี 7.27 
 

 
 

ภาพท่ี 7.27  การติดต้ังอุปกรณ์บนแร็ค 
ท่ีมา : 20 ช่อง TOPTEN  (2560 : 3) 
 
 3.  วัดระดับความแรงของสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ ของอาคาร โดยใช้เครื่องมือวัดท่ีรองรับระบบ
สัญญาณท่ีส่งไปในระบบ โดยอาจจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น สามารถวัดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล 
สัญญาณดาวเทียมได้ โดยเครื่องมือวัดจะต้องสามารถบอกค่าระดับความแรงของสัญญาณออกมาได้
ตามความถ่ีของระบบ หรืออาจจะต้องสามารถแสดงสเปกตรัมของความถ่ีต่าง ๆ รวมไปถึงอาจจะต้อง
สามารถถอดรหัส (Decode) ให้แสดงภาพการออกอากาศแต่ละช่องได้ด้วย ดังภาพท่ี 7.28 
 

 
 
ภาพท่ี 7.28  เครื่องตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลและโทรทัศน์ดาวเทียม 
ท่ีมา : TV, Cable, Satellite & WIFI Analyzer  (ม.ป.ป. : 1) 
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 สรุปได้ว่า ในการติดต้ังระบบ MATV และ CATV น้ัน ในปัจจุบันน้ีระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเกือบท้ังหมดแล้ว ดังน้ันอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพ่ือท่ีจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถปรับเปลี่ยนระบบ
ต่อไปในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการรับสัญญาณจากสายอากาศก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ระบบโทรทัศน์อะนาล็อกมาเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล ระบบดาวเทียมก็เช่นเดียวกัน ก็เปลี่ยนมาเป็น
ดาวเทียมระบบดิจิตอล รวมถึงการรับชมในแบบเคเบิลก็เปลี่ยนไปเป็นระบบไอพี (IPTV) ซ่ึงก็เป็นไป
ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปแล้วท้ังสิ้น ดังน้ันผู้ออกแบบระบบจะต้องคํานึงถึงสิ่งน้ีด้วย 
 
บทสรุป 
 การติดต้ังระบบเคเบิลทีวี MATV และ CATV เริ่มด้วยการติดต้ังสายอากาศ ซ่ึงสายอากาศ
เป็นอุปกรณ์หน่ึงในการรับสัญญาณจากสถานีส่งเข้ามาในระบบ ดังน้ันสายอากาศท่ีใช้จะต้องมี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าท่ีเหมาะสําหรับสถานท่ีท่ีทําการติดต้ัง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ในกรณีท่ีติดต้ังสายอากาศในบริเวณท่ีมีระดับสัญญาณตํ่า ก็จําเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายของ
สัญญาณโดยการทําสแตคสายอากาศเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมเกนการขยายของสัญญาณให้เหมาะสมกับ
ระบบ โดยท่ัวไปสายอากาศจะต้องติดต้ังในบริเวณท่ีไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการรับส่งสัญญาณ เช่น          
บนหลังคาตึก หรือเสาสูง เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้ดีข้ึน ดังน้ันเม่ือสายอากาศอยู่บนท่ีสูงก็ย่อมจะ
มีปัญหาในกรณีฟ้าผ่า ดังน้ันจึงต้องคํานึงถึงเรื่องของการป้องกันฟ้าผ่ามายังสายอากาศ โดยการติดต้ัง
สายล่อฟ้าและระบบกราวด์หรือหลักดินให้ดี รวมท้ังต้องมีอุปกรณ์ยึดโยงไม่ให้เสาอากาศเคลื่อนไหวได้ 
เพราะจะทําให้สัญญาณภาพท่ีได้ไม่คงท่ี การติดต้ังสายดินหรือระบบกราวด์จะต้องคํานึงถึงสภาพ
พ้ืนดินบริเวณน้ันให้มีค่าความต้านทานตํ่ามาก ๆ เพ่ือให้สามารถนํากระแสฟ้าผ่าได้ดี และระบบ
กราวด์ยังช่วยนําสัญญาณรบกวนในระบบลงดินได้ดีอีกด้วย การเดินสายนําสัญญาณมี 2 แบบ คือ   
ในอาคารและนอกอาคาร การเดินสายในอาคารอาจใช้วิธีการเดินสายในท่อโลหะหรือท่อ PVC จึงต้อง
ใช้เทคนิคและวิธีในการเดินร้อยท่ออย่างเหมาะสม และวิธีการเดินสายอีกประเภทหน่ึงท่ีง่ายและ
สะดวกท่ีสุด คือ การเดินสายแบบลอย ควรใช้ตะปูตอกสายสําหรับสายนําสัญญาณโดยเฉพาะ สําหรับ
การเดินสายนอกอาคารน้ันส่วนใหญ่จะใช้กับระบบ CATV จึงต้องใช้สายท่ีมีลวดสลิงและมีความ
ทนทานต่อแรงดึงและสภาพอากาศดีพอสมควร และควรศึกษาเทคนิคการติดต้ังอุปกรณ์นอกอาคาร
และการเดินสายไปตามเสาไฟฟ้าไปยังบ้านพักอาศัยอย่างถูกต้องอีกด้วย เม่ือดําเนินการติดต้ังเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการทดสอบสัญญาณและปรับระดับสัญญาณให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม ท้ายสุด
ก็ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพ่ืออ้างอิงต่อไป 
 
 


