
หนวยที่ 2  
วัสดุอุปกรณปลายทางของระบบรบั

สัญญาณโทรทัศน 

ผานดาวเทียม DLTV  
 โดย ศน. ไตรรงค  สาดแว  กลุม DLICT สพม.12   



1.จานรับสัญญาณ 

1. จานดาวเทียมระบบ C-Band 2. จานดาวเทียมระบบ KU-Band 
จานขนาด 4-10 ฟตุ  ขนาดเล็ก 35-75 ซม.  



2.ขาติดตั้งจาน  

1.ขาตั้งบนพื้นราบ ซ่ึงมีความสูงประมาณ 80 -120 ซ.ม.  2. ขาสําหรับติดผนัง  60x60  



3.หัวรับสัญญาณ  
(Low Noise Block Down Converter : LNB)    

LNB แบงได 2 ประเภท 

1. LNB C-Band 

จาก 3.7- 4.2 GHz  เหลือ 950-2050 MHz  



3.หัวรับสัญญาณ  (ตอ)  

(Low Noise Block Down Converter : LNB)   

1) LNB KU-Band  ซึ่งแบงออกเปน  2  แบบ คือ  

1.1 แบบมาตรฐาน (Standard) 

มีคาความถ่ี LO  ( Local Oscillator ) ภายในตัว = 11300 MHz 



3.หัวรับสัญญาณ  (ตอ)  

(Low Noise Block Down Converter : LNB)   
1.2 แบบยูนิเวอรแซล (Universal)  

มีคาความถ่ี LO (Local Oscillator) ภายในตัว = 9750-10600 MHz 



4. สายนําสัญญาณโคแอคเชียล      

ชนิด  RG6/U Outdoor  







5. หัวตอ แบบ F-type    
 

5.1 หัวตอ F-type  แบบอดั   เป็นหวัตอ่ F-type ที่นิยมใชภ้ายนอกอาคาร  

หัวตอ (Connector) แบบ F-type แบงตามการเขาหัวได 3 ประเภท  



5. หัวตอ แบบ F-type (ตอ)   

5.2 หัวตอ F-type แบบบีบ/ย้ํา เป็นหวัตอ่ F-type ที่ใชไ้ดท้ ัง้ภายนอกและภายในอาคาร  

5.3 หัวตอ F-type แบบเกลียว และขอ้ต่อกลาง  เป็นหวัตอ่ที่อาคาร นิยมใชง้านภายใน 



6. เทปพันสายชนิดละลายกันน้ํา / บูชยาง 
 



7.  สายรัดพลาสติก(Cable Ties) 
 



8. กิ๊ฟตอกสาย RG-6  (Cable Clip)  
 



9. อุปกรณขยายสัญญาณดาวเทียม (IN Line Amp) 
 



10. Multi switch   
 

ทําหนาที่เปนสวิตช ตัดตอแรงไฟ 13/14 V และ 17/18 V จากหัวรับสัญญาณ (LNB)  



11. DiSEqC   Switch 
 (Digital  Satellite  Equipment  Control.)  

1.  รุน 2 ทาง    คือ เขา 2 ออก 1  หรือ เรียกวา  DiSEqC  2x1 

2. รุน 4 ทาง         คือ เขา 4 ออก 1  หรือ เรียกวา  DiSEqC  4x1 



12. Power pass /splitter 
 



13. เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม / Remote   
 1. เคร่ืองรับสัญญาณจานดาวเทียมระบบ Analog  



13. เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม / Remote 

 2. เคร่ืองรับดาวเทียมระบบ Digital  



14. สายสัญญาณ HDMI /สายสัญญาณ AV   
 High Definition Multimedia Interface  

พอรต Composite หรือพอรต AV 

COMPOSITE VIDEO สายสัญญาณภาพ เรียกวาสาย AV (Audio- Video) หรือ RCA (Radio Corporation 

America)  



หนวยที่ 3  
เคร่ืองมือ  

1.  ประแจปากตาย /ประแจแหวน #  10 12/ประแจเล่ือน /ประแจบล็อก 

2. ไขควง/ไขควงวัดไฟฟา/มลัตมิิเตอร/์คมีปอกสายRG6 



เคร่ืองมือ   (ตอ) 

3. คีมเขาหัว F-type 

คีมเขาหัวแบบอัด  

คีมเขาหัวแบบบีบ/ย้ํา 



เคร่ืองมือ   (ตอ) 
4. เข็มทิศ/เครื่องมือวัดมุม/เครื่องมือวัดองศา (ระดับน้ํา)  

5. เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม   (Satellite Finder Meter) 



6. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 

1. สํารวจโครงสรางที่ยึดขาต้ังจาน ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ทนตอ

แรงลม เมื่อขันนอตยึดขาต้ังเรียบรอยแลวตองทดลองโยก ขาต้ังเพื่อ

ทดสอบความแข็งแรงกอนติดต้ังตัวจานรับสัญญาณ 

2.สํารวจโครงสรางที่ยดึขาต้ังจาน ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ทนตอ

แรงลม เมื่อขันนอตยึดขาต้ังเรียบรอยแลวตองทดลองโยก ขาต้ังเพื่อ

ทดสอบความแข็งแรงกอนติดต้ังตัวจานรับสัญญาณ 

3.เมื่อเขาหัว F-Type เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ควรตรวจสอบการลดัวงจร 

ดว้ยมลัติมิเตอรท์ุกครัง้ ก่อนต่อเขา้กบั ขัว้ของ LNB โดยปลายสาย

อีกดา้นหน่ึงตอ้งไม่ต่อกบัเคร่ืองรบัหรือเคร่ืองทดสอบสญัญาณ 



6. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ตอ)  

4. เมื่อตองการปรับแตงจานหรือซอมบํารุง เมื่อเปดเครื่องรับแลว ใหใช

ไขควงวัดไฟ ตรวจวัดไฟฟาบริเวณขั้ว F-Type ที่ตัวเครื่อง หรือที่ขั้ว LNB 

และตัวจานที่เปนโลหะกอน  เพื่อปองกันไฟฟา 220 V รั่วยอนกลับไปที่

ตัวจาน 

5. ควรตอสายกราวดมีขนาดไมนอยกวา 6 SQ MM. จากขาต้ังจานที่เปน

โลหะ ตอลงหลักดิน(แทงกราวด) มี ความยาวโดยประมาณ 2.40 เมตร 

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 



หนวยท่ี 4  

 ขั้นตอนการติดตั้งจานและเคร่ืองรับสัญญาณ

ดาวเทียม 

1. สํารวจสถานที่ติดต้ังเครื่องรบัสัญญาณ และทางกายภาพ บริเวณ

หนาจาน ตองไมมีตนไม อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ บังหนาจาน 

สายสงไฟฟาแรงสงู บริเวณที่ยึดขาต้ังจาน ตองมีความมั่นคงแข็งแรง 

และหางจากเครื่องรับไมเกิน 30 เมตร ถามีความจําเปนตองติดต้ังมี

ระยะทางเกิน 30 เมตรตองใชอุปกรณขยายสัญญาณ(line amp)ชวย

ระหวางทาง  



ข้ันตอนการติดตั้งจานและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

2. ติดต้ังขายึดจาน ถาเปนขาติดผนังตองทาบแปนยึดขา แลวทํา

เครื่องหมายเจาะรู 1 รูกอน  กรณีผนังคอนกรีต ใหใสพุกเหล็กขันน็อ

ตยึดพอแนนใหสามารถขยบัไดเล็กนอย สําหรับปรับขา จากนั้นใช

เครื่องมือวัดองศา  (ระดับน้ํา) ทาบดานขางและดานหนาของเสา เพื่อ

ปรับขายึดจานใหไดมุมต้ังฉาก 90 องศา จึงทําเครื่องหมายเจาะรูที่เหลือ

อีก 3 รู  ใสพุกเหล็กขันน็อตยึดทั้งสี่ตัวใหแนนเทาๆกนั กรณีผนังเปนไม

ยึดน็อต เกลียวปลอยไมตองใสพุกเหล็กขนัน็อตยึดทั้งสีตั่วใหแนน

เทาๆกัน 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 

3. ประกอบจานเขากับขายึด ขันน็อตยึดจานกับขาใหแนนพอ

หมุนปรับจานได หันหนาจานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ใชเข็ม

ทิศต้ังคามุมกวาด(Azimuth) ตามคาในตารางของแตละภูมิภาค 

ปรับหนาจานไปตามลูกศรช้ีทางของเข็มทิศ  จากนั้นขันน็อตยึด

มุมเงยของจานทั้งสองดานใหแนนพอปรับได ใชเครื่องมือวัดมุม 

ต้ังคามุมเงย(Elevation)ตามตาราง(55-60) ปรับมุมเงย

(Elevation)ของหนาจาน ตามเครื่องมือวัดมุม 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 

4.ประกอบ LNB เขากับเมาทยึดที่หนาจานขันน็อตยึดพอแนนเพือ่

ปรับแตงได  โดยหมุนตัว LNB ใหขั้วตอ F-Type อยูที่ ตําแหนง 4 นาฬิกา  

จากนั้นจึงปรับระดับความแรงของสัญญาณอีกครั้งตอนทดสอบ 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 

5. การปรับแตงจาน กรณีใชเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม 

(Satellite Finder Meter) ใหตอสายทดสอบจาก ขั้ว    F-type ของ 

LNB เขากับขั้ว F-type ของเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม   ต้ังคา

พื้นฐานของเครื่องวัดสัญญาณ  จากนั้นปรับหนาจานดานมุม

กวาดใหรับสัญญาณไดแรงที่สุด จึงมาปรับมุมเงย และ LNB ให

มีความแรงของสัญญาณไมนอยกวา  90 % และคุณภาพไมนอย

กวา 60%  



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 



ขั้นตอนการติดตั้งจาน 

6. กรณีไมมีเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม(Satellite Finder Meter) ใหนํา

สาย RG-6/U มาปอกตามขั้นตอนดวยคีมปอกสาย RG6 จากนั้นนําหัวตอ 

F-Type ชนิดบีบ/อัด มาสวมแลวใชคีมเขาหัวบีบ/อัดใหแนนตอเขากับ     

ขั้ว  F-type ของ LNB แลวนําปลายอีกดานหนึ่งเขาหัว F-type ทําในกรณี

เดียวกัน นําไปตอกับขั้ว F-type  ของเครื่องรับ  







ขั้นตอนการติดตั้งจาน 

7. ตั้งคาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม และตอสาย 

HDMI เขากับเคร่ืองรับโทรทัศนจากน้ันเปดเคร่ือง   

เขาเมนูตั้งคาเคร่ืองรับดาวเทียมปรับจานหา

สัญญาณท่ีดีท่ีสุด ขันน็อตยึด จานทุกตําแหนงให

แนน    



การต้ังคา LNB ชนิด 11300  แบบ  1 ขัว้  



การตั้งคา LNB ชนิด Universal แบบ 1 ขัว้ 



8. พันเทปละลายกันน้ําที่ขั้ว LNB  4 ชั้น ใสบูชยางครอบกันน้ํา ทําตัว U และ

ลูปสาย 1 -3 รอบ เสนผาศูนยกลางของวงประมาณไมนอยกวา 7 ซ.ม. ที่

ออกจากขั้ว LNB การวนสาย (Loop) มีไวเพื่อใหมีระยะติดต้ัง-ปรับแตงได

สะดวกขึ้น (หรือทําLoopไวที่ใตจาน) เพื่อการซอมบํารุงภายหลัง และกันน้ํา

ไหลยอนเขา LNB  การใชงาน   และจัดเก็บสาย Drip Loop ควรทําที่จุดใกลรู

รอยสายผานผนังเขาบาน หรือ เจาะรูใหลาดเอียงลงไปภาย   นอก  รัดดวย

พลาสติกรัดสาย(Cable Ties) รัดแนบลงมากับแขน LNB ลงมาที่ขายึดจาน  

และตอกคลิป       รัดสายไปจนถึงเครื่องรับ 

ขั้นตอนการติดตั้งจาน 









หนวยท่ี 5   

ระบบ OTA  และความถี่ 0/22 Khz 
ระบบ OTA ยอมาจาก Over The Air  

ขอมูลที่สงผาน OTA  มี 3 ประเภท คือ 
1.ความถ่ีชองรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Transponder List)  
2.ซอฟตแวรใหมๆ (Software Update) 
3.ขอความ หรือ รูปภาพ รูปภาพตอนรับ ตอนเปดเครื่องครั้งแรก (Message & 

Picture) 



ระบบ OTA  และความถี่ 0/22 Khz 

ระบบ OTA มี 2 แบบ 

1. อัฟเดทแฉพาะ DATA มีหลายผูผลิตที่ใชระบบนี้ ขอดีของการอัฟเดทเฉพาะ 

DATA ก็คือความรวดเร็วในการอัฟเดทใชเวลาไมกี่วินาที เคร่ืองรับสัญญาณก็จะทํา

การอัฟเดทใหทันที  

2. อัฟเดททั้งหมด All Update  มหีลายผูผ้ลติที่ เลือกใช ้OTA รูปแบบน้ี ขอ้ด ีของ

การ OTA แบบ All Update ผูผลิตสามารถที่จะใชระบบ OTA เพื่อที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพ เพิ่ม Function ใหมๆ ใหกับเคร่ืองรับ  



ความถ่ี 0/22K  
ความถี่ 0/22K คือ ความถี่ที่เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมสงออกไปจากข้ัว LNB 

IN  ไปยัง    หัวรับสัญญาณ (LNB) โดยตรง หรือ ผาน Multi Switch หรือตอผาน 

DiSEqC Switch  เพื่อใชควบคุมการเลือกรับสัญญาณความถี่ ดาน LO Band 

9750 ความถี่ที่รับไดเร่ิมจาก 10700 -12225 Mhz  และ HI Band 10600  

ความถี่ที่รับไดก็เร่ิมจาก12225 Mhz -12750 Mhz ซึ่งจะใชไดและมีผลกับ LNB 

แบบ KU-Band Universal เทานั้น สวน LNB C-Band และ LNB  Ku-Band 

แบบ Single 11300 จะไมมีผลกับคาความถี่ 22K    



ความถ่ี 0/22K  
       ดังนั้นถาส่ังใหเปด หรือ On Receive ก็จะสงความถี่ 22K ออกมา ควบคุม

ใหหัวรับสัญญาณ(LNB)เลือกรับสัญญาณความถี่ดาน HI Band เร่ิมจาก 12225 

Mhz -12750 Mhz  ซึ่งเปนชองสัญญาณของดาวเทียม ThaiCom Ku-Band  
        ถาส่ังใหปด หรือ Off Receiver ก็จะไมสงความถี่ 22K ออกมา คือ สง

คาความถี่ 0 K  หัวรับสัญญาณ (LNB) จะเลือกรับความถี่ดาน LO Band โดย 

เร่ิมจาก 10700 -12225 Mhz   



ความถ่ี 0/22K  
 ในสวนของหัวรับสัญญาณ (LNB) Ku-Band  แบบ Single 11300  รับไดยานความถี่

เดียว  คือยาน Hi-Band ความถี่ที่รับไดจะเร่ิมที่ 12225 Mhz.ข้ึนไป ตํ่ากวานี้ รับไมได  

ความถี่ 22K ก็ไปส่ังไมได    ไมวา On หรือ Off จะไมมีผลแตทางที่ดี ควรจะส่ัง  ปด 

หรือเปน 0 K จะดีกวาเนื่องจากสัญญานที่ออกจาก Receiver  มีความถี่อ่ืน ๆ และ

ตองรับความถี่จาก LNB ดวย  ถาหากตอผาน DiSEqC Switch  ยังตองสงความถี่อ่ืนๆ 

อีก เพื่อไปส่ังให DiSEqC Switch ทํางานดวย ยิ่งมีความถี่ในสายสงนอยเทาไร    การ 

Loss ของสัญญาณในสายก็จะนอยลง ทําใหการรับสัญญาณดาวเทียมมีคุณภาพมาก

ยิ่งข้ึน 



END 
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