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ปัญหาการตดิต้ังจานดาวเทยีม
และการแกไ้ข

2
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ปัญหาและวธิกีารแกไ้ข

บทนี้จะพูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข  โดยมีการรวบรวมปัญหาจานดาวเทียม
มากมาย ทัง้จากประสบการณโ์ดยตรงจากผูใ้ช้ และจากทมีงานฝา่ยวจัิย  ซ่ึงขอ้มูลและ
ปัญหาได้จากอินเตอร์เน็ต จากการอ่านหนังสือ การพูดคุยกัน โดยมีการรวบรวมปัญหาจาก
ประสบการณ์ที่เราได้ทำธุรกิจจานดาวเทียมเป็นเวลาถึง 17 ปี  ซึ่งเมื่อมีปัญหาก็ต้อง
มีวิธีแก้ปัญหา

ปัญหาสัตว์เข้าไปทำรัง

สัตว์พวกตอ่ และแตนเขา้ไปทำรังท่ีกระบอก LNB จึงทำใหก้ารรับภาพสะดดุ

วิธีการแก้ไข
ปิดฝา LNB ให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันสัตว์เข้า
ไปทำรัง
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สัญญาณรบกวนจากมอเตอร์ไซต์,
สถานีทวนสัญญาณ, คล่ืนไฟฟ้าแรงสูง และเรดาห์ของสนามบิน

การสปาคหัวเทียนของเคร่ืองมอเตอร์ไซด์จะส่งสัญญาณไปรบกวน LNB

ความถีค่ลืน่โทรศพัท ์และคลืน่ไฟฟา้ ส่งสัญญาณไปรบกวน LNB

เน่ืองจากสนามบนิ และเครือ่งบินจะมีสัญญาณเรดาหเ์ม่ือมีการบินระดับต่ำจะมี
สัญญาณไปรบกวน LNB
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จากปัญหาการรบกวนของสัญญาณที่เกิดจากมอเตอร์ไซต์ สัญญาณโทรศัพท์
คล่ืนไฟฟา้แรงสงู และเรดาหข์องเครือ่งบินจะมีผลทำใหภ้าพกระตกุ

วิธีการแก้ไข
1. การย้ายตำแหนง่หน้าจานเพ่ือลด
สัญญาณรบกวน
2. กรณีมีคล่ืนโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
ให้ทำการ ย้ายจานฯไปติดท่ีหลังบ้าน
3. การตดิตัง้จานใตห้ลงัคา และลด
หน้าจานฯให้ต่ำลง โดยใช้บ้านเป็นตัวบัง
สัญญาณรบกวน
4. เลือกใช้ LNB แบบ 2TR
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ข้อมูลเพ่ิมเติม
ปัญหาจากมอเตอร์ไซต์รบกวน ซึ่งมีผลจากตัว LNB จึงมีการเลือกใช้ LNB ให้

เหมาะสมกบัพ้ืนที ่และประเภทของ LNB โดยวงจร LNB ท่ัวไปแบง่ออกเปน็ 2 แบบคอื

1. แบบ 2TR เกณฑ์การขยายสัญญาณสูง
2. แบบ 4TR เกณฑ์การขยายสัญญาณสูงมาก

ดังน้ัน ถ้าในกรณีมอเตอร์ไซต์รบกวนถ้าแก้ปัญหาด้วยการย้ายตำแหน่งจานฯแล้ว
ยังไม่หาย ควรเปลีย่น LNB ให้เป็นแบบ 2TR

                                     แบบ  2  TR                       แบบ  4  TR
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ปัญหาสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้า AC

ปกติในบ้านเราเม่ือเราผ่านไปตรงหม้อแปลงไฟฟ้าเราจะได้ยินเสียงดังจ๊ีดๆ ซ่ึงเกิด
การสปาร์ค โดยการสปารร์คเกิดจากการรบกวนผ่านไปในสายไฟ AC ทำให้ภาพเป็นแถบร้ิว

วิธีการแก้ไข
เพิ่มตัวป้องกันการรบกวนจากไฟฟ้า AC
ด้วยอุปกรณ์ EMI FILTER
(Electronic Magnetic Interference
Filter)

ปัญหาสัญญาณรบกวนจากการทำงานของคอมเพรสเซอรตู้์เย็น

ตู้เย็นมีการทำงานเหมอืนแอร์  ซ่ึงจะมีการตัดต่อของคอมเพรสเซอร ์ จะทำใหเ้จอ
ปัญหาเคร่ืองรีซีฟเวอร์เปล่ียนช่องเอง

วิธีการแก้ไข
แยกปล๊ักเสียบออกจากกัน
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3. นำ EMI เสียบเข้ากับสาย AC

4. เสียบสายชดุ EMI FILTER เขา้กบับอร์ด
ซัพพลาย

วิธีการใส่ EMI FILTER

1. หลังจากเปิดฝาเคร่ืองจะพบแผงซัพพลาย
ท่ีเสียบต่อกับสาย AC

2. ถอดสาย AC ออกจากแผงซพัพลาย
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ปัญหาการเดินสายขนานกับท่อแอร์

การเดินสายขนานกับท่อแอร์เนื่องจากการทำงานของแอร์จะมีการตัดต่อของ
คอมเพสเซอร์แอร์ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนขึน้ได้

ปัญหาสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

การพกโทรศัพท์แล้วไปปรับหน้าจานจะมีสัญญาณรบกวนโดยเฉพาะโทรศัพท์
บางรุน่  เชน่ NOKIA  3310 จะมผีลตอ่การปรบัหนา้จาน อาการทีพ่บ ขณะตดิตัง้หรอืพก
โทรศัพท์ยืนอยู่หน้าจานภาพสะดุด  พอห่างหน้าจานภาพปกติ สาเหตุ มีคลื่นรบกวน
กับความถ่ีของ LNB

NOKIA 3310

วิธีการแก้ไข
ควรหลีกเล่ียงการเดินสายขนานท่อแอร์

วิธีการแก้ไข
ไม่ควรพกโทรศัพท์ขณะปรับจาน
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ปัญหาการไม่สวมหมวกกันน้ำ

การติดตั้งโดยไม่สวมหมวกกันน้ำจะทำให้ LNB และ DiSEqC Switch ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดนน้ำได้และเม่ือโดนน้ำจะทำให้อุปกรณ์ ภายในช๊อตได้

วิธีการแก้ไข
เก็บอุปกรณ์ไว้ในหมวกให้เรียบร้อย

ปัญหาการติดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม

จากรูปมีการเลือกพื้นที่การติดตั้งไม่เหมาะสม โดยการดัดแปลงติดตั้งบน
หลังคาผิดวิธี

วิธีการแก้ไข
ใช้อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงที่ได้มาตรฐาน
เลือกใช้อุปกรณ์เสริมท่ีมีความแข็งแรง และ
ได้มาตรฐาน เช่น WB 150
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ปัญหาจากการเดินสายฝังดิน

สาย RG 6 ท่ัวไปเป็นสายท่ีอยู่ภายนอกไม่แหมาะกับการฝังดิน ลักษณะสายท่ีฝังดิน
จะมีเจลหุ้มมันจะกันน้ำได้  ถ้าสายลักษณะน้ีนำไปฝังดินจะเกิดความช้ืน และน้ำจะเข้า ไปได้

วิธีการแก้ไข
ในกรณีต้องการฝังดินจะต้องมีอุปกรณ์เสริม
คือท่อสำหรับร้อยสายให้อยู่ภายในก่อน
ฝังดิน

ปัญหาจากการติดต้ังไม่แข็งแรง

การติดตั้งไม่แข็งแรงซึ่งมีส่วนของเสาค้ำสั้น จากรูปเป็นการติดตั้งในที่สูงทำให้
หน้าจานล้มลงมา ซ่ึงเกิดจากความประมาทของตวัช่างติดต้ังเอง

วิธีการแก้ไข
ควรเลือกวัสดุที่มีความทนทาน เหมาะกับ
หน้างานหรือสถานท่ี
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ปัญหาการเจาะรูของพ้ืนท่ีติดต้ัง

เลือกใช้ดอกสว่านกับพุกไม่เหมาะสม พืน้ปูนไม่แข็งแรง

วิธีการแก้ไข
เลือกใช้ดอกสว่านและพุกให้มีขนาดเดียว
กัน รวมทั้งตรวจสอบพื้นซีเมนต์ว่ามีความ
แข็งแรงหรือไม่

ปัญหาการต่อสายไม่ถูกต้อง

การต่อสายจำเป็นที่จะต้องใช้ F-TYPE ในการต่อสายซึ่งการต่อลักษณะดังรูป
(สายต่อกับสายโดยตรง โดยไม่ใช้ F-TYPE) จะทำใหมี้ผลกับสัญญาณทำใหรั้บภาพไม่ได้

วิธีการแก้ไข
การตอ่สายตอ้งใชตั้วตอ่ และ F-TYPE
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ปัญหาการโยงสายเข้าบ้าน

การโยงสายเข้าบ้านจะใช้งานได้ตามปกติในช่วงแรก พอเวลาผ่านไปสายสัญญาณ
จะยืดและหยอ่นทำใหเ้กิดการสูญเสียของสัญญาณ และรับภาพกระตกุ

ปัญหาการต่อสายไม่พันเทป

การต่อสายภายนอกอาคารโดย ไม่มีการพันเทปจะทำให้น้ำเข้าสายได้

วิธีการแก้ไข
ใช้เทปพันละลายพันให้รอบ

วิธีการแก้ไข
เก็บสายสัญญาณโดยใช้เทปพันสายไฟพันกับ
ก้านฟีดและเสาก่อนเดินสายสัญญาณเข้า
ตัวบ้าน
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ปัญหาปล๊ักไฟไม่มีคุณภาพ

ปล๊ักไฟของต่างจังหวัดไม่เหมือนในกรุงเทพ ซ่ึงปล๊ักไฟจะหลวมทำให้หน้าสัมผัสไม่
แนน่อาจจะสง่ผลกระทบกบัเครือ่งรบัสัญญาณเพราะเครือ่งจะตดิๆ ดบัๆ  จะทำใหเ้ครือ่ง
เสียง่ายข้ึน

วิธีการแก้ไข
เลือกใช้ปลั๊กไฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
จะส่งผลดีกับตัวเครื่องรับ และช่วยเพิ่ม
ความปลอดภยัของชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหาการวางส่ิงของบนเคร่ืองรับสัญญาณ

การวางสิง่ของทบัรูระบายอากาศอาจทำใหเ้คร่ืองเกิดความรอ้นมากอาจจะมผีล
กับเคร่ืองรับใน ระยะยาว

วิธีการแก้ไข
ไม่มีการวางส่ิงของบนเคร่ืองรับ
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ปัญหาการเลือกใช้ F-TYPE

F-TYPE ทีน่ยิมใชท้ัว่ไปม ี2  แบบ คอื

1. F-TYPE แบบหมนุ 2. F-TYPE แบบบีบ

การเลือกใช้ควรเลือกใช้แบบบีบเนื่องจากแบบบีบเวลาเข้าสายจะแน่นไม่หลุด
ไม่ทำให้ชีลขาด  ส่วนแบบ หมุน ถ้าเจอสายสัญญาณท่ีเล็กกว่าก็จะหลวมหลุดง่าย  ถ้าเจอ
สายสัญญาณท่ีใหญ่กว่าเวลาหมุนก็จะแน่นทำให้ชีลขาดได้

เคร่ืองมือสำหรับการเข้าสาย F-TYPE แบบบีบ

ท่ีปอกสาย คีมบีบ
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ข้ันตอนการเข้าสาย

1.ปรับที่ปอกสายให้ได้ขนาดที่ต้องการ ใส่
สายสัญญาณเข้าในท่ีปอกสาย ทำการหมุน
แล้วดึงออก

2. จะได้ความยาวของสายตามตอ้งการ

3.  ดงึสายชลียอ้นมาดา้นหลงั

4. ใส่หวั F-TYPE  จะใสไ่ดพ้อดี

5.  ใช้คมีบีบหวั F-TYPE  ใหแ้นน่

6.  ไดห้วั F-TYPE  ทีแ่นน่พรอ้มใช้งาน
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วิธีการแก้ไข
ควรติดต ั ้งจานบนหลังคาเพ ื ่อลดการ
เซอร์วิส

ปัญหาการติดต้ังบนพ้ืนดิน

การติดต้ังบนพ้ืนดินทำให้หน้าจานมีโอกาศเคล่ือนได้ง่ายเช่น คน, สัตว์เดินชน หรือ
การนำจานไปใชผิ้ดประเภท เช่น ตากผา้, ตากพรกิ ฯลฯ
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1. สำรวจพืน้ท่ีก่อนการตดิต้ัง

2. หาพื ้นที ่การเจาะหลังคาโดยการหา
ตำแหนง่ยึดเสาทีแ่ข็งแรง

3. มาร์คตำแหนง่การเจาะเหลงัคา

4. เจาะรหูลงัคาเพือ่ใส่เสา

5. เจาะคานตำแหน่งที ่ต้องการยึดเสา
ตำแหน่งน้ีมีความแขง็แรงมาก

6. ใส่เสาและปรบัเสาใหไ้ด้  90 องศา และ
ขันน๊อตยึดประกับรัดเสาให้แน่น

ตัวอย่างการติดต้ังบนหลังคา แบบท่ี 1
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 7.  นำหน้าจานท่ีประกอบเสร็จมาสวมท่ีเสา

8. ปรับหน้าจานเพือ่ค้นหาสัญญาณ

ข้อแนะนำ
ช่างส่วนใหญ่ในพื้นที่จะปรับ มุมก้มเงยไว้
โดยการนับเกลียวเพ่ือความรวดเร็ว และจะ
ทำการปรับมุมส่ายอีกคร้ัง

9. เก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย อุดซิลิโคน
เพ่ือป้องกันหลังคาร่ัว
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3. ไม่แนะนำใหเ้ปดิฝา้ดา้นลา่งเพือ่ทำการ
เจาะชายคาบ้านทำให้ต้องมีการซ่อมฝ้า
แนะนำให้ช่างเปิด กระเบ้ืองหลังคาจะดีกว่า

4. เปิดกระเบื้องหลังคาอย่างระมัดระวัง
โดยค่อยๆ ยกออกเพ่ือไม่ให้กระเบ้ืองแตก

1. ทศิทีด่คูอื มุมส่าย AZ ทีค่ำนวณได ้คอื
239.9 องศา เมื่อรู้ทิศทางที่หน้าจานต้อง
ปรับไปแล้วก็ให้ทำข้ันตอนต่อไป

2. ใช้บันไดท่ีมีความยาวเพียงพอ และต้ังอยู่
ในท่ีม่ันคง เพ่ือป้องกันอันตรายทีจ่ะเกิดข้ึน

การติดต้ังบนหลังคา แบบท่ี2
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5. หากเป็นกระเบื้องแบบโมเสทให้ค่อยๆ
ยกกระเบ้ืองแผ่นท่ีสองจากแถวล่าง

6. เมื่อยกกระเบื้องขึ้นเราจะเห็นเส้นลวด
เกี่ยวกระเบื้องแผ่นแรกไว้ ให้ถอดเส้นลวด
ออกอย่างระมัดระวัง

7. เม่ือถอดเส้นลวดได้แล้วให้ทำการดึงแผ่น
กระเบ้ืองแผ่นแรกให้สไลท์ออกมาตามรูป

8.เม่ือมองจากด้านบนจะเห็นช่องสำหรับเจาะ
ยึดเสาต้ังจานได้โดยไม่ต้องเจาะฝ้าด้านล่าง

9.ต้องทำการวัดขนาดความกว้างของ
เชิงชายท่ีจะติดต้ังก่อนว่ามีขนาดความกว้าง
เทา่ไร เพือ่ประกอบเสายดึตวั M ใหไ้ด้ตาม
ขนาดความกวา้ง ของเชิงชาย
(สมมตใิหเ้ชงิชายกวา้ง 15 cm)
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10. ภายในกล่องจะมีขาจับยึดเสา (ขาจับตัว
M ) อยู่

11. ให้ทำการประกอบขาจบัยึดตัว M ให้ได้
15 cm ตามขนาดของเชงิชายทีวั่ดได้

12.  ใหน้ำเสาทีป่ระกอบขายดึตวั M เสร็จ
แล้ว ไปทาบกับเชิงชายท่ีต้องการติดต้ัง

13. ถ้าทีเ่ชิงชายมแีผ่นไม้ซ้อนกนัทำใหเ้ม่ือ
นำเสาไปทาบแล้วตัวเสาทางด้านบนจะเอียง
ออกไป ด้านนอกตามรูป

14. ให้นำตัววัดมุมไปติดกับเสาด้านท่ีขนาน
กับตัวเชิงชาย  แล้วปรับเสาให้เอียงไปซ้าย
หรือขวา โดยดูว่าเสาทางด้านขนานกับเชิงชาย
ได้มุม 90 องศา
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18. ให้ทำการถ่างท่ียึดเสาตัว M ตัวบนท่ียังไม่
ได้เจาะรูให้ถ่างออก (เม่ือช่างทำการถ่างตัว M
ออกนั้น ให้ดันเสาด้านบนให้เอียงเข้าหา
หลังคา จนกว่าเสาจะต้ังฉากตรง 90 องศา)

19. เม่ือดัดเสร็จแล้วเสาจะต้ังฉาก  90 องศา

20. มาร์คตำแหน่ง เพ่ือทำการเจาะรู

15. เม่ือปรับองศาได้ถูกต้องแล้วให้ใช้ปากกา
สีมาร์คจุด ท่ีขายึดตัว M ตัวด้านล่าง

16. เม่ือมาร์คเสร็จแล้ว ให้ทำการเจาะรูตาม
ท่ีมาร์คไว้ แล้วจัดการยึดน็อตตัว M ตัวล่าง
ก่อน(จะเห็นว่าเสาด้านบนจะเอียงออกไป)

17. ให้นำตัววัดมุมไปติดท่ีด้านใน ซ่ึงเสาด้าน
บนจะเอียงออก ไม่ได้มุม 90 องศา
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21. เมื่อเจาะรูแล้วให้ร้อยน๊อตทะลุออกไป
อีกด้านของแผ่นไม้ แล้วขันน็อตจากด้าน
ในให้แน่น (การรองแหวนไว้จะช่วยทำให้การ
ติดต้ังแข็งแรงเพ่ิมข้ึน)

22. เม่ือติดเสร็จแล้วจะได้ออกมาตามท่ีเห็น
ในรูป(ต้องขอขอบคุณผู้เข้าสัมมนาการติดตั้ง
จานเมื ่อวันเสาร์ที ่ 7 มิ.ย. 2551 ที ่แนะนำ
แนวคิดการถ่างขาตัว M ในกรณีที ่เช ิงชาย
มีการเอียง ต้องขออภยัท่ีไม่ทราบช่ือของท่าน)

23. ใส่กระเบ้ืองท่ีเปิดออกกลับเข้าท่ีเดิม

24. ยึดเส้นลวดกลับในตำแหน่งเดิมให้
เรียบร้อย

25. งานติดต้ังท่ีดีเม่ือติดต้ังเสาเสร็จเรียบร้อย
หลังคา บ้านลูกค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
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26. ให้นำจานที่ประกอบเสร็จแล้วนำขึ้น
ไปสวมกบัเสาทีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้ (อย่าลืมปรับ
มุมก้มเงย และปรับทิศของ LNB ให้อยู่ใน
ตำแหน่งท่ีถูกต้อง)

27. ยกหน้าจานสวมเข้ากับเสา (อย่าลืม
ตรวจสอบบันไดให้ม่ันคงเพ่ือความปลอดภัย)

หมายเหตุ
จานดาวเทยีมท่ีประกอบเสร็จแล้ว น้ำหนัก
รวมทั้งหมดไม่เกิน 4.5 Kg ซึ่งเบามาก
สำหรับการยก ข้ึนไปติดต้ังเพียงคนเดียว

คำแนะนำ
เสาต้ังจาน ถ้าติดต้ังในมุมทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ให้ดึงเสาให้ลงมาต่ำที่สุดตามรูป
จะทำให้จานมีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน

28. เม่ือสวมคอจานกับเสาแล้วจะได้รูปแบบน้ี


