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DUO
ทางเลือกในการเพิ่มดาวเทียม

4
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การทำDUO

ในบทที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอทางเลือกหลายๆแบบให้กับท่านผู้อ่านไปแล้ว
แต่ในสภาวะทุกวันนี้เพื่อความอยู่รอดของช่าง ถ้าช่างทุกคนขายแบบเดิมๆ ติดตั้งแบบ
เดิมๆ ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกับท่าน ไปซื้อที่ไหนก็ได้ ถึงจะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของเดิมๆ
เหมือนกัน แต่ถ้าท่านเกิดมีความคิดสร้างสรรค์ อยากที่จะติดตั้งหรือนำเสนอรูปแบบ
การติดตั้งที่ต่างออกไป การต่อยอดในธุรกิจของท่านก็จะมีความหลากหลาย และความ
หลากหลายที่จะนำเสนอในบทนี้คือ แนวคิดที่ว่า ในทุกวันนี้มีดาวเทียมอยู่มากมาย
นอกเหนือจากดาวเทียมไทยคม  เป็นดาวเทียมทางเลือกที่อยู่ใกล้ๆอีกหลายดาวเทียม
ซ่ึงทางชา่งตดิตัง้บางคนอาจตดิตัง้ไปบา้งแลว้ แตช่่างอกีหลายๆคนอาจยงัไมรู้่  ในบทนี้
เราถือโอกาสนำเสนอข้อมูลส่วนนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีไอเดียนำเสนอลูกค้า และเพิ่ม
ความมั่นใจในการนำเสนอ ถ้าท่านรู้พื้นฐานและนำไปเสนองาน ก็จะเกิดความเชื่อมั่น
เพราะท่านรู้จริง

หลกัการการทำ DUO

หลักการทำ DUO คือ การท่ีสัญญาณจากดาวเทยีม ท่ีเราไม่ได้รับตรงๆ จะส่ง
สัญญาณมาสะทอ้นและหกัเหตาม Curve ของหนา้จาน

2) ดาวเทียม NSS6 ส่งสัญญาณลงมาที่
หน้าจานด้านบน และสะท้อนเข้าไปยังจุด
ตดิตัง้ LNB ดา้นลา่ง

1) หน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม
Thaicom
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การทำ DUO ดาวเทยีม Thaicom+NSS6

4) สัญญาณตกเทา่กบัสัญญาณสะทอ้น

3) นำชดุยดึกา้นฟดี LNB KU มาใสเ่ขา้กบั
ก้านฟีด

4) ใส่สกรูกลับเข้าท่ีเดิมด้วยไขควง

3) ดาวเทียม Intelsat 7-10 ส่งสัญญาณ
ลงมาที่หน้าจานและสะท้อนสัญญาณเข้า
ไปยังจดุตดิตัง้ LNB ด้านบน

1) จานดาวเทียมที ่ติดตั ้งรับดาวเทียม
Thaicom ได้แล้ว

2) ถอดสกรูท่ียึดก้านฟีดทางซ้ายล่างออก
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5) ใช้ตลับเมตรวัดจากหัวสกรู ไปยัง
ตำแหนง่มารค์ ใหไ้ด้ระยะ 10 ซม. สำหรบั
จานดาวเทยีม D1.3 ส่วนจานดาวเทยีม D2
ยาว 19  ซม. D1.7 ยาว 16 ซม.และ D1.5
ยาว 13 ซม

6) เม่ือได้ระยะทีต้่องการ ขันนอ๊ตใหแ้นน่

7) นำเหลก็ฉากรปูตวั L มาประกอบกบัชุด
ยึดก้านฟีด

8) ปรับให้เหล็กฉากรูปตัว L ขนานกับ
ก้านฟีด

9) ขนันอ๊ตใหแ้นน่

10) ตัวจับ LNB กับ LNB KU แบบ
Universal รุ่น K3
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14) ให้หัวจุดต่อสาย LNB ตั ้งฉากกับ
ก้านฟดี 90 องศา

15) ตอ่สายนำสญัญาณเขา้กบั LNB KU

16) ทำการต่อสายนำสัญญาณเข้ากับ
เคร่ืองรีซีฟเวอร์และทีวี

11) นำขาจบัมาใสกั่บ LNB

12) เมื่อปิดขาจับ LNB จะต้องมีช่องว่าง
เพ่ือท่ีจะได้รัดให้แน่น

13) นำขาจับพร้อม LNB มาประกอบกับ
เหล็กฉากรูปตัว L
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17) เปิดเครื่องรับไปที่ดาวเทียม NSS6
ช่องรายการ ASTV

18) กดปุม่ INFO โดยปกตแิลว้ หากมกีาร
ต่อถูกต้อง เปอร์เซ็นต์ของคุณภาพจะต้อง
มีมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับตำแหน่งท่ีต้ัง LNB
KU (K3)

19) ปรับชุดจบั ข้ึน หรอื ลง หาสญัญาณ
ที่ดีที่สุด

20) ในขณะที่ปรับ LNB ให้ดูเปอร์เซ็นต์
ของคณุภาพใหไ้ดสู้งทีสุ่ด

21) เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วทำการ
ขันนอ๊ตทกุตวัใหแ้นน่ เพือ่ไม่ให้ LNB หมุน

22) LNB ตัวใหญ่จะรับดาวเทียม Thaicom
ส่วน LNB ตัวเล็กจะรับดาวเทียม NSS6
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23) ต่อสายระหว่าง LNB KU-Band กับ
DiSEqC 4X1 ในช่อง LNB 2

24) ต่อสายระหว่าง LNB C-Band กับ
DiSEqC 4X1 ในช่อง LNB 1

25)  ตอ่สายระหวา่ง DiSEqC 4X1 ในชอ่ง
Receiver กับรีซีฟเวอร์โอทู

26) ทำการเก็บสายนำสัญญาณให้
เรียบร้อย และนำหมวกมครอบ LNB มาใส่
กบัสกาลา่รงิ โดยให ้DiSEqC 4X1 อยูภ่าย
ในหมวก

27) รูปการติดต้ังท่ีเสร็จเรียบร้อย
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ตัวอยา่งการทำDUO แบบตา่งๆ

ตดิตัง้จานรบัดาวเทยีม Chinasat 6B และทำ DUO Asiasat 3 –Sinosat-Vinasat

ตดิตัง้จานรบัดาวเทยีม Chinasat 6B และ DUO Thaicom1A - Vinasat

ตดิตัง้จานรบัดาวเทยีม Asiasat 3 และ DUO Asiasat 2-NSS 6
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ในทุกวันน้ีจานดาวเทยีมไม่ได้ดูจำกัดเฉพาะไทยคม  จะเอาจานไปรบัดวงอ่ืนก็ได้
อีกท้ังจาน C-band สามารถนำไปรบั KU-band ได้ด้วยมุมสะท้อนน้ันพออยู่แล้ว ส่วนจาน
KU-band ใบเล็กไม่สามารถรบั C-band ได้ เพราะใบเลก็มุมสะท้อนน้อยเกนิไป ส่วนจาน
C-band ท่ีนำไปทำ DUO ควรมีขนาดใหญก็่จะดีกว่า เพราะวา่มุมสะท้อนจะมีมากกว่า

การทำ DUO ก็จะมีลูกค้ากลุ่มไม่มากนัก แต่วิธีการติดต้ังน้ัน ช่างดาวเทียมควรต้องรู้
เอาไว้ ถ้าช่างรู้ก็จะนำไปนำเสนอให้ลูกค้าเช่ือถือได้ การทำ DUO ในบทน้ีท่ีนำเสนอดาวเทียม
ไทยคม DUO ดาวเทยีม NSS6 กจ็ะมรีายการประเภทขา่วสาร เปน็ทางเลอืกใหก้บัลูกคา้
ส่วนการทำ DUO แบบอื่นๆนั้น อยากจะให้ช่างลองนำไปฝึกติดตั้งให้เกิดความชำนาญ
เพ่ือนำมาประยุกต์ทำการตลาดต่อไป

ติดต้ังจานรับดาวเทียมรับ THAICOM 2/5
และทำ DUO ASIASAT 2


