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ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม
ผู้ริเริม่ใหแ้นวคดิดา้นสือ่สารผา่นดาวเทยีม คอื นายอาเธอร ์ ซี.คลาค ( Arthur C. Clarke )

นักเขียนนวนิยายและเรี่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2488 ได้เสนอแนวคิดในการที่ใช้สถานี
ดาวเทียมซึ่งลอยอยู่กับที่ในอวกาศเพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณที่ใช้ติดต่อสื่อสารต่างๆ
ลงมาบนพื้นโลก โดยให้ดาวเทียมลอยอยู่ในอวกาศเหนือตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร ( Equator ) ที่ความสูง
จากพ้ืนโลก 35,800 กิโลเมตร  และการโคจรของดาวเทยีมมีความเร็วหน่ึงรอบ 24 ช่ัวโมง จะเท่ากับดาวเทียม
นั้นลอยอยู่กับที่ เมื่อเทียบกับบนพื้นโลก ความคิดเห็นอันนี้เป็นจริงขึ้นมาเมื่อมีการยิงดาวเทียมดวงแรก
ของรสัเซีย ช่ือสปุตนกิ ในปี 2500

ความถ่ีขาข้ึนและขาลง
ดาวเทียมแต่ละดวงนั้น จะทำหน้าที่เป็นเครื่องรับและเครื่องส่ง เพื่อติดต่อกับสถานีภาคพื้นดิน

โดยสถานภีาคพืน้ดนิจะสง่สัญญาณคลืน่ไมโครเวฟขึน้ไปยงัดาวเทยีม เราเรยีกวา่  การเช่ือมโยงขาขึน้
( Uplink ) เม่ือดาวเทยีมไดรั้บสัญญาณไมโครเวฟกจ็ะทำการเปลีย่นความถีท่ี่รับไดใ้หเ้ป็นอีกความถีห่นึง่
และส่งกลับมาให้สถานภีาคพืน้ดิน หรือ จานดาวเทยีม  เราเรยีกวา่ การเช่ือมโยงขาลง ( Downlink )

ความรู้พื้นฐานการรับส่งดาวเทียม
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เน่ืองจากการส่งสัญญาณทางภาคพืน้ดินด้วยระบบเสาอากาศมข้ีอจำกัดในหลายด้าน เช่น
1. การถูกรบกวนไดง่้าย
2. การบดบังของภูเขาและส่ิงปลูกสร้าง
3. การท่ีต้องไปต้ังสถานีทวนสัญญาณในพ้ืนท่ีต่างๆ

การส่งและรับสัญญาณผ่านดาวเทียมจึงเป็นทางเลือกที่แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ แต่ก่อนที่การ
รับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจะเป็นทางเลือกได้นั้น ย้อนกลับไปเมื่อ 7ปี ที่แล้ว ปี 2542 ระบบการส่ง
ทีวีผ่านดาวเทียมยังไม่เป็นท่ีนิยมเพราะ
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1. ราคาค่าเช่าช่องสัญญาณมีราคาสูงมาก
2. เคร่ืองรับสัญญาณ ราคาก็สูงด้วยเช่นกัน
3. ระบบการรับส่งเป็นระบบ อนาล็อก สัญญาณไมชั่ด
4. ช่องรายการทวีีมีน้อย

หลังจากปพี.ศ. 2542 เป็นตน้มา ระบบดจิิตอลกไ็ด้พัฒนาไปมาก พูดถงึดา้นการสง่สัญญาณ
เปรียบเทยีบกับระบบเกา่ ซ่ึงเป็นอนาลอ็กก็ต่างกนัมาก เช่น

ระบบเก่าอนาล็อก
1 ช่องสัญญาณ [1 Transponder หรือ 1TP] สามารถส่งช่องรายการทวีี ได้ไม่เกิน 2 ช่องรายการ
ระบบดิจิตอล
1 ช่องสัญญาณ [1 Transponder หรือ 1TP ] ส่งช่องรายการทีวีได้ 12 ช่องรายการ ซ่ึงมองในแง่การ
ลงทุนแล้วมีความคุ้มค่ามาก

ตัวอย่าง
เม่ือก่อนผู้ท่ีต้องการส่งช่องรายการผ่านดาวเทยีม เช่าหน่ึงช่องสัญญาณ [1TP]

(สมมติุ 1 Transponder ราคาคา่เชา่ที ่6 ล้านบาท ต่อเดอืน) [1TP] ส่งรายการ ทวีไีด ้2 ช่องรายการ
สรุป หน่ึงเดอืนผู้เช่าต้องจ่าย 3 ล้านตอ่เดือน 3x12 = 36 เท่ากับ หน่ึงปีต้องจ่าย 36 ล้านบาท

ในปัจจุบันผู้ท่ีต้องการส่งรายการผ่านดาวเทียมถ้าเช่าหน่ึงช่องสัญญาณ [1TP] ส่งได้ช่องสัญญาณ
12 ช่อง ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 6 ล้านบาท หากเรามาคำนวณดวู่า 1 ช่องรายการจะมค่ีาใช้จ่ายเทา่ไร คิดไดดั้งนี ้6
ล้านบาท หารด้วย 12 ช่องรายการจะเท่ากับ 5 แสนบาทต่อ 1 ช่องรายการ จะเห็นได้ว่าราคาค่าเช่า
สัญญาณนัน้ถูกลงไปหกเทา่ และค่าเช่าก็มีแนวโนม้จะถูกลงไปอีก เน่ืองจากมีดาวเทยีมดวงใหม่ๆ  เร่ิมเปิด
ให้บริการมากขึน้ ทำให้เกิดการแขง่ขันสูงข้ึน ราคาจึงเป็นปัจจัยหลักในการหาลกูค้า เพ่ือมาใช้บริการ

1TP = 12 ช่อง
6 ล้านบาทตอ่ 12 ช่อง
1 ช่อง = 5 แสนบาท
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เม่ือค่าเช่าช่องรายการถูกลงทำให้ผู้ผลิตรายการทีวีในไทยหลายราย (GMM, RS) สนใจส่งรายการ
ทีวีผ่านดาวเทียมกันมากข้ึน ทำให้มีช่องรายการทีวีผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอลเพ่ิมข้ึนในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา

เม่ือมีช่องรายการเพิม่มากขึน้ ทำใหผู้้ชมท่ัวโลกเริม่หันมารบัรายการทวีีผ่านดาวเทยีมโดยตรงเราเรยีกวา่
Direct to home [DTH]

เร่ิมต้ังแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ยอดผลิตและขายเติบโตอย่างรวดเร็ว เม่ือมีการผลิตจำนวนมาก ก็ทำให้ราคา
ขายสง่จานมรีาคาถกูลงอยา่งมาก

ขอยอ้นกลบัมาทีช่่องรายการทวีีไทย
ช่อง 11 เป็นหัวขบวนในการเร่ิมเปล่ียนระบบการส่งเป็นดิจิตอลเม่ือปีพ.ศ. 2545 และตามมาด้วย

ช่อง 9 เร่ิมเปล่ียนเป็นดิจิตอล ปีพ.ศ. 2547 ส่วนช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7 เปล่ียนเป็นดิจิตอลเม่ือปี 2548 และ
ทุกช่องเลือกส่งในระบบ C-Band เพราะเป็นฟรีทีวี ต้องการแพร่ภาพให้ได้กว้างไกล และต้องการเสถียรภาพ
ไม่เกดิปัญหาเวลาฝนตก (ช่อง iTV หรือปัจจบัุนนีไ้ด้ช่ือทวีีไทย ใช้ระบบการสง่ดว้ยดจิิตอลตัง้แตเ่ริม่
เปิดสถานี)
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมดูได้จาก website
ช่อง PSI CHANNELhttp://www.psichannel.com
ช่อง MVTV http://www.mvtv.co.th
ช่อง สบายดี ทีวี http://www.sabaidee.tv/th/
ช่อง GangCartoon http://www.gangcartoon.net
ช่อง 3 http://www.thaitv3.com
ช่อง 5 http://www.tv5.co.th
ช่อง 7 http://www.ch7.com
ช่อง 9 http://modernine.mcot.net/
ช่อง NBT http://nbttv.prd.go.th/th/
ช่อง ทีวีไทย http://www.thaipbs.or.th/
ช่อง TGN http://www.thaitvglobal.com/

ช่อง FanTv http://fantv.gmember.com/
ช่อง BangChannelhttp://www.bangchannel.com/
ช่อง ActsChannel http://www.exact.co.th/
ช่อง GreenChannelhttp://www.green-channel.tv/
ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
http://www.dltv.th.org/
เว็ปช่องรายการดาวเทียม
http://www.lyngsat.com/asia.html
http://www.satcodx.com/eng/
เว็ปดาวเทียมไทยคม
http://www.thaicom.net/index-thai.html
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เราคงเคยเหน็การตดิต้ังเสาตามตา่งจังหวดั ซ่ึงต้องข้ึนเสาสงูมากไมเ่ช่นน้ันก็รับสัญญาณไมไ่ด้ การตัง้เสา
ลักษณะน้ีราคาค่อนข้างสูง

การติดต้ังเสาสูงทำให้เสาล้มได้ง่าย

การรับสัญญาณด้วยแผงอากาศไมส่ามารถรับได้ นอกจากใช้จานดาวเทยีมเท่าน้ัน

ปัจจุบันรายการทีวีที่เป็นภาษาไทยที่ส่งรายการผ่านดาวเทียมมีมากกว่า 50 ช่อง ทำให้ประชาชนที่อยู่
ห่างไกลและคนในเมืองเร่ิมหันมาใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมในการรับชมรายการทีวีแทนเสาอากาศ

สาเหตุสำคัญทีค่นเปลีย่นมาใชกั้นมากขึน้เพราะ
1. ราคาพรอ้มติดต้ังถูกลง
2. รับช่องรายการไดม้ากกวา่
3. ความคมชดัของภาพ
4. ติดต้ังง่ายกวา่แผงอากาศ
5. ติดต้ังได้ทุกพ้ืนท่ีไม่มีอุปสรรคในเรือ่งการบังของภเูขา
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ตามตา่งจงัหวดัทีรั่บสัญญาณไมไ่ด้ส่วนใหญจ่ะใช้
จานฯกันหมดแล้ว ภาพน้ีถ่ายท่ีภาคเหนือ อำเภอฝาง
จ.เชียงใหม ่หากไดผ่้านไปแถวนัน้จะ ต้องเหน็จาน
เพราะชาวบ้านติดต้ังกันเยอะมาก

ภาพถ่ายจากประเทศลาว (ส่วนใหญ่รับรายการทีวีไทย)

บางพ้ืนท่ีทีวีชัดอยู่แล้วก็เร่ิมหันมาใช้จานรับรายการทวีี เพราะวา่ราคาในการตดิต้ังใกล้เคียงกับ
ติดแผงอากาศ และท่ีสำคัญมีช่องรายการใหรั้บชมมากกวา่ 100 ช่องรายการ แบบดูฟรีๆ

ภาพถา่ยตดิตัง้จาน กรงุเทพฯ



12        คมัภร์ีดาวเทยีม - ตดิตัง้จานชดัลา้น

Bang Channel
ดนตรี ไลฟ์สไตล์ วัยรุ่น 24 ช่ัวโมง

Green Channel
เพลงฮิตฟังสบาย 24 ช่ัวโมง

Fan TV
เพลงฮิตลูกทุง่ 24 ช่ัวโมง

Acts Channel
ละคร ซิทคอม วาไรตี ้24 ชม.

GangCartoon
ช่องรายการการตู์นจากบริษัทโรส

PSI CHANNEL
สาระด ี 24 ช่ัวโมง

รายการทวีีไทยผา่นดาวเทยีมไทยคม
รับสัญญาณจากจานดาวเทยีม D1.3R LNB X1

เครื่องรับรุ่น

YOU CHANNEL
ดนตรีไลฟ์สไตล์ วัยรุ่น 24 ช่ัวโมง

สบายดี
เพลงลูกทุ่ง 24 ช่ัวโมง
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MIX Channel
ภาพยนตร ์24 ช่ัวโมง

MV Hit Station
เพลงลูกทุ่ง  24 ช่ัวโมง

MV H+
รายการเพ่ือสุขภาพ

Star Channel
สาระและบันเทิง

Bangkok Today
ข่าวสารอัพเดท การบ้าน การเมือง

MV5 Channel
ข่าว เศรษฐกิจบ้านเมือง

MV VARIETY
สาระ ความรู้และความบันเทิง

MYTV
บันเทิง
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Supper Cheng
เพลงลูกทุ่ง

TenTV
เพลง บันเทิง วัฒนธรรมไทย

TV POOL
ข่าวแวดวงบันเทิง

AMATV
สาระบันเทิง วิธีการขาย

D Station
ช่องรายการคนเส้ือแดง

Faikham
ช่องการศึกษาของรามคำแหง

TGN ( Thai Golbel Network )
รายการไทยสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

S CHANNEL
สาระ บันเทิง มากมาย
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SBBTV
รายการโทรทัศน์พุทธภูมิ (วัดสังฆทาน)

DMC
ศาสนาสำหรบัชาวพุทธ

TV MUSLIM
รายการศาสนามุสลิม

SBT
รายการธรรมะและเทศนาของหลวงตา มหาบัว

จิวเวอร์ร่ี
เก่ียวกับเคร่ืองประดับ

P5 TV
บันเทิง วิธีการขาย

ACE
สาระบันเทิง ดาวน์โหลดริงโทน

PEAK
สาระบันเทิง ดาวน์โหลดริงโทน
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ช่อง 5
ข่าว และบันเทิง

ทีวีไทย
ข่าว และบันเทิง

ช่อง 7
ข่าว และบันเทิง

ช่อง 9
ข่าว และบันเทิง

NBT
ข่าว และความรู้

ช่อง 3
ข่าว และบันเทิง

MCOT1
สาระความรู้ข่าวสาร

MCOT2
สาระบันเทิง
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วงโคจรของดาวเทียมเป็นอย่างไร?

ดาวเทียมท่ีใช้ส่งสัญญาณน้ันมีวงโคจร อยู่ท่ีตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร [Equator]
เส้นศูนย์สูตร คือเส้นแบ่งระหวา่งข้ัวโลกเหนอืกับข้ัวโลกใต ้( เส้นปะสีแดง )

การท่ีดาวเทียมไปลอยเหนือตำแหน่งดังกล่าว เพราะว่า
1. ต้องการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวขับเคล่ือนดาวเทียม
2. ลดการใช้พลังงานในการขบัเคล่ือน
3. ต้องการให้ดาวเทียมอยู่กับท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานีทวนสัญญาณ
    (ดาวเทยีมจะอยูก่บัทีเ่มือ่เราอยูบ่นพืน้โลก)  ตวัอยา่งตามรปู

เส้นศูนย์สูตร
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การทีต้่องการใหด้าวเทยีมโคจรรอบโลกเทา่กบัโลกหมนุรอบตวัเองกเ็พราะวา่ เม่ือดาวเทยีมหมนุ
ไปพร้อมกับโลก หากเราอยู่บนพื้นโลกก็เท่ากับดาวเทียมไม่มีการเคลื่อนที่ หากดาวเทียมมีการเคลื่อนที่
จะเกิดปัญหาในการรับสัญญาณการที่ทำให้ดาวเทียมอยู่กับที่ (เทียบกับพื้นโลก) ได้ต้องมีหน่วยงาน
ภาคพื้นดินคอยควบคุมวงโคจรของดาวเทียม ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องมีหน่วยงานนี้ไว้คอยควบคุม เช่น
ดาวเทียมไทยคมสถานควบคมุภาคพ้ืนดินต้ังอยู่ท่ี อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

ความห่างระหว่างดาวเทียมกับพ้ืนโลกเท่ากับ 35,800 กิโลเมตร

ระยะความห่างระหว่างดาวเทียมกับพ้ืนโลกท่ีเราต้องรู้เพราะเวลาเราจะตดิต้ังเราต้องใช้ตัวเลขน้ีไปคำนวณ
ในสูตรด้วย

การส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่

ฟุตปร้ินท์ (Foot Print) คือ ลำคล่ืนสัญญาณดาวเทียมท่ีครอบคลุมพ้ืนโลก  ดาวเทียมแต่ละดวงจะมี
ฟตุปริน้ทท์ีแ่ตกตา่งกนัไป โดยสญัญาณทีส่่งจะเขม้ทีสุ่ดตรงจดุศนูยก์ลาง และจะคอ่ยๆ จางลงเมือ่ออก
ห่างจากจุดศูนย์กลาง
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สัญญาณคลื่นไมโครเวฟที่ส่งจากดาวเทียมลงมา
ยังพื้นโลกเราเรียกว่า บีม [BEAM] (ที่ทำแลเงา
ให้เหมือนกับลำแสงไฟ) โดยสามารถที่จะควบคุม
ให้บีมไปลงยังพื้นที่เป้าหมายตามต้องการ ซึ่งมี
ระบบการควบคุมจากหน่วยงานภาคพื้นดินตามที่
กล่าวไปแล้ว

ลักษณะตามรูป ซึ่งจะเห็นเป็นแผนที่โลก และ
มีแถบสีม่วงเป็นฟุตปริ้นท์ ของระบบ KU-Band
และแถบสีน้ำเงิน และส้มอ่อน เป็นระบบ C-Band พื้นที่ ที่สัญญาณครอบคลุมบนพื้นโลกเราเรียกว่า

"ฟตุปริน้ท ์"[footprint] = FP

การส่งสัญญาณดาวเทยีม มีท้ังแนว Ver และ Hor
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ทำไมสญัญาณถงึต้องมสีองแนวขัว้คล่ืน [ POLARIZED ]

ช่วงกว้างความถีด่าวเทยีมมีความกวา้งของคลืน่ (แบนด์วิท) [Bandwidth = BW ] อย่างจำกัดช่อง
ความกวา้งของคลืน่ [Bandwidth] ของระบบ C-Band เทา่กบั 480 MHz ซ่ึงหนึง่ช่องสัญญาณ [ Trans-
ponder ] หรือจะเรียกย่อๆ ว่า TP มี Bandwidth 40 MHz = 480/40 = 12 หากส่งเพียงข้ัวเดียว ก็จะส่งได้เพียง
12 ช่องสัญญาณ [12Transponders]

การส่ง C-Band Thaicom  ความถ่ีเร่ิมต้ังแต่
3720 - 4160 MHz  [H] สำหรบัแนว Hor
3740 - 4180  MHz  [V] สำหรบัแนว Ver

เช่นเดียวกับระบบ KU-Band ซ่ึงมี BW เท่ากับ 480 MHz  โดยแบ่งออกเป็น KU High & KU Low

11,700 -12,180  =   480 MHz
= 480/40 = 12 เท่ากับส่งได้เพียง 12 ช่องสัญญาณ

สัญญาณแนว Hor เร่ิมต้ังแต่ความถ่ี 11,720-12,160 MHz
ส่วนแนว Ver เร่ิมต้ังแต่ความถ่ี 11,740-12,180 MHz
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ดังน้ันจึงได้มีการคิดค้นเพ่ือให้ส่งช่องสัญญาณได้มากข้ึนวิธีการท่ีนำมาใช้ คือ ส่งสัญญาณซ้อน กันไป
โดยที่ส่งไปคนละขั้วคลื่นกันคือทาง Vertical และ Horrizontal ซึ่งต่อไปจะใช้คำย่อว่า V และ H
เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกันของความถ่ี จึงแก้ปัญหาโดยชิบความถ่ีให้สลับกัน (ดูรูปประกอบ) รูป KU-Band
Freqency and Polarization

11,720 H
11,740 V

การส่งสัญญาณสลับกันไปแบบน้ีทำให้เพ่ิมช่องสัญญาณข้ึนอีกเท่าตัว คือ 24 TP

สรุป
ระบบการส่งสัญญาณมสีองข้ัวคือ  V และ H
ดังน้ัน เวลารับสัญญาณทางภาคพืน้ดินจึงต้องมีการต้ังข้ัวคล่ืนด้วยการต้ังข้ัวคล่ืนตัวรับ

     

LNB C/KU-Band ท่ีรวมในตัวเดียวกัน จะเห็นมีเข็ม
สองตัวใหญ่ท่ีอยู่ด้านนอกเป็นระบบ C-Band ตัวเข็ม
จะมีลักษณะยาวกวา่เพราะความถีต่่ำกวา่ ส่วนตวั
ในเข็มจะมีขนาดท่ีส้ันกว่า เป็นระบบ KU-Band

มีลวดทองเหลืองด้านข้างเป็นสายอากาศ [Antenna]
ของตวัรับ ซ่ึงมีอยู่สองขัว้ทางแนวตัง้ และแนวนอน
เป็นระบบ C-Band

ตามรูปที่เห็นนี้เป็น LNB C/KU-Band ที่ติดตั้ง
เรยีบรอ้ยแลว้ จะมตีวั และรปูแบบตามทีเ่หน็อยูน่ี้
(เร่ือง LNB จะมีเพ่ิมเต่ิมในบทท้าย)

KU-Band

C-Band
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กำลังส่งสัญญาณและการคำนวณหาอัตราส่วนความกว้างของจาน

C-Band และ KU-Band จะมีค่าความแรงท่ีกำหนด
มาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับดาวเทียม
แต่ละดวงท่ีให้บริการ

EIRP [Effective Isotropic Radiated Power]
ค่า EIRP มีหน่วยวัดเป็น dBW [decibel Watt ] เป็นค่าความแรงของสัญญาณดาวเทยีมท่ีส่งลงมา

ค่า EIRP ในแต่ละพื้นที่ก็มีความแรงที่ไม่เท่ากัน โดยสังเกตได้จากเส้นขีดเป็นวงๆบนแผนที่โลก
คา่ความแรงจะเริม่จากวงในสดุจะมคีวามแรงมากสดุ และคา่จะลดลงตามวงทีเ่ลือ่นออกไป ซ่ึงดจูากรปู
เป็นการให้บริการระบบ C-Band ค่าความแรงสูงสุดจากวงในจะอยูท่ี่ 39 dBW วงรอง 38 ,37 36 ตามลำดับ
และอ่อนสุดท่ี 32 dBW
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EIRP KU-Band
ระบบ KU-Band จะมี EIRP ท่ีแรงกว่าของ C-Band
เน่ืองจากพืน้ท่ีให้บริการเลก็กวา่ทำใหค่้าความเขม้
ของสัญญาณมากกวา่ C-Band ซ่ึงวงในสุดจะมีค่า
52 dBW 51, 50, 49 และวงนอกตำ่สุด 47 dBW
ค่าความแรงของสัญญาณเป็นตัวกำหนดความกว้าง
ของหน้าจานที่มาใช้รับสัญญาณของดาวเทียม
ดวงนั้นการที่เรา รู้ค่าความแรงของสัญญาณที่ส่ง
ทำให้เรารู้ว่าสัญญาณของดาวเทียมดวงน้ีต้องใช้ขนาด

ดาวเทียมไทยคมให้บริการในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งมีความแรงของสัญญาณ 38 dBW เราต้อง
ใช้หน้าจานขนาดเล็กสุดเท่าไรมารับสัญญาณ?

ตารางทางแนวตัง้เป็นการแสดงคา่ความแรง dBW และทางแนวนอน แสดงค่าความกว้างของจาน
มีหนว่ยเปน็เมตร (M) ให้เราดคู่า EIRP การใหบ้ริการมคีวามแรง 38 dBW ให้เราดทูางแนวตัง้ทีเ่ลข 38
ให้ใช้ไม้บรรทัดทาบทางแนวนอนไปทางซา้ย (ตามเส้นสีแดงในรูป) ให้สังเกตเส้นสีเหลืองท่ีทำเป็นมุมทะแยง
45 องศา โดยให้ไม้บรรทัดไปทับเส้นเหลือง จากน้ันให้เราใช้ไม้บรรทัดทาบลงทางแนวตัง้ และให้ดูว่าตัวเลข
ทางแนวนอนไดค่้าเท่าไร จากรูปจะได้ค่า 1.8 เมตร หรือเท่ากับ 180 เซนติเมตร

แตถ้่าหากความแรงมคีา่ 32 dBW ให้ดูตัวเลข 32 ทางแนวตัง้ และเสน้ทีไ่ปทับกับเส้นเหลอืงแลว้
ทาบทางแนวตัง้ ลงไปจะทางตัวเลขทางแนวนอน ตัวเลขจะอยู่ระหว่าง 3.0- 3.7 โดยประมาณ 3.4 เมตร คือ
ถ้าจะรับต้องใช้จานขนาด 340 เซนติเมตรไปรับ

หนา้จานเสน้ผ่าศนูยก์ลาง (Diameter) เทา่ไรมารบัสัญญาณ เพือ่ให้ผู้ติดตัง้จานเกดิความสะดวก เราจงึ
เอาตารางชารท์ เพ่ือเอาไปกำหนดขนาดหนา้จาน โดยให้ดูรูปตารางเปรียบเทียบจาน C-Band
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วิธีการหาขนาดจาน KU-Band
ดูค่าความแรงในรูป KU-Band Receiver Antenna Diameter ระบบ KU-Band ความแรง 52 dBW
ให้ดูตัวเลขทางแนวตั้งที่ 52 และดูตามเส้นไปทางซ้ายจนถึงเส้นสีเหลือง แล้วทาบลงทางแนวตั้ง และ
ดูตัวเลขทางแนวนอนอยูท่ี่ 45-60 ประมาณท่ี 50 เซนติเมตร เท่ากับ 50 เซนติเมตร

ข้อมูลเพ่ิมเติม ขนาดจานตามคา่ท่ีคำนวณได้จากตาราง EIRP ท่ีให้มาน้ีจะเผ่ือขนาดไว้ 30%
หมายความว่า ขนาดของจานท่ีเราคำนวณได้น้ันเวลาใช้รับจริงขนาดจะเล็กลงได้อีก โดยเอาเลข 0.7

คูณด้วยตัวจานท่ีหาได้
ตัวอยา่ง 50 x0.7 = 35 คือใช้หนา้จานขนาด 35 เซนตเิมตร ก็รับได้ อีกตวัอยา่ง เช่น ขนาดจาน C-Band
180 x 0.7 = 126  คือใช้หนา้จานขนาน 126 เซนตเิมตร ก็รับได้
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แล้วเขาเผ่ือไว้เพ่ืออะไร?
การที่เขาให้ขนาดหน้าจานเผื่อไว้ก็เพื่อในบางครั้งสัญญาณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น

บีมของสัญญาณเคลื่อน อากาศชื้น ฝนตกสัญญาณที่ส่งลงมาเกิดการสูญเสีย (Loss) ไป หากเราใช้
จานขนาดท่ีใหญ่การรับภาพก็เป็นปกติ
ยกตัวอยา่ง เรารับรายการ KU-Band TRUE เราสามารถใชจ้านขนาด 35 เซนตเิมตร รับได้ ซ่ึงมีภาพปกติ
ทุกประการความคมชัดของภาพเหมือนกับเราใช้จานขนาด 90 เซนติเมตรไปรับ แต่หากเกิดฝนตก เคร่ืองรับ
ท่ีใช้จานขนาด 35 เซนตเิมตร ภาพจะเกดิการมาๆ หายๆ แตเ่ครือ่งรับท่ีใช้จานขนาด 90 เซนตเิมตรไปรบั
ยังรับภาพได้ (แต่ถ้าหากฝนตกหนักขึ้นภาพจากเครื่องรับที่ใช้จาน 90 เซนติเมตรก็หายได้เหมือนกัน
เพราะสัญญาณของระบบ KU-Band ความถ่ีสูงจะเกิดการเสียสัญญาณได้เม่ือเกิดความช้ืน)

อย่างไรก็ตาม ระบบ C-Band จะไม่เกิดปัญหาดงักล่าว เพราะความถีข่องระบบนีต่้ำกว่าของ KU-
Band จึงไม่มีปัญหา ระบบ C-Band หากเราคำนวณจากตารางแลว้ไดค่้าหนา้จานขนาด 180 เซนตเิมตร
เราคูณด้วย 0.7 ขนาดจาน 126 เซนติเมตร ก็รับได้ ช่องรายการน้ันได้โดยไม่เกิดปัญหาเหมือนกับระบบ KU-
Band ท่ีกล่าวมาแล้ว

แล้วทำไมถึงเห็นจานท่ีใช้รับ C-Band มีขนาดเล็กสุดท่ี 130 เซนติเมตร ?
สาเหตุที่เราต้องใช้จาน C-Band ที่มีขนาดนั้นไปรับก็เพราะว่าช่องรายการในดาวเทียมมีการส่ง

หลายประเทศ และหลายช่องรายการ แต่ละรายการก็มีค่าความแรงของสัญญาณท่ีไม่เท่ากัน
ยกตัวอยา่ง เช่น ช่องรายการทวีีไทยชอ่ง 9 มีความแรงสญัญาณ ขนาด 38 dBW แตข่องชอ่ง MVtv , FTV
มีความแรง 30 dBW หากเราใชจ้านขนาด 120 เซนตเิมตร ไปรับก็จะรับได้แตช่่อง 9 ส่วน ช่อง MVtv, FTV
รับไม่ได้ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรับรายการได้มากๆ ช่างจึงต้องใช้จานขนาดใหญ่เผื่อไว้ไปติดเพื่อให้
รับรายการไดค้รบทัง้ดาวเทยีม (รายการทีด่าวเทยีมไทยคม 78.5 E ใช้จานขนาด 130 เซนตเิมตร ก็รับ
ได้ครบทุกช่อง)
ตามเส้นสีแดงถ้าค่า EIRP มีค่า 45 dBW หน้าจาน ต้องกว้าง 90 เซนติเมตร

หมายเหตุ ปัจจุบันเราใชจ้านดาวเทยีมขนาด 130-150 เซนตเิมตร กับเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีมทีมี่
จูนเนอรร์ะบบ ETEG III ก็สามารถรบัชมช่องรายการไดค้รบเหมอืนจานดาวเทยีมขนาด 170 เซนตเิมตร
(ETEG III มีประสิทธิภาพในการรบัสัญญาณออ่นได้ดี)
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ระบบ KU-Band ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อย จากรูปจะเห็นว่า ฟุตปริ้นท์ ที่ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะ
ในประเทศไทย และขา้งเคยีง แตร่ะบบนีจ้ะมีความเขม้ของสญัญาณสงูจึงใช้จานขนาดเลก็รับได้ (35-75
เซนติเมตร)

สรุป ข้อดีของระบบ KU-Band คือใช้จานขนาดเลก็ตดิตัง้งา่ย
ข้อเสียของระบบ KU-Band ครอบคลุมพ้ืนท่ีน้อย มีปัญหาเวลาฝนตก ส่วนใหญ่นิยมใช้ส่งทีวีบอกรับ
สมาชิก เช่น  True Vision ของประเทศไทย, ASTRO ของประเทศมาเลเซยี

ระบบ C-Band ครอบคลมุพ้ืนทีไ่ด้เป็นทวปี เม่ือสัญญาณมบีีมท่ีกวา้งกท็ำใหสั้ญญาณออ่นกวา่
ระบบ KU-ฺBand เวลารบัจึงตอ้งใชจ้านทีข่นาดใหญก่วา่ไปรับทำใหก้ารตดิตัง้ทำไดย้ากกวา่ แตข้่อดขีอง
ระบบนี้คือ ใช้ในการส่งสัญญาณข้ามทวีป หมายความว่า หากเราไปอยู่ที่ยุโรปหรือข้ามฝั่งไปอยู่ที่
ออสเตรเลยี เรากติ็ดจาน C-Band รับรายการทวีีไทยได ้หรือในทางกลบักันคนตา่งชาตท่ีิเขา้มาอยูท่ี่ไทย
ก็ติดจาน C-Band รับรายการทวีีบ้านเขาไดเ้ช่นกนั เช่น ช่อง BBC อังกฤษ / ช่อง TV5 ฝร่ังเศส / NHK
ญ่ีปุ่น / DW เยอรมนั และอกีกวา่ 60 ประเทศ 350 ช่องรายการ

สรุป ข้อดีของระบบ C-Band รับรายการทีวีจากท่ัวโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่มีข้อจำกัดใน
 เร่ืองภมิูอากาศ
ข้อเสียของระบบ C-Band ตอ้งใชจ้านขนาดใหญก่วา่ ทำใหช่้างตดิตัง้ลำบาก

ข้อดีข้อเสียของระบบ C-Band และ KU-Band
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ตำแหนง่ดาวเทยีม

ก่อนอ่ืนเราจะต้องรู้ก่อนว่าตำแหนง่ของดาวเทยีมดวงท่ีเราจะรับน้ันอยู่ท่ีตำแหน่งอะไร เรารู้แล้วว่า
ดาวเทียมทุกดวงอยู่ที ่เส้นศูนย์สูตร ซึ่งตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงนั้นต้องได้รับอนุญาติจาก
องคก์ารดาวเทยีมระหวา่งประเทศ หรอืเรยีกยอ่ว่า ITU (Internation Telecommunication Union) และ
ดาวเทยีมทกุดวงจะมเีลขทา้ยตอ่จากชือ่ ตัวเลขทีต่่อจากชือ่คือตำแหนง่เสน้แวง  Longtitude ท่ีดาวเทยีม
ดวงนัน้ๆ ประจำอยู่

ช่ือดาวเทยีมและพกัิด Longtitude ท่ีดาวเทยีมประจำอยู่

ประเทศไทยไดพิ้กัดของดาวเทยีมอยู ่ 2 ตำแหนง่ คือ 78.5 Eํ และ 120 Eํ

วิธกีารหาตำแหนง่ของดาวเทยีม

ประเทศไทย อยู่ซีกโลกทางดา้นเหนือ โดยมีพิกัดอยู่ท่ีเส้นแวง [Longtitude]  97 - 106 ํE องศา
และเส้นรุ้ง  [Latitude] 5-20N

เส้นรุ้ง = Latitude ( ละติจูด ) คือเส้นแนวต้ัง
เส้นแวง = Longtitude ( ลองติจูด ) คือเส้นแนวนอน
เส้นศูนย์สูตร = Equator ( อีเควเตอร ์) คือเส้นแบ่งระหว่างซีกโลกเหนือและใต้



28        คมัภร์ีดาวเทยีม - ตดิตัง้จานชดัลา้น

ตำแหนง่ 97-106 ํE & 5-20 ํN คืออะไร?

ดูจากแผนท่ีโลก ท่ีมีวงกลมไว้คือประเทศไทย และเส้นสีม่วงเป็นการแบ่งซีกโลกออกเป็นส่วนๆ จะเห็นได้ว่า
เราจะอยูเ่หนือเส้นศูนย์สูตร Equator ข้ึนไปทางดา้น เหนือ [N] และอยู่ทางดา้นตะวนัออก [E] เช่นเดียวกัน
ตำแหน่งของดาวเทยีมทุกดวง ก็จะมีช่ือและตัวเลขกำกับบอกไว้เสมอ

Intelsat 7&10 68.5 ํE
ABS1 75.0 ํE
Thaicom 2&5 78.5 ํE
Thaicom KU 78.5 ํE
Insat 2E 83.0 ํE
NSS6 (KU) 95.0 ํE
AsiaSat 2 100.5 ํE

AsiaSat 3 105.5 ํE
Telkkom 1 108.0 ํE
Palapa C2 113.0 ํE
Chinasat 6 B 115.5 ํE
AsiaSat 4 122.0 ํE
Apstar 6 134.0 ํE

97-106 Eํ คือ เส้นแวงที ่97-106 องศาตะวนัออก
5-20 ํN คือ เส้นรุ้งท่ี 5-20 องศาเหนอื
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ตำแหน่งดาวเทียมจะลอยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร (Equator) ซ่ึงแต่ละดวงก็จะมีความห่างกันตามท่ี ทาง ITU
กำหนดให ้ดาวเทียมท่ีเราจะรับได้จะอยู่ทางซีกโลกตะวนัออก

หากเราอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ควรปรับมุมหน้าจานท่ีเท่าไรจึงจะรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 78.5 ํE
เม่ือเรารู้แล้วว่าเราอยู่ท่ีพิกัดเท่าไร และดาวเทียมดวงท่ีจะรับคือไทยคม 78.5 ํE

(ตัวอย่างท่ีให้น้ีเป็นการหาค่ามุมก้มเงย [Elevation] EL และมุมส่าย [Azimuth] AZ)
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วิธีหามมุกม้เงย และมมุส่าย มีด้วยกนั 2 วิธี ดังน้ี
1 ใช้สูตรในการหาโดยมตีวัอยา่งใหด้ดูงันี้
มุมเงย (ELEVATION ANGLE) : EL สูตรคำนวณ

มุมส่าย (AZIMUTH ANGLE) : AZ

ตัวอย่าง : ต้องการรบัสัญญาณดาวเทยีม Thaicom 2/5 เป็นจานแบบฟกิซ์ ท่ี จ.กรุงเทพฯ ซ่ึงตำแหนง่ของ
เส้นรุ้ง (Latitute) เทา่กบั 13.4 องศา เส้นแวง (Longtitute) เทา่กบั 100.3 องศา จงหามมุเงย และมมุส่าย
ของดาวเทยีมทีมี่ช่องรายการไทย 3, 5, 7, 9, 11, TITV, TGN, MVTV ซ่ึงอยูต่ำแหนง่เสน้แวงที ่78.5 องศา

วิธีทำ

จาก θ      = เส้นรุ้งของสถานทีติ่ดตัง้ (Latitute) = 13.4 ํE
∅     = เส้นแวงของดาวเทยีม ลบด้วย เส้นแวงของสถานทีติ่ดตัง้ (Longtitute)
         = 78.5 ํ - 100.3 ํ

ความตา่ง = -21.8 ํ
R    =  รัศมีของโลกเทา่กบั 6,370 KM.
H    =  ระยะความสงูของดาวเทยีม 35,680 KM.

  R 6,370 km
R+H = 6,370 km + 35,680 km       = 0.1515

มุมเงย EL
= tan-1 {[(COS 13.4 ํ) (COS 21.8 ํ)] - 0.1515} / {      1 - (COS2 13.4 ํ) . (COS2 21.8 ํ)}
= tan-1 (0.7517 / 0.429)
= tan-1 (1.75)
= 60.26 องศา
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เทยีบมุมเงย 90 องศา = 90 ํ - 60.26 ํ
มุมเงย ( EL) = 29.74 องศา

มุมส่าย AZ = tan-1 (tan - 21.8 ํ / sin 13.4 ํ)
= tan-1 (- .4 / 0.232)
= tan-1 (- 1.724)
= 59.89 องศา

เทยีบ 180 ํ กับทิศใต ้= 180 ํ + (59.89)
มุมส่าย (AZ) = 239.9 องศา

จากตัวอย่างที่ให้มานี้เราไปติดตั้งที่เชียงใหม่ก็ให้แทนค่าตำแหน่งของพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆโดยดูจาก
แผนทีท่ีเ่ราหาซือ้ไดจ้ากรา้นขายหนงัสอืทัว่ไป แตต่อ้งมเีส้นพกัิดบอกจงึจะใชไ้ดต้ามตวัอยา่ง
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2. ใช้โปรแกรมในครือ่งรับดาวเทยีม (Receiver) หามมุ
  เครือ่งรบัรุ่นใหม่ๆ  ในปจัจุบันส่วนใหญจ่ะมีฟังกช่ั์นนีใ้ห้มาดว้ยเพือ่ ความสะดวกของชา่งตดิตัง้

เพราะบางท่านไม่ค่อยชอบการคิดเลขสักเท่าไร

ตัวอยา่งหนา้ตาเคร่ืองรับจะเป็นแบบนี้

เม่ือเปดิโปรแกรมเครือ่ง (การใชโ้ดยละเอยีดใหไ้ปอา่นในหมวดการใชเ้คร่ืองรุน่ BONUS, O2,
S-STAR S-3, S-5, S-7)

แถวที ่1 คือ ค่าลองตจูิดท้องถ่ิน กทม.คือ 100.3
แถวที ่2 คือ ค่าละตจูิดท้องถ่ิน กทม.คือ 13.4
แถวท่ี 3 คือ ค่าลองติจูดดาวเทียม ใส่ตัวเลขตำแหนง่ดาวเทียมคือ 78.5
แถวท่ี 4 คือ คำนวณ, เม่ือใส่ค่าแล้วกดคำนวณ
แถวท่ี 5 คือ มุมส่าย (Azimuth) = 240.0
แถวท่ี 6 คือ มุมก้มเงย (Elevation) = 29.7

มุมกม้เงย Elevation ซ่ีงตอ่ไปจะเรยีกยอ่ว่า [ EL ]
มุมส่าย Azimuth ซ่ึงตอ่ไปจะเรยีกยอ่ว่า [AZ]
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ตัวอยา่งมมุ AZ,EL จ สงขลา
ดาวเทียม Asiasat 105.5E

ตัวอยา่งมมุ AZ,EL จ. เชียงใหม่
ดาวเทียม ไทยคม 78.5E

ตัวอยา่งมมุ AZ,EL จ. สงขลา
ดาวเทียมไทยคม 78.5 Eํ

ตัวอยา่งมมุ AZ, EL จ. เชียงใหม่
ดาวเทียม Asiasat 105.5E

หมายเหตุ
ส่วนการตดิต้ังจาน Dmove น้ันมีข้ันตอนทีง่่ายกวา่
เพราะการหาตำแหน่งใช้ เพียงมุม EL เท่านั้น
ส่วนมุม AZ ต้องตั้งอยู่ที่ 180 องศา คือ หันไป
ทางทิศใต้เท่านั้น เพราะจานแบบ Dmove จะมี
มุมกวาดหาดาวโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เพิม่เตมิในการตดิตัง้จาน  Move

ตัวอยา่งมมุ AZ,EL จ. อดุรธานี
ดาวเทียมไทยคม 78.5 Eํ
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เม่ือไดค่้ามุม AZ &EL แล้วใหใ้ช้ค่าทีไ่ด้น้ีไปปรับมุมท่ีคอจานโดยมเีครือ่งมอืท่ีใช้

1. ตัววดัมุม

2. ทำการเซท็คา่ตวัวดัมมุใหค่้าเปน็ศนูยก่์อนการใช้ 5. ดูท่ีตัวเลขทีเ่ขม็ช้ีให้ได้ค่า EL ท่ี 29.7 องศา

3. ใหใ้ช้ตัววดัมมุไปจับทีใ่ตค้อจาน

เครือ่งมอืสำหรบัวัดมุม Angle

4. ปรับคอจานกม้ลงใหไ้ด้มุมเอียงโดยประมาณ
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3. ใช้อลูมิเนียมฉากไปจับติดกับคอจาน (ท่ีต้องเป็น
อลูมิเนียมเพราะไม่มีสนามแม่เหล็กไปรบกวน
ตัวเข็มทิศ)
ข้อควรระวัง

ต้องให้อยู่ในแนวระนาบและปล่อยให้นิ่งไว้สักพัก เพื่อให้เข็มทิศเลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
(ขั้นตอนการปรับ)

1. เขม็ทิศ Compass

เครือ่งมอืสำหรบัปรับมมุสา่ย

2. ปรับตัวเลข 240 ของวงในสส้ีม มาตรงกบัตัว N
( วงนอกสดีำ )

4. วางเขม็ทิศลงบนอลมิูเนยีมฉาก

5. ทำการปรบัมุมส่ายหนา้จาน ซ้าย/ขวา

6. ส่ายหน้าจานจนเข็มช้ีสีแดงมาตรงกับตำแหน่ง N
ของวงในสส้ีม
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ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม และ
สะทอ้นสัญญาณไปยงัจุดโฟกสั ( ตำแหนง่ทีติ่ดตัง้
LNB ) โดยจานดาวเทียมระบบ C-Band จะมี
ลักษณะสว่นโคง้เปน็พาราโบลกิ

การรบัสัญญาณจากดาวเทยีม

เราทราบแล้วว่า สัญญาณท่ีส่งจากดาวเทียมมี 2 ระบบ คือ C/KU-Band แล้วในภาครับจะต้องแยก
อุปกรณห์รือไม่ ?

ในภาครบัมีอุปกรณ์สำคญัอยู ่3 ตัวคือ
1. Satellite Dish จานสะทอ้นสัญญาณดาวเทยีม
2. LNB (Low Noise Block down convertor) ตัวรับขยาย และปรบัเปล่ียนความถี่
3. Receiver เครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม

จานดาวเทยีม
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วัสดุท่ีผลิตหน้าจานดาวเทียม

1. อลูมิเนยีม
ข้อดี มีน้ำหนักเบา, ไม่เป็นสนิม, ไม่ดูดซับ
สัญญาณดาวเทยีม ( เกนการรบัสัญญาณด ี) และ
ตดิตัง้งา่ย  อายกุารใชง้านยาวนาน
ข้อเสีย  ราคาแพง

2. เหลก็
ข้อดี ราคาถกูกวา่การใชอ้ลูมิเนยีม
ข้อเสีย ข้ึนสนิมเวลาใช้งานสักระยะ, มีน้ำหนักมาก
และดูดซับสัญญาณ  ( สัญญาณดาวเทียม คือ คล่ืน
แม่เหลก็ชนดิหนึง่ )

ทำไมจานดาวเทยีมตอ้งพ่นสีดำด้าน

สาเหตุท่ีพ่นสีดำเพราะเปน็สีท่ีไม่สะท้อนแสง  หาก
ใช้สีท่ีสะท้อนแสงจะทำใหเ้กิดการรวมแสงไปยงัจุด
โฟกสั มีผลทำให ้LNB อาจจะพงัหรอืเสียหายกอ่น
เวลา ( อายกุารใชง้านตำ่ลง )

การออกแบบจานดาวเทยีม

F = จุดรวมสัญญาณที่สะท้อนมาจากหน้าจาน
(Focus Point) โดยมีการวัดระยะท้องจานถึง
จุดโฟกสั
D = เสน้ผา่ศนูยก์ลางของหนา้จาน ( Diameter )
H = ค่าความลกึของทอ้งจานถงึปากขอบของจาน
(Depth )

สูตร  F= D2/16 h

ตัวอยา่ง จานดาวเทยีมขนาด 170 เซนตเิมตร
ความลึกของจาน 29 เซนติเมตร ค่าโฟกัสจะ
เท่ากับ?

สูตร  F= D2/16 h
ดังนัน้ F = (170 x 170) หาร (16x29)
              = (28,900) หาร (464)

= 62.28 เซนตเิมตร
หมายเหตุ
1. ปัจจุบันคนไทยนิยมติดตั้งจานดาวเทียมแบบ
โปร่งขนาด 130 -150 เซนตเิมตร
เพราะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่ต้านลม และ
ติดตั้งง่าย กรณีที่มีการแยกหลายจุดแนะนำให้
เลือกใช้จานขนาด 150 หรือ 170 เซนตเิมตร
2. จานดาวเทียม C-Band  ก็รับสัญญาณระบบ
KU-Band ได้ เพราะทางผู้ผลิตได้ผลิตรูตะแกรง
ให้รองรับการรบัสัญญาณทัง้ 2 ระบบ

LNB ( Low  Noise  Blockdown  Converter )

หน้าท่ีรับสัญญาณดาวเทยีมท่ีจุดโฟกสั  แล้วขยาย
สัญญาณให้มีความแรงมากข้ึน แล้วแปลงสัญญาณ
ให้มีความถีท่ี่ต่ำ ( 950-1750 MHz ) ก่อนส่งออก
จาก LNB แล้วส่งผ่านสายนำสญัญาณ RG-6 เข้าสู่
เครือ่งรบัสัญญาณดาวเทยีมตอ่ไป

ชนิดของ LNB

1. LNB C-Band  1 เอาทพุ์ท ( X1, C1 )
เหมาะสำหรับติดตั้งจุดเดียว
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2. LNB C-Band  2 เอาทพุ์ท ( C2A )
เหมาะสำหรบัติดต้ัง 2 จุด หรือมากกวา่

3. LNB C& KU-Band  2 เอาทพุ์ท ( C/KU )
เหมาะสำหรับติดต้ังจุดเดียว ท่ีต้องการรับสัญญาณ
ดาวเทยีมทัง้ระบบ C-Band และ KU-Band

4. LNB KU-Band ( K3 )
เหมาะสำหรับติดตั้งจุดเดียว

บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของ LNB

จากรปู LNB C-Band รับสัญญาณจากดาวเทยีม
มีความถี ่3.4 - 4.2 MHz ส่งเขา้ไปขยายสญัญาณ
ก่อน เพื่อให้สัญญาณแรงพอ แล้วส่งต่อให้กับ
ภาครวมสัญญาณ และปรับลดความถ่ีลง ซ่ึงมีภาค
ผลิตความถี ่เพ่ือนำไปลบความถีท่างเขา้ให้ออกไป
เป็นความถีก่ลาง IF โดยมกีารทำงานดงันี้

สมมุติ สัญญาณทาง RF เข้ามา 3625 MHz ภาค
OSC ท่ีผลิตความถี ่5150 ข้ึนมา เม่ือส่งไปลบกบั
ความทีท่างเขา้ ก็จะได ้ 5150 - 3625 =1525 MHz
หรือ ทางเขา้ส่งมา 4120 MHz ก็จะไดค่้า 5150 -
4120 = 1030 MHz

ส่วนบล็อกด้านล่างเป็น ระบบ KU-Band สัญญาณ
ทางเข้าสูงกว่า แต่สัญญาณทางออกที่ IF เท่ากัน
โดยมีการทำงานดังนี้

ในระบบ KU-Band มีแบนด์วิทท่ีกว้างมาก
จึงต้องแบ่งความถี่ออกเป็น 2 ย่านความถี่ คือ
ความถีต่ำ่กบัความถีสู่ง เพือ่ใหสั้ญญาณทีผ่่านตวั
LNB แล้วจะไดค้วามถี ่ IF อยู่ในยา่น 950 ไม่เกนิ
2150 MHz  มีการทำงานดงันี้

ความถีต่่ำเริม่ต้ังแต ่10700 -11700 MHz
และยา่นความถีสู่งเริม่ต้ังแต ่11700 -12750 MHz

สมมุติ สัญญาณเข้ามาเป็นความถี่ 10800 ซึ่ง
เป็นย่านความถ่ีต่ำ ภาคผลิต OSC ก็จะผลิตความถ่ี
ไปหักล้างเปน็ความถี ่9750 MHz ความถีท่ี่ได้ออก
ทาง IF ก็ได้เทา่กบั 1050 MHZ
หากสญัญาณทาง เขา้ที ่RF 12000 MHz ซ่ึงเปน็
ยา่นความถีสู่งภาคผลติความถี ่OSC ผลิตความถี่
ไปหักล้าง 10600 MHz ได้ ความถีท่าง IF เทา่กบั
1400 MHz ซึ่งอยู่ในย่านที่กำหนดไว้ หากไม่มี
ภาคผลติ แยกสองชดุยา่นความถีท่าง IF จะกวา้ง
มากเกนิไป ทำให้เคร่ืองรับสัญญาณไมส่ามารถจูน
ได้ย่านความถี่ที่กว้างได้ขนาดนั้น
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ยกตัวอย่าง ทางเข้า RF 12000 ภาคผลิตไม่ได้
เปล่ียนความถ่ีผลิตท่ี 9750 =12000 - 9750 = 2250
MHz ซ่ึงเกนิกวา่ที ่Receiver จะรบัได้

ระบบการผลิตความถ่ีและการควบคุมการทำงาน
LNB KU-Band เป็นดังน้ี

จากบล็อกไดอะแกรมสัญญาณทางเข้ามามีสองแนว
คือ ทาง H และ V ความถ่ีต้ังแต่ 10700-12750 MHz
จะผ่านภาคขยายสองทางมารอที ่SW V/H ซ่ึงสวิทช์
นี ้จะทำงานโดยผ่านการควบคุม จากเครื ่อง
รีซีฟเวอร์ ส่งแรงไฟมาปรบัเปล่ียน โดยมีแรงไฟตา่ง
กันดังนี้

ถ้าแรงไฟทีส่่งมา 13v สวิทช์จะตดัมาทาง
V และถ้าแรงไฟส่งมาเป็น 18v สวิทช์ก็จะตัดไปทาง
H สัญญาณที่ได้รับการเลือกแล้วจะส่งไปรอที่ชุด
หักลบความถ่ีสัญญาณท่ีเข้ามาน้ีจะมารอท่ีชุดหักลบ
ความถ่ีตลอดเวลาอยู่ แล้วเพราะดาวเทียมโดยปกติ
ก็ต้องส่งลงมาตลอดย่านความถี่ขึ้นอยู่กับว่าเรา
ต้องการรับย่านความถี่ใด ก็สั่งให้ชุดผลิตความถี่
ยา่นสงูหรอืตำ่ไปหกัลา้ง

หากเราต้องการรับย่าน KU-Band ต่ำ
10700MHz ก็ส่ังให ้Receiver ส่งความถี ่ 0 KHz
ไป ชุดสวิทช์จะสับไปรับด้านบน ที่เขียนว่า 0 Hz
สัญญาณที่ได้ก็จะได้จากชุด OSC ความถี่ต่ำ
แตห่ากเราตอ้งการรบัยา่นความถี ่KU High เราก็
ส่ังให ้Receiver ส่งความถี ่22 KHz ไปสวิทช์ก็จะ

สับมาทาง 22 KHz ซึ่งเป็นชุดผลิตความถี่สูง
การแก้ปัญญหาดว้ยการผลิตความถีข้ึ่นมา สองชุด
น้ีก็ช่วยใหสั้ญญาณ IF อยู่ในยา่นทีไ่ม่เกนิ

หาก Receiver ตั้งโปรแกรมค่าความถี่ของ LNB
( OSC) ไม่ตรงกบัตวั LNB ก็จะรบัภาพไมไ่ด้

ยกตัวอยา่ง
เราตอ้งการรบัช่องรายการทวีไีทย ซ่ึงสง่มาในยา่น
C-Band เวลาเราตั้งโปรแกรมแต่ไปเลือก 9750
ซ่ึงไม่ตรงกับความถ่ีย่านท่ีเราต้องการก็จะรับภาพไม่ได้
การเลอืกทีถู่กตอ้งคอื ต้องเลอืกไปที ่5150

อีกตัวอย่าง เราต้องการรับ KU-Band 12500 แต่ไป
ต้ังโปรแกรมเลอืก 9750 ซ่ึงผิดระบบ ก็ไม่สามารถ
รับสัญญาณได้ ซึ่งผู้ติดตั้งใหม่จะมีปัญหาแบบนี้
บ่อยมาก และจะโทษวา่ LNB เสีย



40        คมัภร์ีดาวเทยีม - ตดิตัง้จานชดัลา้น

จากรูปคือ LNB แต่ละประเภทการใช้งาน ซึ่งใน
ปัจจุบันได้พัฒนาไปมาก นอกจากราคาไม่สูงแล้ว
คุณภาพยงัดกีวา่สมยักอ่น LNB C/KU-Band ตัว
ทีเ่หน็อยูน่ี ้กเ็ป็นววิฒันาการใหมท่ีน่ำเอา LNB C-
Band และ KU-Band มารวมกนัเพือ่รับสัญญาณ
ที่จุดโฟกัสตำแหน่งเดียว ซึ่งเมื่อสมัยก่อนจะต้อง
ติดจานแยกออกอีกจานหนึ่งแต่ถ้าใช้ C/KU ตัวนี้
ก็ติดเพียงใบเดียว

ข้อมลูเพ่ิมเติม
การที่ต้องเรียนรู ้เกี ่ยวกับการทำงานของ LNB
แบบนี้ก็เพื ่อเวลาเราไปติดตั ้ง และต้องทำการ
โปรแกรม เครื่องบางความถี่เพิ่มเติมจากความถี่
มาตรฐานทีโ่รงงานใหม้าแลว้จะไดเ้ขา้ใจถงึสาเหตุ
ท่ีเราตอ้งเลอืกตัง้คา่ความถี ่เช่น

5150  MHz 9750  MHz
10600  MHz 10750 MHz
11300 MHz

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทยีม (Receiver )

หรือที่เรียกว่า รีซีฟเวอร์ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ
ท่ีรับมาจาก LNB ให้ออกมาเป็นสัญญาณภาพ และ
สัญญาณเสียง หรือ RF ( Radio Frequency )
เพื่อส่งต่อเข้าทีวี นอกจากนี้รีซีฟเวอร์ยังทำหน้า
ที่เลือกช่องรายการที่ต้องการชม

รีซีฟเวอร ์ถอืวา่เปน็อปุกรณป์ระกอบทีส่ำคญัมาก
ซึ่งการเลือกใช้ต้องมีข้อมูลดังนี้

รีซีฟเวอร ์มีอยู่ 2 ประเภท
1. รีซีฟเวอรแ์บบฟกิซ์ เช่น BONUS, O2
2. รีซีฟเวอรแ์บบมูฟ เช่น Dmove
(จะมีจุดต่อกับมอเตอร์เพ่ือขับเคล่ือนจานดาวเทียมได้)

รีซีฟเวอร์ในแต่ละแบบก็ยังมีให้เลือกแบบ FTA หรือ
FTA+Scramble

1. รีซิฟเวอร ์แบบ FTA ( Free to air )
คือรับชมรายการฟรีทีวีอาทิเช่น S-7, S-5 และ S-3

2. รีซีฟเวอร ์แบบ FTA + Scrambled
คือ รับชมรายการฟรทีีวี และเข้ารหัส ( หากต้องการ
รับชมรายการท่ีเข้ารหัสต้องเสียเงินเป็นรายเดือน )
เช่น BONUS, O2 จะถอดการเข้ารหัสแบบ Neotion ได้

หมายเหตุ
หากเครือ่งรบัรุ่นไหน มีฟังกช่ั์น ETEG จะทำใหรั้บ
สัญญาณออ่นๆ ได้ดีมาก

สุดยอดของประสิทธิภาพความไวในการรับสัญญาณ
รับภาพไดไ้ว กินไฟนอ้ย อายุการใช้งานนานขึน้ ทำ
ให้รับภาพจากช่องท่ีสัญญาณอ่อนได้ดีจนสังเกตได้
ด้วยสายตา ซ่ึงใชชิ้พไฮเทคจากเยอรมนั

ซึ ่งใช้ร ่วมกับจานขนาด 130 เซนติเมตรก็ร ับ
รายการทีวีไทยได้ครบ
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บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของรีซีฟเวอร์

1. เร่ิมจากสญัญาณทีม่าจาก LNB ส่งผ่านสายนำ
สัญญาณเข้ามาท่ี Tuner & QPSK  เพ่ือทำการเลือก
ความถีท่ี่ต้องการ และ กลับคืนสัญญาณใหถู้กต้อง

2. ส่งสัญญาณทีไ่ด้จาก Tuner & QPSK  เขา้ไปที่
ไอซี CT213  ซ่ึงไอซีตัวน้ีทำหนา้ท่ีหลายอยา่งต้ังแต่
QPSK Demodulator ,TS Demux , MPEG-2 , A/
V Decoder, OSD, TV Encoder และ CPU
โดยทำงานรว่มกบั Flash , SDRAM

3. หากช่องรายการมีการเข้ารหัส ไอซี CT213 จะไป
ติดตอ่กับ Neotion CA เพือ่ถอดรหสัสัญญาณ

4.หลังจากผา่นไอซ ีCT213  ก็จะไดสั้ญญาณออก
มา 2 แบบ คือ

4.1 สัญญาณภาพ ( CVBS )  หรือ ท่ีเรียกวา่
Video

4.2 สัญญาณเสียงจะต้องผ่านไปท่ี  Audio DAC
เพือ่แปลงจากดจิิตอลเปน็สญัญาณ
อนาลอ็ก และตอ่เขา้กบั Audio Amp ซ่ึง
ตรงนีก็้คือ สัญญาณเสยีง L กับ R

5. สัญญาณภาพและเสียง ถูกส่งต่อไปที ่ RF
Modulator เพือ่ได้สัญญาณ RF

คำยอ่ต่างๆ ในระบบดิจิตอล
SR [Symbol Rate]
PID [Program Identification]
FEC [Forward Error Correction]
A [Audio]
V [Video)
MPEG [Moving  Picture Expert Group]
FTA [Free to Air]
QPSK [Quadrature Phase Shift Key]
TDMA [Time Divetion Multiple Access]
DisEqc [Digital Satellite Equipment Control]
PCM [Pulse  Code  Modulator]
SCPC [Single Channel Per Carrier]
MCPC [Multi Channel Per Carrier]

ข้อแนะนำ
ความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบั LNB & Receiver จำเปน็
มากพอสมควรสำหรับช่างที่ต้องการศึกษาเพิ่ม
ให้ลึกลงไปเพื่อที่จะติดตั้งระบบงานที่สลับซับซ้อน
เช่น การรับงานที ่ลูกค้าต้องการรับหลายดวง
หลายจุด และดูได้อย่างอิสระ ซึ่งระบบเหล่านี้
จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Software และโปรแกรม
เพิ่มจากมาตรฐานที่โรงงานใส่ไว้ ซึ่งจะมีข้อมูล
เพิม่ในบทตอ่ไป
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OTA คืออะไร
OTA ย่อมาจาก Over-The-Air แปลตรงตัวว่า
ผ่านทางอากาศ ซ่ึงในความเปน็จริง OTA คือการ
ถ่ายข้อมูลจากดาวเทียมลงสู่เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทยีมโดยตรง

ปกติหากเราต้องการถ่ายข้อมูลใหม่ๆ จาก
คอมพิวเตอร์ เข้าสู่เคร่ืองรับฯ เราจำเป็นต้องใช้สาย
อัพโหลดตอ่เขา้ไปทีพ่อร์ต RS232 ท่ีหลังเครือ่งรบั
แต่ละเครื่อง ข้อจำกัดของวิธีการแบบนี้คือ ช่าง
ติดตั้งจำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ
ต้องมีคอมพิวเตอร์ที ่มีพอร์ต RS232 โดยการ
อัพโหลดแตล่ะครัง้กท็ำไดแ้คค่ร้ังละ 1 เครือ่ง

ยิ่งเครื่องรับฯ อยู่กระจัดกระจายกันคนละที่ช่าง
ติดต้ังก็ต้องเสียเวลาเดินทางไปตามทีต่่างๆ อีกด้วย
ประกอบกับดาวเทียมไทยคมที่เราใช้รับชมช่อง
รายการกันเป็นหลักนั ้นมีการจัดสรรความถี ่
กันบ่อยครั้ง หากทุกๆ ครั้งที่สถานีไทยคมเปลี่ยน
แปลงคา่ความถี ่นัน่หมายถงึวา่ ช่างตดิตัง้จะตอ้ง
เข้าไปเปลี่ยนความถี่ที่เครื่องรับฯ ตามบ้านลูกค้า
แต่ละท่ี ซ่ึงสร้างความไมส่ะดวก และเกดิค่าใช้จ่าย
ตามมาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้

ฉะนัน้ เทคโนโลย ีOTA จะเขา้มาอดุช่องโหวท่ี่ว่านี้
ได้ เพราะเมื่อทุกครั้งที่ช่องรายการในดาวเทียม
ไทยคมมีการเปลี่ยนแปลง PSI จะส่งไฟล์ความถี่
ใหม่ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม เครื่องรับฯ ที่มีฟังก์ชั่น
รองรบัการ OTA จะรบัไฟลใ์หมน่ีไ้ดผ่้านทางดาว-
เทียมทันที ณ. ขณะนี้มีเครื่องรับสัญญาณฯ ของ
PSI 3 รุ่นท่ีรองรับ OTA คือ Dfix OTA , BONUS และ
O2

OTA สำคัญ และมปีระโยชนอ์ยา่งไร
ในปจัจุบัน ช่องรายการทีอ่อกอากาศจะเปน็ระบบ
ดิจิตอลกนัเกอืบท้ังหมด เพราะขอ้ดีท่ีเหน็ไดชั้ดคอื
ราคาถูก และมีความชัดเจนกว่าระบบอนาล็อกมาก
กว่าหลายเท่า ประกอบกับกฏหมายด้านโทร-
คมนาคมในประเทศไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการ
เปล่ียนผ่านเพราะในขณะท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว

แต่กฏหมายที่บังคับใช้อยู่นั้นเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2498 หากนบัย้อนไปเวลากวา่ 52 ปี แนน่อน
ที่สุดว่าเนื้อหาจะล้าหลังชนิดที่จินตนาการไม่ได้
เลยทีเดียว ฉะนั้นกฏหมายตัวใหม่จะถูกผลักดัน
(อาจจะเป็นการฉุดกระชากลากถูไปด้วย) ให้มี
ความคล่องตัว และสอดคล้องกับเทคโนโลยท่ีีกำลัง
ใช้อยู ่มากขึ ้น ที่แน่ๆคือจะเป็นการนำเอาช่อง
รายการทีเ่กดิขึน้ กอ่นหนา้นีห้ลายสบิช่องเอากลบั

OTA มาตรฐานสำหรบัเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทยีม
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เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐ (ทุกวันน้ี
ช่องรายการต่างๆ ใช้สัมปทานดาวเทียมของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซ่ึงทำให้รัฐสูญเสียรายได้มหาศาลในแต่
ละปี) เมื่อความชัดเจนเกิดขึ้น อุตสาหกรรมการ
ถ่ายทอดรายการไทยผ่านดาวเทียมจะเฟื่องฟูขึ้น
อย่างทวคูีณ นัน่หมายถงึวา่ ช่องรายการใหม่ๆ  จะ
เกิดข้ึนมาอีกอย่างต่อเน่ือง

ประเด็นสำคัญคือ หากผู้ใช้จานดาวเทียมฯ ไม่
ทราบความถีใ่หม่ๆ  ในแตล่ะช่องรายการ หรือรู้แต่
จูนเข้าไปในเครื่องรับสัญญาณฯ ไม่เป็น ผู้ใช้ก็ไม่
สามารถรับชมช่องใหม่ๆ ได้ หากจูนได้ก็ต้องยอม
เสียเวลานั่งเรียงช่องใหม่ เพราะการค้นหาช่อง
รายการใหม ่ช่องใหม่ท่ีค้นได้จะไปอยู่ท้ายสุดเสมอ
หากเราต้องการให้ช่อง รายการนั้นๆ อยู่ในลำดับ
ต้นๆ เราก็ต้องรู้วิธีการเรียงช่อง และต้องค่อยๆ เรียง
ไป ซึ่งไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าช่องนั้นจะมีการ
เปล่ียนแปลงเร่ืองความถ่ี หรือหยุดส่งเม่ือใด

แต่ถ้าเรามีฟังก์ชั ่น OTA ไฟล์ใหม่ๆ ที่อัพเดท
ข้อมูลไว้แล้ว จะถกูถา่ยลงเครือ่งรับฯ โดยอตัโนมติั
พร้อมทั้งมีการเรียงช่องให้เสร็จสรรพ ในอนาคต
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ไม่ต้องมานั่งกังวล
อีกต่อไป การ OTA จึงเป็นเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ช่องแก้ไขช่องรายการอัตโนมัติผ่านดาวเทียม ซึ่ง
เกดิประโยชนท้ั์งผู้ส่งรายการ (Content Provider),
ช่างติดตั้ง (Installer) และผู้รับชม (End-user)
เพราะผู้ส่งรายการก็ไม่ต้องกังวลว่าผู้ชมจะไม่รู้ว่า
มีช่องรายการขึ้นใหม่ ช่างติดตั้งก็ไม่ต้องห่วงว่า
หากมีช่องรายการใหม่ๆ มาจะต้องเดินทางไปทำการ
จูนช่องท่ีเคร่ืองรับฯ ทุกๆ บ้านในเวลาเดยีวกนั และ
แน่นอนว่าผู้ใช้หรือผู้รับชมก็สามารถรับรู ้ และ
รับชมช่องรายการใหม่ได้ทันทีหลังจากเครื่องรับฯ
ทำการ OTA ผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องรอช่างติดต้ังให้ มา
คอยบริการ ซึ่งบางครั้งช่างติดตั้งอาจจำเป็นต้อง
เรยีกคา่บรกิารเพิม่เตมิอกีดว้ย

ไดอะแกรมระบบ OTA
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รีซีฟเวอร ์รุ่น BONUS

เนื่องจากเครื่อง BONUS มีฟังก์ชั่น AUTO OTA
(เพ่ิมช่องรายการอัตโนมัติผ่านดาวเทยีม) ผู้ใช้เพียง
กดปุ่ม Power เพื่อทำการ Stand by (หน้าปัทม์
เครื่องจะปรากฏคำว่า 24 dL ดังรูป) เครื่องจะ
ดาวน์โหลดช่องรายการใหม่และจัดเรียงช่องเอง
โดยอตัโนมติั ซ่ึงใช้ระยะเวลาไมเ่กิน 3 นาท ีเป็นอัน
เสร็จสิ้น

กดปุ่ม POWER ( สีแดง) เพ่ือให้เคร่ืองอยู่ใน สภาวะ
Stand by

รีซีฟเวอร์กำลังดาวน์โหลด

รีซีฟเวอร ์รุ่น Dfix OTA

1. เปิดไปทีช่่อง MV 2

2. กดปุม่ OK เพือ่ทำการ OTA

3. (ใช้เวลาประมาณ 5 นาท)ี

รีซีฟเวอร์กำลังดาวน์โหลด

วิธกีารเพิม่ชอ่งเครือ่งรบัสัญญาณของพเีอสไอ
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ระบบ SAT-MAIL

ระบบ SAT-MAIL
นอกจากจะมีฟังก์ช่ัน AUTO OTA (เพ่ิมช่องรายการ
อัตโนมติั) แล้ว ในเครือ่งรับสัญญาณฯรุน่ BONUS
ยังมีฟังก์ช่ันพิเศษท่ีเรียกว่า ระบบแซทเมล์ (SAT-
MAIL) อีกดว้ย ซ่ึงระบบนีแ้ยกยอ่ยเปน็ 3 ฟงักช่ั์น
ดังนี้

A. หนงัสือพิมพ์ผ่านดาวเทยีม
เครื่องรุ่น BONUS สามารถรับข่าวสารออนไลน์ที่
ส่งตรงจากดาวเทยีมได้ ซ่ึงการทำงานจะคลา้ยคลึง
กับระบบการ OTA ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ต่างกันตรง
ทีว่่า ขอ้มูลขา่วสารทีส่่งจะถกูจดัเกบ็ไว้ในหนา้เมนู
"หนังสือพิมพ์ผ่านดาวเทียม" ซ่ึงรองรับภาษาไทย
ไว้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสารได้
อยา่งตอ่เนือ่ง เสมอืนมอิีนเตอรเ์นต็อยูบ่นทวี ี โดย
ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแตอ่ยา่งใด

B. จดหมาย SAT-MAIL
ในเครือ่งแตล่ะตวั จะมีชิพพเิศษทีท่ำหนา้ทีเ่หมอืน
สมาร์ทการด์ หรือซิมโทรศพัท ์ ซ่ึงหมายเลข SAT-
MAIL จะเป็นตัวเลข 9 หลัก เชน่ 001122789
เปรียบเสมือนรหัสบัตรประชาชนของแต่ละเครื่อง
หากเรารู้หมายเลข SAT-MAIL เราจะส่งข้อความ
ทั้งไทยและอังกฤษเข้าไปสู่เครื่องนั้นๆ ได้โดยทาง
มือถือ หรือทางเวบ็ไซต์ www.satmail.tv/sms/

เช่นเดียวกันที่บริการเสริมนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพียงแต่เสียค่าส่งข้อความให้ทางโอเปอเรเตอร์ที่
ผู ้ใช้รับบริการอยู ่เท่านั ้น หากต้องการส่งฟรีก็
สามารถสง่ผ่านเวบ็แซทเมลไ์ด้ตลอด 24 ชม.

C. CAS (Conditional Access System)
แปลง่ายๆคือ ระบบเข้ารหัส (ล็อคสัญญาณ)
เน่ืองจากผูส่้งรายการมรีายการ (Content) ท่ีหลาก
หลายอยู ่ในมือหลายๆ รายการต้องมีการซื ้อ
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ลิขสิทธ์ิจากตา่งประเทศในราคาสงู ผู้ส่งรายการจงึ
สนใจที่จะนำรายการดังกล่าวมาเก็บค่าสมาชิก
แบบ Pay Per View ซ่ึงมีลักษณะเป็นการ "จ่ายเม่ือ
อยากดู" หากเดือนไหนอยากดูรายการไหน ผู้ใช้
ก็ซ้ือบัตรเตมิเงนิ (Voucher) จากตวัแทนตดิตัง้ทัว่
ประเทศได้ หากเดือนไหนไม่จ่าย ช่องรายการพิเศษ
จะเข้ารหัสไว้ดังเดิม โดยที่ผู ้ใช้ยังจะรับชมช่อง
รายการฟรทีวีทีัว่ไป (ช่อง 3,5,7 รวมไปถงึ MVTV
ฯลฯ) ไดป้กติ

ระบบการเข้ารหัสสำหรับช่องรายการพเิศษ
(CAS System)
ช่องรายการที่เข้ารหัสจะมีรหัส (Code) ที่ส่งมา
พร้อมๆ กับสัญญาณชอ่งนัน้ๆ ประกอบดว้ย
1. ECM (Entitle Control Message)
2. EMM (Entitle Management Message)

ECM หรือรหัสที ่ 1 จะเป็นตัวเปิดรหัสให้กับ
เคร่ืองรับฯ ตามหมายเลข SAT-MAIL น้ันๆ โดยภาย
ใน ECM จะมี CW (Control Word) ที่ทำหน้าที่
เหมอืนกญุแจปลดลอ็กสญัญาณ ซ่ึง ECM แตล่ะ
ตัวจะมีการระบุหมายเลข SAT-MAIL ที่สามารถ
รับชมช่องพิเศษได้ไว้ทั้งหมด เมื่อสัญญาณเข้าไป
ถึงเครื่องรับฯ หมายเลขนั้นๆ CW จะเข้าไปปลด
ล็อกสัญญาณ ท่ีช่องพเิศษใหรั้บชมภาพได ้การสง่
ECM นั้นจะมีความถี่ในการส่งผันแปรต่อจำนวน
สมาชิก หากฐานสมาชิกเพิ่มมากขึ้น แบนด์วิท
(Bandwidth) ท่ีใช้บนดาวเทยีมจะตอ้งเพิม่ตาม

EMM หรือรหัสที่ 2 จะเป็นรหัสที่ส่งควบคู่ไปกับ
ECM ทุกครั้ง เพราะตัว EMM จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า
หมายเลข SAT-MAIL ของเครือ่งนัน้ๆ สามารถรบั
ชมได้เป็นระยะเวลานานเทา่ใด ส่วนความถีใ่นการ
ส่ง EMM นั้นก็เช่นเดียวกัน คือผันแปรต่อจำนวน
สมาชกิ และผนัแปรตอ่แบนดว์ทิทีใ่ช้บนดาวเทยีม
ดว้ย

ฉะนัน้เครือ่งรบัสัญญาณรุน่ BONUS จะมกีารรบั
รหัสสัญญาณหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเปน็
- ECM
- EMM
- ไฟล์ OTA ข่าวสารหนงัสือพิมพ์
- ไฟล์ OTA ข้อความแซทเมล ์ (SMS)
- ไฟล์ OTA เฟร์ิมแวรใ์หม่ (Firmware)
- ไฟล์ OTA ช่องรายการใหม่ๆ  ทีอั่พเดทและเรยีง
ช่องไว้เรียบร้อยแล้ว

ในการเปิดเครื่องครั้งแรก (Coldboot) เครื่องรับฯ
จะทำการดาวน์โหลดสัญญาณและรหัสทั้งหมด
เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ทั้งระบบ จึงเป็นผลให้การ
เปิดเครือ่งครัง้แรก เหมอืนกบัการเปดิคอมพวิเตอร์
นั่นคือ เครื่องรับจะทำงานหน่วงกว่าปกติ แต่หลัง
จากนั้นไม่เกิน 45 วินาที เครื่องจะทำงานเร็วตาม
ปกติ การสั่งงานทางรีโมทจะตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วดังเดิม ซึ่งในความเป็นจริงชิพประมวลผล
(CPU) ทีใ่ช้ในตวัเครือ่งรุน่ BONUS นัน้มคีวามเรว็
ถึง 133 MHz ซ่ึงเรว็กวา่เครือ่งรุน่เกา่ (Dfix OTA)
ท่ีมีความเรว็แค ่50 MHz ถึง 2 เทา่

หมายเหตุ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทั่วไปที่
เป็นระบบฟรีทูแอร์ (Free to Air) ซึ่งวางขายตาม
ท้องตลาดทัว่ไปจะมีความเร็วเฉล่ียอยู่ ระหว่าง 30-
50 MHz
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1. ส่งข้อความผา่นทางมอืถอื (SMS)
  1.1. กดรหสั SAT-MAIL Address 9 หลัก พิมพ์ *
ข้อความไทยหรอือังกฤษ

ข้ันตอนการสง่ขอ้ความไปยงัเครือ่งรบัมีอยู่ 2 วิธีดังนี้

1. 2 ส่งไปที ่08-1122-0078 หรอื 08-1122-0079

วิธีการส่งข้อความ SAT-MAIL

2. ส่งข้อความผา่นทางเวบ็ไซต์
  2.1 ล็อกอิน โดยใช ้SAT-MAIL และกรอก Password ตามทีไ่ด้รับ
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ปรากฏการณท่ี์มีผลกระทบกบัดาวเทียม

1. แรงโนม้ถว่ง(Gravity)
- ในขณะทีด่าวเทยีมโคจรอยูใ่นระนาบ วงโคจร (Orbital Plane) จะมีแรงดึงดูดจากโลก ดวงจันทร์

และดวงอาทติยม์ากระทำตอ่ตัวดาวเทยีม โดยทศิทางทีดึ่งดดูจะมกีารเปลีย่น แปลงไปตามการโคจรของ
โลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทติย์ท่ีมีการเคลือ่นทีอ่ยู่ตลอดเวลา ทำใหด้าวเทยีมมีการเปลีย่นแปลงตำแหนง่
ทลีะนอ้ย

- เราจึงต้องมีการรักษาตำแหน่งดาวเทียมให้อยู่ในขอบเขตการโคจรที่กำหนด ซึ่งมีขนาดความ
กว้างด้านละ 0.1 องศา เพื่อรักษาขอบเขตพื้นที่การให้บริการของดาวเทียม (Footprint) โดยมีการปรับ
ตำแหนง่เปน็ช่วงๆ ตลอดอายขุองดาวเทยีม

2. พายสุุริยะ (Solar Flares)
- คือพลังงานอันมหาศาลที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมา ณ บริเวณที่มีความเข้มของสนาม

แม่เหล็กสูงบนดวงอาทิตย์พลังงานที่เกิดขึ้นนี้เทียบได้กับระเบิดขนาด 100 ล้านตัน หรือมีค่าเท่ากับ
การที่ภูเขาไฟระเบิดเป็นจำนวน 10 ล้านครั้ง โดย พลังงานที่ปล่อยออกมานั้นส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของ
พลังงานแสงทีเ่รามองเหน็ เราจึงสามารถสงัเกตเหน็แสงทีมี่ความเขม้สูงบริเวณผวิหนา้ของดวงอาทติย์ใน
ขณะที่เกิดพายุสุริยะ

- พลังงานอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีเอ็กส์, แกมม่า และรังสียูวี
ซ่ึงจะส่งออกมาพร้อมกับอนุภาคเล็กๆ  พลังงานเหล่าน้ีจะลดน้อยลงมากเม่ือเข้ามาใกล้บรรยากาศของโลก
ซ่ึงมสีนามแมเ่หลก็โลกชว่ยตา้นไว้
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- แต่อาจมีผลกระทบต่อตัวดาวเทียม คือจะทำให้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เสี่อมคุณภาพมีผล
ให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง ซึ่งผู้ผลิตดาวเทียมได้ออกแบบชดเชยการลดลงในส่วนนี้ เพื่อให้สามารถ
ผลิตพลงังานมาใชไ้ดเ้พยีงพอตลอดอายดุาวเทยีม

- ผลกระทบอีกส่วนจะเกิดโดยรังสี UV จากพายุสุริยะที่จะทำให้บรรยากาศชั้นบนสุดของโลก
มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดการขยายตัวและผลักให้ตัวดาวเทียมต่ำลง ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการปรับตำแหน่ง
ดาวเทยีมกลบัคนื

3. ฝนดาวตก (Leonids)
- เกิดจากการที่ดาวหางเทมเบิล-ทัตเทิล (Cornet Temple-Tuttle) ซึ่งเป็นดาวหางคาบสั้นที่มี

วงโคจรรอบละ 33 ปี ได้ผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสุด เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ได้ท้ิงเศษฝุ่นซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของดาวหางเป็นจำนวนมหาศาลไว้ โดยมีขนาดประมาณ 1 มม. ถึง 1 ซ.ม. ตามทางท่ีโคจรผ่าน

- ทุกปีในช่วงกลางเดอืนพฤศจิกายน โลกจะโคจรตัดกับวงโคจรของดาวหางนี ้ทำให้เกิดฝนดาวตก
มากในช่วงดังกล่าว เม่ือนุภาคดังกล่าวเคล่ือนท่ีเข้าสู่บรรยากาศโลกจะมกีารชนกับโมเลกุลมากมาย ทำให้
เกดิแสงสต่ีางๆ จากไอของอะตอมตา่งชนดิ เช่น โซเดยีม ให้แสงสส้ีม-เหลอืง อะตอมเหลก็ใหแ้สงสเีหลอืง
อะตอมแมกนีเซียมให้แสงสีน้ำเงินเขียวเป็นต้น

- ส่วนโอกาสทีด่าวเทยีมจะไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากฝนดาวตกวิง่เขา้มาชน จึงตอ้งมแีตน้่อย
มากคอืในพืน้ที ่1 ตารางเมตร มีโอกาสทีจ่ะถกูชนเพยีง 0.007%

- นอกจากนี้ เราสามารถลดโอกาสที่ถูกชนได้อีก อย่างเช่นดาวเทียมไทยคม 5 จะมีการหมุน
แผงเซลล ์แสงอาทติยเ์พือ่หลบทศิทางการเคลือ่นทีข่องฝนดาวตกเลก็นอ้ย

4. สุริยคราส (Eclipse)
- ขณะที่ดาวเทียมอยู่ในวงโคจร อุปกรณ์ต่างๆ ในดาวเทียมจะใช้พลังงานที่ผลิตได้จากเซลล์

พลังงานแสงอาทติย ์(Solar cell) ซ่ึงเปน็อปุกรณห์ลกัในการทำหนา้ทีผ่ลิตกระแสไฟฟา้อยูต่ลอดเวลาทีมี่
แสงจากดวงอาทิตย์ โลก แต่จะมีบางช่วงที่ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเทียมโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่โลก
มาบดบงัแสงจากดวงอาทติย์
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- ช่วงระยะเวลาดงักล่าว เซลล์พลังงานแสงอาทติย์บนดาวเทียมจะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ดังนั้นเราจึงต้องมีแบตเตอรี่อยู่บนดาวเทียมที่จะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าแทน และชาร์จแบตเตอรี่
กลบัคนืเมือ่ดาวเทยีมออกจากชว่งสริุยะคราสเพือ่รองรบัการเกดิสริุยะคราสในวนัตอ่ไป

- การเกิดสุริยะคราสนั้นจะเกิดเป็นฤดู โดยฤดูแรกตอนต้นปีจะเริ่มในช่วงปลายเกือนกุมภาพันธ์
ฤดท่ีูสองจะเริม่ในช่วงปลายเดอืนสิงหาคม แตล่ะฤดจูะมีระยะเวลาประมาณ 45 วัน

- ช่วงเวลาในการเกิดสุริยะคราสจะเริ่มจากน้อยๆ ตอนต้นฤดู และมีระยะเวลานานขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทัง่นานทีสุ่ดในชว่งกลางฤด ูหลังจากนัน้จะลดลงเรือ่ยๆ จนกระทัง่ออกจากฤดสุูริยะคราส โดยจะ
มีระยะเวลาทีน่านทีสุ่ด คือ 72 นาท ีดังนัน้ในการออกแบบดาวเทยีม จึงตอ้งออกแบบใหมี้พลังงานสำรอง
จากแบตเตอรีเ่พยีงพอทีจ่ะจา่ยให ้ดาวเทยีมในชว่งการเกดิสริุยะคราสทีย่าวนานทีสุ่ดนี้

5. Sun Outage
- คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดาวเทียมและ

จานรับสัญญาณ ภาคพื้นดินทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ในขณะที่มีการใช้งาน
ส่ือสารผา่นดาวเทยีมทำใหค้ณุภาพของสญัญาณทีไ่ดรั้บตำ่ลงในชว่งเวลาดงักลา่ว

- ปรากฏการณ ์Sun Outage น้ี จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เท่าน้ัน และสามารถพยากรณก์าร
เกดิขึน้ไดล่้วงหนา้ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบตอ่ผู้ใช้งานดาวเทยีมมากเทา่ใด (ตรวจสอบวนัเวลาทีเ่กดิ Sun
Outage ของไทยคมไดท่ี้ http://www2.thaicom.net/sed/index,html)

- Sun Outage จะเกิดข้ึนปีละ 2 คร้ัง (ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน) ส่วนวันและเวลาท่ีเกิดข้ึนน้ัน
ข้ึนอยูกั่บตำแหนง่ของดาวเทยีม และจานรบัสัญญาณภาคพืน้ดนิ

แหลง่ข้อมลู www.thaicom.net
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