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การส่ งโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม 4 (Satellite TV4)
ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมสิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องดําเนินการอันดับแรก คือ การติดตั้ง
จานรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือแบบไม่มีการเคลื่อนที่ (แบบฟิ กซ์) และแบบจานเคลื่อนที่
(แบบมูฟ) แต่จะขอกล่าวเฉพาะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบฟิ กซ์ ซึ่งเป็ นพื้นฐานเพื่อความ
เข้าใจในเบื้องต้น ส่ วนจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบมูฟ ที่มีความสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้หลาย
ดวง หากจะทําการติดตั้งควรให้ผชู ้ าํ นาญการดําเนินการให้กจ็ ะสะดวกกว่า สําหรับจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมแบบฟิ กซ์ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้เพียงตําแหน่งเดียว ซึ่งตําแหน่งดังกล่าวอาจมี
ดาวเทียมดวงเดียวหรื อ 2 ดวงก็ได้ โดยใช้เทคนิคการส่ งคลื่น แบบ Vertical หรื อ Horizontal Polarization
สลับกัน ตัวอย่าง เช่น ดาวเทียมไทยคม 2 และดาวเทียมไทยคม 5 อยูต่ าํ แหน่งวงโคจร 78.5 องศา
ตะวันออก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงขอทบทวนอีกครั้ง ดาวเทียมที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ เป็ นดาวเทียม “ค้างฟ้ า” มีวงโคจรในระนาบหรื อแนวเดียวกับ “เส้นศูนย์สูตร” อยูส่ ูงจากผิวโลก
ประมาณ 35,786 กิโลเมตร

ช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ที่ใช้งานในการส่ งสัญญาณ มี 2 ย่านความถี่ คือ
1. ย่ านความถี่ C-Band ส่ งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยูใ่ นช่วงความถี่ 3.4-4.2 GHz ซึ่งมี ฟุต
ปริ้ นท์ (FOOT PRINT) กว้าง สามารถส่ งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้หลายประเทศ
ข้ อดี : การใช้ดาวเทียมระบบนี้เหมาะสําหรับใช้ในประเทศที่ใหญ่ ๆ เพราะดาวเทียมดวง
เดียวก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทวั่ ประเทศ
ข้ อเสี ย : เนื่องจากส่ งครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ ความเข้มของสัญญาณจะตํ่า จึงต้องใช้จาน
ขนาดใหญ่รับสัญญาณจึงได้ภาพที่ชดั เช่น ขนาด 4-10 ฟุต
2. ย่ านความถี่ KU-Band ส่ งคลื่นกลับมายังโลกอยูใ่ นช่วงความถี่ 10-12 GHz สูงกว่าความถี่ CBand สัญญาณที่ส่งจะครอบคลุมพื้นที่ได้นอ้ ย จึงเหมาะสําหรับการส่ งสัญญาณเฉพาะ
ภายในประเทศ
ข้ อดี : ความเข้มของสัญญาณสู งมาก จึงใช้จานขนาดเล็ก ๆ 80-120 เซนติเมตร ก็
สามารถรับสัญญาณได้แล้ว เหมาะสําหรับการส่ งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ
ข้ อเสี ย : ฟุตปริ้ นท์ของย่าน KU-Band จะแคบ ส่ งเฉพาะจุดที่ตอ้ งการ ครอบคลุมพื้นที่
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ได้นอ้ ยทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายสูงปัญหาในการรับสัญญาณภาพ เวลาฝนตกภาพจะไม่มี สาเหตุ
เนื่องมาจากคลื่นความถี่ KU-Band เมื่อผ่านเมฆฝนจะมีการศูนย์เสี ยพลังงานเป็ นจํานวนมากทําให้
ความเข้มสัญญาณลดลง เป็ นผลทําให้เครื่ องรับโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้
ฟุตปริ้นท์ (FOOT PRINT) หมายถึงเขตบริ การโทรทัศน์ที่ดาวเทียมส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังโลก จะขอ
ยกตัวอย่างดาวเทียมไทยคม ซึ่งมีการส่ งโทรทัศน์ ทั้ง 2 ระบบ C-Band และ KU-Band
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เขตบริการโทรทัศน์ C-Band
เขตบริการโทรทัศน์ KU-Band
จากเขตบริ การโทรทัศน์ดาวเทียมหรื อฟุตปริ้ นท์ทาํ ให้เราทราบว่าการติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์
ดาวเทียม จุดใดสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ และแต่ละจุดที่รับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ซึ่งมีจุด
พิกดั ทางภูมิศาสตร์ ตําแหน่งของเส้นรุ ้ง (Longitude) และเส้นแวง (Latitude) ต่างกัน และทําให้มุมมอง
ตําแหน่งดาวเทียมแต่ละจุดที่ต้ งั จานรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมต่างกัน คือ ถ้าตําแหน่งที่ต้ งั จานรับ
ดาวเทียมอยูเ่ หนือเส้นศูนย์สูตร ตําแหน่งนั้นจะมองดาวเทียมมาทางทิศใต้ ในทางกลับกัน ถ้าตําแหน่งจาน
รับดาวเทียมอยูใ่ ต้เส้นศูนย์สูตร ตําแหน่งนั้นจะมองดาวเทียมมาทางทิศเหนือ และเมื่อมองตําแหน่งของวง
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โคจรดาวเทียม ก็จะพบว่าดาวเทียมจะอยูใ่ นตําแหน่งทิศตะวันออกหรื อทิศตะวันตกของตําแหน่งที่ติดตั้ง
จานรับดาวเทียม ดังนั้นตําแหน่งติดตั้งจานดาวเทียม จะต้องรู ้ ตําแหน่งวงโคจรดาวเทียม จุดพิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ของที่ต้ งั จานรับดาวเทียม เพื่อใช้ในการคํานวณมุมก้มหรื อมุมเงย (ELEVATION) และทิศทาง
ตําแหน่งดาวเทียม (AZIMUTH)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
คือ เข็มทิศ และตัววัดมุม (ELEVATION ANGLE)
ซึ่งการใช้งานจะทํางานในสองลักษณะ การใช้เข็มทิศ
จะต้องวางขนานกับพื้น สังเกตเข็มทิศจะชี้ไปทาง
ทิศเหนือเสมอ ให้เลื่อนตําแหน่งหาตําแหน่งทิศของ
ดาวเทียมตามสเกล อ่านค่าองศาและทิศ ส่ วนตัววัดมุม
ใช้งานในลักษณะแนวตั้งกับพื้น เมื่อแนบกับจาน
ดาวเทียมจะสามารถอ่านค่ามุมก้มเงยได้
ตัววัดมุม

เข็มทิศ
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การหาจุดพิกดั ตําแหน่ งจานรับดาวเทียมให้ อ่านจากแผนที่ จากตัวอย่ างแผนทีป่ ระเทศไทย
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ตัวอย่ างการคํานวณตารางก้มเงยจานฟิ กส์ ดาวเทียมไทยคม 2 และดาวเทียมไทยคม 5 ตําแหน่ ง 78.5 องศา C-band
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รายละเอียดเทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมหากสนใจที่จะไปทําการติดตั้งเอง ผมแนะนําว่าให้
ไปดูรายละเอียดจาก คู่มือการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบฟิ กส์และมูฟ ของบริษัท โพลี เทเลคอม
จํากัด (Poly Telecom Co., Ltd.) หรื อที่รู้จกั กันในนามของผลิตภัณฑ์สินค้าอุปกรณ์ดาวเทียม PSI จาก
Website http://www.psi.co.th/tech/data/Fix%20&%20Move.pdf (เข้าไปในเว็บไซด์ www.psi.co.th
แล้วเข้าไปหาในเมนู คู่มือการใช้งาน เลือกคู่มือติดตั้งจาน Fix & Move) จะมีรายละเอียดทุกขั้นตอนในการ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม แต่ในที่น้ ีจะขอแนะนําขั้นตอนในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ดังต่อไปนี้ คือ เมื่อกําหนดแน่ชดั ว่าจะรับดาวเทียมดาวไหน จะต้องหาตําแหน่งทิศ และมุมก้มเงยของจาน
รับสัญญาณดาวเทียม ไม่ตอ้ งคํานวณให้คน้ หาจากเอกสารในอินเตอร์เน็ตหรื อหนังสื อการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมทัว่ ไป เมื่อทําการติดตั้งตําแหน่งและมุมของจานเรี ยบร้อยแล้ว ที่สาํ คัญคือการนํา
เครื่ องรับดาวเทียมมาเชื่อมต่อกับจานรับดาวเทียม ขอเสนอคือจะต้องนําเครื่ องรับดาวเทียมไปปรับ
โปรแกรมหาช่องสัญญาณโทรทัศน์จากจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้งานได้ก่อนแล้ว แล้วจึงนํามาใช้กบั
จานรับสัญญาณดาวเทียมที่ติดตั้งใหม่ แล้วเปิ ดเครื่ องรับดาวเทียมในช่องที่เรากําหนด ในครั้งแรกโอกาสที่
จะรับสัญญาณได้ทนั ทีอาจจะมี แต่หากรับสัญญาณไม่ได้ให้ปรับจานดาวเทียมซ้ายขวาเป็ นการหาทิศที่ละ
น้อย ๆ มุมไม่กว้างนัก ที่สาํ คัญต้องมาร์คตําแหน่งเดิมไว้ก่อน ดูเครื่ องรับดาวเทียมใน Mode ระดับความ
แรงการรับสัญญาณ ในตําแหน่งสู งสุ ด จากนั้นก็เปลี่ยนมาปรับในแนวก้มเงยในลักษณะเดียวกัน เมื่อได้
ตําแหน่งที่รับสัญญาณสูงสุ ด และรับสัญญาณโทรทัศน์เรี ยบร้อยแล้ว ให้ลอ็ กตําแหน่งของจานดาวเทียม
เป็ นอันเสร็ จขั้นตอน หากการทําตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วยังรับสัญญาณไม่ได้ดี ให้ลองปรับ Polarize ของ
LNB โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาหรื อทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ สังเกตความแรงของสัญญาณจากเครื่ องรับ
ดาวเทียมให้สูงสุ ด และปรับ Feedhorn ขึ้นลงให้อยูใ่ นตําแหน่งรับสัญญาณสูงสุ ด (อุปกรณ์ LNB และ
Feedhorn รายละเอียดในวารสารฉบับที่แล้ว)
ในการปรับรับสัญญาณโทรทัศน์จากเครื่ องรับดาวเทียมจะมีโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการค้นหาช่อง
รายการโทรทัศน์อตั โนมัติ หรื อหากต้องการติดตั้งด้วยมือ (Manual) จําเป็ นต้องรู ้คา่ กําหนดค่าความถี่ของ
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ ซิมโบลเรท (Symbol rate :SR)อัตราการส่ งข้อมูลทางดิจิทลั โพลาไรท์ (Polarrize
H/V) ตามตัวอย่างเอกสารตารางใช้ปรับช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ที่แนบมาพร้อมเครื่ องรับดาวเทียม
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รายละเอียดตําแหน่งของดาวเทียมและช่องรายการโทรทัศน์จะหาได้จากคู่มือของเครื่ องรับดาวเทียม
สัญญาณโทรทัศน์ที่ซ้ือจากผูข้ าย จะมีการแนบเอกสารมาพร้อมกัน หรื อดูจาก Website ของ PSI
http://www.psisat.com/freq/data/12-50.pdf (เข้าไปในเว็บไซด์ www.psi.co.th แล้วเข้าไปหาในเมนู เลือก
ตารางความถี่/ตารางความถี่ดาวเทียมไทย) ถ้าเป็ นฟรี ทีวี ก็จะดูทีวไี ด้ ประมาณ 250 ช่อง ใน C-Band และ
250 ช่อง ใน C + KU-Band สามารถดูทีวีได้กว่า 400 ช่อง หรื อดูรายการโทรทัศน์จากบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์
จํากัด (True Visions) หรื อเดิม คือ บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ (UBC) ซึ่งเป็ นดาวเทียม
บอกรับสมาชิก (สัมปทานการส่ งโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจาก อสมท.) จะต้องเสี ยค่าบริ การรายเดือน
สามารถรับทีวี จํานวน 76 ช่อง (รายละเอียดจาก http://www.infosats.com/html/CHANNEL/ubc.html )
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่กล่าวมาแล้วจะเป็ นการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม C-Band แบบจานฟิ กส์ สําหรับจานมูฟก็มีลกั ษณะการติดตั้งคล้ายกัน จะมีความแตกต่างในเรื่ อง
ตําแหน่งดาวเทียมจะต้องมีมุมกวาดหาตําแหน่งดาวเทียมหลาย ๆ ดวง จะไม่ขอกล่าวถึง หากสนใจให้ดู
รายละเอียดการติดตั้งจานมูฟจากเว็บไซต์ของ PSI ที่กล่าวมาข้างต้น และสําหรับการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม KU-Band ติดตั้งไม่ยากเพราะเป็ นจานขนาดเล็ก 80-120 เซนติเมตร มีมุมรับสัญญาณกว้าง และ
ผูข้ ายมักจะทําการติดตั้งให้ โดยเฉพาะจานดาวเทียมของ ทรู วิชนั่ ส์ ทางบริ ษทั จะทําการติดตั้งให้เมื่อเป็ น
สมาชิกของบริ ษทั ฯ การรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทยนิยมใช้งาน ก็คือ ของบริ ษทั ทรู
วิชนั่ ของ SAMART DTH , ดาวธรรมของวัดธรรมกาย ASTV (ดาวเทียม NSS 6) กรมประชาสัมพันธ์
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่ งรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยมีการทําสัญญาร่ วมผลิตรายการ กับบริ ษทั พี
แอลเทเลวิชนั่ จํากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 ระยะสัญญา 2ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30
กันยายน 2548 สถานที่ใช้ในการผลิตรายการที่สตูดิโอท่าพระอาทิตย์ ชื่อรายการว่า News Sat Pro 1
(ข้อมูลจากหนังสื อรายงานประจําปี 71 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม 2547) สทท.11 มีการพัฒนา
เครื อข่ายเคเบิล้ ทีวี 44 รายการ (ข้อมูลจากจุลสาร สทท. ปี ที่ 7 ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549) ซึ่ง
มีบริ ษทั รวมผลิตรายการ คือ SAMART DTH ใช้ชื่อรายการ NBT Cable TV 8 ช่องรายการ นอกจากนี้
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายที่จะพัฒนาให้สาํ นักประชาสัมพันธ์เขต 8 สํานัก ที่มีสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยในความรับผิดชอบ ทําการส่ งรายการโทรทัศน์ดาวเทียมท้องถิ่นอีก 8 รายการ นอกจากนั้นใน
อนาคตจะมีการเพิ่มการส่ งโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมให้กบั สถานีขนาดเล็กในเครื อข่ายของกรมประชาสัมพันธ์
อีก 5 สถานี จึงกล่าวได้วา่ การส่ งโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมกรมประชาสัมพันธ์กม็ ีส่วนในการพัฒนาการส่ ง
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และตามที่เคยเขียนในฉบับที่แล้วว่าจะพูดถึงดาวเทียมไอพีสตาร์ (ดาวเทียมไทย
คม 4) ก็ตอ้ งขออภัยด้วย จะต้องขอไว้เป็ นฉบับหน้าครับ
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