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บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง 

 

 เพือ่ให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ิจยัได้

ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสามารถแยกแยะรายละเอียดออกเป็นหัวขอ้

ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ระบบส่ือสารดาวเทียม (Satellite Systems) 

 2. ระบบโทรทศันร์วม (Satellite Master Antenna Television System : SMATV) 

 3. ระบบเครือข่าย (Network System) 

 4. เคร่ืองบนัทึกวดีิโอแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder : DVR) 

 5. การส่ือสารเช่ือมต่อระบบเครื่องบันทึกวิ ดีโอแบบดิจิตอล  (Communication 

Interface/Digital Video Recorder System) 

 6. การประชาสมัพนัธ ์

 7. ความพงึพอใจ 

 8. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

ระบบส่ือสารดาวเทยีม (Satellite Systems) 

 

 1. ประวัติการส่ือสารดาวเทียม 

 ประสิทธ์ิ  ทีฑพุฒิ (2540) ได้กล่าวถึงประวติัการส่ือสารดาวเทียมไวว้่า เม่ือวนัที่        

4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 รัสเซียเป็นประเทศแรกที่สามารถส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นโคจรอยูใ่น

อวกาศ นับเป็นอีกขั้นหน่ึงของการพฒันาทางเทคโนโลยีของโลก ดาวเทียมดวงแรกใช้ช่ือว่า 

Sputnik หลงัจากประสบความสาํเร็จในการส่งดาวเทียมดวงน้ีแลว้ ก็มีดาวเทียมอีกจาํนวนนับร้อย

ถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศ เพือ่วตัถุประสงคต์่างๆ กนั มีผลทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัอวกาศ

ในสาขาต่างๆ เช่น การส่ือสารผ่านอวกาศ, อุตุนิยมวิทยา, สภาวะของโลก ฯลฯ เป็นไปอย่าง

กวา้งขวางยิง่ขึ้น การพฒันาของดาวเทียมนั้น มิไดเ้ร่ิมตน้เม่ือมีการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจร 

แต่เร่ิมจากการวิวฒันาการของเทคโนโลยีหลายสาขา เช่น การพฒันาของจรวด และอุปกรณ์          

การส่ือสาร รวมถึงความรู้อ่ืนๆ อีกมากมาย 
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  การพัฒนาของการสื่อสารทางอวกาศ นับตั้ งแต่ก่อนการส่งดาวเทียมดวงแรก

จนกระทัง่หลงัจากส่ง อาจสรุปไดโ้ดยยอ่ ดงัน้ี 

  พ.ศ. 2475 สหรัฐฯ ได้ทาํการทดลองวดัสัญญาณรบกวน (Noise) จากกาแลกซี      

โดยอาศยัวทิยดุาราศาสตร์ 

  พ.ศ. 2481 ญีปุ่่ นได้ท ําการทดลองวัดสัญญาณรบกวน (Noise) จากแสงอาทิตย ์      

โดยอาศยัวทิยดุาราศาสตร์ 

  พ.ศ. 2488 ชาวองักฤษ ช่ือ Arthur C. Clark แนะนาํโครงสร้างของโครงการส่ือสาร

ดาวเทียมที่ลอยอยูก่บัที่ (Stationary Satellite) 

  พ.ศ. 2489 สหรัฐฯ ใชเ้รดาร์ตรวจจบั Lunar Echo 

  พ.ศ. 2500 J.H. Trexler แห่งสหรัฐฯ ใชด้วงจนัทร์เป็นสถานีทบทวนสัญญาณแบบ 

Passive (ไม่มีการขยายของสัญญาณซํ้ าทีส่ถานีทบทวน) เป็นการส่ือสารโทรคมนาคมระหว่างจุด      

2 จุดบนโลก โดยอาศยัการสะทอ้นกลบัของเสียงเม่ือกระทบพื้นผวิดวงจนัทร์ 

  พ.ศ. 2500 รัสเซียทดลองระบบวทิย ุโดยผา่นดาวเทียม Sputnik 

  พ.ศ. 2501 กองทพัอากาศสหรัฐฯ ทาํการส่งบนัทึกเสียงผา่นดาวเทียม 

  พ.ศ. 2503 องค์การนาซาของสหรัฐฯ ทาํการสํารวจอุตุนิยมศาสตร์ผ่านดาวเทียม 

Tairos I 

  พ.ศ. 2503 กองทพัอากาศสหรัฐฯ ส่ง Passive Relay ของโทรศพัท์และ TV ผ่าน

ดาวเทียม Echo I 

  พ.ศ. 2503 กองทพับกสหรัฐฯ ทาํการทอสอบการ Delayed Relay ผ่านดาวเทียม 

Courier IB 

  พ.ศ. 2505 สหรัฐฯ องักฤษ ฝร่ังเศส ไดร่้วมมือกนัในการส่ือสารผ่านดาวเทียม Telstar 

I แบบ Active Relay (มีการขยายของสัญญาณซํ้ าทีส่ถานีทบทวนสัญญาณ) ขา้มมหาสมุทร

แอตแลนติก 

  พ.ศ. 2505 รัสเซียใชด้าวเทียมในการส่งทีว ีและติดต่อส่ือสารผ่านดาวเทียม Vostok 3, 

4 

  พ.ศ. 2506 สหรัฐฯ ใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบ Passive Relay ผา่นดาวเทียมจาํนวนมาก

ในลกัษณะ Scatter Needle 

  พ.ศ . 2506 สหรัฐฯ และญีปุ่่ น ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยระบบ Active Relay            

ขา้มมหาสมุทรแปซิฟิก ผา่นดาวเทียม Relay I 
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  พ.ศ. 2507 ญีปุ่่ น และสหรัฐฯ ไดร่้วมกนัถ่ายทอด TV ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ผา่นดาวเทียม Syncom 3 ซ่ึงลอยอยูก่บัที่ 

  ต่อมาเม่ือ วนัที่ 6 เมษายน 2508 องคก์าร Intelsat ส่งดาวเทียมโทรคมนาคมเพื่อการ

พาณิชยด์วงแรก คอื Early Bird หรือ Intelsat I เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเพือ่ติดต่อระหว่างยโุรป

กบัสหรัฐอเมริกา โดยฝรั่งเศส อิตาลี องักฤษ ผลดักนัทาํงานติดต่อกบัสหรัฐอเมริกา 

  ในช่วงนั้น เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2507 ได้มีการประชุมชัว่คราวของประเทศต่างๆ 

เพือ่ก่อตั้งองคก์ารส่ือสารดาวเทียมเพื่อการพาณิชยโ์ลก โดยไม่กีดกนัเช้ือชาติ ภาษา หรือลทัธิของ

ประเทศผู ้ใช้บริการ ในขั้นต้นที ่ประชุมเห็นสมควรตั้ งชื ่อหน่วยงานน้ีว่า Global Interim 

Commercial Communication แต่ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2508 ได้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า องคก์าร

ดาวเทียมเพือ่กิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Satlelite 

Organization) มีชื่อยอ่ว่า Intelsat ตามการประชุมของหน่วยงาน ICSC (Interim Communication 

Intelsat) มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการขององคก์าร Intelsat โดยประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อ

หุ้นและกลุ่มผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 1.5% ในช่วงแรก Intelsat มีเงินจดทะเบียน 200 ล้านดอลลาร์ มี

กรรมาธิการ 18 คน มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ สหรัฐฯ 61%, องักฤษ 8.4%, ฝร่ังเศส 6.1%, ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2516 เงินจดทะเบียนมีถึง 500 ลา้นดอลลาร์ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ 39.2%, องักฤษ 

10.6%, ญี่ปุ่ น 4.5% สาํหรับประเทศที่ถือหุน้นอ้ยกวา่ 1.5% นั้น จะตอ้งรวมกลุ่มกนัเพื่อให้มีจาํนวน

หุน้รวมกนั 1.5% จึงจะสามารถเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการได ้1 เสียง โดยสมาชิกในกลุ่ม

จะหมุนเวียนกันประเทศละ 1 ปี เพือ่เขา้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการขององค์การ Intelsat      

ส่วนประเทศไทยเป็นสมาชิกขององคก์าร Intelsat ในอนัดบัที่ 49 โดยเขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2509 

  วนัที่ 26 ตุลาคม 2509 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat II สู่วงโคจร และ

ประเทศไทยเปิดการติดต่อส่ือสารดาวเทียมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาทางด้าน

ฮาวาย เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2510 

  วนัที่ 11 ธันวาคม 2511 องค์การ Intelsat ส่งดาวเทียม Intelsat III ขึ้ นสู่วงโคจร 

ประเทศไทยติดต่อดาวเทียม Intelsat III F-4 ทางดา้นมหาสมุทรแปซิฟิก และดาวเทียม Intelsat III 

F-3 เหนือมหาสมุทรอินเดีย เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2513 

  หลงัจากนั้นประเทศไทยก็ใชด้าวเทียมของ Intelsat มาตลอด ในปัจจุบนั ประเทศไทย

ยงัใช้ดาวเทียมอื่นๆ อีก เช่น ดาวเทียม Palapa ของประเทศอินโดนีเซีย ดาวเทียม Asiasat ของ

ประเทศฮ่องกง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นตน้ไป ประเทศไทยจะมีดาวเทียมเป็นของตนเองช่ือว่า 

ไทยคม (Thaicom) ซ่ึงบริษทั ชินวตัรคอมพวิเตอร์แอนคอมมูนิเคชัน่ เป็นผูไ้ดรั้บสมัปทาน 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

9 

 

 2.  การส่ือสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) 

  ณรงค ์เหมกรณ์ (2533) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารผ่านดาวเทียมว่า ดาวเทียมที่มนุษยส่์ง

ขึ้นไปโคจรเหนือผวิโลก ขณะน้ีมีประมาณมากกวา่ 200 ดวง อยูท่ีต่าํแหน่งต่างๆ 

 2.1 ดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปโคจรเหนือผวิโลกน้ี แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 ดาวเทียมแบบโคจรตามยถากรรม เป็นดาวเทียมรุ่นแรกๆ ทีม่นุษยข์ึ้นไป

โคจรเหนือพื้นผวิโลก  สมยันั้นระบบการส่ง และการควบคุมยงัไม่ดีเท่าทีค่วร ดาวเทียมแบบน้ีแต่

ละดวงมีวงโคจรของตวัเองแตกต่างจางดวงอื่นๆ ระดับความสูงแต่ละดวงจะแตกต่างกัน เป็น

ดาวเทียมที่บงัคบัวงโคจรและระดบัความสูงไม่ได ้

 2.1.2 ดาวเทียมแบบเฟส  เป็นดาวเทียมที่มีแนวทางโคจรแตกต่างกันตาม

วตัถุประสงคท์ี่จะให้ดาวเทียมโคจรผ่านตาํแหน่งไหน เช่น โคจรตามแนวเส้นศูนยสู์ตร โคจรเอียง

เป็นมุม 30 องศากบัเส้นศูนยสู์ตร โคจรผ่านขั้วโลก เป็นตน้ ดาวเทียมแบบน้ีเป็นระบบดาวเทียมที่

บงัคบัเสน้ทางโคจรได ้เช่น ดาวเทยีมสาํรวจทรัพยากร ดาวเทียมทาํจารกรรม เป็นตน้ 

 2.1.3 ดาวเทียมแบบโคจรอยูก่บัที่ เป็นดาวเทียมที่ใชเ้พื่อการส่ือสาร โดยส่งขึ้น

ไปใหมี้ระดบัความสูงประมาณ 35,860 กิโลเมตร โคจรตามแนวเส้นศูนยสู์ตรไปทางทิศตะวนัออก 

มีความเร็วในการโคจรรอบโลกครบหน่ึงรอบเท่ากับทีโ่ลกหมุนรอบตวัเองหน่ึงรอบ ดังนั้นเมื่อ

สงัเกตุดูดาวเทียมจากพื้นโลก ณ จุดใดจุดหน่ึง จึงดูเสมือนวา่ดาวเทียมลอยน่ิงอยูก่บัที่ดาวเทียมแบบ

น้ีเป็นดาวเทียมที่ใช้เพื่อการส่ือสาร ถ้ามีดาวเทียมเพียง 3 ดวง ณ ตาํแหน่งเหนือมหาสมุทร

แอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดียก็สามารถถ่ายทอดระบบการสื่อสาร

ครอบคลุมได้ทัว่โลกแต่ในทางปฏิบติัแล้วจะตอ้งมีดาวเทียมสํารองไวอี้กแห่งละ 1 ดวง ดังนั้ น 

จะต้องส่งดาวเทียมขึ้นไปอยู่เหนือมหาสมุทรแต่ละแห่งอย่างน้อย 2 ดวง และตาํแหน่งเหนือ

มหาสมุทรแอตแลนติกอาจมีถึง 3-4 ดวง เพราะข่ายการส่ือสารมีมาก 

 2.2 อายุการใช้งานของดาวเทียม  ปกติแล้วจะขึ้ นอยู่กับเช้ือเพลิงที่บรรจุอยู่ใน

ดาวเทียมเพือ่การควบคุมตาํแหน่ง แผงเซลล์แสงอาทิตยที์เ่ป็นตวัจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ใน

ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ Traveling tube (TWT) ที่ใช้

เป็นอุปกรณ์ขยายสญัญาณ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

10 

 

 
 

ภาพที่  2.1 ดาวเทยีมวงโคจรจากแนวคดิอาร์เธอร์ ซี. คลาร์ก 

 (www.geocities.ws/naratip51/introduction.html, 2557) 

 

 2.3 ดาวเทียมที่จะส่งเขา้สู่วงโคจรส่งได ้2 วธีิ 

 2.3.1 ส่งโดยใชจ้รวด 

 2.3.2 ส่งโดยใชย้านขนส่งอวกาศ 

 ดาวเทียมขณะที่ส่งเขา้สู่วงโคจร หรือ เมื่ออยูใ่นวงโคจรแลว้จะตอ้งอยูใ่นความ

ควบคุมดูแลของสถานีติดตามและบงัคบัควบคุมดาวเทียมตลอดเวลา สถานีติดตามและบงัคับ

ควบคุมดาวเทียม TT&C (tracking, telemetry and command) จะกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ของ

โลก เช่น Paumalu (อเมริกา) Andover (อเมริกา) Fucimo (อิตาลี) Carnarvon (ออสเตรเลีย) 

Yamaguchi (ญี่ปุ่ น) ฯลฯ สถานีเหล่าน้ีจะตอ้งควบคุมดูแลให้ดาวเทียมอยูต่าํแหน่งที่ถูกตอ้ง และส่ง

ขอ้มูลตาํแหน่งของดาวเทียมไปให้สถานีภาคพื้นดินต่างๆ ทราบล่วงหน้า ถา้ดาวเทียมเคลื่อนทีผ่ิด

ตาํแหน่งมากเกินไป สถานีติดตามและบงัคบัควบคุมดาวเทียมจะส่งสัญญาณไปบงัคบัให้ดาวเทียม

จะส่งสญัญาณไปบงัคบัให้ดาวเทียมจุดท่อจรวดเช้ือเพลิงท่อใดท่อหน่ึงเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนาํ

ดาวเทียมกลบัมาอยูใ่นตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง 

 3. ประเภทของดาวเทียม 

 ITM 640 Internet and Communication Technologies (2557) ไดอ้ธิบายประเภทของ

ดาวเทียมไวว้่า ดาวเทียม คือ วตัถุที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้โดยมันสมองของมนุษยซ่ึ์งมัน

สามารถจะลอยอยู่ในอวกาศ และโคจรรอบโลก หรือเคลื่อนไปยงัจุดหมายปลายทางที่มนุษย์

ตอ้งการได ้โดยอาศยักฎเกณฑท์างวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น แรงดึงดูดของโลก และโลกโคจรรอบ

ดวงอาทิตย ์ซ่ึงทาํให้ดาวเทียมมีมากมายหลายประเภท และสามารถแบ่งประเภทการใช้งานได ้        

11 ประเภท ดงัน้ี 
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 3.1 ดาวเทียมที่ใชใ้นการส่ือสารแบบจุดต่อจุด เช่น ดาวเทียมปาลาปา ดาวเทียมไทย

คม 

 3.2 ดาวเทียมส่ือสารระหวา่งดาวเทียม เช่น ดาวเทียม TDRS 

 3.3 ดาวเทียมเพือ่การส่ือสารเคล่ือนที่บนบก ในนํ้ า และในอากาศ เช่น ดาวเทียมอิน

มาร์แซต 

 3.4 ดาวเทียมเพือ่การส่ือสารวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ เช่น ดาวเทียม 

ASTRA 

 3.5 ดาวเทียมเพือ่การสํารวจโลก สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดาวเทียม 

LANDSAT 

 3.6 ดาวเทียมเพือ่ เพือ่การสํารวจอวกาศ เช่น ดาวเทียม METEOR ดาวเทียม 

EXPLORER 

 3.7 ดาวเทยีมเพือ่การพยากรณ์อากาศ เช่น ดาวเทียม GMS ดาวเทียม NOVA 6-9 

 3.8 ดาวเทียมเพือ่การปฏิบติัในหว้งอวกาศ เช่น SPAS ดาวเทียม SKYLAB 

 3.9 ดาวเทียมเพือ่กิจการวทิยสุมคัรเล่น เช่น ดาวเทียม JAS-1 หรือดาวเทียม FUJI 

 3.10 ดาวเทียมเพือ่การการกาํหนดตาํแหน่ง เช่น ดาวเทียม NAVSTAR 

 3.11 ดาวเทียมเพื ่อการนําร่องเรือ และอากาศยาน เช่น ดาวเทียม TRANSIT 

ดาวเทียม COSMOS 

 

 
 

ภาพที่  2.2 ตวัอยา่งวงโคจรของดาวเทียม (ITM 640 Internet and Communication Technologies,  

 2557) 
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 4. ย่านความถี่ในการส่งสัญญาณ 

 ITM 640 Internet and Communication Technologies (2557) ไดก้ล่าวไวว้่า ดาวเทียม

ที่ใชใ้นการส่ือสารจะมีอุปกรณ์การรับ-ส่งคล่ืนวทิย ุภายในตวัดาวเทียม และอาศยัทาํหน้าทีถ่่ายทอด

ทวนสัญญาณ (repeater) ไปยงัสถานีภาคพื้นดินทีส่่งสัญญาณ และรับสัญญาณการส่งสัญญาณ

ความถ่ีคลื่นไมโครเวฟจากสถานีภาคพื้นดินทีส่่งสัญญาณขาขึ้น เราเรียกว่าการเชื่อมโยงขาขึ้ น        

(up-link)  ซ่ึงจานรับสญัญาณบนตวัดาวเทียมจะรับขอ้มูลภาพ, เสียง, คอมพิวเตอร์ ไวแ้ลว้ ขยายให้

มีความแรงของสญัญาณมากขึ้น แลว้จึงส่งลงมายงัสถานีภาคพื้นดินตามตอ้งการ ซ่ึงการส่งสญัญาณ

จากดาวเทียมลงมายงัสถานีภาคพื้นดินเรียกว่า การเชื่อมโยง (down-link) โดยความถี่คลื่น

ไมโครเวฟขาขึ้นจะแตกต่างกบัความถีข่าลงซ่ึงเป็นไปตามหลกัของระบบการถ่ายทอดความถี่ และ

หลีกเลียงการรบกวนของสัญญาณ โดยความถี่ขาขึ้นจะสูงกว่าความถี่ขาลงจากดาวเทียมเสมอ        

ซ่ึงการส่งจะยากกวา่การรับสญัญาณ 

 

 
 

ภาพที่  2.3 การถ่ายทอดทวนสญัญาณจากดาวเทียม (ITM 640 Internet and Communication  

 Technologies, 2557) 
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ภาพที่  2.4 แผนผงัการส่งและรับสญัญาณดาวเทียม (ITM 640 Internet and Communication  

 Technologies, 2557) 

 

 5. อุปกรณ์รับ-ส่ง สถานีดาวเทียม 

 ITM 640 Internet and Communication Technologies (2557.) ไดก้ล่าวถึงอุปกรณ์ 

รับ-ส่ง สถานีดาวเทยีมไว ้3 ชนิด คือ 

 5.1 จานสายอากาศ ทาํหนา้ที่แพร่กระจายสญัญาณหรือรับสญัญาณดาวเทียม 

 5.2 อุปกรณ์เคร่ืองส่งกาํลังสูง (HPA) ทาํหน้าทีข่ยายสัญญาณความถี่สูงส่งไปยงั

ดาวเทียม 

 5.3 LNB อุปกรณ์ที่ทาํหน่ที่ขยายสัญญาณที่มีอัตราการขยายสูง และมีสัญญาณ

รบกวนตํ่า 

 6. ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) 

 บณัฑิต โรจน์อารยานนท์ (2540, หน้า 165) ได้อธิบายไวว้่าทรานสปอนเดอร์  

(Transponder) คือ ชุดอุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่ในการจดัการกบัสญัญาณที่รับไดแ้ลว้ส่งกลบัลงมายงัโลก

อีก งานที่ทรานสปอนเดอร์ทาํก็เหมือนกบัเคร่ืองทวนสญัญาณโดยทัว่ไป คือ ทาํการขยายสัญญาณที่

รับได ้ทาํการแปลงความถ่ีที่ตอ้งการ และขยายสญัญาณที่ไดน้ี้ เพือ่ส่งกลบัลงมายงัพื้นโลกใหม่ จาก

ภาพที่ 2.5 แสดงอุปกรณ์ต่างๆ ในทรานสปอนเดอร์ โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยเคร่ืองขยายสัญญาณ

ซ่ึงเป็นพวก Bipolar Transistor Amplifier หรือ Tunnel Diode Amplifier แบบสัญญาณรบกวนตํ่า 

(LNA) มิกเซอร์ (Mixer) และ Local Oscillator ซ่ึงจะทาํหน้าที่แปลงความถี่ช่วง 6 GHz ให้เป็น         

4 GHz แลว้สญัญาณที่ไดน้ี้ก็จะถูกส่งเขา้เคร่ืองขยาย TWT กาํลงัต ํ่าและผ่านฟิลเตอร์ชั้นหน่ึงก่อนที่

จะเขา้เคร่ืองขยาย TWT กาํลงัสูง สญัญาณท่ีถูกขยายเรียบร้อยแลว้น้ีจะถูกส่งกลบัมายงัโลก โดยผ่าน

สายอากาศของ 4 GHz 
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ภาพที่  2.5 อุปกรณ์ต่างๆ ในทรานสปอนเดอร์ (ITM 640 Internet and Communication  

 Technologies, 2557) 

 

 7. ระบบการส่งสัญญาณ 

 ธชัชัย  คาํเพิ่มพูล (2557) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจุบนัดาวเทียมส่ือสารใชร้ะบบการส่ง       

แพร่ภาพทางโทรทศันอ์ยู ่2 แบบ คือ 

 7.1 ความถี่ยา่น C-Band จะส่งสัญญาณขาขึ้น (Uplink) ใชย้า่นความถี่ 6 GHz และ

สญัญาณขาลง (Downlink) ใชย้า่นความถ่ี 4 GHz นิยมเรียกวา่ 6/4 GHz โดยความถี่ขาลง (Downlink 

Frequency) จะมีช่วงกวา้งของคล่ืนความถ่ีเท่ากับ 480 MHz หรือ 0.48 GHz แต่มักส่งความถ่ี         

อยูใ่นช่วง 3700 MHz หรือ 3.7 GHz – 4.2 GHz ดงันั้น ใน 1 ทรานสปอนเดอร์จะมีความกวา้งของ

คล่ืนความถี่ (Transponder Bandwidth) เท่ากับ 40 MHz และสามารถแบ่งแยกการส่งสัญญาณ

ออกเป็นช่องยอ่ยๆ อีกในแต่ละช่องของทรานสปอนเดอร์ จึงเท่ากบัว่ามีทรานสปอนเดอร์เท่ากับ        

12  ทรานสปอนเดอร์ ในแต่ละแนวการส่ง (Polariration) คือ แนวตั้ง Vertical 12, แนวนอน 

Horizontal 12 รวมเป็น 24 ทรานสปอนเดอร์ 

 

 
 

ภาพที่  2.6 ดาวเทียมแบบ C-Band จะครอบคลุมพื้นที่กวา้ง (ธชัชยั  คาํเพิม่พนู, 2557) 
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 7.2 ความถี่ของยา่น KU-Band จะส่งสัญญาณขาขึ้น (Uplink) ใชย้า่นความถี่ 12-14 

GHz และสัญญาณขาลง (Downlink) ใช้ความถี่ย่าน 10-12 GHz โดยความถี่ขาลง (Downlink 

Frequency) จะมีช่วงกวา้งของคล่ืนความถ่ีเท่ากับ 480 MHz หรือ 0.48 GHz แต่มักส่งความถ่ี         

อยูใ่นช่วง 11.7 GHz – 12.2 GHz ดงันั้น ใน 1 ทรานสปอนเดอร์จะมีความกวา้งของคลื่นความถี ่

(Transponder Bandwidth) 40 MHz และสามารถแบ่งแยกการส่งสัญญาณออกเป็นช่องย่อยๆ         

อีกในแต่ละช่องของทรานสปอนเดอร์ จึงเท่ากบัว่าจะมีทรานสปอนเดอร์เท่ากบั 12 ทรานสปอน

เดอร์ ในแต่ละแนวการส่ง (Polariration) คือ แนวตั้ง Vertical 12, แนวนอน Horizontal 12 รวมเป็น 

24  ทรานสปอนเดอร์ 

 

 
 

ภาพที่  2.7 ดาวเทียมแบบ KU-Band พื้นที่แคบแต่ความเขม้ของสญัญาณสูงมาก (ธชัชยั  คาํเพิม่พนู,  

 2557) 

 

 คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึง มีคุณสมบติัหลายอยา่งนอกจาก      

จะวิ่งเป็นเส้นตรง ด้วยลาํคลื่นแคบๆ แล้ว สัญญาณถูกรบกวนได้น้อย และมีย่านความถี่ทีก่วา้ง      

หากนาํมาใชใ้นระบบสายอากาศจะไดอ้ตัราขยายสัญญาณของสายอากาศสูงแต่มีขอ้เสีย เมื่อคลื่น

ผา่นชั้นบรรยากาศของโลกจะถูกดูดซับไวบ้างส่วนทาํให้พลงังานของคลื่นลดลง หรืออาจเกิดการ

เบีย่งเบนทาํให้คลื่นหักเหได้ นอกจากน้ีก็ยงัอาจถูกรบกวนจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย ์        

ในอวกาศรวมทั้ง เมฆ ฝน หิมะ บนพื้นโลกดว้ยคุณสมบติัที่สามารถใชไ้ดดี้ แมน้จะมีขอ้เสียอยูบ่า้ง 

แต่ก็ยงัเหมาะที่จะใชใ้นการส่ือสารผา่นดาวเทียม 
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 8. ฟุตปร้ินท์  (Foot Print) 

 PSI Holding Co. (2557) ไดอ้ธิบายถึงฟุตปร้ินท ์(Foot Print) ไวว้่า ฟุตปร้ินท ์คือ       

ลาํคลื่นสัญญาณดาวเทียมทีค่รอบคลุมพื้นโลก ดาวเทียมแต่ละดวงจะมีฟุตปร้ินทท์ี่แตกต่างกนัไป 

โดยสญัญาณที่ส่งจะเขม้ที่สุดตรงจุดศูนยก์ลาง และจะค่อยๆ จางลงเม่ือออกจากจุดศูนยก์ลาง 

 

 

 
 

ภาพที่  2.8 การส่งสญัญาณครอบคลุมพื้นที ่(PSI Holding Co., 2557) 

 

 

 
 

ภาพที่  2.9 สญัญาณคล่ืนไมโครเวฟที่ส่งจากดาวเทียมลงมายงัพื้นโลก  

 (http://bewkmw.wordpress.com, 2556) 
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 ลกัษณะตามภาพที่  2.10  ซ่ึงจะเห็นเป็นแผนทีโ่ลก และมีแถบสีม่วงเป็นฟุตปร้ินท ์

ของระบบ KU-Band และแถบสีนํ้ าเงิน และส้มอ่อนเป็นระบบ C-Band สัญญาณคล่ืนไมโครเวฟที่

ส่งลงมายงัพื้นโลกเราเรียกว่า บีม (Beam) โดยที่สามารถที่จะควบคุมให้บีมลงไปยงัพื้นทีเ่ป้าหมาย

ตามที่ตอ้งการซ่ึงมีระบบควบคุมจากหน่วยงานภาคพื้นดิน 

 

 
 

ภาพที่  2.10 พื้นที่สญัญาณครอบคลุมบนพื้นโลก เราเรียกวา่ ฟุตปร้ินท ์(Foot Print) (PSI Holding  

 Co., 2557) 

 

 9. ตําแหน่งดาวเทียมและพืน้ที่ติดต้ัง 

 9.1 ตาํแหน่งของดาวเทยีม 

 

 
 

ภาพที่  2.11 แสดงตาํแหน่งของดาวเทยีม (ITM 640 Internet and Communication Technologies,  

 2557) 
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 ITM 640 Internet and Communication Technologies (2557) ไดก้ล่าวไวว้่า       

การที่เราจะติดตั้งจานดาวเทียมไดจ้ะตอ้งรู้ตาํแหน่งของดาวเทียมว่าอยูต่าํแหน่งไหน ดาวเทียมทุก

ดวงจะแขวนอยูท่ี่เสน้ศูนยสู์ตร (เสน้แบ่งระหวา่งซีกโลกเหนือและใต)้ และดาวเทียมแต่ละดวงจะมี

ตาํแหน่งเป็นของตัวเองโดยใช้เส้นแวง (Longtitude) เป็นตัวกําหนดตาํแหน่ง ดังนั้ นชื่อของ

ดาวเทียมจะมีตวัเลขต่อทา้ยดว้ยเสมอ เช่น THAICOM 78.5 E 78.5 หมายถึง เส้นแวงที่ 78.5 E 

หมายถึง ซีกโลกดา้นตะวนัออก 

 

 
 

ภาพที่  2.12 ตาํแหน่งของดาวเทยีมตามแนวเสน้แวง (ITM 640 Internet and Communication  

 Technologies, 2557) 

 

 9.2 การกาํหนดพื้นที่ในการตั้ง 

 เม่ือเรารู้ว่าดาวเทียมทุกดวงอยู่ที่ เส้นศูนย์สูตรและประเทศไทยอยู่ซีกโลก

ทางดา้นเหนือ การติดตั้งจานจะตอ้งหนัหนา้จานไปทางทิศใต ้ส่วนจะหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก 

หรือตะวนัตกนั้นก็ขึ้นอยูก่บัตาํแหน่งที่ติดตั้งกบัตาํแหน่งดาวเทียมสมมุติว่าเราตอ้งการติดตั้งจานที่

กรุงเทพฯตาํแหน่งที่กรุงเทพฯอยูท่ี่ 13.5 เสน้แวงที่ 100 ถา้เราตอ้งการรับดาวเทียมไทยคมจะตอ้งหัน

หนา้จานไปทางขวา (ถา้เราหนัหนา้ไปทางทิศใต)้ เพราะดาวเทียมไทยคมอยูที่เ่ส้นแวง 78.5 E หรือ

ในขณะเดียวกนัเราตอ้งการรับสัญญาณจากดาวเทียม APSTAR 134 E เราจะตอ้งหันหน้าจานไป

ทางซ้าย แต่ถา้เราตอ้งการรับ ASIA 2 100.5 E เราแทบจะไม่ตอ้งหมุนจานเลย เพราะตาํแหน่งของ

เสน้แวงอยูท่ี่ 100.5 E ซ่ึงตรงพอดี 
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ภาพที่  2.13 แสดงตาํแหน่งของประเทศไทยตามแนวเสน้รุ้งเสน้แวง (ITM 640 Internet and  

 Communication Technologies, 2557) 

 

 การติดตั้งจานที่จงัหวดันราธิวาส กบัการติดตั้งจานที่จงัหวดัเชียงราย ยอ่มที่จะมี

มุมกม้เงยที่แตกต่างเพราะวา่ที่จงัหวดันราธิวาสอยูใ่กลเ้สน้ศูนยสู์ตร จานก็จะกม้มากกว่ามุมกม้หรือ

มุมซ้ายขวาในแต่ละตาํแหน่ง หรือพื้นทีก่็ยงัไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบัดาวเทียมกับพื้นกับพื้นที่ดังนั้น

เพือ่ใหง่้ายต่อการหามุมกม้เงย (Elevation) 

 

 
 

ภาพที่  2.14 แสดงถึงมุมกม้เงยของจานรับสญัญาณในพื้นที่ต่างกนั (ITM 640 Internet and  

 Communication Technologies, 2557) 
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 9.3 การคาํนวณมุมกม้เงย (EL) และมุมส่าย (AZ) 

 EL =  tan 

 A2 = tan 

 EL = Elevation มุมกม้เงย 

 AZ = Azimuth มุมส่าย 

  = Latitude เสน้รุ้งของสถานี 

  = Longtitude เสน้แวงของดาวเทยีมลบดว้ยเสน้แวงของสถานี 

 R = รัศมีของโลก 6,370 ก.ม. 

 H = ระยะความสูงของดาวเทียม 35,680 ก.ม. 

 

 
 

ภาพที่  2.15 เขม็ทิศมีความสาํคญัมากในการติดตั้งจานรับสญัญาณดาวเทียม (ITM 640 Internet  

 and Communication Technologies, 2557) 

 

 9.4 วธีิการใชเ้ขม็ทิศในงานติดตั้ง 

 เข็มทิศมีความสําคญัมากในการติดตั้ งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อที่จะได้

กาํหนดทิศทางและมุมที่จะหนัหนา้จานไดถู้กตอ้งตามที่คาํนวณไว ้ดงัน้ี 

 9.4.1 ใหเ้ราจบัเขม็ทิศโดยการใชมื้อซา้ยถือเข็มทิศแลว้หันเลข 0 ให้อยูท่างดา้น

ตวัเรา ตรงขา้มจะเป็นเลข 180 จากนั้นใหเ้ราหนัหนา้ไปทางทิศใตโ้ดยเข็มจะช้ีระหว่างเหนือและใต ้

โดยตวัเลขของเขม็ทิศที่จะช้ีจะตอ้งขา้มระหวา่ง 0 และ 180 ตามภาพที่ 2.16 
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ภาพที่  2.16 การใชเ้ขม็ทิศในการกาํหนดทิศทางของหนา้จาน (ITM 640 Internet and  

 Communication Technologies, 2557) 

 

 9.4.2 เม่ือไดท้ิศเหนือและใตแ้น่นอนแลว้ ให้ตีเส้นเหนือใตล้งไปที่ตาํแหน่งที่

ตอ้งการติดตั้ง และตีอีกเส้นทาํมุม 90 เป็นเส้น E กบั W จากนั้นให้ใส่ตวัเลข 90 ไวท้ี่ E, 180 ที่ S 

และ 270 ที่ W ต่อมาใหตี้เสน้เป็นคร่ึงวงกลมจาก E และ W ตามภาพที่ 3.20 การที่ตาํแหน่งต่างๆ มี

ตวัเลขกาํกบัไวท้าํใหง่้ายในการติดตั้งหรือในการหาตาํแหน่งดาวเทียมยกตวัอยา่งเช่น มุม AZ (ส่าย) 

ที่คาํนวณไดจ้ากสูตรดาวเทียมไทยคม 78.5 E ตาํแหน่งที่ติดตั้งกรุงเทพ มุม AZ อยูท่ี่ 239 หน้าจาน

จะตอ้งหนัไปที่ตาํแหน่งนั้นจึงจะรับสัญญาณไดพ้อดี วิธีการหาตาํแหน่ง 239 มีดงัน้ี เอา 180 + 270 

แลว้หารดว้ย 2 = 225 คร่ึงหน่ึงระหวา่ง 180 และ 270 ก็คือ 255 ให้เราขีดแบ่งทั้ง 2 ให้เท่ากนัตามรูป 

ดงันั้น 239 จะอยู่ค่อนไปทาง 270 เล็กน้อย เมื่อเราติดตั้งก็ให้หันหน้าจานไปทางนั้นจะทาํให้รับ

สัญญาณไดโ้ดยไม่หลงทิศส่วนการใชเ้ข็มทิศสาํหรับจาน Move นั้นไม่ตอ้งกาํหนดตวัเลขเหมือน

การติดตั้งจาน Fix เพราะจาน Move จะใชท้ิศใตเ้ป็นหลกั โดยไม่ตอ้งกาํหนดมุม A การใชเ้ข็มทิศ

สําหรับผูท้ี เ่ร่ิมติดตั้งใหม่ๆมีความจาํเป็นมากเพราะสูตรที่คาํนวณไวใ้นหนังสือจะต้องอ้างถึง

อุปกรณ์เหล่าน้ีเสมอเพือ่ง่ายต่อความเขา้ใจเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงที่ตอ้งทาํความเขา้ใจก็คือ เคร่ืองวดั

มุม (Angle) จะใชป้ระกอบในการติดตั้ง เพื่อทาํการวดัมุมกม้เงย EL เมื่อเราคาํนวณไดจ้ากสูตร      

วา่มีมุม EL เท่าไรก็จะใชเ้คร่ืองวดัน้ีไปจบัติดตั้งไวใ้นตาํแหน่งมุมที่ตอ้งการ และทาํการปรับมุม  EL 

กม้ลงหรือเงยขึ้นใหไ้ดต้ามองศาทีต่อ้งการ 
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ภาพที่  2.17 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัมุม (Angle) (ITM 640 Internet and Communication  

 Technologies, 2557) 

 

ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV: Satellite Master Antenna Television System) 

 

 สุธาดา  อาภาประเทือง (2557, หน้า 179) ไดก้ล่าวถึงระบบโทรทศัน์รวม (SMATV: 

Satellite Master Antenna Television System) ไวว้่า ระบบรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

(TVRO: Television Receiver Only) โดยทัว่ไปจะใชก้บัเคร่ืองรับทีมี่จาํนวนไม่มาก เช่น บา้นพกั

อาศยั หอ้งเช่า หรืออพาร์ทเมนทข์นาดเล็ก ที่มีจาํนวนหอ้งพกัไม่มากนกั เพราะหากจาํนวนห้องหรือ

จาํนวนเร่ืองรับโทรทศัน์มีมากขึ้นก็ตอ้งใชเ้คร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม (Receiver) จาํนวนมากขึ้นทาํ

ใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูงขึ้นมาก นอกจากน้ี เคร่ืองรับโทรทศัน์แต่ละเคร่ืองยงัไม่สามารถเลือกชมรายการ

ได้ตามต้องการ ดังนั้ นระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ที ่รับจากดาวเทียมอีกระบบหน่ึง            

ทีน่ํามาใช้ในอาคารขนาดใหญ่ เช่น อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม จะมีลักษณะพิเศษ

แตกต่างจากทีก่ล่าวมาแล้ว เราเรียกระบบน้ีว่าระบบ SMATV (Satellite Master Antenna 

Television) ซ่ึงเป◌็นระบบดาวเทียมกระจายสญัญาณโทรทศัน์ที่รับจากดาวเทียมที่ตอ้งการ แลว้ทาํ

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณที่รับได้ให้อยู่ในช่วงความถี่ของสัญญาณโทรทศัน์ที ่ไม่มี      

การใชง้าน เช่น ความถี่ในยา่น UHF จากนั้นจึงส่งสัญญาณไปเขา้ระบบ MATV (Master Antenna 

Television) เดิมที่มีอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่โดยผ่านทางสายเคเบิล และส่งไปยงัห้องพกัอาศยั       

ที่อยูภ่ายในอาคารต่อไป 
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ภาพที่  2.18 ลกัษณะของการกระจายสญัญาณระบบ SMATV ในอาคารขนาดใหญ่ดว้ยการ 

 ผสมสญัญาณจากจานรับสญัญาณกบัสญัญาณจากสายอากาศโทรทศัน์ธรรมดา  

 (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557, หนา้ 180) 
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ภาพที่  2.19 บล็อคไดอะแกรมของระบบ SMATV ซ่ึงออกแบบเพือ่รับสญัญาณจากดาวเทียม 

 สองดวง (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557, หนา้ 181) 

 

 ระบบ SMATV ใชเ้คร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม (Receiver) แยกกนัรับสญัญาณเฉพาะช่อง

โดยเด็ดขาด คือ หากตอ้งการรับสัญญาณรายการของดาวเทียม 5 ช่อง ก็ตอ้งใชเ้คร่ืองรับสัญญาณ

ดาวเทียม (Receiver) จาํนวน 5 เคร่ืองเช่นกนั โดยเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละเคร่ืองจะจูน ความถ่ีให้รับ

สัญญาณรายการของดาวเทียมทั้ง 5 ช่องโดยไม่ซํ้ ากนั จากนั้นจึงนาํเฉพาะสัญญาณภาพและเสียง

ของเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละเคร่ืองไปต่อเขา้กบัเคร่ืองแปลงสัญญาณ (RF Modulator) ที่อยูภ่ายนอก 

ซ่ึงในกรณีน้ีจะมีจาํนวนทั้งหมด 5 เคร่ืองเท่ากับจาํนวนเคร่ืองรับสัญญาณ สัญญาณทีอ่อกจาก

เอาตพ์ุตของอาร์เอฟมอดดูเลเตอร์แต่ละเคร่ืองจะเป็นสัญญาณอาร์เอฟ (RF Signal) ทีเ่กิดจากการ

ผสมสัญญาณภาพและเสียง ที่ส่งจากเคร่ืองรับสัญญาณแต่ละเคร่ืองเช่นกนั โดยสัญญาณอาร์เอฟ

ดงักล่าวจะถูกปรับจูน ให้มีความถี่ออกมาไม่ตรงกบัช่องสัญญาณของรายการโทรทศัน์ทีแ่พร่ภาพ

ออกอากาศตามปกติภายในประเทศ เพือ่ป้องกนัการซํ้ าซ้อนและรบกวนกนั เคร่ืองรับสัญญาณและ

อาร์เอฟมอดดูเลเตอร์ทีน่าํมาใชง้านในระบบ SMATV น้ี มีผูผ้ลิตจาํนวนมากไดอ้อกแบบให้อยูใ่น

รูปของอุปกรณ์ที่ใชเ้ฉพาะงานโดยมีอุปกรณ์ชนิดอ่ืน เช่น เคร่ืองรวมสัญญาณ เคร่ืองขยายสัญญาณ 

เคร่ืองถอดรหัสสัญญาณ ติดตั้งอยูช่ั้นวาง (Rack) ชุดเดียวกนั ซ่ึงจะมีความคงทนต่อการใชง้านสูง

กวา่แบบที่ใชง้านภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไป และสามารถใชง้านไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานๆ ในการ

ส่งกระจายภาพสัญญาณภาพโดยใชร้ะบบ SMATV นั้น นอกจากจะมีสัญญาณรายการโทรทศัน์ที่

รับจากดาวเทียมแลว้ ยงัมีสัญญาณรายการโทรทศัน์ทีแ่พร่ภาพจากสถานีโทรทศัน์ภายในประเทศ

รวมอยูใ่นสายเคเบิลเดียวกนัด้วย โดยตอ้งปรับระดบัของสัญญาณที่มาจากทั้งสองแหล่งให้สมดุล

กัน เพือ่ป้องกันมิให้สัญญาณส่วนทีแ่รงกว่าไปรบกวนสัญญาณอีกส่วนหน่ึงทีมี่ความแรงของ
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สัญญาณตํ่ากว่าเหตุการณ์ทีอ่าจปรากฎขึ้นบนจอภาพของเคร่ืองรับโทรทศัน์ในกรณีทีไ่ด้รับจาก

ดาวเทียมและที่รับไดจ้ากสถานีโทรทศัน์มารวมเขา้ดว้ยกนั คือ การเกิดเงาซ้อนขึ้นบนภาพ สาเหตุ

เกิดจากสัญญาณที่ส่งจากสถานีโทรทศัน์ที่อยูใ่นระบบ SMATV มีความแรงกว่าสัญญาณทีรั่บจาก

ดาวเทียม ซ่ึงวิธีป้องกันได้ก็ คือ เปลี่ยนความถี่ของสัญญาณโทรทศัน์ดังกล่าว ให้แตกต่างจาก

ช่องสัญญาณทีจ่ดัไวใ้นสายเคเบิล ก็จะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได ้นอกจากน้ีเราสามารถ

นําเอาสัญญาณภาพและเสียงจากแหล่งอื่นๆ เช่น วิดีโอเทป เลเซอร์ดิสก์ กล้องถ่ายวิดีโอ หรือ

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ส่งรวมเขา้ไปในสายเคเบิลเช่นเดียวกบัสัญญาณโทรทศัน์ทีแ่พร่ภาพจาก

สถานีโทรทศัน์ภายในประเทศไทย โดยการใชอ้าร์เอฟมอดดูเลเตอร์ผสมสญัญาณสัญญาณภาพและ

เสียงจากแหล่งดงักล่าว ใหเ้ป็นสญัญาณอาร์เอฟความถ่ีใหม่ที่ไม่ซํ้ ากบัความถ่ีเดิมในสายเคเบิลที่ได้

ใชง้านอยูแ่ลว้ การออกแบบระบบ SMATV ให้สมบูรณ์นั้น มีขอ้มูลทางเทคนิคอีกหลายอยา่ง เช่น 

ถา้ตอ้งการรับสัญญาณของรายการโทรทศัน์ที่มีการเขา้รหัสก็จะตอ้งมีเคร่ืองถอดรหัส หรือเคร่ือง 

IRD ติดตั้งไวท้ีชุ่ดอุปกรณ์ส่วนหน้า (Headend) ของระบบ SMATV น้ีด้วย ดังนั้นจึงควรขอ

คาํแนะนาํจากตวัแทนจาํหน่าย หรือบริษทัผูผ้ลิต ในการออกแบบติดตั้งจะช่วยให้สามารถเลือกใช้

อุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และคุม้ค่าทีสุ่ด 

 

 
 

ภาพที่  2.20 อุปกรณ์เคร่ืองรับสญัญาณระบบ SMATV ซ่ึงจูนรับสญัญาณแต่ละช่องไดห้ลายช่อง 

 (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557, หนา้ 183) 
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ภาพที่  2.21 การต่อภาคดาวเทียม 5 ช่อง ในอาคารชุดหรือโรงแรม (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557,  

 หนา้ 183) 
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ภาพที่  2.22 ตวัอยา่งการต่อระบบ SMATV ภายในโรงแรม (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557,  

 หนา้ 184) 
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 1. หลักการทํางานของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

 Telecomth Group (2557) จานรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Antenna Dish)          

ทาํหน้าที ่สะท้อนสัญญาณคลื่นความถี่ไมโครเวฟทีรั่บมาจากดาวเทียมความถี่ 3.7-4.2 GHz         

ยา่น C-band แลว้รวมสญัญาณที่สะทอ้นผ่านเขา้ตวัรวมสัญญาณ Feed Horn ที่ทาํหน้าที่ Focus รวม

สัญญาณส่งผ่านท่อนําสัญญาณ (Wave guide) เป็นท่อส่ีเหล่ียมผืนผา้เขา้ไปที่โพรบสายอากาศ 

(Resonant Probe) ซ่ึงจะมีรูปร่างเป็นไม้กางเขน หรือเป็นแท่งตวันําขวางอยูภ่ายในท่อลักษณะ

ตาํแหน่งของโพรบสายอากาศรับสญัญาณน้ี จะมีการติดตั้งสองลกัษณะคอืแนวตั้งและทางแนวนอน

ซ่ึงจะเป็นตวับอกว่ารับสัญญาณจากดาวเทียมเป็นแบบขั้วแนวตั้ง (Vertical) หรือขั้วแนวนอน 

(Horizontal) สญัญาณคล่ืนความถ่ีไมโครเวฟ ที่รับเขา้มาทางสายอากาศน้ี จะนาํไปขยายสัญญาณให้

แรงขึ้นดว้ยอุปกรณ์ขยายรบกวนตํ่า LNA (Low Noise Amp) หรือ LNB (Low Noise Block Down 

Converter) คือภาคขยาย RF Amp ทีข่ยายเฉพาะความถี่ฟิลเตอร์ความถี่ทีต่อ้งการเขา้มา จากนั้นจะ

ป้อนผ่านเคร่ืองแปลงความถี่ให้ตํ่าลง (Down Converter : D/C) ดว้ยการเปลี่ยนแปลงจากความถี ่

3.7-4.2 GHz (ย่านความถี่ C-band) ให้ลดตํ่าลงเหลือ 950-1,450 MHz สัญญาณน้ีส่งผ่านสาย         

นําสัญญาณเขา้มายงัภาครับ หรือทีเ่รียกว่า Receiver ภายในภาครับ Receiver ประกอบด้วย          

ภาคจูนเนอร์ (Tuner) อินพุตอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม ทาํหน้าที่เลือกรับความถ่ี IF ภาพ 950-1,450 

MHz, 1,750 MHz หรือ 2,050 MHz ที่มาจาก LNB เขา้มาขยายพร้อมกนัหลายๆ ช่องทั้งหมด          

ถา้ตอ้งการเลือกรับความถี่ IF ภาพช่องใดช่องหน่ึง (Channel Selector) วงจรอิเล็กทรอนิคส์จูนน่ิง         

ก็จะหารความถ่ีออสซิลเลเตอร์ ในระบบซินธิไซเซอร์ (Synthesized PLL) ถา้ความถี่ออสซิลเลเตอร์

ที่ได ้มีค่ามากกว่าความถ่ีสัญญาณภาพของช่องที่ตอ้งการอยู ่479.5 MHz เม่ือนาํไปผสมในวงจร

มิกเซอร์ (Mixer) ก็จะไดค้วามถ่ีผลต่าง 479.5 MHz รายการช่องนั้น ซ่ึงสามารถผา่นไปขยายในวงจร 

IF Amp ความถ่ี 479.5 MHz ได ้(รุ่นเก่าใช ้IF 70 MHz) และมีความกวา้ง IF Bandwidth อยู ่27 MHz 

หรือ 18 MHz การควบคุมภาคเลือกช่องจะถูกควบคุมดว้ยไมโครคอมพวิเตอร์อีกท่ีหน่ึง (CPU) และ

แสดงผลที ่หน้าจอเป็นตัวอักษรด้วยวงจร OSD เมื ่อขยายสัญญาณความถี่ IF (Intermediate 

Frequency) ที่สองมีเกนสูงแลว้จึงส่งเขา้ไปแยกสัญญาณภาพออกจากคล่ืนวิทยุด้วยวงจร Video 

Detector แล้วนําสัญญาณภาพทีไ่ด้ส่งเข้าไปขยายในภาค Video Amp ให้แรงขึ้ นต่อไป                

ส่วนสัญญาณเสียงจะแยกออกมาจากภาควีดีโอดีเทคเตอร์ แล้วขยายให้แรงขึ้น (Sound Amp) 

จากนั้นทาํการแยกสญัญาณเสียงออกจากความถ่ีวทิยดุว้ยวงจร Sound Detector แบบระบบ FM โดย

ภาคน้ี จะมีภาคขยาย IF หลายชุด เช่น ความถ่ี Sound IF หลายชุด เช่น ความถี่ SOUND IF 6.3 MHz 

กบั 6.48 MHz  ถา้เป็นแบบปกติ (MONO : WIDE) แบนด์วิทธ์ 280 KHz แบบสเตริโอ (Narrow) 

แบนด์วิทธ์ 150 KHz หรือแบบ PANDA หลายช่องเสียงเพื่อให้สามารถรับฟังเสียงไดห้ลายภาษา 
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สญัญาณภาพและเสียง (Video Out & Audio Out) สามารถส่งสญัญาณจากสายนาํสัญญาณส่งเขา้ไป 

TV แบบ Monitor (TV ทีไ่ม่มีภาครับวิทย)ุ ไดโ้ดยตรง ถา้เป็น TV แบบธรรมดาจะตอ้งกดปุ่ ม AV 

จึงจะรับสัญญาณได้ แต่ถ้าไม่มีปุ่ มกดระบบ AV จะต้องรับสัญญาณทางสายอากาศปกติ โดย

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) จะทาํการผสมความถ่ีวิทยุ (RF Mod) ระหว่างความถี่

สญัญาณภาพ (Video) กบัความถ่ีสัญญาณเสียง (Audio) ทีผ่่านการ Detector ให้เป็นความถ่ีวิทย ุRF 

ยา่นความถี่ VHF หรือ UHF โดยใชว้งจรเปล่ียนความถ่ี RF Convertor ทาํหน้าทีเ่ปลี่ยนความถี่ให้

เหมือนกับเคร่ืองส่ง TV กําลังต ํ่า แต่ต้องใช้สายนําสัญญาณต่อไปเข้าจุดต่อของสายอากาศ 

เหมือนกบัหลกัการส่งสญัญาณของเคร่ืองเล่นวดีิโอเทป 

 

 
 

ภาพที่  2.23 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม (Telecomth Group,  

 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.24 บล็อกไดอะแกรมของระบบรับสญัญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Telecomth Group,  

 2557) 
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 2. อุปกรณ์ของระบบรับสัญญาณผ่านดาวเทียม 

 Telecomth Group (2557) ได้กล่าวถึงเร่ือง อุปกรณ์ของระบบรับสัญญาณผ่าน

ดาวเทียม ไวด้งัน้ี 

 2.1 จานรับสญัญาณดาวเทียม (Satellite Anterna) 

 2.1.1 ชนิดของจานรับสญัญาณดาวเทียม เราแบ่งจานรับสัญญาณดาวเทียมตาม

ลกัษณะการใชง้านได ้3 ชนิด คือ 

 2.1.1.1 จานแบบคงที ่(Fixed) สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมไดเ้พียง

ดวงเดียว 

 2.1.1.2 จานแบบคงทีรั่บสัญญาณดาวเทียมไดห้ลายดวง เช่น แบบ DUO 

และ TRIO ปัจจุบนัสามารถรับสญัญาณดาวเทียมไดถึ้ง 4 ดวง 

 2.1.1.3 จานแบบหมุนหาดาวเทียมได้ (Move) โดยใช้มอเตอร์ขบัจาน 

(Actuator) หมุนจาน เพือ่หาตาํแหน่งดาวเทียม 

 จานรับสญัญาณดาวเทียม จะทาํหนา้ที่สะทอ้นสญัญาณคล่ืนคั้งระบบรับสญัญาณ

ผ่านดาวเทียม ความถ่ีโทรทศัน์ที่ส่งผ่านจากดาวเทียม โดยสัญญาณที่มีกาํลังอ่อนๆ เม่ือตกลงมา

กระทบที่พื้นผวิของจานแลว้สะทอ้นไปรวมยงัจุดโฟคลั (Focal Point) จะมีผลทาํใหส้ญัญาณแรงขึ้น

ได้ สัญญาณดงักล่าวน้ีจะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์ตวัร่วมสัญญาณ (Feed Horn) เพื่อขยายให้แรงขึ้น

ต่อไป 

 2.1.2 โครงสร้างของจานรับสัญญาณดาวเทียม มีลักษณะเป็นรูปทรงคล้าย

กระทะ ส่วนโคง้จะมีลกัษณะเป็นพาราโบลิก วสัดุทีใ่ชผ้ลิตจะเป็นเหล็ก อะลูมิเนียม หรือไฟเบอร์

กลาส มีหลายแบบ ดงัน้ี 

 2.1.2.1 จานรับสญัญาณดาวเทียมแบบจานทึบ (Solid Antenna Dish) จาน

รับสญัญาณดาวเทียมแบบทึบ โครงสร้างจะผลิตจากแผ่นเหล็ก หรืออะลูมิเนียม พื้นผิวของจานมกั

เคลือบดว้ยสีทีมี่คุณสมบติัไม่สะทอ้นแสง เพราะหากสะทอ้นแสงแลว้จะทาํใหเ้กิดการรวมแสง และ

เกิดความร้อน อาจทาํให้อุปกรณ์ตวัรวมสัญญาณ (LNB) เสียหายได ้นอกจากน้ีสีที่ใชจ้ะตอ้งทน

สภาพภูมิอากาศ และป้องกนัสนิมไดดี้ 
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ข้อดี  ข้อจํากัด 

1. สะท้อนสัญญาณได้ดีกว่าจานแบบโปร่ง 

หรือไฟเบอร์กลาส (เม่ือขนาดจานเท่ากนั) 

2. ราคาถูก 

 1. นํ้ าหนกัมาก ขนยา้ยไม่สะดวก 

2. ไม่สามารถติดในตาํแหน่งสูงๆ ไดเ้น่ืองจาก

ตา้นลม 

3. นํ้ าขงัทาํใหเ้กิดสนิมไดง่้าย บาํรุงรักษายาก 

4. บดบงัทศันียภาพดา้นหลงัจาน 

 

 2.1.2.2 จานรับสญัญาณดาวเทียมแบบจานรับสญัญาณแบบไฟเบอร์กลาส 

จานรับสัญญาณแบบไฟเบอร์กลาส มีลกัษณะโครงสร้างเหมือนกบัจานแบบทึบ เป็นทีนิ่ยมใชก้นั

แพร่หลาย ภายในโครงสร้างจะฝังลวดตาข่ายไว ้เพือ่เป็นตวัสะทอ้นสญัญาณจากดาวเทียม ลกัษณะ

ของการผลิตจะใชว้ิธีพ่นไฟเบอร์กลาสลงบนแผ่นแม่พิมพ ์แลว้วางลวดตาข่ายที่ทอหรือถกัลงไป 

จากนั้นจึงฉีดไฟเบอร์กลาส ทบัลงไปอีกชั้นหน่ึง 

 

ข้อดี  ข้อจํากัด 

1. โครงสร้างแข็งแรง เกิดการเสียหาย หรือผิด

รูปไดย้ากกวา่จานแบบโปร่ง 

2. นํ้ าหนกัเบาขนยา้ยสะดวก 

3. ไม่เกิดสนิม เพราะผลิตจากไฟเบอร์กลาส 

 1. ขั้นตอนการผลิตยุง่ยากซบัซอ้น 

 

 2.1.2.3 จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบโปร่ง หรือแบบตาข่าย (Mesh 

Antenna Dish) จานรับสญัญาณแบบโปร่ง หรือแบบตาข่าย โครงสร้างจะผลิตจากอะลูมิเนียมเคลือบ

สีกนัสนิม แผน่อะลูมิเนียมจะเป็นรูตะแกรงทาํให้ลมสามารถผ่านได ้ขนาดของรูตะแกรงจะตอ้งมี

ขนาดเล็กกว่า 1/12 ของความยาวคลื่น (𝜆) เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียมยา่นความถี่ KU-Band        

รูตะแกรงจะตอ้งมีขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และยา่นความถ่ี C-Band รูตะแกรงจะตอ้งมีขนาด      

ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร จึงจะสามารถสะท้อนสัญญาณได้ จานชนิดน้ีเป็นทีนิ่ยมมากในปัจจุบัน          

เพราะไม่ทาํใหเ้สียทศันียภาพมากนกั 
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ข้อดี  ข้อจํากัด 

1. นํ้ าหนกัเบา ขนยา้ยสะดวก 

2. ระบายไดดี้ ป้องกนัจานลม้หรือเปล่ียน

ทิศทาง จึงเหมาะสาํหรับติดตั้งบนที่สูง 

3. สวยงาม ไม่บดบงัทศันียภาพดา้นหลงัจาน 

 

 1. สะทอ้นสญัญาณไดน้อ้ยกวา่จานทึบ 

2. นํ้ าไม่ขงั ทาํใหเ้กิดสนิมไดย้ากกวา่ 

3. โครงสร้างแบบตาข่ายค่อนขา้งอ่อนตวั จึง       

เกิดการเสียหาย หรือผดิรูปไดง่้าย 

4. การติดตั้งบนทีสู่ง ตอ้งคาํนึงถึงการป้องกนั

ฟ้าผา่ดว้ย 

 

 การผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียม อาจสร้างเป็นช้ินเดียว         

โดยวธีิการป๊ัมขึ้นรูปคาน หรือผดิรูปคาน หรือสร้างเป็นช้ินส่วนหลายๆ ช้ิน แลว้นาํมาประกอบเขา้

ดว้ยกนั เพือ่ความสะดวกในการขนส่ง และการซ่อมบาํรุง จานแบบช้ินเดียวจะมีประสิทธิภาพการ

สะทอ้นของสัญญาณดีกว่าจานแบบหลายช้ินประกอบกัน แต่จะไม่สะดวกต่อการขนส่งหรือ     

ซ่อมบาํรุง 

 2.1.2.4 จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบพาราโบลิก จานรับสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพาราโบลิก โครงสร้างของจานจะมีลักษณะของส่วนโคง้ที่ให้สัญญาณทั้งหมด       

ตกกระทบ แลว้สะทอ้นไปยงัจุดโฟคลั เหนือจานรับสัญญาณ หากส่วนโคง้ของจานมีความถูกตอ้ง

ความแรงของสญัญาณจะถูกส่งไปยงัตวัรวมสญัญาณ (Feed Horn) ก็จะมีมากขึ้น 

 ลกัษณะการนาํไปใชรั้บสัญญาณจานดาวเทียม คือ หันจานไปยงั

ทิศทางของตาํแหน่งดาวเทียมที่ตอ้งการ การปรับทิศทางของจานสายอากาศอาจจะกระทาํโดยใช ้

มือปราบ หรือใชว้งจรทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับก็ได ้ส่วนอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Feed Horn) และ

อุปกรณ์ขยายสัญญาณรบกวนตํ่า (LNB) จะติดตั้งอยูเ่หนือจานพาราโบลิก โดยอยู่ทีจุ่ดศูนยก์ลาง

และจุดโฟคลัของจาน ซ่ึงตาํแหน่งน้ีจะทาํใหส้ามารถรับสญัญาณไดดี้ที่สุด 

 

 
 

ภาพที่  2.25 การรับสญัญาณดาวเทียมดว้ยจานแบบ Parabolic (Telecomth Group, 2557) 
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 2.1.2.5 จานรับสญัญาณดาวเทียมแบบเฟียร์ริคอล โครงสร้างของจานรับ

สญัญาณดาวเทียมแบบสเฟียร์ริคอล มกัจะมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมเสมอ แต่จะมีผิวเป็นส่วนโคง้

เช่นเดียวกบัพาราโบลิก ซ่ึงถา้ขยายผิวจานออกไปเร่ือยๆ เท่าๆ กนัออกไปทุกดา้นของส่ีเหลี่ยม จะ

ไดเ้ป็นรูปปริมาตรของทรงกลมพอดี ขอ้แตกต่างจากจานพาราโบลิก คือ สามารถจะมีจุดโฟกลัได้

หลายจุดบนจานเดียวกนั ทาํใหรั้บสญัญาณจากดาวเทียมไดพ้ร้อมกนัคร้ังละหลายๆ ดวง 

 

 
 

ภาพที่  2.26 การรับสญัญาณดาวเทียมดว้ยจานแบบ Spherical (Telecomth Group, 2557) 

 

 

ตารางที่  2.1 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของจานรับสญัญาณ 3 แบบ ที่ใชห้ลกัการสะทอ้นของ 

 คล่ืนโดย D คือ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของจาน และ λ คือ ความยาวคล่ืน 

 

 
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางที่เหมาะสม 𝐷 > 20 𝜆 𝐷 > 75 𝜆 𝐷 > 10 𝜆 

ประสิทธิภาพต่อพื้นที่ผวิของจาน ดี ดีมาก ดี 

การลดทอนสญัญาณดา้นขา้ง ดี ดี ดีมาก 

ลกัษณะโครงสร้าง ง่ายมาก ซบัซอ้น ง่าย 

 

 จานรับสัญญาณแบบ Prime Focus จะนาํเอาตวัรวมสัญญาณ 

(Feed Horn) และอุปกรณ์ขยายสญัญาณรบกวนตํ่า (LNB) ติดตั้งไวบ้ริเวณส่วนบนของจานพาราโบ

ลิกนั้น โดยใช้ขายดึกับส่วนบนของผิวจาน ขาทั้งหมดจะยึดติดเขา้กบัวงแหวนขนาดใหญ่ทีมี่เส้น
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ผา่นศูนยก์ลางวงในเท่ากบัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของตวัรวมสญัญาณ วงแหวนน้ีเรียกว่า  Support 

Bracket โดยติดอยูเ่หนือจุดศูนยก์ลางของจาน ณ ตาํแหน่งที่ความแรงของสัญญาณสูงสุด ซ่ึงจุดน้ี

สาํคญัมากหากผิดพลาดเพียงน้ิวเดียว หรือมากกว่า ก็จะทาํให้สัญญาณตํ่าลงจากปกติได ้ชนิดของ

เขาทีใ่ชย้ดึติดกบั Support Bracket ที่ใชก้นัมี 2 ชนิด คือแบบมีหลายขา (Multi-Leg) และแบบขา

เดียวใชติ้ดที่กลางจาน (Buttonhook)  

 

 

 
 

ภาพที่  2.27 จานรับสญัญาณแบบ Prime Focus (Telecomth Group, 2557) 

 

 

 
 

ภาพที่  2.28 จานรับส่งสญัญาณดาวเทียมแบบเคสซีเกน (Telecomth Group, 2557) 
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 2.1.2.6 จานสายอากาศแบบเคสซีเกรน (Cassegrain) นิยมใช้ในเชิง

พาณิชย ์เพื่อการรับส่งสัญญาณขาขึ้นและขาลง (Uplink & Downlink) จานสายอากาศแบบน้ีจะมี

รีเฟลก็เตอร์ยอ่ย (Sub-Reflector) อีกตวัหน่ึงติดตั้งอยูท่ี่จุดโฟคลั มีหนา้ที่รวมสญัญาณที่รับไดจ้ากตวั

จานก่อนที่จะส่งไปใหก้บัตวัรวมสัญญาณ (Feed Horn) ทีติ่ดอยูต่รงกลางของพื้นผิวจาน การใชฟี้ด

แบบเคสซีเกรน (Cassegrain) น้ี จะให้อัตราขยายเพิ่มขึ้น การออกแบบตอ้งมีหมวกปิดสาํหรับตวั

รวมสัญญาณ (Feed Horn) เพือ่ป้องกันความช้ืน หรือฝุ่ นละอองต่างๆ เขา้ไปในอุปกรณ์ขยาย

สัญญาณรบกวนตํ่า (LNB) การติดตั้งรีเฟล็กเตอร์ย่อยจะตอ้งปรับแต่งให้ตรงที่สุด เพื่อกาํจัด

สญัญาณแทรกสอดจากดาวเทียมดวงที่อยูถ่ดัไป จากสายอากาศแบบน้ีจะมีอตัราขยายและอตัราส่วน

ของอตัราขยายต่ออุณหภูมิ (G/T) สูงที่สุด และมีประสิทธิภาพประมาณ 80% เมื่อเทียบกบัแบบเซ็น

เตอร์โฟกสั ซ่ึงมีประสิทธิภาพประมาณ 60% 

 2.1.2.7 จานรับสัญญาณแบบออฟเซ็ตโฟกสั (Offset Focus Fed) ไดม้า

จากการนาํเอาส่วนหน่ึงของจานรับสัญญาณแบบเซ็นเตอร์โฟกสั (Center Focus) ขนาดใหญ่ ซ่ึงมี

พื้นผวิเป็นแบบพาราโบลิกมาใชง้าน อุปกรณ์ตวัรวมสญัญาณ (Feed Horn) จะติดตั้งอยูต่าํแหน่งเดิม 

ณ ที่เคยติดตั้งบริเวณตาํแหน่งจุดโฟคสัของจานรับสญัญาณแบบเซ็นเตอร์โฟกสัขนาดใหญ่ตน้แบบ

เหมือนเดิม ทาํให้เหมือนกบัว่าตวัรวมสัญญาณ (Feed Horn) ยืน่ออกมาจากส่วนล่างของจานรับ

สัญญาณ หากจานรับสัญญาณแบบน้ีมีขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตร จะทาํให้มีระยะของจุดโฟกสัยาว

เพิม่ขึ้น นัน่ก็คือ แขนที่ใชย้ดึตวัรวมสัญญาณ (Feed Horn) จะยาวมากขึ้น ทาํให้ไม่ไดส้ัดส่วน และ

ติดตั้งค่อนขา้งยาก 

 ตวัรับสญัญาณที่ใชก้บัจานรับสญัญาณแบบน้ี จะมีปากหรือช่องที่

แตกต่างไปจากตวัรวมสัญญาณที่ใชก้บัจานรับสัญญาณแบบเซ็นเตอร์โฟกสั โดยช่องของตวัรวม

สัญญาณค่อนขา้งจะบานออก เพื่อลดบีมวิดทข์องลาํคลื่นให้เล็กลง ซ่ึงจาํเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมี

ขนาดเล็กลง (เมื่อเปรียบเทียบกบัพื้นทีท่ ั้งหมดของจานพาราโบลิก) หากนาํตวัรวมสัญญาณแบบ

ธรรมดามาใช ้จะทาํใหมี้การขยายสญัญาณรบกวนจากภาคพื้นดินเขา้ไปดว้ย 

 2.1.2.8 สายอากาศยากิ (Yaki) ที่ใชรั้บสญัญาณโทรทศัน์จานดาวเทียมใน

ความถ่ียา่น C-Band จะมีอิลีเมนตท์ีข่นาดเล็กมากๆ เพราะใชง้านในยา่นความถี่สูงมาก และมีบูมที่

ยดึตวัอิลีเมนตย์าวกวา่สายอากาศแบบยากิทีใ่ชรั้บสัญญาณโทรทศัน์ในยา่นความถี่ VHF และ UHF 

การเพิม่อตัราขยายของสายอากาศแบบยากิน้ี กระทาํไดโ้ดยการเพิม่จาํนวนของตวัสายอากาศเขา้ไป

เป็นลกัษณะอาร์เรย ์เช่นเดียวกบัการเพิม่ตวัสายอากาศยากิท่ีใชใ้นกิจการส่ือสารในความถ่ียา่น VHF 

ทัว่ไป 
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 2.1.3 อตัราการขยายของจานรับสญัญาณ (Gain) 

  อตัราการขยายของสายอากาศ หรือเกน (Gain) คือ ความสามารถของ

สายอากาศที่รับ หรือส่งพลงังานออกไปในทิศทางหน่ึง ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่ออตัราการขยายของ

จานรับสญัญาณ ซ่ึงถือวา่เป็นสายอากาศ ไดแ้ก่ 

 2.1.3.1 พื้นที่หนา้ตดัของจานรับสญัญาณ หรือพื้นที่ช่องเปิด 

 2.1.3.2 ช่องเปิดของแอลเอ็นบี (LNB) หรือขนาดของรีเฟล็กเตอร์ย่อย 

(Sub-Reflector) 

 2.1.3.3 ลกัษณะของจานรับสญัญาณ 

 2.1.3.4 ตาํแหน่งโฟคสัของรีเฟลก็เตอร์ยอ่ย 

 2.1.3.5 ความโคง้ของผวิจานรับสญัญาณ (ตอ้งมีลกัษณะพาราโบลิก) 

  จากปัจจยัขา้งตน้อาจเป็นสาเหตุทาํใหอ้ตัราการขยายลดลงได ้ โดยจานรับ

สัญญาณแบบพาราโบลิกจะมีค่าสัมประสิทธ์ิของประสิทธิภาพ (𝜂) ประมาณ 60–75%                   

การออกแบบจานรับสัญญาณสามารถคาํนวณอัตราการขยายกําลังของจานรับสัญญาณแบบ           

พาราโบลิก โดยใชสู้ตร 

𝐺 = log 10 �𝜋2𝜂 �
𝐷
𝜆
�
2
�    𝑑𝐵 

 เม่ือ λ คือ ความยาวคล่ืนที่ใชง้าน �ν
𝑓
� 

  η คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของประสิทธิภาพของจานรับสญัญาณ 

  𝐷 คือ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของจานรับสญัญาณ (มีหน่วยเป็นเมตร) 

 

  ตัวอย่าง : จานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด 2.5 เมตร มีประสิทธิภาพ 

(𝜂)60% ใชรั้บสัญญาณความถี่ยา่น C-Band 4 GHz จงคาํนวณหาค่าอตัราการขยายกาํลงัของจาน

รับสญัญาณ 

𝜆 =  𝜈
𝑓

  =  
3 × 108

4 × 109
   = 0.075 m 

𝐺 = log 10 �𝜋2 × 0.60 × �
2.5

0.075
�
2

�    𝑑𝐵 

= 10 log 6585.0340 

= 38.185 𝑑𝐵 

  ดงันั้น อตัราขยายกาํลงัของจานรับสญัญาณ มีค่าเท่ากบั 38.185 𝑑𝐵 
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ตารางที่  2.2 การเปรียบเทียบอตัราขยายกาํลงัของจานรับสญัญาณในยา่นความถ่ี C-Band และ 

 KU-Band 

 

ขนาดของจานรับสัญญาณ ประสิทธิภาพใน 

ย่านความถี่ C 

ประสิทธิภาพใน 

ย่านความถี ่KU 

ฟุต เมตร 55 (dB) 70 (dB) 55 (dB) 70 (dB) 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

13 

20 

33 

0.30 

0.61 

0.91 

1.22 

1.52 

2.13 

2.43 

3.05 

3.96 

6.09 

10.05 

19.4 

25.4 

29.0 

31.5 

33.4 

35.0 

37.5 

39.4 

41.7 

45.4 

49.8 

20.5 

26.5 

30.0 

32.5 

34.4 

36.0 

38.5 

40.5 

42.7 

46.5 

50.8 

29.0 

35.1 

38.6 

40.7 

43.0 

44.6 

47.1 

49.0 

51.2 

55.1 

59.4 

30.1 

36.1 

39.6 

42.1 

44.1 

45.6 

48.1 

50.1 

52.4 

56.1 

60.4 

 

  ส่วนโคง้ของจานรับสญัญาณจะทาํหนา้ที่คลา้ยเลนส์ คือ รวมสัญญาณให้

แคบและพุ่งตรงไปยงัด้านหน้าของจาน ซ่ึงตรงกับจุดศูนยก์ลางของจานสายอากาศ จะทาํให้

สัญญาณที่รับได้มีความแรงมากทีสุ่ดขณะเดียวกันก็จาํกัดสัญญาณอื่นๆ ที ่อาจจะเป็นสัญญาณ

รบกวน (Noise) จากทิศทางอ่ืนออกไปดว้ย ปริมาณของสญัญาณที่ถูกส่งจากจานออกไปนั้น จะเป็น

จุดที่แอลเอ็นบีรับไดดี้ที่สุด 

 อตัราขยายของจานรับสัญญาณของโรงงานผูผ้ลิตบางรายอาจจะมีค่าสูง

กวา่ค่าในตารางเล็กนอ้ย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของจานใหสู้งขึ้น และมีการตรวจสอบส่วน

โคง้ของจานใหมี้ความแน่นอนยิง่ขึ้น หรือปรับปรุงเทคนิคการป้อนสญัญาณ นอกจากน้ีสังเกตไดว้่า

อตัราขยายของจานรับสญัญาณจะเปล่ียนแปลงไปตามยา่นความถ่ีที่ใชง้านดว้ย 
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ภาพที่  2.29 การหาระยะของจุดโฟคลัของจานแบบพาราโบลิก 

ที่มา : Telecomth Group, 2557. 

 

  ระยะจุดโฟคลั 

𝐹 =  
𝑟2

4ℎ
=  

𝐷2

16ℎ
 

เม่ือ  𝐹 คือ ระยะของจุดโฟกสั (สาํหรับติดตั้งตวัรวมสญัญาณ) 

       𝐷 คือ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของจานรับสญัญาณ (มีหน่วยเป็นฟุตหรือเมตร) 

      𝑟  คือ รัศมีของจานรับสญัญาณ (มีหน่วยเป็นฟุตหรือเมตร) 

       ℎ คือ ความลึกของจาน จากทอ้งจานถึงขอบจานในแนวด่ิง (มีหน่วยเป็นฟุตหรือ

เมตร) 

  ตวัอยา่ง : จานรับสัญญาณขนาด 6 ฟุต มีความลึกของจาน 1.42 ฟุต จะมี

ระยะของจุดโฟคลัเท่าใด 

     𝐹 =  𝐷
2

16ℎ
 

     =  62

16 ×1.42
 

     = 1.5845 ฟุต 

 

  ดงันั้น จานรับสัญญาณจะมีระยะของจุดโฟคลั เท่ากับ 1.5845 ฟุต หรือ 

48.296 เซนติเมตร 
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  การออกแบบจานรับสัญญาณแบบพาราโบลิก วิศวกรผูอ้อกแบบจะเป็น

ผูพ้จิราณาวา่จะออกแบบใหจ้านมีความต้ืน หรือความลึกมากนอ้ยเพยีงใด จานพาราโบลิกที่ตื้น จะมี

ระยะของจุดโฟคลัยาวมาก ทาํให้ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตวัรวมสัญญาณ (Feed Horn) ห่างจาดจุด

ศูนยก์ลางของจานมาก แต่จะให้อัตราการขยายของจานสูงกว่าจานแบบลึก เนื่องจากตัวรวม

สญัญาณสามารถรับคล่ืนที่สะทอ้นจากพื้นที่ของจานไดท้ั้งหมด แต่ขอ้เสียของการออกแบบให้จาน

ต้ืน คือ จานจะสามารถรับสญัญาณรบกวนที่เกิดบนพื้นโลก ซ่ึงอยูใ่นยา่นความถ่ีที่ใชง้านเขา้มาดว้ย 

สัญญาณที่รับได้จากดาวเทียมจะถูกรวมเขา้กับสัญญาณรบกวน ทาํให้ความแรงของสัญญาณที่

ตอ้งการมีค่าลดลง วธีิป้องกนัหรือบดบงัสัญญาณรบกวน สามารถทาํไดโ้ดยนาํจานรับสัญญาณไป

ติดตั้งในบริเวณทีมี่มุมเงย (Elevation Angle) ตํ่าๆ เมื่อพิจารณาจานรับสัญญาณจากดาวเทียมที่มี

ความลึกมาก จะพบว่าตวัรวมสัญญาณ (Feed Horn) และแอลเอ็นบี (LNB) ถูกติดตั้งไวเ้กือบจะอยู่

ในระดับเดียวกับขอบของจาน ทาํให้สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนทีเ่กิดบนพื้นผิวโลกหรือ

สญัญาณแทรกสอดจากสถานีอ่ืนไดดี้กวา่จานแบบต้ืน แต่ขอ้เสีย คือ ตวัรวมสัญญาณไม่สามารถรับ

สญัญาณที่สะทอ้นจากผวิของจานไดท้ั้งหมด เน่ืองจากอยูใ่กลก้บัผวิจานมากเกินไปผลทีต่ามมา คือ 

อตัราการขยายของจานที่มีค่าต ํ่ากวา่จานแบบต้ืน 

 

 
 

ภาพที่  2.30 ความแตกต่างระหวา่งจานรับสญัญาณที่มีทอ้งจานต้ืนและลึก (Telecomth Group,  

 2557) 
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  อตัราส่วนของระยะโฟคลัต่อเสน้ผา่นศูนยก์ลาง (F/D RATIO) 

 

 

 
 

ภาพที่  2.31 ระยะของจุดรวมสญัญาณหรือจุดโฟคลัของจานรับสญัญาณที่มีค่าอตัราส่วน F/D  

 ต่างกนั (Telecomth Group, 2557) 

 

  ความลึกหรือความต้ืนของจานรับสญัญาณจากดาวเทียม สามารถพจิารณา

ไดจ้ากค่าอตัราส่วนของระยะจุดโฟคลัต่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง (F/D Ratio) โดยค่า F/D ของจานทีมี่

ความลึกจะมีค่าตั้งแต่ 0.25 – 0.35 และค่า F/D ของจานทีมี่ความต้ืนจะมีค่าตั้งแต่ 0.4 – 0.5 ผูผ้ลิต

จานรับสัญญาณส่วนใหญ่มักจะผลิตจานทีมี่ค่า F/D ในช่วงกลางๆ คือ ตั้ งแต่ 0.36 – 0.375           

เม่ือตอ้งการทราบระยะของจุดรวมสญัญาณหรือจุดโฟคลัของจานนั้นๆ สามารถคาํนวณไดจ้ากการ

นาํค่าอตัราส่วน F/D คูณดว้ยค่าเส้นผ่านศูนยก์ลางของจาน ทาํให้การติดตั้งรวมสัญญาณและแอล

เอ็นบี (LNB) อยู่ในตาํแหน่งทีถู่กตอ้ง และสามารถรับสัญญาณไดแ้รงทีสุ่ด เช่น จานรับสัญญาณ     

มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 ฟุต มีค่าอัตราส่วน F/D เท่ากับ 0.35 จะมีระยะของจุดโฟคัลเท่ากับ                  

6 x 0.35 = 2.1 ฟุต หรือ 64.008 เซ็นติเมตร 

 2.2 ตวัยดึจาน (Mount) 

 ตวัยึดจานหรือเมาท์ทีใ่ช้ติดตั้งจานรับสัญญาณแบบพาราโบลิก มักจะทาํจาก

เหล็ก โดยมีแบร่ิงเป็นตวัยดึเขา้กบัจาน ทาํหน้าทีร่องรับนํ้ าหนักของจานทั้งหมดทีต่กลงบนแบร่ิง 

หากมีการคลาดเคล่ือนของแบร่ิงเล็กนอ้ย อาจทาํใหส้ญัญาณภาพที่รับไดมี้คุณภาพดอ้ยลง หรืออาจ

รับไม่ไดเ้ลย เมาทจ์ะทาํหนา้ที่ยดึจานใหอ้ยูบ่นหวัเสา และสามารถปรับทิศทางไดต้ามตอ้งการ โดย

การใชน๊้อตเป็นตวัลอ็คตาํแหน่งใหค้งที่ เน่ืองจากบนทอ้งฟ้ามีดาวเทียมหลายดวง และแต่ละดวงมี

ทิศทางต่างๆ กนั ดงันั้นเมาทส่์วนใหญ่จึงออกแบบมาใหส้ามารถปรับมุมของจานได ้เพื่อหันทิศทาง
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ของจานไปยงัดาวเทียมได้ตามตอ้งการ เมาทท์ี ่ใช้กันอยู่ทัว่ไปมี 3 แบบ คือ แบบยึดคงที่ (Fixed 

Mount) แบบปรับมุมเงยกวาดได ้(EL/AZ Mount) และแบบโพล่าร์ (Polar Mount) 

 

 
 

ภาพที่  2.32 โครงสร้างของตวัยดึจาน (Mount) (Telecomth Group, 2557) 

 

 2.2.1 แบบยดึคงที ่(Fixed Mount) เมาทแ์บบยดึคงทีจ่ะมีราคาถูก สามารถปรับ

มุมเงยไดเ้พียงอยา่งเดียว มีลกัษณะฐานยดึป็นวงกลม หรือ เป็นเสาเด่ียวตั้งตรงขึ้นมารับตวัจานรับ

สัญญาณ เมาทแ์บบน้ีจะใช้ยึดจานรับสัญญาณย่านความถี่ C-Band และรับสัญญาณระบบ DTH 

(Direct-to-Home) ซ่ึงใชค้วามถ่ียา่น KU- Band การประกอบและติดตั้งจะทาํไดง่้าย 

 2.2.2 แบบปรับมุมเงยมุมกวาดได ้(EL/AZ Mount) เมาท์แบบปรับมุมเงยมุม

กวาดได้ สามารถปรับมุมเงย (Elevation Angle) และมุมกวาด (Azimuth Angle) ของจานรับ

สญัญาณได ้แยกเป็นอิสระจากกบั เพือ่รับสญัญาณจากดาวเทียมเฉพาะงานหรือสาํหรับรับดาวเทียม

ดวงเดียว และการปรับจานไปยงัดาวเทียมไม่เหมาะทีใ่ชมื้อปรับ เพราะตอ้งส้ินเปลืองเวลาในการ

ปรับแต่งทั้งมุมกวาดและมุมเงย ทาํใหป้รับแต่งไดย้ากกวา่เมาทแ์บบโพล่าร์ 

 

 
 

ภาพที่  2.33 การปรับแต่งเมาท ์แบบปรับมุมเงยและมุมกวาดได ้(EL/AZ Mount) (Telecomth  

 Group, 2557) 
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 2.2.3 แบบโพล่าร์ (Polar Mount) เมาทแ์บบโพล่าร์จะใชง้านกบักลอ้งโทรทศัน์

ขนาดใหญ่เพือ่ติดตาม (Track) ดวงดาวซ่ึงหมุนเหมือนกบัโลกได ้เมื่อติดตั้งโพล่าร์เมาท์เขา้กับ      

จานรับสญัญาณ จะสามารถทาํใหก้ารเคล่ือนที่ไปมาของจานเป็นมุมที่คลา้ยกบัส่วนโคง้ของวงโคจร

แบบคลาค (Clarke Orbit) จากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตกทางแนวนอนตามแนวเส้นศูนยสู์ตร

ของโลก 

 2.3 เสาจานรับสญัญาณดาวเทียม 

 ลกัษณะของเสาจะเป็นทรงกระบอก ทาํดว้ยเหล็กกลวง มีหน้าทีรั่บนํ้ าหนักของ

จานทั้งหมด ขนาดของเสามีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 3.5 น้ิว ความยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร 

ส่วนหวัเสายดึติดกบัเมาทท์ีค่อจาน ส่วนฐานจะยดึติดกบัปูนซีเมนต ์มีทั้งแบบฐานส่ีเหลี่ยมยดึดว้ย

ปลัก๊ฝังคอนกรีด 4 ตวั แบบฐานสามแฉก หรือแบบฐานวงกลมติดกบัจานทึบ บางกรณีที่ไม่สามารถ

ติดตั้งเสาจานไวบ้นพื้นราบที่เป็นดินปูนซีเมนต ์หลงัคา หรือดาดฟ้าได ้จะใชแ้คลมป์เหล็กยดึติดกบั

ขา้งอาคาร และกรณีติดตั้งบนพื้นดินสร้างฐานปูนตอกเสาเขม็ขนาดประมาณ 0.6 ลูกบาศกเ์มตร 

 

 
 

ภาพที่  2.34 การยดึฐานจานรับสญัญาณดาวเทียม (Telecomth Group, 2557) 
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 2.4 มอเตอร์ขบัจาน (Actuator) 

 มอเตอร์สาํหรับขบัจาน จะทาํหน้าทีบ่งัคบัและควบคุมให้จานรับสัญญาณกวาด

ไปยงัตาํแหน่งของดาวเทียมที่โคจรอยู่ โดยจะเคล่ือนที่ในแนวทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 

มอเตอร์ขบัจาน สามารถแบ่งตามโครงสร้างได ้2 แบบ คือ 

 2.4.1 แบบ Horizontal-to-Horizontal Drive ชุดมอเตอร์สาํหรับขบัจานจะติดตั้ง

ที่เมาทข์องจานรับสญัญาณโดยตรง ทาํใหส้ามารถเคล่ือนตาํแหน่งของจาน ใหก้วาดในแนววงโคจร

ของดาวเทียมไดต้ลอดแนวที่สามารถมองเห็น ณ ตาํแหน่งที่จานรับสญัญาณติดตั้งอยู ่

 2.4.2 แบบ Single-Stroke Actuator Drive ชุดมอเตอร์จะหมุนและไปขบัให้แขน

ที่ติดตั้งอยูใ่นกระบอกคลา้ยโชค้อพัเล่ือนเขา้หรือออก เพื่อบงัคบัให้จานเคล่ือนที่ไปยงัตาํแหน่งที่

ตอ้งการ การควบคุมบงัคบัแบบน้ี จะขบัเคล่ือนจานรับสญัญาณให้เคล่ือนที่ไปไดน้้อยกว่าแบบแรก 

แต่เป็นที่นิยมใชก้นัทัว่ไป 

 

 
 

ภาพที่  2.35 โครงสร้างของมอเตอร์ขบัจาน (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.36 การต่อขั้วสายที่ Actuator (Telecomth Group, 2557) 
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 ชุดมอเตอร์ขับจานแบบ Sing-Stroke Actuator มีโครงสร้างที่

ประกอบดว้ย 

 2.4.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทาํหน้าที่หมุนเพื่อไปขบัให้แขนของ

แอคทูเอเตอร์ โดยจานรับสญัญาณจะเคล่ือนที่ในแนวทางทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 

 2.4.2.2 แขนหรือกา้นชกั ทาํหนา้ที่ยดึกบัตวัจาน เพื่อให้จานเคล่ือนที่ตาม

การทาํงานของมอเตอร์ โดยจานรับสญัญาณจะเคล่ือนที่ในแนวทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 

 2.4.2.3 ชุดตรวจจับการขับเคลื่อนของจาน (Sensor) ทําหน้าที่ รับ

แรงดันไฟฟ้าควบคุม ซ่ึงเป็นสัญญาณพลัส์จากเคร่ืองควบคุมตาํแหน่ง (Positioner) เพื่อควบคุม

ตาํแหน่งของการขบัเคล่ือน จานรับสญัญาณใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง 

 2.4.2.4 ขั้วต่อสายสญัญาณควบคุม สาํหรับต่อสายสัญญาณควบคุม 2 ชุด 

คือ 

 ก) สายสําหรับจ่ายแรงดันไฟตรงให้แก่มอเตอร์ จาํนวน 2 เส้น 

เป็นสายเบอร์ 14 หรือ 16 

 ข) สายสําหรับต่อชุดเซนเซอร์เข้ากับเคร่ืองควบคุมตาํแหน่ง 

จาํนวน 2-3 เสน้ เป็นสายเบอร์ 22 และมีชีลดห่์อหุม้เพือ่ป้องกนัสญัญาณรบกวน 

 2.5 ตวัรวมสญัญาณ (Feed Horn) 

 อุปกรณ์ตวัรวมสัญญาณ หรือฟีดฮอร์น (Feed Horn) ทาํหน้าที่รวมสัญญาณที่

สะทอ้นมาจากผิวจานรับสัญญาณดาวเทียม ป้อนเขา้ทางปากฮอร์นและส่งผ่านท่อนาํคลื่น (Wave 

Guide) เขา้ไปยงัโพรบสายอากาศทางเขา้ของอุปกรณ์ขยายสัญญาณรบกวนตํ่าหรือ แอลเอ็นบี 

(LNB) ฟีดฮอร์นจะติดตั้งอยูบ่นเมาทข์องแอลเอ็นบี (LNB) เหนือจานรับสัญญาณ โดยตาํแหน่งการ

วางจะสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน F/D ของจานรับสัญญาณ และยงัสามารถปรับแต่งตาํแหน่งให้สูงขึ้น

หรือตํ่าลงได ้เพือ่ใหรั้บสญัญาณไดช้ดัเจนมากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่  2.37 ฟีดฮอร์นความถ่ียา่น C-Band พร้อมกบั LNB (Telecomth Gruop, 2557) 
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 2.5.1 ชนิดของตวัรวมสญัญาณหรือฟีดฮอร์น 

 2.5.1.1 แบบเชิงเส้น (Linear) รับสัญญาณในลักษณะแนวแกนตั้งหรือ

แกนนอน ในประเทศไทยจะใชฟี้ดฮอร์นแบบน้ี รับสญัญาณในแนวแกนตั้ง (Vertical) 

 2.5.1.2 แบบวงกลม (Circular) 

 2.5.1.3 แบบปิคอพั (Pick up) 

 2.5.1.4 แบบสองยา่นความถ่ี (Dual Feed) 

 2.5.1.5 แบบสองยา่นความถี่ (Hybrid Feed) สามารถรับสัญญาณไดท้ั้ง   

C-Band และ KU-Band พร้อมกนั 

 

 
 

ภาพที่  2.38 ฟีดฮอร์นแบบปิคอพั (Pick up) มีขั้วคล่ืนสาํหรับใชง้านไดท้ั้งแบบวงกลมและเชิงเสน้ 

 (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.39 ฟีดฮอร์นแบบสองยา่นความถ่ี (Hybrid Feeds) (Telecomth Group, 2557) 
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 ฟีดฮอร์นแบบเชิงเส้น (Linear) ทีนิ่ยมใชก้นัทัว่ไปเป็นแบบ Scalar Feed 

ซ่ึงทีป่ากกระบอกจะมีวงแหวนซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพือ่ป้องกันสัญญาณจากขอบภายนอกของ

จุดโฟคลัสะทอ้นลงไปยงัพื้นผวิของจานอีกคร้ัง ส่วนทา้ยของฟีดฮอร์นจะนาํไปต่อกบัปากกระบอก

ท่อนาํคล่ืน (Wave Guide) สามารถปรับเคล่ือนที่ขึ้นลงได ้เพือ่เป็นการปรับตาํแหน่งของจุดโฟคลั ที่

ปลายท่อนาํคล่ืนจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เพื่อยดึติดกบัแอลเอ็นบี (LNB) ฟีดฮอร์นบางชนิดจะมีขั้ว

โพราไรซ์ (Polarization) ในตวัมีทั้งแบบแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) รวมอยูใ่นตวั

เดียวกัน จะทาํให้สามารถรับสัญญาณได้เพิ่มขึ้ น และแบบปรับขั้วคลื่นได้ จะใช้มอเตอร์ขบัใน

เคร่ืองรับแบบกวาดหาดาวเทียมได ้(Move) ฟีดฮอร์นชนิดน้ีจะตอ้งต่อสายไฟจากเคร่ืองรับที่ข ั้วต่อ 

5V 500mA ไปยงัมอเตอร์ที่ติดอยูบ่ริเวณทา้ยฟีดฮอร์น 

 อุปกรณ์ประกอบทีใ่ชร่้วมกบัฟีดฮอร์น (Feed Horn) แบบ Prime Focal  

จะมี 2 ชนิด คือ 

 1. แบบมีแขนยดึฟีดฮอร์นหลายอนั (Multi Arm) โดยทัว่ไปจะมี 

3 – 4 แขน แต่ละแขนจะต่อรวมกนัทีจุ่ดโฟคลั แขนชนิดน้ีจะมีความแขง็แรงสูง 

 2. แบบแขนอันเดียว (Button Hook) แขนจะมีลกัษณะเป็นท่อ

เหล็กยาวทีย่่นออกมาจากกลางจานรับสัญญาณ บริเวณปลายแขนจะงอติดวงแหวน (Support  

Racket) สําหรับยึดฟีดฮอร์นให้ตรงตําแหน่งโฟคัลแขนชนิดน้ีหากใช้กับจานขนาดใหญ่                

จะไม่แข็งแรงเพียงพอ อาจตอ้งใช้สาย Guy wire ช่วยยึดป้องกันลมพดัฟีดฮอร์นให้เคลื่อนไป      

จากตาํแหน่งเดิม 

 

 
 

ภาพที่  2.40 การติดตั้งฟีดฮอร์นแบบปฐมภูมิในจานแบบเซ็นเตอร์โฟกสั (Telecomth Group,  

 2557) 
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ภาพที่  2.41 การติดตั้งฟีดฮอร์นแบบทุติยภูมิในจานเคสซีเกรน (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.42 การติดตั้งฟีดฮอร์นในจานรับสญัญาณแบบออฟเซ็ท (Telecomth Group, 2557) 

 

 2.6 อุปกรณ์ขยายสญัญาณรบกวนตํ่า (LNB) 

 อุปกรณ์ขยายสัญญาณรบกวนตํ่า แอลเอ็นบี (LNB : Low Noise Block Down 

Con verter) เป็นภาคขยายสัญญาณความถี่วิทย ุ(RF Amplifier) ที่มีแอลเอ็นเอ (LNA : Low  Noise 

Amplifier) อยูภ่ายในจะทาํหน้าทีรั่บและขยายสัญญาณทีส่่งมาจากจานรับสัญญาณและฟีดฮอร์น 

และควบคุมระดบัสญัญาณรบกวน ( Noise) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด โดยการขยายสญัญาณจากดาวเทียมจะ

ขยายเฉพาะความถ่ีทีต่อ้งการ เช่น ความถ่ียา่น C-Band หรอ KU-Band ซ่ึงภาคน้ีจะมีอตัราการขยาย

สูงมาก จากนั้นจะส่งผา่นภาคแปลงความถ่ีใหต้ ํ่าลง (Down converter หรือ D/C) ท่ีอยูใ่นตวัเดียวกนั

เปลี่ยนแปลงความถี่ทีรั่บเขา้มาในยา่น C-Band  (3.7 – 4.2 GHz) ให้ลดตํ่าลงเหลือความถี่ 950 – 

1,450 MHz หรือ 2,050 MHz สัญญาณน้ีจะถูกส่งต่อผ่านสายนาํสัญญาณไปยงัเคร่ืองรับสัญญาณ

ดาวเทียมต่อไป 
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ภาพที่  2.43 แอลเอ็นบี (LNB) ที่ใชง้านยา่นความถ่ี C-Band (Telecomth Group, 2557) 

 

 ในปัจจุบนัไดน้าํเทคโนโลยสีารก่ึงตวันาํประเภทแกลเล่ียมอาเซตไนต (Gallium 

Arsenide: GaAs) มาใชง้านในอุปกรณ์ขยายสญัญาณรบกวนตํ่าหรือแอลเอ็นบี (LNB) จึงมีผลทาํให้

สามารถลดสัญญาณรบกวนทีเ่รียกว่า Noise Temperature ภายในแอลเอ็นบีลงไดอ้ยา่งมาก ทาํให้

ราคาจาํหน่ายของแอลเอ็นบีต ํ่าลงดว้ย Noise Temperature ของแอลเอ็นบี จะบอกมาในหน่วยของ

องศาเคลวนิ (K) ซ่ึงหากมีค่าต ํ่าสญัญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในแอลเอ็นบีจะน้อยลงดว้ย โดยส่วนใหญ่

จะอยู่ในย่าน 50 – 60 K และปัจจุบนัได้มีการผลิตค่าทีต่ ํ่ากว่าน้ีออกมาจาํหน่ายมากแล้ว คือ           

อยูใ่นช่วงประมาณ 30 K 

 

 
       

ภาพที่  2.44 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของ LNA (Low Noise Amplifier) (Telecomth Group,  

 2557) 
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ตารางที่  2.3 ชนิดของอุปกรณ์ในการรับสญัญาณ 

 

ทําหน้าที ่ LNA LNB LNC 

AMPLIFICATION 

DOWNCONVERSION 

CHANNEL SELECTION 

ใช้ 

- 

- 

ใช้ 

ใช้ 

- 

ใช้ 

ใช้ 

ใช้ 

 

 

 

 
 

ภาพที่  2.45 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของภาค Down Converter (Telecomth Group, 2557) 

 

 2.7  ขั้วคล่ืนสญัญาณ (Polarization) 

 2.7.1 ประเภทของขั้วสญัญาณ 

  ขั้วคลื่นสัญญาณ (Polarization) คือ เทคนิคในการส่งสัญญาณทีส่ามารถเพิ่ม

จาํนวนช่องสญัญาณใหม้ากขึ้นจากช่องสญัญาณที่มีอยู ่โดยการกาํหนดให้ความถ่ีในแต่ละช่องของ

ดาวเทียมคาบเกี่ยวกัน และกําหนดให้มีขั้วสัญญาณทีต่่างกัน เพือ่ป้องกันการรบกวนกันเอง          



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

50 

 

ดว้ยวิธีการดังกล่าวทาํให้เราสามารถจดัสรรจาํนวนช่องสัญญาณได้มากขึ้น ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น        

2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.7.1.1 ขั้วสัญญาณแบบเชิงเส้น (Linear Polarization) สามารถแบ่งได้

เป็นแบบแกนตั้ง (Vertical Polarization) และแบบแนวแกนนอน (Horizontal) โดยพจิราณาจากแกน

ขั้วรับสญัญาณของ Feedhom โดยทั้งสองขั้วน้ีจะทาํมุมกนั 90 องศา ดาวเทียมทีใ่ชก้ารรับ-ส่งแบบน้ี

ไดแ้ก่ ดาวเทยีมไทยคม เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที่  2.46 ลกัษณะสญัญาณที่มีขั้วคล่ืนเป็นแบบเชิงเสน้ (Linear Polarization) ทั้งแนวตั้ง 

 และแนวนอน (Telecomth Group, 2557) 

 

 2.7.1.2 ขั้วสัญญาณแบบหมุนสัญญาณ (Circular Polarization) แบ่ง

ออกเป็น หมุนตามเข็มนาฬิกา (Right hand) และหมุนเข็มนาฬิกา (Left hand) ดาวเทียมที่ใชก้ารรับ

การรับ-ส่งแบบน้ี ไดแ้ก่ ดาวเทยีมอินเทลแซท เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที่  2.47 ลกัษณะสญัญาณที่มีขั้วคล่ืนเป็นแบบวงกลม (Circular Polarization) (Telecomth  

 Group, 2557) 
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 2.7.2 อุปกรณ์ปรับขั้วคล่ืนสญัญาณ 

 การเลือกขั้วคล่ืนสญัญาณ (Polarization) ใหถู้กตอ้งนั้น ส่วนใหญ่สามารถ

ทาํได้โดยบงัคบัโพรบภายในฟีดฮอร์นให้หมุนไป จนกระทัง่สามารถรับสัญญาณภาพไดช้ัดเจน

ทีสุ่ด ตัวโพรบจะถูกบงัคับให้หมุนได้ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็ก ซ่ึงรับแรงดันไฟฟ้าจาก

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) หรือจากเคร่ืองควบคุมตาํแหน่งของสายอากาศ (Position) 

โดยการตรวจสอบความแรงของสัญญาณที่รับได ้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมบางเคร่ืองสามารถ

ควบคุมขั้วคลื่นให้ถูกต้องได้โดยอัตโนมัต ด้วยการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) 

ภายในตัวควบคุม โดยใช้วิธีปรับตาํแหน่งโพรบด้วยมือในคร้ังแรกแล้วบันทึกข้อมูลเก็บใน

หน่วยความจาํของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม นอกจากน้ียงัมีการใชว้ิธีเปลี่ยนการควบคุมจากการ

ใช้กลไกเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงทาํให้รวดเร็ว และเงียบกว่าแบบใช้กลไก วงจรทาง

อิเล็กทรอนิกส์จะสลบัขั้วคล่ืนตามสญัญาณความถ่ีที่รับเขา้มาโดยอตัโนมตั 

 2.7.3 การเลือกใชง้านแอลเอ็นบี (LNB) 

 การเลือกใช้งานแอลเอ็นบี สามารถพิจารณาได้องค์ประกอบทีส่ําคัญ          

3 ประการ คอื 

 2.7.3.1 ย่านความถี่ (Frequency band) แอลเอ็นบีตอ้งมีย่านความถ่ีที่

ถูกตอ้งตรงกบัความถ่ีของดาวเทียมที่ตอ้งการรับสญัญาณ เช่น ยา่นความถ่ี C-Band หรือ Ku-Band 

 2.7.3.2 อตัราการขยาย (Gain) อตัราการขยายสูงสุดทีร่ะบุไวจ้ะอยูใ่นช่วง

ความถ่ีกลาง (Ceter Frequency) โดยทัว่ไปจะมีค่า 65 dB แอลเอ็นบีแต่ละรุ่นจะมีอตัราการขยายหรือ

เกนแตกต่างกนั ดั้งนั้นการเลือกใชง้านควรเลือกแอลเอ็นบีท่ีมีค่าเกนสูง ซ่ึงราคาก็จะสูงตามไปดว้ย 

 2.7.3.3 สัญญาณรบกวนเนื่องจากอุณหภูมิ (Noise Temperature) และ

อตัราส่วนระหวา่งสญัญาณที่ตอ้งการต่อสญัญาณรบกวน (Noise  Figure) 

  ค่าสัญญาณรบกวนเน่ืองจากอุณหภูมิ ( Noise Temperature) จะมี

หน่วยเป็นองศาเคลวิน (K) ใช้เป็นหน่วยวดัสัญญาณรบกวนของแอลเอ็นบีสําหรับย่านความถี ่      

C-Band  ซ่ึงจะแสดงค่าการสูญเสียทางอุณหภูมิต่อสัญญาณรบกวนทีค่วามถี่ต่างๆ การเลือกใชง้าน

ควรเลือกแอลเอ็นบี สําหรับย่านความถ่ี C-Band  ที่มีค่า K ตํ่า จะทาํให้การรับสัญญาณมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชจ้านรับสญัญาณขนาดเล็กลงได ้ค่าที่นิยมใชง้านจะอยูร่ะหว่าง 25-35 K  

ส่วนค่า  Noise Figure จะมีหน่วยเป็นเดซิเบล ใชแ้สดงอตัราการเกิดสัญญาณรบกวนของแอลเอ็นบี

สาํหรับยา่นความถี่ KU-Band  ค่าสัญญาณรบกวนทั้งสองแบบน้ีจะมีความสัมพนัธ์กนัดงันั้นการ

เลือกใชง้านแอลเอ็นบีสาํหรับยา่นความถี่ KU-Band จึงควรเลือกรุ่นทีมี่ค่า Noise Figure ตํ่า เพื่อให้

การรับสญัญาณดาวเทียมมีประสิทธิภาพสูง และสามารถลดขนาดของจานรับสญัญาณใหเ้ล็กลงได ้
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ภาพที่  2.48 ส่ิงรบกวนในการรับสญัญาณดาวเทียม (Telecomth Group, 2557) 

 

 

 2.8 สายนาํสญัญาณโคเอกเชียล (Coaxial Cable) 

 สัลยุทธ์  สว่างวรรณ (2542, หน้า 71) ได้กล่าวว่า สายโคเอกเชียล (Coaxial 

Cable) หรือสายโคแอกซ์ (Coax) เป็นสายส่ือสารขนาดกลางทีมี่ฉนวนหุ้มห่อทีดี่กว่าสายทีพี จึงส่ง

ขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วทีสู่งกวา่และส่งไดไ้กลกวา่ โดยปกติมีใชอ้ยู ่2 ชนิดคือชนิดที่มีความตา้นทาน 

50 โอห์ม (Ohms) เรียกว่าเป็นแบบช่วงสัญญาณแคบ (Baseband) ใชส้าํหรับส่งขอ้มูลแบบดิจิตอล 

และชนิดที่มีความตา้นทาน 75 โอห์ม ใชก้ารส่งขอ้มูลแบบอะนาลอ็ก ความแตกต่างของสายทั้งสอง

ชนิดน้ีสืบเน่ืองมาจากการพฒันาในตอนเร่ิมแรก ซ่ึงไม่เก่ียวพนักบัคุณสมบติัของแกนกลาง หุ้มดว้ย

ฉนวน 1 ชั้น จากนั้นหุม้ดว้ยลวดตวันาํไฟฟ้าที่ถกัเป็นตาข่ายร่างแหรูปทรงกระบอกและหุ้มขั้นนอก

สุดดว้ยฉนวนพลาสติก 

 

 

 
 

ภาพที่  2.49 สายเคเบลิโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (Telecomth Group, 2557) 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

53 

 

 โครงสร้างของสายโคแอกซ์ทาํให้สายชนิดน้ีสามารถใชใ้นการส่งขอ้มูลทีมี่ช่วง

ความกวา้งของสญัญาณของสัญญาณสูง และป้องกนัสัญญาณรบกวนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ความกวา้ง

ของช่วงสญัญาณก็ยงัขึ้นอยูก่บัความยาวของสายดว้ย เช่น สายโคแอกซ์ยาว 1 กม. สามารถส่งขอ้มูล

ไดด้ว้ยความเร็ว 1-2 พนัลา้นบิตต่อวินาที สายทีย่าวกว่าน้ีจะมีอตัราความเร็วในการส่งขอ้มูลลดลง

ไปหรืออาจจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier) เขา้มาช่วย สายโคแอกซ์ถูกนํามาใชใ้น      

การส่งสัญญาณประเภทต่างๆ เช่นเคเบิ้ลทีวี (ใชใ้นประเทศอเมริกา) ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ      

บางแห่ง  และระบบโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 

 

 
      

ภาพที่  2.50 แผนผงัการต่อเช่ือมสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สาํหรับระบบรับสญัญาณ 

 โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (Telecomth Group, 2557) 

 

 2.9 ขั้วต่อ (Connector) 

 สุธาดา  อาภาประเทือง (2557, หนา้ 122) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้วต่อที่ใชต่้อสายโคแอก

เชียลสําหรับระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม จะแตกต่างกับขั้วต่อที่ใช้ในเคร่ืองรับโทรทศัน์ปกติ 

เน่ืองจากความถีข่องระบบรับสัญญาณผ่านดาวเทียมอยูใ่นยา่นความถี่สูงมาก การสูญเสียสัญญาณ

เกิดขึ้นไดง่้าย ขั้วต่อที่ใชง้านจึงตอ้งออกแบบสาํหรับใชง้านกบัความถ่ีสูงโดยเฉพาะ เรียกขั้วต่อชนิด
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น้ีวา่ ขั้วต่อแบบเอฟ (F-Type Connector) โครงสร้างจะมีลกัษณะเป็นเกลียวภายในล็อกจุดต่อทาํให้

ขั้วต่อแน่น มีความแขง็แรงทนทาน ไม่จาํเป็นตอ้งบดักรี การใชง้านจะใชส้าํหรับต่อสายโคแอกเชียล

จากอุปกรณ์แอลเอ็นบีมายงัเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม หรือใชต้่อเช่ือมกบัจุดต่อของอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ในระบบ เช่น ตลบัแยกสัญญาณ (Splitter) อุปกรณ์ผสมสัญญาณ (Mixer) อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 

(Booster) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที่  2.51 โครงสร้างขั้วต่อแบบเอฟ (F-Type Connector) (สุธาดา  อาภาประเทือง, 2557,  

 หนา้ 122) 

 

 
 

ภาพที่  2.52 ลกัษณะการเช่ือมขั้วต่อแบบเอฟเขา้กบัสายโคแอกเชียล (สุธาดา  อาภาประเทือง,  

 2557, หนา้ 122) 

 

 2.10 ตลบัแยกสญัญาณ (Splitter) 

 Telecomth Group (2557) ไดอ้ธิบายไวว้่า ตลับแยกสัญญาณหรือสปิตเตอร์        

ทาํหนา้ที่แยกสญัญาณภาพเพื่อส่งไปยงัเคร่ืองรับโทรทศัน์จาํนวนหลายๆเคร่ือง โดยจะช่วยลดการ

สูญเสียของสญัญาณภาพใหน้อ้ยลง ดว้ยวธีิการใชแ้มชช่ิงฟิลเตอร์ และอิมพีแดนซ์ที่แยกออกไปยงั

เคร่ืองรับโทรทศัน์แต่ละเคร่ืองจะมีค่า 75 โอห์ม ดงันั้นการใชต้ลบัแยกสัญญาณในระบบทีต่อ้งการ

ต่อกับเคร่ืองรับโทรทศัน์หลายเคร่ืองจึงเป็นวิธีที่ง่ายและประหยดัค่าใช้จ่าย คือ ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

สายอากาศ และเคร่ืองรับสญัญาณเฉพาะของแต่ละเคร่ือง แต่ขอ้เสียของวธีิน้ี คือ เคร่ืองรับโทรทศัน์
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ทุกเคร่ืองจะมีสภาพเหมือนถูกบงัคบัให้ชมรายการช่องเดียวกนัหมด เน่ืองจากมีเคร่ืองรับสัญญาณ

จากดาวเทยีมเพยีงคร่ืองเดียว ทาํใหไ้ม่สามารถเปล่ียนช่องไปยงัรายการอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

 2.10.1 ตลบัแยกสญัญาณ จะมี 3 แบบใหญ่ๆ คือ 

 2.10.1.1 แบบใช้ภายในอาคาร (Indoor Splitter) ตลบัแยกสัญญาณ

แบบใชภ้ายในอาคาร มีลกัษณะเป็นกล่องพลาสติกที่ไม่สามารถทนแดดทนฝนไดต้อ้งใชง้านเฉพาะ

ภายในบา้นหรืออาคาร จุดต่อสายโคแอกเชียลจะเป็นแบบใชแ้คลม้ป์และน๊อตยดึแทนการใชข้ั้วต่อ 

ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้าย และมีราคาถูก นอกจากน้ียงัมีหลายแบบให้เลือกตามความตอ้งการว่าจะ

นาํไปใชก้บัเคร่ืองรับโทรทศัน์จาํนวนก่ีเคร่ือง เช่น แบบ 2 ทาง (2SP) แบบ 3 ทาง (3SP) หรือ แบบ 

4 ทาง (4SP) เป็นตน้ 

 2.10.1.2 แบบใชภ้ายนอกอาคาร (Outdoor Splitter) ตลบัแยกสัญญาณ

แบบน้ีเป็นกล่องหรือตวัถังโลหะปิดสนิท สามารถกันแดดและฝนได้เหมาะสําหรับใชภ้ายนอก

อาคารหรือบา้นพกัอาศยั จุดต่อสายโคแอกเชียลจะใชข้ั้วต่อแบบเอฟ (F-Type Connector)  เพื่อความ

แข็งแรงและทนทาน แต่จะมีราคาแพงกว่าแบบใชภ้ายในอาคาร แบบทีมี่ให้เลือกใชจ้ะเหมือนกับ

สปิตเตอร์ใชภ้ายในอาคาร คอื แบบ 2 ทาง (2SP),แบบ (3SP) หรือ แบบ 4 ทาง (4SP) เป็นตน้ 

 2.10.1.3 แบบต่อสัญญาณตรง (Directional   Couplers)  ตวัแยก

สัญญาณแบบน้ีเหมาะสําหรับระบบที่ต้องการแยกจุดสัญญาณจาํนวนมาก เช่น ระบบ MATV 

(Master Antenna    Television ) และ CATV (Community Antenna  Television ) จะมีจุดต่อตรงซ่ึง

เรียกว่า Power Pass และจุดแยกเรียกว่า Tap Out จะสูญเสียสัญญาณน้อยกว่าตวัแยกสัญญาณแบบ

ปกติ เช่น แบบ 4DC10 (Directional Coupler แบบ 4 ทาง) ใชแ้ยกสัญญาณให้เคร่ืองรับโทรทศัน์         

4 เคร่ือง จะสูญเสียสัญญาณจุดละประมาณ 12 dB และที่จุดต่อแยกทางตรง (Power Pass)  จะ

สูญเสียสญัญาณเพยีง 4 dB และสามารถส่งไฟเล้ียงจากเคร่ืองรับไปยงัแอลเอน็บ ี(LNB) ไดอี้กดว้ย  

 นอกจากตลับแยกสัญญาณ 3 แบบ ดังกล่าวขา้งตน้แล้ว ยงัมีตวัแยก

สญัญาณอีกแบบหน่ึงที่สามารถทาํหน้าที่ผสมสัญญาณ (Mixer) ทีม่าจากแหล่งกาํหนิดต่างกนั เช่น 

ผสมสญัญาณจากแอลเอ็นบี กบั สญัญาณจากสายอากาศโทรทศัน์ปกติไดอี้กดว้ย ในขณะเดียวกนัก็

สามารถนาํมาใชง้านเป็นตวัแยกสัญญาณ (Splitter) ไดด้ว้ย โดยลกัษณะหน้าทีก่ารทาํงานจะขึ้นอยู่

กับการต่อเชือ่ม ว่าตอ้งการให้ทาํงานในหน้าทีใ่ดเรียกสปิตเตอร์แบบน้ีว่า สปิตเตอร์มิกเซอร์ 

(Splitter Mixer) ซ่ึงมีโครงสร้างคลา้ยกบัตวัแยกสัญญาณแบบใชภ้ายนอกอาคาร คือ ตวัถงัจะเป็น

โลหะเปิดสนิท สามารถกันแดด กันนํ้ าฝนได้ และจุดต่อสายจะใช้ขั้ วต่อแบบเอฟ (F-Type 

Connector) 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

56 

 

 2.10.2 การเลือกใชง้านตลบัแยกสาย มีขอ้พจิารณา ดงัต่อไปน้ี 

 2.10.2.1 ย่านความถี่ใช้งาน ต้องครอบคลุมย่านความถี่ทีต่ ้องการ      

ใชง้าน 

 2.10.2.2 อตัราการสูญเสียของพลังงาน เมื่อจาํนวนจุดแยกสัญญาณ

มากขึ้น อตัราการสูญเสียจะมากขึ้นดว้ย 

 2.10.2.3 บริเวณที่ติดตั้ง หากติดตั้งภายนอกอาคาร ควรเลือกแบบที่

สามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศไดดี้ 

 2.10.2.4 อิมพีแดนซ์ระบบรับสัญญาณโทรทศัน์จะมีค่าอิมพีแดนซ์          

75 โอห์ม 

 2.10.2.5 ชนิดของระบบ ระบบที่ตอ้งการแยกจุดจาํนวนมากๆ ควร

เลือกใชแ้บบ Directional Couplers 

 กรณีทีส่ัญญาณจากตลับแยกสัญญาณมีการสูญเสียมาก จะทาํให้

สญัญาณภาพไม่คมชดั จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองขยายสญัญาณความถ่ีสูง (Booster) ช่วยขยายสัญญาณให้

แรงขึ้น 

 

 
 

ภาพที่  2.53 ตลบัแยกสาย (Splitter) แบบเขา้ 1 ออก 2 (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.54 อุปกรณ์ขยายสญัญาณ (Line Amp) (Telecomth Group, 2557) 
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ภาพที่  2.55 ตลบัแยกสายสาํหรับใชภ้ายในอาคารแบบต่างๆ (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.56 การต่อสายโคแอกเชียลชนิด 75 โอห์ม เขา้ตลบัแยกสญัญาณแบบใชภ้ายในอาคาร 

 (Telecomth Group, 2557) 
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ภาพที่  2.57 ลกัษณะจุดต่อแยกของตลบัแยกสญัญาณแบบ Directional Couplres ใชภ้ายในอาคาร 

 (Telecomth Group, 2557) 

 

 
 

ภาพที่  2.58 ลกัษณะการต่อใชง้าน Splitter Mixer ในระบบรับสญัญาณผา่นดาวเทียม 

 และสญัญาณโทรทศัน์ปกติร่วมกนั (Telecomth Group, 2557) 
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 ตารางที่  2.4 สญัลกัษณ์อุปกรณ์ที่ใชใ้นระบบรับสญัญาณผา่นดาวเทียม 
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ตารางที่  2.4 (ต่อ)  สญัลกัษณ์อุปกรณ์ที่ใชใ้นระบบรับสญัญาณผา่นดาวเทียม 

 

 
 

 3. หลักการทํางานของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (Set Top Box หรือ Reciver) 

 บริษทัแสงทอง แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จาํกัด (2557) ได้อธิบายหลัการทาํงานของ

เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียมไวว้า่  เม่ือเราทาํการจ่ายไปใหก้บัวงจรหลกัหรือเมนบอร์ดของเคร่ืองรับ

ดาวเทียม วงจรรีเซ็ตจะทาํงานโดยส่งสัญญาณรีเซ็ตไปยงั CPU และ TUNER จากนั้น CPU จะเร่ิม

ทาํงานตามขั้นตอนทีถู่กเขียนไวใ้น Flash ROM ส่วนใหญ่แลว้จะมีขั้นตอนในการทาํงานโดยเร่ิม

จาก CPU จะดึงขอ้มูลช่องรายการทีก่าํลงัเปิดอยู ่ขอ้มูลช่องรายการเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยช่ือช่อง 

ความถี่ซิมโบลเรท โพลาไรซ์ และขอ้มูลอื่นๆทีจ่าํเป็น โดยขอ้มูลเหล่าน้ี CPU จะดึงมาจากขอ้มูล
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ช่องรายการซ่ึงถูกเก็บไวใ้น Flash ROM จากนั้น CPU จะส่งขอ้มูลไปควบคุม Tuner ให้ปรับไปรับ

สญัญาณ ณ ความถ่ีที่ตอ้งการ ขั้นต่อไป CPU จะควบคุมโพลาไรทด์ว้ยโดยการปรับแรงดนัไปเล้ียง 

LNBF มีแรงดนั 13 โวลต ์(Ver) หรือ 18 โวลต ์(Hor) ในขณะเดียวกนั CPU จะส่งขอ้มูล DiSEqC 

รวมทั้งปล่อยหรือปิด ความถ่ี 22 KHz ดว้ยเม่ือ LNBF ไดรั้บไฟเลียงและสัญญาณควบจากเคร่ืองรับ

ดาวเทียมแลว้ สัญญาณดาวเทียมที่สะทอ้นหน้าจานเขา้สู่ LNBF จะถูกขยายให้แรงขึ้น สัญญาณ

รบกวนต่างๆ จะถูกขจดัออกไป วง Down Convertor ใน LNBF จะแปลงความถ่ีความถ่ีให้ต ํ่าลงและ

ถูกขยายให้แรงขึ้น จากนั้น สัญญาณที่ไดจ้าก LNBF จะถูกส่งมาตามสาย RG-6U เขา้สู่ Tuner โดย 

Tuner จะเลือกรับเฉพาะความถี่ในช่องทีเ่ราตอ้งการรับสญํญาณเท่านั้น ซ่ึงการควบคุม Tuner ให้

รับสญัาณที่ความถ่ีอะไรนั้น CPU จะเป็นตวัส่งคาํสั่งมาควบคุม Tuner อีกทีหน่ึงที่ Tuner สัญญาณ

ช่องความถี่ทีต่อ้งการรับจะถูกขยายให้มีความแรงขึ้น ถา้เป็น Tuner  รุ่นเก่าภายในตวั Tuner จะมี

วงจรที่ทาํหนา้ที่ในการถอดรหสัคล่ืนไซเวฟใหเ้ป็นขอ้มูล Digital หรือเราเรียกวงจรส่วนน้ีว่า QPSK 

Demodulator ซ่ึงการถอดรหัสในส่วนน้ี จะมีหลกัการเดียวกนักบัโทรศพัทมื์อถือ Digital ที่ไดจ้าก 

Tuner จะถูกส่งไปยงั CPU แต่ในปัจจุบนั CPU หลายๆ เบอร์ก็จะมีวงจร QPSK Demodulator 

รวมอยูใ่นตวั CPU เลย ขอ้มูล Digital ทีส่่งลงมาจากดาวเทียมนั้นเป็นขอ้มูลแบบ Serial (การส่ง

ขอ้มูลแบบอนุกรม) คือส่งลงมาทีละ 1 บิต ต่อเน่ืองกนั หรือที่เรียกว่า Bit Steam เป็นไทยว่า “สาย

ธารขอ้มูล” เน่ืองจากเป็นขอ้มูล Digital ที่ส่งต่อเน่ืองกนัลงมาไม่มีส้ินสุด เม่ือ CPU ไดรั้บขอ้มูล 

Digital ที่ถูกส่งมาจากดาวเทียมแลว้ CPU เอง ก็ตอ้งทาํการแยกแยะขอ้มูล โดยจะทาํการคน้หาว่า

ขอ้มูลส่วนไหนเป็นขอ้มูลอะไร ซ่ึงทีห่วัขอ้มูล จะมีการระบุว่าเป็นขอ้มูลภาพ ขอ้มูลเสียง หรือเป็น

ขอ้มูลควบคุมต่างๆ โดยที่ตาํแหน่งของขอ้มูลที่ส่งลงมาเหล่าน้ี จะถูกระบุดว้ยขอ้มูลพีไอดี เพื่อให้

เขา้ใจไดง่้ายขึ้น เราลองจินตนาการวา่ Bit Steam หรือสายธารขอ้มูลทีถู่กส่งลงมาจากดาวเทียมเป็น

เสมือนขบวนรถไฟยาวไม่ส้ินสุด ในแต่ละตูห้รือแต่ละโบก้ีก็จะบรรจุขอ้มูล เช่น ภาพ เสียงหรือ

ขอ้มูลควบคุมอ่ืนๆ พีไอดี ก็เป็นเสมือนดัชนีที่จะระบุว่า ขอ้มูลอะไรอยู่ในตูห้มายเลขอะไร เม่ือ 

CPU ตรวจเจอและเร่ิมแยกแยะขอ้มูลไดแ้ล ้CPU ก็จะเร่ิมจดัเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีในหน่วยความจาํ

ชัว่คราวหรือ DRAM โดยกลุ่มอยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มของขอ้มูลทีใ่ชป้ระกอบกนัในการแสดงภาพ 

กลุ่มของขอ้มูลที่ใชป้ระกอบกนัในการสร้างเสียง เป็นตน้ เม่ือไดข้อ้มูลจนครบในการแปลงเป็นภาพ 

1 ภาพ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกส่งกลบัไปยงัวงจร MPEG Decoder ซ่ึงอยูใ่น CPU เพือ่สร้างเป็นภาพ และ

เสียงเพือ่แสดงทางหนา้จอทีวโีดยผา่นทางขั้ว AV ต่อไประหวา่งน้ีขอ้มูลชุดใหม่ ก็จะถูกนาํมาทยอย

จดัเก็บใน Dram เพื่อเตรียมนาํไปสร้างเป็นภาพและเสียงชุดต่อไป ต่อเน่ืองกนัเป็นเช่นน้ีตลอดไป 

โดย CPU เองจะเป็นอุปกรณ์ทีท่าํงานหนักทีสุ่ดเพราะนอกจาก CPU ตอ้งทาํงานตามหน้าทีท่ีก่ล่าว

มาแลว้ขา้งตน้แลว้ CPU ยงัตอ้งส่งขอ้มูลมาแสดงผลทีห่น้าจอทีวีรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
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รับสญัญาณจากปุ่ มกดที่หนา้เคร่ืองรับ แสดงผลที่ LED 7 Segment ที่หนา้เคร่ืองรับ และมีอีกหลายๆ 

หนา้ที่อีกมากมายที่ CPU ตอ้งทาํโดยไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด ดงันั้น หาก CPU ถูกออกแบบมาไม่ดี

แลว้ ผลกระทบทีต่ามมาก็จะออกอาการเช่น เปิดดูไปสักพกั ภาพกบัเสียงเร่ิมไม่สมัพนัธก์นั หรือ

ภาพไม่ตรงกบัเสียงนั้นเอง หรือในบางคร้ัง CPU ทาํงานหนักเมื่อร้อน ก็เกิดอาการรวนแลว้ทาํงาน

มัง่เผลอไปลงขอ้มูลใน Flash ROM เขา้ ทาํใหช่้องขอ้มูลรายการหายหมด หรือหนกักว่านั้น หากไป

ลบขอ้มูลในส่วนของโปรแกรมสั่งงานหรือทีเ่รียกว่า Program Monitor เขา้ก็จะทาํให้เปิดเคร่ืองไม่

ติด CPU ที่รวนบ่อยๆ นั้น จะทาํให้อายกุารใชง้านของ Flash ROM สั้นลงไปดว้ย ทั้งน้ีเพราะการที่ 

CPU รวนแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่แลว้ CPU มกัจะลบหรือเขียนขอ้มูลทบัลงไปใน Flash ROM วนลูป

กนัอยูอ่ยา่งงั้นซ่ึงในเวลาแค่ 1 วนิาที CPU ทีใ่ชใ้นเคร่ืองรับดาวเทียมส่วนใหญ่แลว้มกัจะทาํงานได้

มากกวา่ 10 ลา้นคาํสัง่ ในเวลาเพยีง 1 วนิาที ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํมาอธิบายไดว้่าทาํไม Flash ROM ที่ลบ

หรือบนัทึกขอ้มูลทบัไดเ้ป็นลา้นๆ คร้ังจึงอายสุั้นกวา่ปกติมาก 

 เจน สงสมพนัธุ ์(2541, หน้า 30)  ไดอ้ธิบายเคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ดาวเทียม ไว้

ว่า การรับสัญญาณจากดาวเทียมกําลังเป็นที่นิยม เคร่ืองรับสัญญาณดังกล่าวตอ้งออกแบบด้วย

อุปกรณ์พเิศษมากกวา่ระบบอืน่ เพราะโทรทศัน์ดาวเทียมเป็นการรับสัญญาณทีผ่่านระบบถ่ายทอด

จากภาคพื้นดินขึ้นไป ซ่ึงตอ้งมีระบบจีโอซิงโครนสั เขา้มาเสริมช่วย โดยทัว่ไประยะทางทีส่ัญญาณ

ส่งขึ้นจากโลกราวๆ 22,300 ไมล ์และตาํแหน่งของดาวเทยีมอาจจะเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยวถีิการหมุน

ของโลก ขอบข่ายของดาวเทียมออกจะกินอาณาเขตกว้างขวางมากทีสุ่ดในกระบวนการ

โทรคมนาคม เช่นเอาใช้เพือ่การโทรศพัท์, โทรทศัน์, เคเบิ้ลทีวี และอืน่ๆ อีกมากมาย ระบบ

สัญญาณโทรทัศน์ทีผ่่านดาวเทียมเพือ่ความบันเทิงนับเป็นความสามารถในขอบข่ายรองของ

ระบบส่ือสารน้ี ความถ่ีที่ใช้เป็นความถ่ีไมโครเวฟซ่ึงเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์พิเศษออกไป 

สัญญาณดังกล่าวจะถูกดักรับดว้ยสายอากาศแบบดิส (Dish Antenna) ซ่ึงเป็นจานโคง้ที่สามารถ

สะทอ้นสัญญาณไปรวมกันยงัฟีดเดอร์ซ่ึงเป็นจุดแกนกลาง ส่งผ่านสายนาํขนาดใหญ่ไปยงัตวัรับ

สัญญาณ แปลงให้เป็นสัญญาณโทรทศัน์ช่อง 3 หรือช่อง 4 หรืออาจจะต่อเข้าไปยงัเคร่ืองเล่น

วดีิโอเทปก็ได ้นอกจากระบบต่างๆ ทีก่ล่าวมาแลว้มีอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะนาํมาต่อในระบบสัญญาณ

ภาพไดอี้ก เช่น กลอ้งถ่าย, ระบบหูฟัง, ระบบมอนิเตอร์ เป็นตน้ ทุกอยา่งในปัจจุบนัจะควบคุมดว้ย

รีโมทคอนโทรล เพราะพฒันาการทางดา้นไมโครคอมพิวเตอร์ไอซีเขา้มามีบทบาทอยา่งสูงสุดใน

ทุกวงการ เช่นกนัสายงานที่เราเรียกวา่มาน้ีเป็นสายงานอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงยอ่มตอ้งเอารีโมทมา

ใชง้าน 
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ระบบเครือข่าย (Network System) 

 

 1. ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 

 พิศาล  พิทยาธุรวิวฒัน์ (2551, หน้า 15) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หมายถึง การนําเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สวิตช์, เร้าเตอร์, เคร่ืองพิมพ ์     

เป็นตน้ มาเชื่อมโยงให้เป็นระบบเคร่ือข่าย โดยมีตวักลางในการนําพาสัญญาณ เพื ่อให้สามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัได ้ทาํใหเ้กิดประโยชน์ในการใชง้านดา้นต่างๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น 

 1. การใชท้รัพยากรร่วมกนัหรือการแบ่งปันทรัพยากรให้ใชร่้วมกนั หมายถึง การใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแชร์เคร่ืองพิมพ์ ท ําให้ทุกคนในระบบเคร่ือข่ายสามารถใช้

เคร่ืองพมิพร่์วมกนัได ้ทาํใหส้ะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพห์ลาย

เคร่ือง 

 2. เม่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายแลว้ การใชข้อ้มูลร่วมกนัหรือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะทาํได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่ งพาอุปกรณ์เก็บขอ้มูลอย่าง

แผน่ดิสกจึ์งตดัปัญหาเร่ืองความจุของส่ือบนัทึกขอ้มูลไปไดเ้ลย 

 3. การติดต่อส่ือสารภายในระบบเครือข่ายแล้ว คุณสามารถติดต่อส่ือสารกับผูใ้ช้

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอืน่ๆ โดยอาศัยโปรแกรมประเภทสื่อต่างๆ หรือการใช้อีเมลภายในระบบ

เครือข่าย รวมไปถึงการประชุมผ่านเครือข่ายระยะไกล ทีเ่รียกว่าวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 

confereence) ทาํใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก 

 4. การนําระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ หรือทีเ่รียกว่าการแชร์อินเทอร์เน็ต ทาํให้

คอมพวิเตอร์ทกุเคร่ืองสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตพร้อมกนัไดโ้ดยมีโมเดม็เพยีงตวัเดียว 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหลายขนาด ตั้ งแต่ขนาดเล็กที ่เชื ่อมต่อกันด้วย

คอมพวิเตอร์เพยีงสองถึงสามเคร่ืองเพือ่ใชง้านในบา้นท่ีเรียกว่าโฮมเน็ตเวร์ิก (Home Network) หรือ

ในสาํนกังานขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกนัทัว่โลก 

 ในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์สามารถเรียกไดห้ลายแบบ เช่น เรียกตามการแบ่งตาม

รูปแบบการเช่ือมต่อ (Topology) ไดแ้ก่ แบบบสั แบบสตาร์ หรือเรียกตามขนาดของเครือข่าย ไดแ้ก่ 

แลน หรือแวน หรือเรียกตามโปรโตคอลทีใ่ชใ้นการส่งผ่านขอ้มูล เช่น TCP/IP, IPX/SPX และยงั

จาํแนกเครือข่ายออกไปตามกลุ่มที่ใชอี้ก เช่น อินทราเน็ต แมน้กระทั้งเรียกตามวิธีการเช่ือมต่อผ่าน

ส่ือสญัญาณอยา่งเครือข่ายใยแกว้นาํแสง เครือข่ายโทรศพัท ์ระบบไร้สาย เป็นตน้ 

 ธวชัชยั  ชมศิริ (2547, หนา้ 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ เครือข่ายคอมพวิเตอร์ คือ การนาํเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองพซีี เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เคร่ืองพมิพ ์หรืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์
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ต่างๆ มาต่อเช่ือมกนัเพือ่จุดประสงคห์ลายๆ อยา่ง เช่น การเช่ือมโยงขอ้มูล และการแบ่งปันการใช้

ทรัพยากร เช่นแฟ้มขอ้มูล หรือเคร่ืองพมิพ ์เป็นตน้ เครือข่ายคอมพวิเตอร์เร่ิมจากเครือข่ายขนาดเล็ก

ในองคก์รซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกนัภายใตพ้ื้นที่จาํกดัเรียกว่า LAN (Local Area Network) และเม่ือ

เช่ือมเครือข่ายเขา้ด้วยกนัและขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่กวา้งจะเรียกว่า WAN (Wide Area 

Network) 

 จตุชยั  แพงจนัทร์ และคณะ (2547, หน้า 4) ไดก้ล่าวไวว้่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ

ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อยา่งน้อยสองเคร่ืองเช่ือมต่อกนัโดยใชส่ื้อกลาง และสามารถส่ือสารขอ้มูล

กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํให้ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนั

และกัน นอกจากน้ียงัสามารถใช้ทรัพยากร (Resources) ที่ มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้ เช่น 

เคร่ืองพมิพ ์ซีดีรอม สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นตน้ การใชท้รัพยากรเหล่าน้ีร่วมกนัทาํให้ประหยดั

ค่าใชจ่้ายไดม้าก เมื่อมีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอื่นๆ ทีอ่ยูห่่างไกล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น

เครือข่ายทีเ่ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทัว่โลก ทาํให้สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลไดก้บัคนทัว่โลก โดยใช้

แอพพลิเคชนั เช่น เวบ็ อีเมล FTP เป็นตน้ 

 โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์ (2551, หน้า 228) ไดก้ล่าวไวว้่า การใชง้านคอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบนั มกัมีการเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายแทบทั้งส้ิน สาเหตุทีท่าํไมทีท่าํไมตอ้งสร้างเครือข่าย และมี

ประโยชน์อยา่งไร คาํตอบง่ายๆ ก็คือเพื่อให้สามารถเขา้ถึงและใชแ้ละใชง้านทรัพยากรร่วมกนัได ้

โดยทรัพยากรในที่น้ีหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดิสก์ เคร่ืองพิมพ ์ที่

แต่ละเคร่ืองบนเครือข่ายสามารถแชร์ใชง้านร่วมกนัได ้ถึงแมน้อุปกรณ์เหล่านั้นจะมิไดเ้ช่ือมต่อกบั

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ของตน จึงสรุปไดว้า่ เครือข่ายคอมพวิเตอร์ คือการนาํกลุ่มของคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่างๆ มาเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่าย โดยจะมีตวักลางในการส่ือสาร ซ่ึงอาจเป็นอาจเป็นสาย

เคเบิ้ลหรือสื่อไร้สายทีท่าํให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถสื่อสารเพือ่รับส่งขอ้มูล

ระหวา่งกนัได ้นอกจากน้ีอุปกรณ์ที่อยูบ่นเครือข่ายยงัสามารถแชร์ทรัพยากรเพื่อใชง้านร่วมกนั เช่น 

การใชข้อ้มูลร่วมกนั การใชข้อ้มูลร่วมกนั การใชข้อ้มูลร่วมกนั การใชอุ้ปกรณ์บนเครือข่ายร่วมกนั 

เป็นตน้ 

 อุษณีย  ์ ภักดีตระกูลวงศ์ และคณะ (2550, หน้า 197) ได้กล่าวไวว้่า เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ทีเ่ชื ่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้ งแต่ 2 เคร่ืองขึ้ นไป เพื่อแลกเปล่ียน

สารสนเทศและใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยผูใ้ช้สามารถเชื่อมเครือข่ายได้ในหลายๆ 

รูปแบบตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
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 2. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 สัลยทุธ์ สว่างวรรณ (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จาํแนกตามขนาดและระยะทางการใชง้านได ้3 ประเภทดงัน้ี 

 2.1 เครือข่ายเฉพาะบริเวณ (Local Area Network : LAN) หมายถึง เครือข่าย

คอมพวิเตอร์ขนาดเล็กที่เป็นของผูใ้ชก้ลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ปกติจะเป็นเครือข่ายที่มีขอบเขตอยูภ่ายใน

อาคารเดียวกัน หรือกลุ่มอาคารทีอ่ยู่ติดกัน มีระยะทางไม่เกิน 2-3 กิโลเมตร เหมาะสําหรับการ

เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดเล็กของพนกังานในองคก์รเขา้

ดว้ยกันโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การใช้อุปกรณ์ส่วนกลางร่วมกนั (เช่น เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี

ขนาดใหญ่) การใชโ้ปรแกรมและขอ้มูลร่วมกนั และการรับ-ส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 

เครือข่ายเฉพาะบริเวณมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากระบบอื่นๆ 3 ประการ คือ (1) ขนาด (2) 

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูล และ (3) รูปแบบการจดัโครงสร้างของระบบเครือข่ายเฉพาะ

บริเวณถูกจาํกดัดว้ยขนาด ซ่ึงหมายถึงจาํนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ระบบที่มีการ

วางแผนอยา่งดีนั้น เวลาที่ใชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูลสามารถคาํนวณไดล่้วงหนา้ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัความ

จริงมาก ความสามารถในการคาํนวณไดล้่วงหนา้น้ีเป็นส่วนประกอบที่สาํคญัส่วนหน่ึงที่นาํมาใชใ้น

การออกแบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัทาํใหก้ารบริหารเครือข่ายง่ายขึ้นดว้ย  

 

 
 

ภาพที่  2.59 ระบบเครือข่าย LAN (สลัยทุธ ์สวา่งวรรณ, 2542) 

 

 เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูลบนเครือข่ายเฉพาะบริเวณโดยปกติจะเป็นเพียง

สายเคเบิ้ลเส้นเดียวซ่ึงจะเช่ือมต่อทั้งระบบเขา้ดว้ยกนั มีความเร็วในการถ่ายทอดขอ้มูล 10 Mbps 

(ลา้นบิตต่อวินาที) หรือ 100 Mbps มีระยะเวลาในการรอคอยเฉล่ียเพื่อส่งขอ้มูลไม่เกิน 100 µsec 

(ไมโครวนิาที) และมีโอกาสที่จะเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยมาก 

 รูปแบบการจดัโครงสร้างสาํหรับระบบเครือข่ายนั้นมีหลายแบบ ในภาพที่ 2.59 แสดง

ให้เห็นโครงสร้างแบบทีนิ่ยมใชส้องแบบคือ แบบบสั (Bus) และแบบวงแหวน (Ring) โครงสร้าง
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แบบบสันั้นยอมใหผู้ใ้ชส่้งขอ้มูลไดค้ราวละ 1 คนเท่านั้น ผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ที่ตอ้งการส่งขอ้มูลจะตอ้งรอ

จนกวา่สายเคเบิ้ล (บสั) จะว่าง คือไม่มีการส่งสัญญาณเกิดขึ้นจึงจะสามารถส่งขอ้มูลได ้ในกรณีที่

ผูใ้ชต้ ั้งแต่สองคนขึ้นไปทาํการส่งขอ้มูลพร้อมๆ กัน เรียกว่าเกิดการชนกนัของขอ้มูล (collision) 

สญัญาณในเคเบิ้ลจะเกิดการรบกวนกนัเองจรใชง้านไม่ได ้เม่ือผูส่้งขอ้มูลทั้งสองคน (หรือทั้งหมด) 

ตรวจพบความผดิปกติน้ีก็จะหยดุส่งขอ้มูลแลว้รอเป็นระยะเวลาต่างๆ กนั จากนั้นจึงจะเร่ิมพยายาม

ส่งขอ้มูลใหม่ การกาํหนดระยะเวลาในการรอคอยสาํหรับกรณีเช่นน้ีจะใชว้ธีิการแบบรวมศูนยห์รือ

แบบกระจายก็ได ้ตามมาตราฐาน IEEE 802.3 ซ่ึงมีช่ือเรียกทัว่ไปวา่ Ethernet นั้นมีการจดัโครงสร้าง

แบบบสัซ่ึงจะยอมใหผู้ใ้ชทุ้กคนส่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลา เมื่อเกิดการชนกนัของขอ้มูลทุกคนจะตอ้ง

หยดุการส่งขอ้มูลทนัทแีลว้ใหร้อสกัพกัหน่ึงจึงจะสามารถเร่ิมตน้ส่งขอ้มูลใหม่ได ้ระยะเวลาที่แต่ละ

คนรอนั้นก็ไม่เท่ากนัสามารถกาํหนดไดจ้ากการสุ่ม (random) ตวัเลขขึ้นมาจากระยะเวลาช่วงหน่ึง

ซ่ึงไดมี้การกาํหนดไวล่้วงหนา้แลว้ วธีิน้ีสามารถรับประกนัไดว้า่จะไม่เกิดการชนกนัของขอ้มูลจาก

ผูส่้งชุดเดิมอีกอยา่งแน่นอน 

 2.2 เครือข่ายในเขตเมือง (Metropolitan Area Network, MAN) โดยพื้นฐานแล้ว 

ระบบเครือข่ายในเขตเมือง (Metropolitan Area Network, MAN) มีลกัษณะคล้ายกนักบัระบบ

เครือข่ายบริเวณเพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้น ระบบน้ีอาจเช่ือมต่อการส่ือสารของสาขาหลายๆ 

แห่งทีอ่ยูภ่ายในเขตเมืองเดียวกนั หรืออาจครอบคลุมหลายเขตเมืองทีอ่ยูใ่กลก้นัซ่ึงอาจเป็นบริการ

ของเอกชนหรือของรัฐก็ได้ และเป็นบริการเฉพาะภายในหน่วยงาน หรือบริการสาธารณะก็ได้

ระบบเครือข่ายในเขตเมืองมีขีดความสามารถในการใหบ้ริการทั้งการรับ-ส่งขอ้มูลและโทรศพัทไ์ป

พร้อมกนัไดใ้นปัจจุบนัยงัครอบคลุมการให้บริการไปถึงระบบโทรศพัทท์างสาย (cable television, 

เช่น บริษทั UBC ในประเทศไทย) ด้วย ระบบน้ีจะมีสายเคเบิ้ลเพียงหน่ึงหรือสองเส้นโดยไม่มี

อุปกรณ์สลบัช่องส่ือสาร (switching element) ซ่ึงทาํหนา้ที่คอยเก็บกกัสัญญาณไวภ้ายในหรือปล่อย

สัญญาณออกไปสู่ระบบอื่น ระบบเครือข่ายในเขตเมืองในเขตเมืองไดรั้การพฒันาถึงขั้นทีมี่การ

กาํหนดมาตรฐาน อนัไดแ้ก่ IEEE 802.6 หรือเรียกว่า DQDB (Distributed Queue Dual Bus) ระบบ 

DQDB ประกอบดว้ยสายเคเบิ้ลหรือบสัจาํนวนสองเส้น บสัแต่ละเส้นจะทาํหน้าทีรั่บ-ส่งขอ้มูลไป

ทศิทางเดียว เช่น บสัเสน้หน่ึงรับ-ส่งขอ้มูลจากซา้ยไปขวา บสัอีกเสน้หน่ึงก็จะรับ-ส่งขอ้มูลจากขวา

ไปซา้ย เป็นตน้ 
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ภาพที่  2.60 แสดงใหเ้ห็นส่วนประกอบหลกัของระบบ DQDB เคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองหน่ึงที่ 

 ตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงที่อยูท่างขวาของตนจะตอ้งส่ง 

 ขอ้มูลผา่นบสัเสน้บน (สลัยทุธ ์สวา่งวรรณ, 2542) 

 

 2.3 เครือข่ายวงกวา้ง (Wide Area Network, WAN) ขยายเขตการเช่ือมต่อควบคุมไป

เป็นพื้นที่ระดบัภูมิภาค เช่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย แต่สาํหรับบริษทัที่ดาํเนิน

กิจการระหวา่งชาติอาจหมายถึงบริเวณกวา้งกว่าน้ี เช่น ในเขตเอเซียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งหมดก็ได้

ระบบน้ีประกอบดว้ยคอมพวิเตอร์หลกัเรียกว่า โฮสต ์(Host Computer) ทาํหน้าทีค่อยให้บริการแก่

ผูใ้ช้ทั้ งหมดที ่เป็นสมาชิกในกลุ่มของตนเอง โฮสต์คอมพิวเตอร์ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า โฮสต์)           

จะเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายยอ่ย (Subnet) ซ่ึงมีหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างโฮสตต์่างๆ 

หลักการน้ีเปรียบเทียบได้กับการส่งจดหมาย (ไปรษณีย )์ ระหว่างประเทศ โฮสต์ในที่น้ีคือ

กรมไปรษณียโ์ทรเลขของประเทศต่างๆ ซ่ึงมีหน้าที่ในการรับ-ส่งจดหมายให้แก่ผูใ้ช้บริการ

ภายในประเทศนั้นๆ ระบบเครือข่ายยอ่ยจะเปรียบเทียบไดก้บัเคร่ืองบินหรือพาหนะใดๆ ที่ทาํหน้าที่

รับ-ส่งจดหมายระหวา่งกรมไปรษณียข์องประเทศต่างๆ ส่วนจดหมาย ก็คอืขอ้มูลท่ีรับ-ส่งบนระบบ

เครือข่ายนั่นเองระบบเครือข่ายยอ่ยในเครือข่ายวงกวา้งประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํคญัสองอย่าง คือ 

สายส่ือสาร (Transmission Lines) และอุปกรณ์สลบัช่องส่ือสาร (Switching Elements) สายส่ือสาร 

(มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น Ciruits, Channel, Trunks) เป็นส่ือที่ใชก้ารส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จาก

เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกส่วนหน่ึง อุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารที่ใชใ้นระบบโทรศพัทธ์รรมดานั่น คือ การ

เชื่อมต่อสายส่ือสารหลายๆ สายเขา้ด้วยกันเพื่อให้การส่งสัญญาณจากผูส่้งไปถึงผูรั้บได้ถูกตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สลับช่องสื่อสารไม่เคยได้รับการตกลงอย่างเป็นทางการในการเรียกชื่อ 

ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกต่างๆ กนัออกไป ไดแ้ก่ Packet Switching Nodes, Intermediate Systems, Data 

Switching Exchanges และอืน่ๆ ซ่ึงในที่น้ีจะใช้คาํว่า อุปกรณ์สลับช่องส่ือสาร หรือ เราเตอร์ 
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(router) ดงัภาพที่ 2.61 แสดงความสมัพนัธข์องอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองโฮสตจ์ะทาํหน้าทีใ่นการ

ให้บริการแก่ผูใ้ช้ในเครือข่ายเฉพาะบริเวณ ซ่ึงจะตอ้งมีอุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารอย่างน้อยหน่ึง

เคร่ืองไวส้าํหรับติดต่อกบัเครือข่ายอื่นๆ ในระบบส่วนใหญ่อุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารจะติดตั้งไวท้ี่

โฮสตโ์ดยตรง ในส่วนของสายส่ือสารและอุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารทั้งหมดจะรวมกนัเป็นส่วนที่

เรียกวา่เครือข่ายยอ่ย  

 

 

 
 

ภาพที ่ 2.61 โครงข่ายการเช่ือมต่อระบบ WAN (สลัยทุธ ์สวา่งวรรณ, 2542) 

 

 คาํวา่ เครือข่ายยอ่ย หรือ Subnet เป็นคาํทีถู่กใชใ้นสองความหมาย แรกทีเดียวคาํ

ว่าเครือข่ายยอ่ยถูกใชใ้นความสามารถตามทีก่ล่าวขา้งตน้เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นว่ากาํลงักล่าวถึง 

เครือข่ายเล็กๆ ส่วนหน่ึงที่ประกอบอยู่ในระบบเครือข่ายทั้งหมด สายส่ือสารและอุปกรณ์สลับ

ช่องส่ือสารของเครือข่ายยอ่ยจึงทาํหนา้ที่ในการรับแพก็เก็ต (Packet) ขอ้มูลจากโฮสตข์องผูส่้งไปให้

โฮสตข์องผูรั้บเท่านั้นต่อมาคาํคาํน้ีไดถู้กนาํไปใชใ้นความหมายที่สองซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการกาํหนดที่

อยูใ่นเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใดทีจ่ะบญัญติัคาํใหม่ขึ้นมาใช ้ดงันั้น คาํน้ี

จึงยงัคงถูกใชท้ั้งสองความหมายอยูอ่ยา่งเดิม 

 โดยปกติแลว้ ระบบเครือข่ายวงกวา้งประกอบดว้ยสารส่ือสารและอุปกรณ์สลบั

ช่องส่ือสารเป็นจาํนวนมาก สายส่ือสารแต่ละเส้นจะเช่ือมต่ออุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารสองตวัเขา้

ดว้ยกนั การส่งแพก็เก็ตขอ้มูลจากโฮสตข์องผูรั้บที่ไม่มีสายส่ือสารเช่ือมต่อโดยตรงนั้นจะตอ้งมีการ

ฝากแพก็เก็ตไปยงัอุปกรณ์สลบัช่องส่ือสารตวักลาง (Intermediate Router) ซ่ึงอาจมีเพียงตวัเดียว

หรือตอ้งมีการฝากต่อกนัไปหลายตวัก็ได ้การฝากแพก็เก็ตแต่ละคร้ังตวักลางฯ จะทาํหน้าทีเ่สมือน

วา่เป็นผูรั้บผูรั้บตวัจริงคือ จะรับแพก็เก็ตทั้งหมดมาเก็บไวก่้อนและจะส่งแพก็เก็ตนั้นไปยงัตวักลางฯ 

ตวัต่อไปเม่ือสายส่ือสารที่เช่ือมต่อวา่ง เครือข่ายยอ่ยที่รับ-ส่งขอ้มูลในลกัษณะน้ีเรียกแบบจุด-ต่อ-จุด 
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(Point-to-Point), แบบรับ-แล้ว-ส่งต่อ (Store-and-Forward), หรือ แบบสลับแพ็กเก็ต (Packet-

Switched) การจดัเครือข่ายแบบวงกวา้งนิยมใชห้ลกัการน้ีในการรับ-ส่งขอ้มูล ยกเวน้เครือข่ายที่ใช้

สญัญาณดาวเทียม หากวา่แพก็เก็ตขอ้มูลมีขนาดเล็กและมีขนาดเท่ากนัทั้งหมด นิยมใชค้าํว่า เซลล ์

(Cell) แทน 

 จากภาพที่ 2.62 แสดงให้เห็นโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่างๆ ที ่

เหมาะสมกับการใช้เทคนิคการรับ-ส่งขอ้มูลแบบจุด-ต่อ-จุด อันได้แก่ (a) แบบดาว (b) แบบ          

วงแหวน (c) แบบตน้ไม ้(d) แบบสมบูรณ์ (e) แบบวงแหวนสัมผสักนั และ (f) แบบไม่มีรูปทรง 

เคร่ืองข่ายแบบเฉพาะบริเวณมักจะมีโครงสร้างแบบสมดุล เช่นภาพ 2.62(a) ถึง 2.62 (e) ส่วน

เครือข่ายแบบวงกวา้งมักจะมีโครงสร้างแบบไม่สมดุล เช่นภาพ 2.62 (f) สายส่ือสารสําหรับ

เครือข่ายวงกวา้งอาจหมายถึงสญัญาณวทิยหุรือสัญญาณผ่านดาวเทียมก็ได ้ในกรณีน้ี อุปกรณ์สลบั

ช่องส่ือสารจะไดรั้บการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณและสายอากาศแทนสายเคเบิ้ล และเทคนิค

การรับ-ส่งสัญญาณและสายอากาศแทนสายเคเบิ้ล และเทคนิคการรับ-ส่งขอ้มูลจะเปล่ียนไปเป็น

แบบแพร่กระจาย 

 

 

 
 

ภาพที่  2.62 ลกัษณะการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย WAN (สลัยทุธ ์สวา่งวรรณ, 2542) 

 

 3. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 พิศาล พิทยาธุรวิวฒัน์ (2551) ได้กล่าวไวว้่า รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ       

โทโปโลยี (Topology) เป็นลักษณะที่บอกถึงรูปร่างหรือโครงสร้างของระบบเครือข่าย สาํหรับ      

โทโปโลยทีี่นิยมใชก้นัในเครือข่ายแลนมีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิด คือ 
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 3.1 โทโปโลยีแบบบสั (Bus Topology)  การเช่ือมต่อแบบบสั เป็นการเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์ดว้ยสายโคแอกเชียล (Coaxial) ซ่ึงใชเ้ป็นแกนหลกัในระบบ ส่วนใหญ่เครือข่ายแบบ

บสัมกัจะติดตั้งในเครือข่ายขนาดเล็กที่มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก เน่ืองจากการติดตั้งระบบน้ี

สามารถทาํไดง้่าย แต่ถา้มีการขยายเพิม่จาํนวนคอมพวิเตอร์เขา้ไปในระบบก็จะทาํไดค้่อนขา้งยุง่ยาก 

เพราะตอ้งตดัและต่อสญัญาณเขา้กบัคอมพวิเตอร์ตวัใหม่ อีกประการหน่ึงถา้คอมพวิเตอร์ตวัใดตวั

หน่ึงในเครือข่ายมีปํญหาเครือข่ายทั้งระบบจะมีปํญหาตามไปดว้ย อีกทั้งยงัมีความเร็วในการรับส่ง

ขอ้มูลที่ต ํ่าคือ 10 เมกะบิตต่อวนิาที ทาํใหใ้นปัจจุบนัไม่นิยมใชเ้ครือข่ายแบบน้ีกนัแลว้ 

 

 
 

ภาพที่  2.63 โทโปโลยแีบบ Bus (พศิาล พทิยาธุรววิฒัน์, 2551) 

 

 3.2 โทโปโลยแีบบสตาร์ (Star Topology)  เป็นรูปแบบเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์     

ทุกเคร่ืองจะเช่ือมต่อเขา้กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า ฮบั (Hub) หรือสวิตช์ (Switch) ซ่ึเตอร์งทาํหน้าที่

ส่งผ่านขอ้มูลให้กบัทุกเคร่ืองในระบบ โดยใชส้าย UTP (Unshielded Twisted-Pair) เช่ือมต่อจาก

คอมพวิเตอร์สู่ฮบัหรือสวิตช์ การเช่ือมต่อแบบน้ีมีขอ้ดีตรงที่ถา้คอมพิวเตอร์เคร่ืองใดมีปัญหาก็จะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืน สามารถแกไ้ขที่เคร่ืองนั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดระบบทั้งหมด 

อีกทั้งมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลสูงกวา่แบบบสั จึงเป็นที่นิยมใชก้นัมากที่สุดในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที่  2.64 โทโปโลยแีบบ Star (พศิาล พทิยาธุรววิฒัน์, 2551) 
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 3.3 โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)  ใชก้ารเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เขา้

ดว้ยกนัเป็นวงแหวน ซ่ึงคอมพวิเตอร์แต่ละจุดจะส่งสญัญาณไปทศิทางเดียวกนัภายในวงแหวน โดย

ส่งจากเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึงจนไปถึงคอมพิวเตอร์ทีต่อ้งการขอ้มูล การส่งข้อมูลบน         

วงแหวนจะต้องผ่านทุกๆ จุดที่อยู่ในวงแหวน ดังนั้ นหากมีจุดใดจุดหน่ึงเสียหายก็จะทาํให้ทั้ ง

เครือข่ายเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อกนัได ้การเช่ือมต่อแบบน้ีเรามกัไม่ค่อยพบเห็นกนั ยงัมีรูปแบบ

การเช่ือมต่ออีกแบบคือแบบผสม (Mesh Topology) เป็นการผสมผสานวิธีต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น 

เช่ือมโยงแบบบสัเขา้กบัสตาร์ แต่ในทางปฏิบติัมกัไม่นิยมใชก้นั 

 

 

 
 

 

ภาพที่  2.65 โทโปโลยแีบบ Ring (พศิาล พทิยาธุรววิฒัน์, 2551) 

 

 4. มาตรฐาน OSI และ PROTOCOL แบ่งเป็น 7 ช้ัน 

 ก่อกิจ วรีะอาชากลุ (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า OSI Model ไดถู้กพฒันาขึ้นในปี 1984 โดย

องคก์ร Internationnal Standards Organization หรือรู้จกัในช่ือยอ่ว่า “ISO” โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใช้

เป็นแบบอยา่งการติดต่อระหว่างระบบเปิดดว้ยกัน ซ่ึงไดอ้อกแบบให้การทาํงานมีความซับซ้อน

น้อยดว้ยการแบ่งงานออกเป็น 7 ส่วนยอ่ยๆ และเรียกแต่ส่วนนั้นว่า “เลเยอร์” (Layer) ในแต่ละเล

เยอร์จะมีโปรโตคอลที่ทาํหนา้ที่ใหบ้ริการงานในชั้นนั้นๆ อยูด่ว้ย ช่วยใหก้ารทาํงานในแต่ละเลเยอร์

มีการส่งต่อประสานกนัใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนตั้งแต่เลเยอร์แรกไปจนถึงเลเยอร์สุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ชั้นที่ 1  Physical Layer ขอ้มูลบิตจาก Data Link Layer จะถูกนาํส่งออกไปตาม

สื่อกลางที เ่ ชื ่อมต่อระหว่างเครื่องต้นทางกับปลายทางโดยอาจจะส่งออกไปในรูปของ

สัญญาณไฟฟ้า, แสง, คลื่นวิทยุ หรืออื่นๆ ตามแต่ชนิดของส่ือกลางนั้น ซ่ึงจะสนใจในเชิงของ
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แรงดนั ไฟฟ้า (Voltage), ระยะทางที่เช่ือมต่อกัน (Connection Distance), อตัราการส่งผ่านขอ้มูล 

(Data Distance), อตัราการส่งผ่านขอ้มูล (Data rate) เป็นตน้ ในขบวนการจดัส่งขอ้มูลออกไปยงั

ปลายทางยงัมีฟังกช์นัอ่ืนแฝงอยูด่ว้ย นัน่คอื  

 4.1.1 การจัดลําดับขอ งข้อ มูลบิต  ชั้ น น้ีจะจัดการส่ง ข้อ มูลบิตออกไ ป             

โดยเรียงลาํดบัตามขอ้มูลบิตที่ได้รับมาจากชั้นดาตา้ลิงค์ ดงันั้น ณ ฝ่ังปลายทางก็จะได้ขอ้มูลบิต      

ที่เหมือนกบัเคร่ืองตน้ทางดว้ย 

 4.1.2 การแจง้เหตุเมื่อพบขอ้ผิดพลาด ชั้นน้ีจะมีการตรวจสอบการขนส่งขอ้มูล

ดว้ย หากพบวา่มีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดขึ้นจากการทาํงานปกติจะมีการแจง้เหตุไปยงัชั้นดาตา้ลิงค ์

 4.2 ชั้นที่ 2  Data Link Layer หลงัจากผ่าน Network Layer มาแลว้ขอ้มูลแพก็เก็ตจะ

ถูกแปลงให้กลายเป็นขอ้มูลแบบบิตในชั้นน้ีเองเพื่อเตรียมขอ้มูลให้สามารถส่งผ่านไปบนสาย

เน็ตเวิร์คได ้ซ่ึงขอ้มูลเม่ือถูกแปลงเป็นบิตแลว้เราเรียกกนัว่า “เฟรม” (Frame) สาํหรับขอ้มูลบิตน้ี        

จะมีค่าของขอ้มูลเพยีงแค่ 0 หรือ 1 ที่มาประกอบกนั เช่น 0110101....เป็นตน้ หรือพูดอีกแบบก็คือ

ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของเลขฐาน 2 นอกจากการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของบิตแลว้ ชั้นน้ียงัมีหน้าที่

เพิ่มเติมอีกคือ การควบคุมการขนส่ง (Flow Control) การตรวจสอบขอ้ผิดพลาด (Error Control) 

และเร่ืองของแอดเดรส (Physical Address) ซ่ึงตามมาตราฐาน IEEE 802 ไดแ้บ่งเลเยอร์น้ีออกเป็น 2 

เลเยอร์ยอ่ยๆ ดงัน้ี 

 4.2.1 Media Access Control (MAC) ส่วนน้ีเป็นส่วนที่เก็บขอ้มูลเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ฮาร์แวร์ รวมถึงค่าแอดเดรสด้วยแต่เป็นค่าของฮาร์แวร์แอดเดรสโดยจะมีการแมปกับ 

เน็ตเวิร์แอเดรสของ Network Layer ด้วย และค่าฮาร์แวร์แอดเดรสน้ีจะไม่มีการซํ้ ากัน สาํหรับ

มาตราฐานที่เก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 4.2.1.1 IEEE 802.3 CSMA/CD (Ethernet) 

 4.2.1.2 IEEE 802.4 Token Bus (ARCnet) 

 4.2.1.3 IEEE 802.5 Token Ring 

 4.2.1.4 IEEE 802.12 Demand Priority 

 4.2.2 Logical Link Control (LLC) ส่วนน้ีจะทาํหน้าทีใ่นการควบคุมการติดต่อ

ระหวา่งอุปกรณ์ดว้ยกนัใหข้อ้มูลที่ส่งถึงปลายทางสมัพนัธก์นั และคอยตรวจสอบขอ้ผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นในตอนที่รับขอ้มูลเฟรมมา ซ่ึงจะตอ้งมีการร้องขอเพื่อให้ส่งขอ้มูลมาใหม่อีกคร้ัง สําหรับ

มาตราฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั LLC คือ IEEE 802.2 ตวัอยา่งมาตราฐานทีใ่ชก้นัในเลเยอร์น้ี Ethernet, 

Token Ring, PPP, HDLC, Frame Relay, ISDN,  ATM, 802.11 WiFi, FDDI 
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 4.3 ชั้นที่ 3 Network Layer เม่ือขอ้มูลจาก Transport Layer เตรียมพร้อมจะจดัส่ง

แลว้ ในชั้นน้ีมีหนา้ที่สําคญัคือ การกาํหนดเส้นทางการขนส่ง หรือถา้พูดเป็นศพัทเ์ทคนิคก็คือ การ

ทาํ “เราทติ์้ง” (Routing) ซ่ึงมีทั้งแบบกาํหนดค่าตายตวั (Static Route) หรือแบบที่เปล่ียนแปลงไดเ้อง 

(Dynamic Route) ไม่ว่าจะเป็นแบบใดผลลพัธ์ท่ีไดค้ือ เคร่ืองตน้ทางจะตอ้งรู้ว่า เมื่อส่งขอ้มูลออก

จากเคร่ืองแล้วจะติดต่อกับเคร่ืองปลายทางผ่านทางใด เช่น ต้องผ่านเกตเวย ์หรือเราท์เตอร์              

ตวัใดบา้ง หรือถึงตรงไดเ้ลย เป็นตน้ 

  นอกจากการกาํหนดเสน้ทางขนส่งแลว้ ยงัมีอีกหนา้ที่สาํคญัไม่แพก้นันัน่คือ การ

กาํหนดทีอ่ยู ่(Addressing) ถา้ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบก็น่าจะเทียบไดก้บับา้นเลขที่ ซ่ึงค่าน้ีเองที่จะ

เป็นตวับอกให้เคร่ืองอ่ืนๆ รู้ว่า หากตอ้งการติดต่อมาหาจะต้องติดต่อมาตามที่อยู่ที่กาํหนดไว ้

ตวัอยา่งเช่น หากเราใชโ้ปรโตคอล IP (Internet Protocol) ที่อยูท่ี่วา่น้ีก็คือ หมายเลข IP (IP Address) 

นั่นเอง ดงันั่น ถ้าไม่ไดก้าํหนดที่อยู่ไวก้็จะไม่มีใครสามารถติดต่อมาที่เราได้และเราก็ไม่สมารถ

ติดต่อมาที่เราได้และเราก็ไม่สามารถติดต่อไปเคร่ืองใดได้ด้วยจากขอ้มูลเซ็กเมนต์ทีส่่งมาจาก 

Transport Layer เม่ือผา่นกระบวนการใน Network Layer น้ีแลว้ เราจะเรียกขอ้มูลท่ีส่งออกจากชั้นน้ี

วา่ “แพก็เก็ต” (Packet) ตวัอยา่งโปรโตคอลท่ีใชก้นัในเลเยอร์น้ี 

 4.3.1 โปรโตคอลที่ใชก้นัแบบ IP  ARP, RARP, ICMP, IGMP, RIP, OSFP 

4.3.2 โปรโตคอลที่ใชก้นัแบบ IPX  NWLINK, NetBEUI, OSI, DDP, DECnet 

 4.4 ชั้นที่ 4 Transport Layer เมือ่เซสชั่นถูกสร้างขึ้นขบวนการขนถ่ายขอ้มูลขา้ม

เน็ตเวร์ิคก็เร่ิมตน้ขึ้นที่เลเยอร์น้ี หนา้ที่หลกัของชั้นน้ีคือ การการันตีวา่ขอ้มูลจะส่งไปถึงปลายทางได้

ครบถว้นและถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีกระบวนการสาํคญั 3 อยา่งที่ทาํใหข้อ้มูลครบถว้นนัน่คือ 

 4.4.1 การจดัทาํลาํดบัขอ้มูล (Segment Sequencing) หากขอ้มูลทีส่่งมาจากชั้น

ของเซสชนัทีมีขนาดใหญ่ ในชั้นน้ีจะตดัแบ่งใหเ้ล็กลงในขนาดที่พอดี โดยหน่วยที่เราใชเ้รียกขอ้มูล

แต่ละส่วนซ่ึงเรียกว่า “เซ็กเมนต”์ (Segment) ดงันั้น ขอ้มูลทีจ่ดัส่งไปยงัปลายทางอาจมีหลายเซ็ก

เมนตก์็ได ้เพือ่ใหฝ่ั้งปลายทางรู้ว่าเซ็กเมนตใ์ดเป็นขอ้มูลก่อนหรือหลงั ทางฝ่ังตน้ทางจึงตอ้งมีการ

ใส่ลาํดบัของขอ้มูลเขา้ไปในเซ็กเมนตด์ว้ย และเมื่อฝ่ังปลายทางไดข้อ้มูลในแต่ละส่วนครบแลว้ก็       

จะจดัลาํดบัของเซ็ฏเมนตแ์ลว้รวมกลบัไปเป็นขอ้มูลตั้งตน้ได ้

 4.4.2 การตรวจจบัขอ้ผิดพลาด (Error Control) มีการตรวจสอบว่าเซ็กเมนต ์        

ที่ส่งไปนั้นสูญหายหรือไม่ หรือมีหลายเลขเซ็กเมนตซ์ํ้ ากนัหรือไม่ หากพบว่ามีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้น 

ก็จะจดัส่งใหม่ ซ่ึงวิธีการที่ใช้ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดน้ีเรียกว่าการทาํ Checksum นั่นคือ มีการนํา

ขอ้มูลที่จะส่งมาคาํนวนเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงค่าของ Checksum และเมื่อจดัส่งขอ้มูลไปถึงปลายทางแลว้ 
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ก็จะรวมเซ็กเมนต์ต่างๆ กลับไปเป็นขอ้มูลตั้งตน้แล้วจึงคาํนวนอีกคร้ังด้วยวิธีเดิม หากผลลัพธ ์          

ที่ไดมี้ค่าไม่เท่ากนัก็แสดงวา่มีขอ้ผดิพลาดเกิดขึ้นระหวา่งการขนส่งจึงแจง้ใหจ้ดัส่งมาใหม่ 

 4.4.3 การตรวจสอบความพร้อมก่อนส่ง (End-to-End flow control) ก่อนการ

จดัส่งขอ้มูลทุกคร้ังฝ่ังตนทางจะส่งสญัญาณไปทีฝ่ั่งปลายทางก่อน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถติดต่อ

กบัปลายทางไดห้รือไม่ หรือฝ่ังปลายทางอยูใ่นสถานะที่พร้อมจะรับขอ้มูลหรือไม่ หากฝ่ังปลายทาง

พร้อมที่จะส่งสัญญาณตอบกลับมาจึงค่อยจดัส่งขอ้มูลออกไป สัญญาณที่ว่าน้ีเรารู้จักกันในชื่อ 

“สัญญาณ Acknowledge” (Acknowledge Signal) ตวัอยา่งที่ใชก้นัในเลเยอร์น้ี TCP, UDP, SPX, 

NWLINK, ATP, SCTP เป็นตน้ 

 4.5 ชั้นที่ 5  Session Layer หลงัจากที่ Presentation Layer ไดจ้ดัการแปลงขอ้มูลทีส่่ง

จากแอพพลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบมาตราฐานทีแ่อพพลิเคชนัปลายทางเขา้ใจได้แล้ว ในชั้นน้ีจะ

สร้างเซสชนัขึ้ เพือ่ใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อกนัระหวา่งแอพพลิเคชนัโดยจะมองในระดบัของโพ

รเซส (Process) และจะคอยจดัการควบคุมดูแลการติดต่อที่เกิดขึ้นภายในเซสชนัไม่ให้โปรแกรมอ่ืน

ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งเขา้มากวนได้ จวบจนเสร็จส้ินการติดต่อก็จะปิดเซสชนั อีกหน้าที่หน่ึงที่สําคญั คือ 

การทาํ Checkpoint เพือ่รับประกนัความครบถว้นของขอ้มูล หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกบัเซสชนั

ในระหว่างการติดต่อทาํให้ขอ้มูลเสียหาย เช่น เน็ตเวิร์คหลุดไป โปรโตคอลก็จดัการให้มีการส่ง

ขอ้มูลมาใหม่แต่แทนที่จะตอ้งส่งมาเฉพาะขอ้มูลที่สูญหายไปหลงัจากการทาํเช็คพอยตค์ร้ังล่าสุด

เท่านั้น แต่หากว่าขาดการติดต่อเป็นเวลานานเกินจากทีก่าํหนดไว ้โปรโตคอลที่ดูแลอยูก่็อาจจะ

จดัการปิดเซสชนัไป ในระหว่างทีแ่อพพลิเคชนัมีการติดต่ดกนั ภายในเซสชนัจะตอ้งมีขบวนการ

เกิดขึ้นคือ การร้องขอ (Service Requests) ขึ้นอยูก่บัว่าใครเป็นฝ่ายรับหรือส่ง ซ่ึงขบวนการเหล่าน้ี

จะถูกจดัการโดยโปรโตคอลที่ชั้นน้ีสนับสนุนอยู ่ตวัอยา่งโปรโตคอลที่ใชก้นัในเลเยอร์น้ี NetBios, 

Names Pipes, Mail Slots, Mail Slots, RPC, TLS, SSH, ASP, ISO 8327/CCITT X225 เป็นตน้ 

 4.6 ชั้นที่ 6 Presentation Layer เมือ่ขอ้มูลดิบจากชั้นของแอพพลิเคชันส่งต่อมา         

เลเยอร์น้ีมีหน้าที่สาํคญัในการแปลงขอ้มูลที่ได้มาจากแอพพลิเคชนัฝ่ังตน้ทางให้อยูใ่นรูปแบบที่

แอพพลิเคชนัฝ่ังปลายทางจะเป็นคนละระบบปฏิบติัการกนัก็ตาม แต่ขอ้มูลดงักล่าวก็ตอ้งเป็นขอ้มูล

ทีเ่ป็นมาตราฐานทัว่ๆ ไปดว้ย เช่น ขอ้มูลทีเ่ป็นประเภทขอ้ความอกัษร (Text File) ขอ้มูลที่มีการ

เข้ารหัส ข้อมูลไฟล์ประเภทบีบอัด (zip, gz, tgz, ฯลฯ) ข้อมูลประเภทรูปภาพ เช่น Joint 

Photographic Expert Group (JPEG), Graphics Interchange Format (GIF), Tagged Image File 

Format (TIFF) เป็นตน้ หรือขอ้มูลประเภทเสียง เช่น Motion Picture Experts Group (MPEG) 

 4.7 ชั้นที่ 7 Application Layer ชั้นน้ีเป็นชั้นที่ติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยตรงโดยขบวนการจะ

เกิดขึ้นไดต้่อเมื่อมีการเรียกใชง้านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชนัทีต่อ้งติดต่อผ่านเน็ตเวิร์คไปยงัอีก
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แอพพลิเคชนัหน่ึง หรือการเขา้ไปบริการทีเ่คร่ืองหน่ึงซ่ึงเปิดบริการไว ้ตวัอยา่งแอพพลิเคชนั หรือ

โปรโตคอลทีใ่ชก้นับ่อยๆ TELNET, FINGER, NFS, DNS, MIME, RLOGIN, SMB, FTP, TFTP, 

SMTP, BOOTP 

 

 

OSI Reference Model 

7 Application 

6 Presentation 

5 Session 

4 Transport 

3 Network 

2 Data Link 

1 Physical 

 

ภาพที่  2.66 มาตรฐาน OSI และ PROTOCOL แบ่งเป็น 7 ชั้น (ก่อกิจ วรีะอาชากลุ, 2553) 

 

 5. Fiber Distributed-Data Interface (FDDI) 

 จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ (2547,หน้า 95) ไดก้ล่าวไวว้่า FDDI (Fiber Distributed-

Data Interface) เป็นเครือข่ายแบบส่งผ่านโทเคน (Token-Passing) และมีแบนด์วิธที่ 100 Mbps       

โดยใชส้ายใยแกว้นําแสงต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวง ส่วนใหญ่จะใช ้FDDI เป็นแบ็คโบนของ

เครือข่ายเน่ืองจากแบนดว์ธิทีสู่ง และสามารถเช่ือมต่อสถานีไดไ้กลกวา่สายทองแดงมาก ล่าสุดไดมี้

การพฒันา CDDI (Copper Distribution Data Interface) โดยใชส้ายคู่เกลียวบิดแทนสายใยแกว้นาํ

แสงแต่ยงัคงใชโ้ปโตคอลของ FDDI ในตอนน้ีเราจะเน้นที่ FDDI และจะขอกล่าวโดยคร่าวๆ 

เก่ียวกบั CDDI 

 FDDI จะใชส้ายสญัญาณเช่ือมต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวง โดยทิศทางการไหลของ

ขอ้มูลในวงแหวนทั้งสองวงจะตรงกันขา้มกัน วงแหวนวงหน่ึงจะทาํหน้าทีเ่ป็นเส้นทางหลัก         
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ในการรับส่งขอ้มูล ส่วนวนัที่สองจะเป็นเสน้ทางสาํรอง การที่ออกแบบ FDDI ใหมี้แบบน้ีก็เพื่อเพิ่ม

ความเช่ือถือไดแ้ละความแข็งแรงให้กบัเครือข่าย ซ่ึงจะไดอ้ธิบายในตอนต่อไปภาพที่ 2.67 แสดง

ลกัษณะของเครือข่าย FDDI 

 

 
 

ภาพที่  2.67 FDDI (Fiber Distribution Data Interface) (จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ, 2547, 

 หนา้ 95-100) 

 

 FDDI พฒันาโดย ANSI (American National Standard Institute) เมื่อตอนประมาณ

กลางทศวรรษ 1980 ในช่วงนั้นเวิร์คสเตชนัแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์เร่ิมใชแ้บนด์วิธเครือข่ายมาก

ขึ้น ดงันั้นจึงมีความตอ้งการที่จะใชส้ายสัญญาณประเภทใหม่เพื่อรองรับอัตราขอ้มูลไดม้ากกว่า      

ในขณะเดียวกนัแอพพลิเคชนับางตวัตอ้งการความเช่ือถือไดใ้นเครือข่าย และยงัมีความตอ้งการให้

ความสาํคญักบัเซิร์ฟเวอร์ทีส่าํคญั จุดประสงคข์องการพฒันา FDDI เพือ่แก้ปัญหาเหล่าน้ีนั้นเอง  

เม่ือ ANSI พฒันา FDDI เสร็จไดเ้สนอมาตราฐานน้ีแก่ ISO เพือ่ทาํใหเ้ป็นมาตรฐานนานาชาติต่อไป 

 สายสญัญาณของ FDDI จะใชส้ายไฟเบอร์เป็นสายสัญญาณหลกั แต่ก็มีมาตราฐานที่

ใช้สาย UTP แทนซ่ึงจะเรียกเครือข่ายน้ีว่า “CDDI” ดังกล่าวขา้งตน้ สายไฟเบอร์เป็นจะมีข้อ

ได้เปรียบสาย UTP อยู่หลายประการ เช่น ความปลอดภยั ความเชื่อถื่อได้ และประสิทธิภาพที่

เหนือกวา่ในการรับส่งขอ้มูล สายสญัญาณทีส่่งดว้ยสัญญาณไฟฟ้า (สายทองแดง) สามารถดูขอ้มูล

ในสายได้โดยแค่เชื่อมต่อกับสายนั้น แต่การเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์จะทาํได้ยากมาก อีกอย่าง

สายขอ้มูลที่ส่งในสายไฟเบอร์จะไม่ถูกรบกวนจากคล่ืนแม่เหล็กได ้โดยทัว่ไปแลว้สายไฟเบอร์จะมี

ประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูลดีกวา่และไดร้ะยะทางที่ไกลกวา่สาย UTP มาก เช่น ถา้ใชส้ายไฟเบอร์ 
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แบบมัลติโหมดจะส่งขอ้มูลไดไ้กลถึง 2 กิโลเมตร และจะยิง่ไกลกว่าถา้ใชส้ายแบบซิงเกิลโหมด 

ส่วนสาย UTP จะส่งสญัญาณไดไ้กลสุดแค่ 100 เมตรเท่านั้น  

 5.1 มาตราฐาน FDDI โปรโตคอลส่วนทีเ่ป็น FDDI จะอยูใ่นชั้นฟิสิคอลเลเยอร์และ

ดาตา้ลิงคเ์ลเยอร์ของแบบอา้งอิง OSI เท่านั้น FDDI จะแบ่งโปรโตคอลออกเป็น 4 ส่วน ดงัแสดงดงั

ภาพที่ 2.68 ซ่ึงเมื่อทาํงานร่วมกนัทาํให้โปรโตคอลทีอ่ยู่เหนือกว่า เช่น TCP/IP สามารถส่งผ่าน

ขอ้มูลไปบนสายไฟเบอร์ไดข้อ้กาํหนด 4 อยา่งของ FDDI คือ 

 5.1.1 MAC (Media Access Control) ในส่วน MAC จะกาํหนดเก่ียวกับการ

เขา้ถึงส่ือสารกลางรับส่งขอ้มูล และรวมถึงรูปแบบของเฟรมขอ้มูล การจดัการเกี่ยวกบัโทเคน ทีอ่ยู ่

วิธีการคาํนวนค่าตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล (Cyclic Redundancy Check หรือ CRC) และ      

กลไกเก่ียวกบัการกูค้ืนขอ้มูลที่เกิดขอ้ผดิพลาด 

 5.1.2 PHY (Physical Layer Protocal) ในส่วนของ PHY จะกาํหนดเก่ียวกับ

ขั้นตอนการเขา้รหสัขอมูล (Data Encoding/Decoding) สญัญาณนาฬิกา และการจดัเฟรมขอ้มูล 

 5.1.3 PMD (Physical-Medium Dependent) ส่วน PMD จะกาํหนดเกี่ยวกับ

คุณสมบติัของสายสัญญาณที่ใช้ ซ่ึงจะรวมถึงสายไฟเบอร์ ระดับกําลังสัญญาณ อัตราการเกิด

ขอ้ผดิพลาด ส่วนต่างๆ ของไฟเบอร์ และหวัเช่ือมต่อทีใ่ช ้

 5.1.4 SMT (Station Management) ในส่วน SMT จะกาํหนดเกี่ยวกบัลกัษณะ

การเช่ือมต่อกนัของแต่ละสถานี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการควบคุมสถานีที่เช่ือมต่อเขา้กบัวงแหวน เช่น 

การเพิม่สถานี การนาํสถานีออกจากเครือข่าย การแยกจุดเสียและการกูค้ืน การกาํหนดค่าเกี่ยวกบั

เวลาและการเก็บค่าสถิติต่างๆ จุดประสงคห์ลกัของ FDDI ก็เหมือนกบัอีเธอร์เน็ตและโทเคนริงคือ 

จะใหบ้ริการกบัโปรโตคอลที่อยูเ่หนือกว่า เช่น TCP/IP ในการส่งขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายและ

สายสญัญาณ 

 

Media Access Control 

Station 

Management 
Physical Layer Protocol 

Physical Layer Medium 

 

ภาพที่  2.68 ชุดโปโตคอล FDDI (จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ, 2547, หนา้ 95-100) 
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 5.2 ประเภทของสถานีลกัษณะเฉพาะตวัอยา่งหน่ึงของ FDDI คือ มีหลายวิธีสามารถ

เชื่อมเขา้กับเครือข่าย FDDI โด้ โดยสามารถแบ่งประเภทของสถานีที่เชื่อมต่อเขา้กับเครือข่าย

ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 5.2.1 SAS (Single-Attachment Station) สถานีประเภท SAS เป็นสถานีที่

เช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายวงแหวนเดียว โดยเชื่อมผ่านตวัเชื่อมต่อ หรือคอนเซ็นเตอร์ (Concentrator) 

ขอ้ดีของการเช่ือมต่อแบบน้ีก็คือ สถานะของสถานีน้ีจะไม่มีผลต่อการทาํงานของเครือข่าย กล่าวคือ 

ไม่ว่าสถานีประเภทน้ีจะเสียหรือปิดเคร่ืองก็จะไม่มีผลอยา่งไร หน้าทีต่่างๆ จะรับผิชอบโดยคอน

เน็กเตอร์นัน่เอง 

 5.2.2 DAS (Data-Attachment Station) สถานีประเภท DAS จะเช่ือมต่อเขา้กบั

เครือข่ายทั้งสองวงแหวน ซ่ึงจุดเช่ือมต่อทั้งสองจะเรียกว่า พอร์ต A และ พอร์ต B สถานีจะประเภท

น้ีจะมีผลต่อการทาํงานของเครือข่ายถา้มีการเปล่ียนแปลง เช่น การปิดเคร่ือง หรือเคร่ืองหยดุทาํงาน 

 5.2.3 DAC (Dual-Attachment Concentrator) DAC จะเป็นอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ

เขา้กบัทั้งวงแหวนหลกัและสาํรอง ทาํหน้าทีแ่ทน SAS ในการรับส่งขอ้มูลผ่านเครือข่าย ทาํให้การ

ทาํงานของ SAS ไม่มีผลต่อระบบทั้งหมด DAC จะมีประโยชน์เม่ือใชใ้นการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ 

เช่น PC ที่ตอ้งเปิดปิดบ่อยๆ 

 

 
 

ภาพที่  2.69 ลกัษณะการเช่ือมต่อสถานีแต่ละประเภท (จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ, 2547,  

 หนา้ 95-100) 
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 5.3 กลไกการจดัการขอ้ผิดพลาด FDDI มีการออกแบบเพื่อป้องกนัความลม้เหลว

ของเครือข่าย (Fault Tolerance) หลายอยา่ง เช่น การออกแบบให้เส้นทางส่งขอ้มูลสองวงแหวน 

(Dual-Ring) การใชส้วิตช์ทางเบี่ยง (Bypass Switch) และการเช่ือมต่อเขา้กบั DAC (Dual-Homing) 

ก็เป็น 3 ฟีเจอร์หลกัทีช่่วยเพิม่ความเช่ือถือไดใ้หก้บั FDDI 

 5.4 เสน้ทางขอ้มูลแบบวงแหวนคู่ (Dual-Ring) คุณสมบติัที่สาํคญัของ FDDI คอื การ

มีเสน้ทางหลกัของการรับขอ้มูลสองเส้น หรือทีเรียกว่ามีวงแหวนสองวง หรือดูอลัริง (Dual-Ring) 

วงหน่ึงจะใชเ้ป็นเส้นทางหลกัของการรับส่งขอ้มูล ส่วนอีกวงหน่ึงจะเป็นเส้นทางสาํรองเส้นทาง

ข้อมูลสํารองน้ีจะใช้กรณีที ่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้หรือสถานีใดสถานีหน่ึงเกิดล้มเหลว หรือ

สายสญัญาณหลกัขาด FDDI ก็จะเช่ือมต่อวงแหวนทั้งสองวงใหเ้ป็นวงเดียว ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบยงัคง

ทาํงานไดเ้หมือนเดิมแต่วงแหวนจะมีขนาดใหญ่เป็นเท่าตวั 

  เม่ือสายขอ้มูลหลักเกิดชํารุดหรือสถานีใดสถานีหน่ึงหยุดทาํงานสถานีที่อยู่

ขา้งเคียงก็จะทาํการเช่ือมสายสญัญาณหลกัและสาํรองเขา้ดว้ยกนั ทาํใหเ้ครือข่ายยงัคงสามารถรับส่ง

ขอ้มูลไดเ้ช่นเดิม การเกิดจุดเสียจะมีอยูส่องกรณีหลกัคอื ไม่สถานีหยดุทาํงานก็สายสญัญาณขาด ใน

กรณีสถานีหยดุทาํงานสองสถานีที่เช่ือมต่อที่อยูข่า้งๆก็จะทาํการเช่ือมต่อระหว่างวงแหวนหลกัและ

วงแหวนสาํรองดงัแสดงในภาพที่ 2.70 ส่วนกรณีทีส่ายสัญญาณชาํรุด สถานีทีใ่ชส้ายสัญญาณนั้นก็

จะทาํการเช่ือมต่อเส้นทางขอ้มูลหลกัและสาํรอง ให้เป็นวงแหวนเดียวกนั ดงัแสดงในภาพที่ 2.71 

อยา่งไรก็ตาม FDDI จะแกปั้ญหาไดเ้ฉพาะกรณีที่มีจุดชาํรุดแค่จุดเดียวเท่านั้น ถา้มีจุดชาํรุดมากกว่า

หน่ึงวงแหวนก็จะถูกแยกออกเป็นสองส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนจะติดต่อกันไม่ได้ แต่ปัญหาที่ว่าน้ีก็มี

โอกาสที่จะเกิดขึ้นไดย้าก 

 

 
 

ภาพที่  2.70 การแกปั้ญหาของ FDDI เม่ือสายสญัญาณชาํรุด (จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ, 2547,  

 หนา้ 95-100) 
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ภาพที่ 2.71 การแกปั้ญหาของ FDDI เม่ือสายสญัญาณชาํรุด (จตุชยั แพงจนัทร์ และคณะ, 2547,  

 หนา้ 95-100) 

 

 5.5 Optical Bypass Switch ในกรณีที่สถานีใดสถานีหน่ึงหยุดทาํงาน สถานีทีอ่ยู่

ติดกนัก็จะทาํการเช่ือมสายขอ้มูลหลกัและรองเขา้ดว้ยกนั ทาํใหรั้บส่งขอ้มูลไดเ้ช่นเดิม แต่ระยะการ

เดินทางของข้อมูลก็จะเป็นสองเท่าเพราะเท่าเพราะต้องวนในวงแหวนถึงสองวง เราสามารถ

แกปั้ญหาน้ีไดโ้ดยการใชบ้ายพาสส์สวิตช์ (Bypass Switch) ซ่ึงสวิตช์น้ีจะทาํงานเป็น DAC ตวัหน่ึง

คือเชื่อมต่อ SAS กบัวงแหวนขอ้มูล ถา้สถานีที่เช่ือมต่อเกิดชาํรุดหรือหยดุทาํงาน สวิตช์น้ีก็จะทาํ

การต่อตรงสายสัญญาณโดยไม่ผ่านสถานีนั้นๆ ทาํให้ขอ้มูลยงัคงเดินทางผ่านได้ เสมือนไม่มี

เช่ือมต่ออยู ่

 5.6 Dual Homing บางสถานีที่เช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายอาจมีความสาํคญัมาก เช่น 

เราทเ์ตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ถา้สถาเหล่าน้ีเช่ือมต่ออยูก่บั DAC และถา้ DAC เสียก็จะทาํให้สถานีขาด

การเช่ือมต่อเครือข่าย ซ่ึงไม่เป็นส่ิงทีต่อ้งการ FDDI มีวิธีแกปั้ญหาน้ีโดยเชื่อมต่อสถานีที่สาํคญั

เหล่าน้ีเขา้กบั DAC มากกว่าหน่ึงเคร่ือง ถา้ DAC ตวัแรกเกิดเสีย สถานีเหล่าน้ีก็สามารถติดต่อกบั

เคร่ืองข่ายโดยผา่น DAC เคร่ืองที่สองได ้FDDI เคยเป็นเทคโนโลย ีLAN ที่มัน่คง ความเร็วสูง และ

มีความเชือ่ถือของระบบสูง แต่ราคาค่อนขา้งแพง ปัจจุบนัการใช้งานเคร่ือง ปัจจุบนัการใช้งาน

เครือข่ายมีค่อนขา้งนอ้ยมาก หรืออาจกล่าวไดว้่าเครือข่าย FDDI เป็นเครือข่ายทีล่า้สมยัไปแลว้ แต่

แนวคิดในการออกแบบยงัคงใชเ้ป็นฐานแนวความคิดในการออกแบบยงัคงใชเ้ป็นฐานแนวความคิด

ในการออกแบบเครือข่ายสมยัใหม่หลายระบบ 

  วโิรจน ์ชยัมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552, หน้า 200) ไดก้ล่าวไวว้่า FDDI เป็น

มาตราฐาณการต่อระบบเครือข่ายโดยอาศยัสาย fiber optic ซ่ึงจะสามารถรับส่งขอ้มูลไดท้ีค่วามเร็ว

สูงถึง 100 Mbps เท่ากบั Fast Ethernet หรือสิบเท่าของ Ethernet พื้นฐาน ลกัษณะของ FDDI จะต่อ
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เป็น Ring ที่มีสายสองชั้นเดินคู่ขนานกนั เพือ่สาํรองในกรณีเกิดสายขาดขึ้นวงจรจะไดต้ดัส่วนที่ขาด

ออกแลว้วนสายที่เหลือให้ครบรอบเป็น Ring ตามเดิมในแบบเดียวกบัสาย Token Ring ของ IBM 

ลกัษณะการรับส่งขอ้มูลของ FDDI ก็ใชว้ิธี Token-Passing เช่นเดียวกบั Token Ring ส่วนสายที่ต่อ

นั้นจะไดร้ะยะระหวา่งแต่ละเคร่ืองไม่เกิน 2 กิโลเมตร และระยะรวมทั้งหมดไม่เกิน 100 กิโลเมตร 

FDDI เหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นเครือข่ายหลกัหรือ Backbone ที่เช่ือมระบบ LAN หลายๆวงเขา้ดว้ยกนั โดย

แต่ละวง LAN จะตอ้งมีตวัรวมสาย (Concentrator) หรืออุปกรณ์ Router ที่ใชต่้อระหว่าง LAN ทั้งวง

เขา้เป็นสถานีหรือ Node หน่ึงในวงของ FDDI 

 6. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ ์ (2551, หน้า 289-290) ไดก้ล่าวไวว้่า การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

หลายๆ เคร่ืองเขา้ดว้ยกนัเป็นระบบเครือข่าย มีประโยชนด์งัน้ี 

 6.1 การใชท้รัพยากรร่วมกนั ดว้ยเทคโนโลยเีครือข่าย ทาํให้เราสามารถใชท้รัพยากร

ร่วมกันได้ โดยทพัยากรในทีน้ี่หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ช่ือมต่อบนระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น

ฮาร์ดดิสก ์โปรแกรม หรือเคร่ืองพมิพ ์เป็นตน้ 

 6.2 ช่วยลดตน้ทุน สืบเน่ืองมาจากความสามารถในการใชท้รัพยากรร่วมกนั จึงช่วย

ประหยดัอุปกรณ์ต่างๆ ได ้เช่น เคร่ืองพิมพท์ีมี่ราคาแพง ก็สามารถจดัซ้ือมาใชง้านเพียงเคร่ืองเดียว

และแบ่งกนัใชบ้นเครือข่าย 

 6.3 ความสะดวกในการส่ือสาร  เครือข่ายทาํให้การส่ือสารของพนักงานมีความ

สะดวกขึ้น เช่น แทนที่จะสาํเนาเอกสารสรุปผลการประชุมแจกจ่ายให้กบัส่วนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ก็จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน ด้วยการส่งไฟล์เอกสารซ่ึงอาจจัดทาํขึ้ นด้วยโปรแกรม

ประมวลผลคาํ และจดัส่งไปยงัส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวทาํ

ใหป้ระหยดัเวลาและกระดาษ 

 6.4 ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ หน่วยงานต่างๆ ที ่มี เครื่อง

คอมพวิเตอร์เป็นจาํนวนมาก ระบบเครือข่ายจึงเป็นส่ิงที่สาํคญัยิง่ เน่ืองจากสามารถจดัการและดูแล

ระบบไดง้่าย ขอ้มูลต่างๆ ไดมี้การจดัเก็บไวศู้นยก์ลาง ทาํให้ขอ้มูลเป็นขอ้มูลทีท่นัสมยั น่าเช่ือถือ 

สามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ส่วนมาตราการความปลอดภยั ผูดู้แลเครือข่าย 

(Admin) สามารถกาํหนดนโยบายการใชร้หัสผ่าน การกาํหนดสิทธิการใชง้านเครือข่ายแก่ผูใ้ชง้าน

ระดบัต่างๆ ทั้งน้ีก็เพือ่ความปลอดภยัของระบบนั้นเอง 
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เคร่ืองบนัทกึวดิโีอแบบดจิติอล (Digital Video Recorder : DVR) 

 

 1. ประเภทของเคร่ืองบันทึกวิดีโอ 

 บริษทัโอกามิ เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (2557) ได้แบ่งประเภทของเคร่ืองบนัทึกภาพ

กลอ้งวงจรปิด ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1.1 เคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดระบบอนาล็อก (VCR) เคร่ืองบนัทึกภาพระบบ

อนาล็อก เป็นเคร่ืองบนัทึกรุ่นเก่าที่ไดรั้บความนิยมในอดีต ในการบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด ซ่ึง

เคร่ืองบันทึกภาพจะตอ้งใช้ม้วนวีดีโอเทปในการบันทึกภาพ (VCR) ม้วนเทปอนาล็อกแบบ

มาตรฐานสามารถบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิดไดน้าน 12 ชัว่โมง จนถึง 960 ชัว่โมง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ความสามารถของเคร่ืองบนัทึกภาพดว้ย ว่าสามารถบนัทึกภาพไดน้านเท่าใด ซ่ึงเคร่ืองบนัทึกภาพ

แต่ละรุ่นจะมีความสามารถในการบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิดไดไ้ม่เท่ากนั เคร่ืองบนัทึกภาพใน

ระบบอนาล็อกน้ีจะมีราคาถูก และมว้นวดีีโอเทปที่นาํมาบนัทึกภาพก็มีราคาไม่แพง แต่ในปัจจุบนัน้ี 

ระบบบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด ไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนในอดีตแลว้ เพราะมีระบบบนัทึก 

กล้องวงจรปิด แบบใหม่เขา้มาแทนที่ซ่ึงมีคุณสมบติัทีดี่กว่า เหนือกว่าและมีลูกเล่นเสริมอีกมาก           

ที่ซ่ึงระบบบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดแบบอนาล็อกไม่มี เคร่ืองบนัทึกภาพรุ่นใหม่น้ีเรียกวา่ DVR 

 1.2 เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล (DVR) ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็น          

2 ประเภท คือ 

 1.2.1 Stand Alone DVR (เคร่ืองบนัทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูป) เป็น

เคร่ืองบนัทกึภาพสาํเร็จรูป บนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิดแบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองบนัทกึภาพแบบน้ีจะ

มีหนา้ตาคลา้ยๆกบัเคร่ืองบนัทึกวดีีโอเทปเพยีงแต่เปล่ียนจากการใชม้ว้นวดีีโอเทปในการบนัทึก มา

เป็นใช้ Hard disk ของคอมพิวเตอร์มาบนัทึกภาพแทน ซ่ึงเคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดแบบ 

Stand Alone DVR น้ีจะมีแบบบนัทึกภาพได ้4 กลอ้ง และ 16 กลอ้ง 

 1.2.2 PC Base DVR (เคร่ืองบันทึกภาพระบบดิจิตอล โดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์) เป็นเคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิด แบบใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาควบคุมการทาํงาน 

และบนัทึกภาพลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะมีทั้ งแบบใช้เคส Server และใช้เคส

คอมพวิเตอร์ แบบธรรมดาขึ้นอยูก่บัรุ่น และราคาของเคร่ืองบนัทึกภาพ และระบบ PC Base DVR 

ยงัสามารถใส่ Hard disk หน่วยความจาํในการเก็บขอ้มูลบนัทึกภาพไดห้ลายตวัแลว้แต่รุ่นใส่  HDD 

ได ้6 ตวั บางรุ่นใส่ได ้8 ตวั ระบบน้ีจึงเหมาะกบัการทีลู่กคา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลในการบนัทึกภาพ

จากกล้องวงจรปิด เป็นเวลานานๆ เช่น 1-3 เดือน เป็นต้น ระบบบันทึกกล้องวงจรปิดแบบ            

PC Base DVR จะมีทั้งรุ่น 8 กลอ้ง 16 กลอ้ง 24 กลอ้ง และ 32 กลอ้ง 
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 2. การทํางานของอุปกรณ์บันทึกภาพ 

 Junghoon Jung and Shichang Joung (2003, p. 30) ไดก้ล่าวถึงการทาํงานของอุปกรณ์

บนัทึกภาพว่า เป็นเวลากว่า 10 ปี VCR ถูกนาํมาใชใ้นการบนัทึกภาพวีดีโอ ทั้งในแบบ Real-time 

และ TL เน่ืองจากมีความเชื่อถือได ้และมีประสิทธิภาพในการบนัทึกภาพเหตุการณ์ หรือสถานที ่        

ในงานการรักษาความปลอดภัย ต่อมา DVR เข้ามาแทนที่เน่ืองจากมีความเช่ือถือได้สูงกว่า                 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง Disk กบั Cassette Tape DVR ยงัสามารถทาํการคน้หาภาพไดร้วดเร็วกว่า 

และนอกจากน้ี เมื่อทาํสาํเนาภาพวีดีโอ หลายๆ Copies จะพบว่า Cassette Tape จะให้คุณภาพของ

ภาพวดีีโอลดตํ่าลง  

 บริษทักลอ้งวงจรปิดนครปฐม จาํกดั (2557) ไดอ้ธิบายความแตกต่างทีส่าํคญัระหว่าง 

Stand Alone DVR กบั PC Base DVR ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ดีของเคร่ืองบนัทกึภาพแบบ Stand Alone DVR 

 1. ตวัเคร่ืองมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจดัหาทีว่างได้ง่ายกว่าแบบ PC 

Base 

 2. ใช้งานได้ง่ายฟังชั่นไม่ซับซ้อน และควบคุมการทํางานผ่านรีโมท

คอนโทรลได ้

 3. สามารถต่อดูภาพออกทางจอคอมพิวเตอร์ หรือจอทีวีไดท้นัที (ไม่ตอ้งใช้

อุปกรณ์เสริม) 

 4. สามารถใส่ HardDisk ได ้1-2 ตวั แลว้แต่รุ่นของ DVR 

 5. สามารถดูภาพจาดกล้องวงจรปิดออนไลน์ผ่านเน็ต หรือมือถือ iPhone, 

iPad, Nokia, ระบบปฏิบติัการ Android, ระบบปฏิบติัการ IOS ฯลฯ 

 ขอ้เสีย และจุดดอ้ยของ Stand Alone DVR 

 1. ตวัเคร่ือง Stand Alone DVR ใส่ HardDisk ไดแ้ต่ 1-2 ตวั ทาํให้บนัทึกภาพ

ไดน้อ้ยวนักวา่ PC Base 

 2. ตวัเคร่ืองรองรับกลอ้งไดสู้งสุดเพยีง 16 กลอ้ง ถา้ตอ้งการเพิม่กลอ้ง ตอ้งซ้ือ

เคร่ืองบนัทึกเพิม่ตามดว้ย 

 3. ตวัเคร่ือง Stand Alone DVR มักจะออกรุ่นใหม่ๆ มา ทุกๆ 4-6 เดือน           

จึงทาํใหต้กรุ่นเร็ว 

 PC Base DVR มีขอ้ดี และจุดเด่นๆ ดงัน้ี 

 1. ตวัเคร่ือง PC Base DVR มีขนาดรองรับกล้องวงจรปิดได้มากที่สุดถึง           

32 กลอ้ง ใน 1 เคร่ือง 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

84 

 

 2. ตวัเคร่ือง PC Base DVR รองรับ HardDisk ไดต้ั้งแต่ 4-10 ตวั แลว้แต่รุ่น 

 3. สามารถดูภาพกล้องวงจรปิดผ่านออนไลน์ผ่านเน็ต หรือมือถือ iPhone, 

iPad, Nokia, ระบบปฏิบติัการ Android, ระบบปฏิบติัการ IOS ฯลฯ 

 ส่วนขอ้เสีย และจุดดอ้ยของ PC Base DVR มีดงัน้ี 

 1. ตวัเคร่ือง PC Base DVR มีขนาดใหญ่กว่า Stand Alone DVR จึงตอ้งใช้

พื้นที่ในการวางตวัเคร่ืองมากกวา่ 

 2. ผูใ้ชง้านตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์พอสมควรการควบคุมการ

ทาํงานตอ้งใชเ้มา้ทแ์ละคียบ์อร์ด เป็นหลกั 

 3. ตอ้งระวงัไวรัส และสปายแวร์ มนัแวร์ ต่างๆเขา้เคร่ือง เพราะอาจจะทาํให้

โปรแกรมของเคร่ืองรวน และหยดุทาํงาน 

 3. เทคโนโลยีที่ใช้ใน DVR (Digital Video Recorder) 

  Secure Dynamic Co. (2557) ไดอ้ธิบายเทคโนโลย ีH.264 ไวว้่ามาตราฐานในแวดวง

มลัติมีเดียปัจจุบนัถูกกาํหนดโดยสององคก์รหลกัๆ คือ 

 1. MPEG (Moving Picture Group) 

 2. ITU-T(The ITU Telecommunication Standardization Sector) เป็นหน่วยที่

มีหนา้ที่ออกมาตราฐานทางโทรคมนาคม ของ ITU (Internationnal Telecom Union) 

 MPEG หรือ Moving Picture Expert Group เป็นช่ือกลุ่มนักพฒันา ระบบมาตราฐาน

การเขา้รหัสวีดีโอ และออดิโอ ของ ISO/IEC โดยมีการเร่ิมพฒันาร่วมกนัคร้ังแรกเมื่อ พฤษภาคม 

พ.ศ. 2531 ที่ประเทศแคนนาดา โดยสมาชิกของเอ็มเพก ประกอบด้วยบุคคลจากบริษัทพฒันา 

นกัวจิยัจากศูนยว์จิยัและมหาวทิยาลยั โดยปัจจุบนัมีมาตราฐานหลกัทีพ่ฒันาออกมา ไดแ้ก่ MPEG-

1, MPEG-2, MPEG-3, และMPEG-4 ซ่ึงยงัมีมาตราฐานเสริมคือ MPEG-7 และ MPEG-21 

 1. MPEG-1 เป็นมาตราฐานเก่ียวกบัวดีีโอ กาํเนิดอยา่งเป็นทางการในช่วงปี 93 

นาํไปใชใ้นวซีีดี มีเทคโนโลยทีี่พฒันาตาม MPEG-1 ดงัน้ี 

 1.1 MP3 ไม่ได้เป็น MPEG-3 อย่างทีค่นหลายคนเข้าใจใน MPEG-1       

จะเป็นหลายส่วน เช่น ส่วนของภาพส่วนของเสียง ส่วนของมีเดีย สามารถหยบิเฉพาะบางส่วนไป

ใช้งานได้จริงได้ และส่วนของเสียงใน MPEG-1 คือ ส่วนที่เรียกว่า Layer 2 และ Layer 3                

ซ่ึง  Layer 2 นั้นตกสมยัไปแลว้ ส่วน MPEG-1 Layer 3 ก็คอื MP3 นั้นเอง 

 1.2 Ogg Vorbis เป็นมาตราฐานทีพ่ฒันาขึ้นมาเพื่อแทนที ่MP3 เน่ืองจาก

ในปี ค.ศ. 1998 สถาบนั Fraunhofer ในเยรมนีซ่ึงเป็นเจา้ของสิทธิบตัรวิธีการบีบอดัขอ้มูลใน MP3 

ประกาศเตรียมคิดค่าใชง้าน จึงมีกลุ่มพฒันามาตรฐานใหม่เพือ่มาแทน MP3 และให้มาตราฐานใหม่
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น้ีเป็นสาธารณะสมบติั (Public Domain) ในปี ค.ศ. 2002 Ogg Vorbis 1.0 ก็เสร็จสมบูรณ์ และ

กลายเป็นหน่ึงในฟอร์แมตเสียงหลกัที่ทุกโปรแกรมตอ้งมีไฟลน์ามสกุล .ogg 

 1.3 มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ทียบเคียง MP3 ไดก้็มี ATRAC ของโซน่ี, AC3 ของ 

Dolby Digital, mp3PRO และ Windown Media Audio (.wma) ของไมโครซอฟท ์

 2. MPEG-2 ปี ค.ศ. 1994 มาตรฐาน MPEG-2 ถูกใชก้บัดีวดีี ความแตกต่าง

กบั MPEG-1 ก็ไม่มากนกัยกเวน้เร่ืองการเขา้รหสั และถอดรหสัทีใ่ชว้ธีิทนัสมยัมากขึ้น 

 3. MPEG-3 เป็นมาตรฐานที ่เตรียมใช้กับ HDTV (High Definition 

Television) แต่สุดทา้ยไม่ไดใ้ชเ้พราะพบว่าแค่เทคโนโลย ีMPEG-2 ทีมี่อยูเ่พียงพอสาํหรับ HDTV 

แลว้ 

 4. MPRG-4 เป็นส่วนขยายของ MPEG-1 เพือ่รับรูปแบบมลัติมิเดียต่างๆ เช่น 

3D  หรือการเขา้รหัสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น MPEG-4 แบ่งออกเป็นหลายส่วนตามหน้าทีแ่ต่ละ

ส่วน และทาง MPEG จะปล่อยให้ผู ้ผลิตซอฟแวร์เป็นผู ้พ ัฒนาโปรแกรมที ่ใช้จริงๆ เอง                   

ไม่จาํเป็นตอ้งตาม MPEG-4 เต็มชุดก็ได้ พฒันาได้เป็นส่วนบางส่วนก็พอ (แบบเดียวกับ MP3         

ที่หยบิแต่ส่วนออดิโอไปทาํ) 

 เทคโนโลยสีาํคญัใน MPEG-4 นั้น MPEG-4 part 2 รับผิดชอบกบัการจดัการ

ดา้นภาพ ฟอร์แมตวีดีโอสาํคญัๆ หลายตวัอิมพลีเมนตต์าม part 2 น้ี คือ DivX และ XviD ส่วน 

MPEG-4 Part 3 รับผดิชอบการจดัการกบัเสียง AAC (Advance Audio Coding) เป็นการอิมพลีเมนต์

ตาม MPEG-4 Part 3 โดยแอปเปิล ซ่ึงอา้งว่า AAC ที่บิตเลต 96 kbps มีคุณภาพเทียบเท่ากบั MP3 ที่ 

128 kbps เทคโนโลยน้ีีนาํไปใชก้บัเพลงทีข่ายในร้านจาํหน่ายเพลงออนไลน์ iTunes Music Store 

นามสกุลไฟล์ในฟอร์ในฟอร์แมตน้ีจะเป็น .aac, .mp4 และ .m4a  ส่วน MPEG-4 part 10 จดัการกบั

การเขา้รหัสวีดีโอระดบัสูง (Advance Video Coding) และ H.264 เป็นมาตรฐานทีซ่้อนกบั ITU-T 

โดย H.264 เป็นช่ือของ ITU-T และ AVC เป็นช่ือของทาง MPEG เท่านั้นเอง มีความสามารถในการ

เขา้รหัสวีดีโอที่สูงกว่า MPEG-4 part 2 มาก ปัจจุบนัเร่ิมนาํมาใชง้าน โดยแอปเปิลจะนาํไปใชใ้น 

Quick Time 7 และ MacOSX 10.4 Tiger นอกจากแอปเปิลแลว้ H.264 เร่ิมนาํไปใชก้บัระบบทีวี

แบบใหม่ของญี่ปุ่ นและยุโรป และฟอร์แมตแผ่นดิสก์ในยุคหน้าทั้ง Bluray กบั HD-DVD ส่วน

MPEG 7 ไม่ใช่มาตราฐานที่ใชเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบัตวัมีเดีย (metadata) เช่น หนังแผ่นน้ีช่ืออะไร หรือ

ถา้หนงัเล่นมาถึงตอนน้ี ใหเ้ล่นเพลงน้ี พร้อมขึ้นซบัไทเทลิไฟลน้ี์ เป็นตน้ เก็บขอ้มูลเป็น XML และ 

MPEG-21 เป็นมาตราฐานมัลติมิเดียผ่านเครือข่าย ปัจจุบนัอยู่ในสถานะร่าง ส่วน H.264 คือ

มาตราฐานการบีบอดัขอ้มูลของสัญญาณภาพและเสียง ทีค่วามคมชดัเท่ากนั แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก

กวา่ เม่ือเทียบกบั Mpeg 4 และ Mpeg 2 ตามลาํดบั 
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 4. Motion Detection 

  ฐานิศร์  เฉลิมบุญ (2551, หน้า 13) ไดอ้ธิบายว่า ระบบตรวจสอบผูบุ้กรุกหรือระบบ

เฝ้าดู (Surveillance System) คือ การหาวตัถุเคลื่อนไหลจากภาพวีดีโอ (Motion Detection) ซ่ึงการ

หาวตัถุเคลื่อนไหลจากภาพวีดีโอสามารถหาไดด้ว้ยวิธี Background Subtraction และ คาํนวณหา 

Optical Flow ของภาพ คอื คาํนวณหา Optical Flow ของภาพ 

 5. ขนาดภาพวีดีโอที่บันทึก (Record Resolution) 

  SECURE DYNAMIC Co.,Ltd, (2557) ไดอ้ธิบายขนาดภาพวดีีโอที่บนัทึก ไวด้งัน้ี 

 1. D1 เท่ากบั 720X576 อตัราส่วน 1.25:1 414,720 Pixels 

 2. 4CIF เท่ากบั 704X576 อตัราส่วน 1.25:1 405,504 Pixels 

 3. DCIF เท่ากบั 528X284 อตัราส่วน 1.86:1 149,952 Pixels 

 4. 2CIF เท่ากบั 704X288 อตัราส่วน 2.44:1 202,752 Pixels 

 5. CIF เท่ากบั 352X288 อตัราส่วน 1.22:1 101,376 Pixels 

 6. QCIF เท่ากบั 176X144 อตัราส่วน 1.22:1 25,344 Pixels 

 6. การคาํนวณเวลาที่สามารถบันทึกได้ 

  Image retention time ระยะเวลานานเท่าใด ก่อนที ่DVR จะบนัทึกทบัภาพเดิม          

(ถา้กาํหนดไวใ้หบ้นัทึกทบั) เช่น 7 วนั เป็นตน้ 

 

DVR storage capacity = 
𝐻𝐷 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 × 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑦 

 

 
= 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 

 

 Example : Calculate the storage capacity of a 250 GByte DVR to record an image 

frame rate of 15 images per second with a picture quality set to standard = 18 Kbyte : 

 

DVR storage capacity = 
250 𝐺𝐵𝑦𝑡𝑒

18 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒 × 15 𝑖𝑝𝑠 × 86,400 𝑠𝑒𝑐 

 

 
= 10.7 𝑑𝑎𝑦𝑠 

 

 
= 10 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 
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   * 8 bpp, 28 = 256 colors 

   * 16 bpp, 216 = 65536 colors ; known as Highcolor or Thousands 

   * 24 bpp, 224 = 16,777,216 colors ; known as Truecolor or Millions 

   * 48 bpp ; for all practical purposes a continuous colorspace ; used in many 

flatbed scanners and for professional work 

 

ตารางที่  2.5 Digital Storage Requirements and Imagas Per Second (IPS) for Different Image  

 Resolutions on a 250 GByte hard drive 

 

Image size (Byte) = [Resolutions x (bit Pixel)] /8 (No compression) 

PICTURE* 

QUALITY 

DVR RECORDING SPEED (IMAGES/SEC) (250 GByte HARD DRIVE) 

60 30 15 10 7.5 5 3 1 

HIGHEST 1D/3H+ 2D/6H 4D/9H 6D/14H 8D/9H 13D/4H 22D/0H 66D/2H 

HIGH 1D/17H 3D/3H 6D/14H 9D/21H 13D/4D 19D/19H 33D/0H 99D/4H 

STANDARD 2D/16H 5D/1H 10D/17H 15D/9H 20D/12H 30D/19H 51D/9H 154D/7H 

BASIC 4D/0H 7D/16H 15D/9H 24D/0H 30D/19H 46D/4H 77D/2H 231D/9H 

LOW 8D/0H 15D/10H 30D/19H 4GD/4H 61D/16H 92D/12H 154D/7H 462D/20H 

 

 

*IMAGE SIZES –  HIGHEST  = 42 KByte INAGES/DAY = 60 pps - 5.184 MBytes 

 HIGH  = 28 KByte   30 ips  - 2.6 MBytes 

STANDARD = 18 KByte   15 ips MODE - 1.296 MBytes 

BASIC  = 12 KByte   7.5 ips MODE - 648 KBytes 

LOW  = 6 KByte   5.0 ips MODE - 259.2 KBytes 

       3.0 ips MODE - 86.4 KBytes 

       1.0 ips MODE - 86.4 KBytes 

 

 
RECORDING TIME = 𝐻𝐴𝑅𝐷 𝐷𝐼𝑆𝐾 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐴𝐺𝐸

𝐼𝑀𝐴𝐺𝐸 𝑆𝐼𝑍𝐸 × 𝑃𝐼𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑆/𝐷𝐴𝑌 
= STORAGE TIME IN DAYS AND HOURS 

 

EXAMPLE : HARD DISK STORAGE = 250 GByte 

 IMAGE SIZE = 12 KByte 
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 IMAGES/SEC = 10 ips 

 SECONDS IN A DAY = 86,400 Sec 

 PICTURES/DAY = 10 ips x 86,400 Sec 

 
RECORDING TIME = 250 𝐺𝐵𝑦𝑡𝑒

12𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒 × 10 𝑖𝑝𝑠 × 86,400 𝑆𝑒𝑐 
= 24.1 𝐷𝐴𝑌𝑆 

 

  

 7.  การขนถ่ายข้อมูลออกจาก DVR 

  การขนถ่ายขอ้มูลออกจาก DVR หมายถึง การขนถ่ายขอ้มูลออกจาก DVR กรณีที่มี

การเรียกดูวีดีโอจากระยะไกลผ่านทางระบบเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลที่ออกจาก  DVR     

จะถูกดาํเนินการตามมาตราฐานการขนถ่ายขอ้มูลของระบบเคร่ือข่ายนั้นๆ (ความเร็ว, ความคบัคัง่, 

กลไกในการควบคุม-รับประกนัคุณภาพ และอ่ืนๆ) 

  ผลกระทบ 

 1. ความต่อเน่ืองของภาพ 

 2. คุณภาพของภาพ (ความละเอียด, สี, ฯลฯ) 

 3. ความพร้อมใช ้

 

การส่ือสารเช่ือมต่อระบบเคร่ืองบันทึกภาพวิดีโอดิจิตอล (Communication Interface: 

Digital Video Recorder System) 

 

 1. Surveillance System 

 ฐานิศร์ เฉลิมบุญ (2551, หน้า 12) ได้อธิบาย Surveillance System ไวว้่า ระบบ

ตรวจสอบผูบุ้กรุกหรือระบบเฝ้าดู (Surveillance System) ประกอบดว้ย IP Camera หรือ Network 

camara, Network Video Decoder, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทาํหน้าที่ Server และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาํหรับการแพร่ภาพ โดยทุกส่วนจะติดต่อกนัผา่นระบบ Network หรือ Internet 
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ภาพที่  2.72 ตวัอยา่งลกัษณะของระบบตรวจสอบผูบุ้กรุกหรือระบบเฝ้าดู (Surveillance System) 

 

 2. ActiveX Data Objects 

 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี (2557) ไดอ้ธิบายว่า ADO (ActiveX Data Objects) คือชุด

ส่วนประกอบของ Component Object Model สาํหรับการเชื่อมต่อแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงเป็นขั้น

ระหว่าง OLE DB และภาษาโปรแกรม โดยมีบทบาทเพือ่ให้ผูพ้ฒันาสามารถเขียนโปรแกรม

เชื่อมต่อกับแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยไม่จาํเป็นที่จะตอ้งรู้ว่าฐานขอ้มูลถูกจัดเก็บรูปแบบอย่างใด             

มีบทบาทใกล้เคียง RDO ในการทาํงานกับ API ของ ODBC ในขณะที่ OLE DB คลา้ยกับ API         

ของ ODBC ทีเ่ป็นการติดต่อระดับล่างทีไ่ม่สามารถเขา้ถึงไดง้่ายจากภาษาระดับสูง เช่น Visual 

Basic เป็นตน้ ADO สร้างบน OLE DB เพื่อให้การทาํงานที่ไม่ให้ติดต่อโดยตรง ODBC หรือทาํให้

ผูใ้ช้เขียนคาํสั่งที่มีความสามารถ ADO สามารถเปรียบเทียบความสามารถกับ ADO คือ ทั้งคู่

สามารถสร้างคิวร่ีแบบ asychronous และการติดต่อ ADO เพิม่ส่วนใหญ่จาํนวนมาก 

 ActiveX Data Objects (ADO) เป็นอินเตอร์เฟซโปรแกรมประยกุต ์(Application 

Program Interface) จากไมโครซอฟทท์ี่ให้ผูพ้ฒันาโปรแกรมเขียนโปรแกรมประยุกต์ window 

เขา้ถึงฐานขอ้มูลแบบ relational และ non-relational จากทั้ง provider ของไมโครซอฟทห์รืออื่นๆ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการเขียนโปรแกรมที่ให้ผูใ้ช ้web site ดว้ยขอ้มูลจากฐานขอ้มูล DB2 ของ IBM 

หรือฐานขอ้มูล Oracle ซ่ึงสามารถรวมคาํสั่งโปรแกรม ADO ในไฟล์ HTML ที่ระบุในฐานะ 

ActiveX Server Page จากนั้น เมื่อผูใ้ชข้อเพจจาก web site เพจจะไดรั้บการส่งกลบัดว้ยขอ้มูลตาม

ตอ้งการจากฐานขอ้มูล ที่ใหโ้ดยคาํสั่ง ADO เหมือนกบัระบบอินเตอร์เฟซอื่นๆ ของไมโครซอฟท ์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Component_Object_Model&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/OLE_DB�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=RDO&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/API�
http://th.wikipedia.org/wiki/ODBC�
http://th.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic�
http://th.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Asychronous&action=edit&redlink=1�
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ADO เป็นอินเตอร์เฟซแบบ object-oriented programming ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์        

การเขา้ถึงขอ้มูลของไมโครซอฟทท์ี่เรียกว่า Universal Data Access ไมโครซอฟทก์ล่าวว่านอกจาก

ความพยายามสร้างฐานขอ้มูลสากล (Universal Database) เหมือน IBM และ Oracle แลว้กาํลัง

หาทางให้มีการเขา้ถึงที่หลากหลาย สาํหรับฐานขอ้มูลที่มีอยูแ่ละในอนาคตให้เป็นคาํตอบที่มีผล

ในทางปฏิบัติ สําหรับงานน้ี ไมโครซอฟท์และบริษัทฐานข้อมูลอื่นๆ ให้โปรแกรม "Bridge" 

(สะพาน) ระหวา่งฐานขอ้มูลกบั OLE DB ของไมโครซอฟท ์ทีเ่ป็นการอินเตอร์เฟซระดบัตํ่า 

 OLE DB เป็นระบบการให้บริการที่ผูพ้ฒันาโปรแกรมใช ้ADO โดยส่วนการทาํงาน

ของ ADO คือ Remote Data Services สนับสนุน ActiveX control แบบ "data-aware" ในเวบ็เพจ 

และมีประสิทธิภาพกบั cache ดา้นลูกข่าย ในฐานะส่วนหน่ึงของ ActiveX แลว้ ADO เป็นส่วนหน่ึง

ของ Component Object Model (COM) ซ่ึงเป็นกรอบการทาํงานแบบ component-oriented สาํหรับ

การดึงโปรแกรมเขา้ดว้ยกนั 

 ADO ปรับปรุงมาจากการอินเตอร์เฟซก่อนหนา้น้ีของไมโครซอฟท ์คือ Remote Data 

Object (RDO) โดย RDO ทาํงานกบั ODBC ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลแบบ relational แต่ไม่สามารถ

เขา้ถึงฐานขอ้มูลแบบ non-relational ไดเ้หมือนกบั ISAM หรือ VSAM ของ IBM ทีส่ามารถเขา้ถึง

ได ้

 3. หน้าที่การทํางานของ ActiveX 

 Asiasoft Corparation (2557) ไดอ้ธิบายการทาํงานของ Active X  คือ คาํสั่งที่ เขียนขึ้น

จาก Visual Basic ทีใ่ชใ้นการควบคุม คอยส่ือสารกบั Database ซ่ึง ActiveX น้ีถูกสร้างจาก VB ที่

ขณะน้ี มีเพยีง Browser IE (Internet Explorer) เท่านั้นทีร่องรับการใชง้านได ้สาํหรับตวั ActiveX น้ี

เขาพฒันาเพื่อมาต่อกรกบั Java applet ที่เป็นโปรแกรมเล็กๆ ทีจ่ะถูกฝังอยู่ในเวบ็เพจ แลว้นาํมา

ประมวลผล ทาํงาน และแสดงผลอยูใ่น ตวั Browser นั่นเอง ซ่ึงประโยชน์ของการใช ้ActiveX คือ

จะทาํใหก้ารใชง้านเวบ็ไซตข์องเรานั้นสะดวกสบายขึ้น และใชใ้นการลอ็กอินเขา้เล่นเกมส์ออนไลน์ 

และสามารถเชื่อมต่อ NetSurveillance WEB ของ เคร่ือง Digital Video Recorder เพื่อดูภาพผ่าน

ระบบเคร่ือข่ายสะดวกในการรับชมภาพ 

             

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ISAM&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=VSAM&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/IBM�
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ภาพที่  2.73 แสดงภาพจากการเช่ือมเขา้กบัระบบของ DVR โดยผา่นระบบเครือข่าย 

  

การประชาสัมพนัธ์ 

 

 1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์เป็นหน่วยงานที่สร้างเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างองค์กรกับ

กลุ่มประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รนั้นๆ เพื่อให้เกิดทศันคติทีดี่ต่อองคก์รและเกิดการสนับสนุน

ร่วมมือในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางการประชาสัมพนัธ์หลายท่านไดใ้ห้

ความหมายของการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

 วิรัช  อภิรัตนกุล (2540, หน้า 21) ได้กล่าวไวว้่า การประชาสัมพันธ์ คือ การ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอันดี (good relationship) ระหว่างองคก์ร สถาบนั กลุ่ม

ประชาชนที่เก่ียวขอ้ง เพือ่หวงัผลในความร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชน 

 เสรี  วงษ์มณฑา (2540, หน้า 1) ได้กล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ คือ การกระทาํ

ทั้งส้ินทั้ งหลายทั้ งปวงทีเ่กิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการสร้างความเขา้ใจกับสาธารณชน           
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ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ก่อใหเ้กิดทศันคติและภาพพจน์ทีดี่ อนัจะนาํปสู่สัมพนัธภาพทีดี่ ระหว่างหน่วยงาน

และสาธารณชนทีเ่ก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนและความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 วิจิตร  อาวะกุล (2541, หน้า 17) ไดก้ล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความ

พยายามของสถาบนัทีจ่ะแสวงหาความสัมพนัธ์ ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชน 

ตลอดจนดาํรงไวซ่ึ้งทศันคติที่ดีของประชาชนต่อสถาบนัให้คงอยูต่่อไปเพื่อให้ประชาชนยอมรับ 

สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงานตามกระบวนการ นโยบาย วตัถุประสงค์ และความ

เคล่ือนไหวของสถาบนัหรือหน่วยงานนั้นๆ 

 เรืองกิตต์ิ  เหลืองสกุลทอง (2543, หน้า 8) ได้กล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ คือ      

การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี (good relationship) ระหว่างองคก์ร สถาบนั กบั

กลุ่มประชาชนที่เก่ียวขอ้งใหเ้กิดความนิยมเล่ือมใส ศรัทธาและใหค้วามร่วมมือตลอดจนสนับสนุน

หน่วยงานในที่สุด 

 วิมลพรรณ์  ตั้งจิตเพิ่มความดี (2543, หน้า 4) ไดก้ล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ คือ 

การติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน หรือองคก์รและกลุ่มประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ

เขา้ใจอนัถูกตอ้ง ในอนัที่จะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือ ตลอดจนความสัมพนัธ์ที่ดี

ซ่ึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย 

 Cutlip  and Center (1978, p. 4) ไดก้ล่าวไวว้่า การประชาสัมพนัธ์เป็นความพยายาม  

ที่มีการวางแผนในอนัที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่ใหก้ารยอมรับการดาํเนินธุรกิจ

ของสถาบนัและเป็นการส่ือสารสองทาง 

 จากความหมายของการประชาสัมพนัธ์ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น สามารถสรุปได้

วา่ การประชาสมัพนัธ ์หมายถึง การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของแต่ละองคก์ร ดว้ยความพยายามใน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ด้วยวิธีการและสื่อที เ่หมาะสม เพือ่ให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติที่ดี ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ ทาํใหก้ารดาํเนินงานของ

องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์

 2. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 

 อนนัตธ์นา  องักินนัท ์และเก้ือกลู  คุปรัตน ์(2536, หนา้ 290) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์

ของการประชาสมัพนัธไ์ว ้ดงัน้ี 

 1. อธิบายหรือช้ีแจงในกรณีที่ประชาชนมีปัญหาใดๆ นักประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง     

ทาํหนา้ที่ตอบปัญหาต่างๆ จนกระทัง่หายขอ้งใจ และเกิดความเขา้ใจในทางที่ถูกตอ้ง 

 2. แถลงข่าวในกรณีที่สถาบนัหรือหน่วยงานมีข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกับประชาชนและ      

เป็นเร่ืองที่ประชาชนโดยทัว่ไปควรทราบ นกัประชาสมัพนัธก์็ควรนาํข่าวนั้นๆ ออกมาเผยแพร่ 
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 3. โฆษณาเผยแพร่ หากหน่วยงานมีส่ิงทีค่น้พบใหม่ๆ หรือมีขอ้แนะนาํต่างๆ ทีค่วร

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ ก็ตอ้งนาํส่ิงนั้นออกมาเผยแพร่ 

 4. เพือ่ให้ประชาชนยอมรับ ซ่ึงถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ก็เพือ่ให้ลูกคา้

ยอมรับในบริษทัของตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 5. เพือ่ทาํหนา้ที่ขจดัปัญหายุง่ยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

 6. เพือ่แนะนาํบริการ หรือฝ่ายจดัการใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อความ

เจริญกา้วหนา้และช่ือเสียงทีดี่ของหน่วยงาน 

 วิจิตร  อาวะกุล (2541, หน้า  47) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปของการ

ประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

 1. เพือ่สร้างภาพพจน์ที่ดีใหก้บัองคก์ร 

 2. เพือ่สร้างความนิยมชมชอบ เล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน พนกังาน ฯลฯ 

 3. เพือ่ป้องกนัแกไ้ขความเขา้ใจผดิความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น 

 4. เพื่อดาํเนินการรักษาความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆ ไม่ให้เส่ือมคลายและ

เกิดความเช่ือถือตลอดเวลา 

 5. เพือ่กระตุน้เพิ่มพูนความสัมพนัธ์ เพิ่มขวญักาํลังใจในหมู่ประชาชนพนักงาน 

หุน้ส่วน ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มอยูต่ลอดเวลา 

 6. เพือ่ใหบ้ริการดา้นสาธารณประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่สงัคม 

 7. เพือ่สร้างความเชื่อมั่นไวว้างใจ เชื่อถือได้จากประชาชน ยืนยนัความมั่นคงแก่

พนกังานและประชาชน 

 จากวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธด์งัที่กล่าวมาแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้่า การ

ประชาสัมพนัธ์มีวตัถุประสงค์เพือ่ ช้ีแจง บอกเล่า เผยแพร่ ให้ความรู้ ชักจูง ให้บุคคลผูเ้ป็น

กลุ่มเป้าหมายเกิดความเขา้ใจ เช่ือถือ ศรัทธา เพื่อก่อให้เกิดการตอลสนอง นํามาซ่ึงผลประโยชน์

และความสาํเร็จขององคก์ร 

 3. เคร่ืองมือและส่ือในการประชาสัมพันธ์ 

 งานประชาสัมพนัธ์ของค์กรสถาบนัมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางหรือสามารถแพร่กระจายข่าวสารไปสู่ประชาชนและ

ทาํให้องค์กรสถาบนัสามารถดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ตามตอ้งการได้น้ัน อาจทาํได้หลาย

วิธีการ วิธีหน่ึงก็คือ การใช้เคร่ืองมือและสื่อต่างๆ มาช่วยในการดาํเนินงาน ซ่ึงไดมี้ผูก้ล่าวถึง

เคร่ืองมือและส่ือที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 
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 อนันต์ธนา  อังกินันท์ และเก้ือกูล  คุปรัตน์ (2536, หน้า 345) กล่าวไวว้่า ในการ

ประชาสัมพนัธ์จาํเป็นที่จะตอ้งมีส่ือหรือเคร่ืองมือที่จะนาํมาช่วยให้งานประชาสัมพนัธ์ได้บรรลุ

เป้าหมายดงัเช่นต่อไปน้ี 

 1. การลงโฆษณา 

 2. การเขียนบทความและสารคดี 

 3. การจดัประชุมและสมัมนา 

 4. การช่วยเหลือสงัคม 

 5. การจดันิทรรศการ 

 6. การจดัทาํหนงัสือพมิพ ์

 7. ส่ิงพมิพท์ี่เก่ียวกบัลูกคา้ 

 8. การจดัทาํวารสารภายใน 

 9. การจดัทาํวารสารภายนอก 

 10. ภาพยนตร์วดิีทศัน์ 

 11. การแจกข่าวในหนงัสือพมิพ ์

 12. การติดต่อส่วนตวั 

 13. จดัทาํส่ิงพมิพใ์นโอกาสต่างๆ 

 14. การแสดงสุนทรพจน์ และการไปบรรยายในที่ต่างๆ 

 15. การจดัทาํโครงการพเิศษ 

 บญุเก้ือ  ควรหาเวช (2537, หน้า 118) ไดก้ล่าวไวว้่า เคร่ืองมือหรือกิจกรรมที่ควรใช้

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์อาจทาํได ้ดงัน้ีคอื 

 1. การ ใช้ร ะบบ การ ติดต่ อภา ยใน ช่ว ยให้การ ติดต่ อกับ บุคค ลที ่อ ยู่ภา ยใน

สถาบนัการศึกษาเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 

 2. การผลิตสไลด์ฟิล์มสตริปหรือภาพยนตร์เพือ่ประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์

สถาบนัการศึกษา 

 3. การจดัทาํบอร์ดสาํหรับปิดป้ายประกาศ 

 4. การจดับอร์ดสาํหรับติดรูปกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา 

 5. การส่งจดหมายถึงนกัศึกษาและผูป้กครอง 

 6. การส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดัทาํทาํเนียบรุ่น 

 7. การจดัทาํวารสารทางการศึกษาของวทิยาลยั 

 8. การจดันิทรรศการ 
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 9. การร่วมกิจกรรมภายนอกวทิยาลยั 

 10. การใชห้นงัสือพมิพ ์วทิย ุและโทรทศัน์ 

 ลกัษณา  สตะเวทนิ (2540, หนา้ 173) กล่าวไวว้่า วิธีทีจ่ะไดม้าซ่ึงความสาํเร็จมีหลาย

วธีิ แต่ที่นิยมใชก้นัมาก ก็คือ การเลือกใชส่ื้อช่วยเสริมใหก้ารดาํเนินงานเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

กวา้งขวางสาํหรับการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้น นักประชาสัมพนัธ์มีส่ือซ่ึงสามารถนาํมาใช้

เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพของการดาํเนินงานได ้2 ประเภท คือ 

 1. Controlled Media คือ ส่ือทีน่ักประชาสัมพนัธ์จดัทาํขึ้นเองในดา้นเน้ือหา วิธีการ

รูปแบบการผลิตรวมทั้งวธีิการดาํเนินการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการใชส่ื้อส่ิงพมิพ์

นักประชาสัมพนัธ์สามารถเจาะจงประชาชนเป้าหมายได้เป็นกลุ่มๆ สื่อเหล่าน้ี ได้แก่ ส่ิงพิมพ ์

(Printed Media) คาํพดู (Spoken Word) ภาพและเสียง (Sight and Sound) การจดัเหตุการณ์พิเศษ 

(Staged Events) การโฆษณาเพือ่การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations Advertising) เป็นตน้ 

 2. Mass Media คือ ส่ิงทีน่ักประชาสัมพนัธ์สามารถใชเ้ผยแพร่ข่าวสารไปยงัผูรั้บ       

ซ่ึงเป็นประชาชนจาํนวนมากๆ หรือเรียกว่ามวลชน (Mass Audience) ประชาชนเหล่าน้ีอยูก่นัอยา่ง

กระจดักระจายในทีต่่างๆ กนั แต่ดว้ยพฒันาการทางด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร จึงทาํให้สามารถ      

ใช้ส่ือประเภทน้ีถ่ายทอดข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ไปสู่คนจาํนวนมากไดใ้นเวลาเดียวกันหรือ

ใกลเ้คียงกนัอยา่งรวดเร็ว ส่ือมวลชนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์

นิตยสาร และภาพยนตร์ การทีส่ื่อมวลชนจะเสนอข่าวใหห้รือไม่ สั้นหรือยาว มากหรือน้อย องคก์ร

ไม่สามารถบงัคบัได ้และการเผยแพร่ก็เป็นการมุ่งไปสู่มวลชนทัว่ไป จะไม่มุ่งเจาะจง เผยแพร่เฉพาะ

ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพราะฉะนั้นการเผยแพร่ข่าวสารในเร่ืองใดก็ตามทีมุ่่งถึงประชาชน

เฉพาะกลุ่มจึงอาศยัส่ือมวลชนไม่ได ้จะใช้ไดเ้ฉพาะเร่ืองที่ตอ้งการมุ่งเผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บ

ทราบ 

 วิรัช  อภิรัตนกุล (2540, หน้า 268) ได้กล่าวไวว้่า เครื่องมือหรือส่ิงทีใ่ช้ในการ

ดาํเนินงานประชาสมัพนัธน์ั้นมีอยูม่ากมายหลายประเภทต่อไปน้ี 

 1. ส่ือบุคคล (Personal Media) ได้แก่ คาํพูด (Spoken Words) ในลักษณะต่างๆ         

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการประชาสมัพนัธป์ระเภทหน่ึงที่มนุษยเ์ราทุกคนมีติดตวัอยูแ่ลว้ การพูด

เป็นส่ือที่ยงัจาํเป็นและทรงอิทธิพลอยา่งยิง่สาํหรับการประชาสมัพนัธ ์

 2. สื่อมวลชน (Mass Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ 
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 3. ส่ือส่ิงพิมพแ์ละเอกสาร (Printed Media) ได้แก่ วารสาร นิตยสาร ภาพน่ิง ฟิล์ม

สตริป จดหมายข่าว โปสเตอร์และป้ายประกาศ การโฆษณา สถาบนัหรือการโฆษณาเพือ่การ

ประชาสมัพนัธ ์

 4. การจดัเหตุการณ์พเิศษต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัวนัและสัปดาห์พิเศษ จดัการแสดงและ

นิทรรศการ การพบปะและการประชุม การจดัวนัครบรอบปี การใหร้างวลัพเิศษ ฯลฯ 

 นพพงษ ์ บุญจิตราดุล (2540, หน้า 10) กล่าวไวว้่า การจดักิจกรรมสาํหรับนักศึกษา 

ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตร เสริมหลกัสูตรเป็นที่ยอมรับของผูป้กครองและประชาชน ดงันั้น 

บทบาทกิจกรรมนักศึกษา จึงอาจใช้เป็นสื่อที ่ดีในการที่จะประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัย              

ในชุมชนได้ทราบ ประเภทกิจกรรมนักศึกษา และหนทางที่วิทยาลัยจะใช้งานเป็นเคร่ืองติดต่อ

ประชาสมัพนัธก์บัประชาชนมีหลายทาง ดงัน้ี 

 1. ข่าวเกี่ยวกบัการเรียนดีของนักเรียนจนมีชื่อประกาศในการแข่งขนัทางวิชาการ

ดีเด่น 

 2. ข่าวการเล่นกีฬาเก่ง มีความสุภาพในการเล่นและการเชียร์ก็ช่วยประชาสมัพนัธไ์ด ้

 3. วงดนตรีของวิทยาลัย วารสารซ่ึงนักศึกษาช่วยกนัจดัทาํออกไปถึงมือประชาชน 

กิจกรรมสโมสรหรือชุมชนหรือกลุ่มต่างๆ 

 นอกจากน้ี ส่ิงที่วทิยาลยัน่าจะพิจารณาจดัทาํเพื่อประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั เป็นการให้

การศึกษาและใหป้ระสบการณ์พเิศษแก่นกัศึกษาไปในตวั ดงัน้ี 

 1. การแข่งขนัและประกวด (Contests) 

 2. การแสดงละครและการแสดงดนตรี (Entertainments) 

 3. จดังานสงัคมร่วมกบัชุมชน (Social Affairs) 

 4. การออกวารสารของวทิยาลยั (College Publications) 

 5. องคก์รบริหารนิสิต (Student council) 

 6. การประชุมนกัศึกษา (Assembly Programs) 

 กิจกรรมทั้ง 6 ประการ ไม่ควรเป็นกิจกรรมเพือ่บีบบงัคบัหรือขอเงินมาบาํรุงวิทยาลยั

แต่มุ่งในดา้นประชาสมัพนัธจึ์งจะไดผ้ล 

 วิมลพรรณ  ตั้งจิตเพิ่มความดี (2543, หน้า 88) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือทีใ่ชส้ะดวก 

รวดเร็ว และประหยดั ดงัน้ี 

 1. ส่ือบุคคลและส่ือคาํพูดเป็นส่ือที่ตอ้งใช้ควบคู่กันอยู่เสมอ ซ่ึงในขณะที่ตอ้งใช้

คาํพดูเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ตอ้งอาศยับุคคลเป็นผูส่้งสาร ซ่ึงมีรูปแบบต่างๆ 

ของการใชค้าํพดูเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

97 

 

 1.1 การพดูในที่ชุมชน 

 1.2 การพดูสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ 

 1.3 การประชุมรูปแบบต่างๆ 

 1.4 การอภิปรายกลุ่ม 

 1.5 การกล่าวสุนทรพจน์ 

 1.6 การกล่าวปราศรัย 

 1.7 การใหโ้อวาท 

 1.8 การอบรมสมัมนา 

 2. ส่ือมวลชน โดยลกัษณะของส่ือมวลชนนั้นเป็นส่ือ ที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างกวา้งขวางและมีความรวดเร็วอีกทั้งยงัมีความน่าเชื่อถือในความคิดของผูรั้บสารอีกดว้ย 

ดังนั้ น สถาบันองค์การ จึงนิยมใช้สื ่อมวลชนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ สื ่อมวลชน 

ประกอบดว้ย 

 2.1 ส่ือวทิยกุระจายเสียง 

 2.2 โทรทศัน์ 

 2.3 หนงัสือพมิพ ์

 2.4 นิตยสาร 

 3. สื่อที ่หน่วยงานผลิต และยงัเผยแพร่ได้เองอีก คือ ส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ที ่หน่วยงาน 

สถาบนัองคก์รโดยฝ่ายประชาสมัพนัธห์รือหน่วยงานทีรั่บผิดชอบงานทางดา้นประชาสัมพนัธ์ผลิต

ขึ้นและนาํไปเผยแพร่สู่ประชาชนไดใ้นวงการแคบกว่าส่ือมวลชน แต่ก็นับไดว้่ามีความสาํคญั และ

อิทธิพลต่อการดาํเนินงานประชาสมัพนัธไ์ม่นอ้ยเลย ซ่ึงแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 3.1 ส่ือส่ิงพมิพอ่ื์นๆ ที่ไม่ใช่หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร แต่เป็นส่ือ ส่ิงพิมพท์ี่สถาบนั 

องคก์ร สามารถผลิตและเผยแพร่ไดเ้อง ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่ือต่างๆ ดงัน้ี 

 3.1.1 วารสาร (Journal) เป็นสื่อส่ิงพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มและมีปก          

ที่สถาบนั องคก์ร จดัทาํขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ แก่กลุ่มประชาชนภายนอกและกลุ่ม

ภายในหน่วยงานเอง 

 3.1.2 จุลสาร (Booklet) เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ มีขนาดต่างๆ กนั ขึ้นอยูก่ ับ

ความตอ้งการของผูจ้ดัทาํ โดยจะเป็นปกอ่อน เป็นการนาํเสนอเร่ืองราวทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน

ทัว่ไปและเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับสถาบนั องค์กร เช่น กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ไปยงักลุ่ม

ประชาชนภายนอกและภายในสถาบนั องคก์ร 
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 3.1.3 จดหมายข่าว (Newsletter) มีการออกแบบและจัดหน้า เหมือน

หนงัสือพมิพแ์ละมีลกัษณะการเขียนเป็นรูปแบบข่าว เป็นส่ือที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ ์คือ เน้ือหา

ของจดหมายข่าวจะเป็นการนาํเสนอรายละเอียด ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมของ

สถาบนั องคก์ร หรือหน่วยงาน ส่วนหนงัสือพมิพจ์ะเสนอข่าวทัว่ๆ ไป ทีอ่ยูใ่นความสนใจเป็นข่าว

ที่มีผลกระทบกบัประชาชน 

 3.1.4 จดหมาย-ถ้อยแถลง เป็นการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพนัธ์ที ่

สถาบนั องคก์ร ตอ้งการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูรั้บ  

 3.1.5 แผน่พบั (Folder) มีลกัษณะคลา้ยแผ่นปลิว เป็นเอกสารแผ่นเดียวที่มี

เน้ือหาเก่ียวกบัข่าวสารความรู้ทีส่ถาบนั องคก์ารตอ้งการเผยแพร่ 

 3.1.6 แผ่นปลิวและใบแทรก (Leaflet and Insert) เป็นเอกสารส่ิงพิมพท์ี่

นาํเสนอข่าวสารหรือขอ้เขียนที่สถาบนั องคก์ร ตอ้งการเผยแพร่ 

 3.1.7 ใบปิด (Poster) หรือโปสเตอร์ เพือ่เผยแพร่ใหผู้ดู้มีความรู้ความเขา้ใจ 

และปฏิบติัตาม 

 3.1.8 ป้ายกลางแจง้ (Cut out) มีคุณสมบติัคล้ายกับใบปิดหรือโปสเตอร์

เพยีงแตกต่างกนัที่ขนาดและอายกุารใชง้าน โดยป้ายกลางแจง้จะมีขนาดใหญ่และตั้งอยูบ่นฐานของ

ตวัเองและมกัจะมีอายกุารใชง้านที่ยาวนานกวา่โปสเตอร์ 

 3.2 ส่ือกิจกรรมหรือบางคร้ังเรียกว่าเหตุการณ์พิเศษ (Special Events) คือ การที่

สถาบนั องคก์ร หรือหน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชน

เป้าหมาย ชุมชน โดยการแพร่กระจายข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ตลอดจนผลงานและ

ความกา้วหนา้ของหน่วยงาน ซ่ึงสรุปลกัษณะของส่ือประเภทน้ี ไดด้งัต่อไปน้ี 

 3.2.1 เป็นการดาํเนินงานประชาสมัพนัธใ์นเชิงรุก 

 3.2.2 เป็นการกระตุน้ความสนใจของกลุ่มประชาชน 

 3.2.3 เป็นการสร้างช่ือเสียง และความนิยมในหมู่ประชาชนใหมี้ต่อสถาบนั 

องคก์ร หรือหน่วยงาน 

 3.2.4 เป็นการเผยแพร่พฒันาการของสถาบนัองคก์รไปสู่ประชาชน 

 3.2.5 เป็นการเพิม่บทบาทของสถาบนั องคก์รที่มีต่อสงัคม 

 จากขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ส่ือที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธมี์อยูม่ากมายหลาย

ชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดมีขอ้เด่นและขอ้จาํกดัต่างกนัไป เคร่ืองมือ และส่ือเป็นปัจจยัทีมี่ความสาํคญัและ

มีความจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน เพราะความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการประชาสัมพนัธ์
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ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัศกัยภาพในการเลือกใชเ้คร่ืองมือและส่ือที่ถูกตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มประชาชน 

เป้าหมาย และจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธเ์ป็นสาํคญั 

 4. การส่ือสารที่มีคุณภาพ 

 การส่ือสาร เป็นความสาํคญัทางพฤติกรรมอยา่งหน่ึงของบุคคลในการดาํเนินชีวิตให้

ประสบความสาํเร็จ 

 ชิกเคอริง และไรเซอร์ (Chickering and Reisser, 1993 อา้งถึงใน แมน้ไทย เช่ือมชิต, 

2538, หนา้ 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่ือสารที่มีคุณภาพ เป็นความสามารถและความคล่องแคล่วในการ

พดู การเขียน การใชภ้าษาท่าทาง การส่งและการรับสารขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

 องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1994, วารสารอดัสาํเนา) ไดก้ล่าวไวว้่า การส่ือสารที่มี

คุณภาพในเชิงรูปธรรม เป็นความสามารถของบุคคลที่จะบอกได ้อธิบายได้ถึงความรู้สึก ความ

ตอ้งการ ทั้งโดยคาํพูด และไม่ใช่คาํพูด ตามวิถีทางที่สอดคล้องกับวฒันธรรมและสถานการณ์       

ซ่ึงหมายถึง สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นคาํพูดหรือท่าทาง ทีบ่่งบอกถึงความปรารถนาในส่ิง

ต่างๆ วา่ชอบ ไม่ชอบ และยงัรวมถึงความสามารถในการขอร้อง ขอความช่วยเหลือในบางเวลาดว้ย 

 โดยสรุป อาจกล่าวไดว้า่ การส่ือสารทีมี่คุณภาพ เป็นความสามารถของบุคคลในการ

ที่จะส่ือความตอ้งการ ความคิด ความรู้สึก และการขอร้อง ขอความช่วยเหลือออกมาไดด้ว้ยวจันะ

ภาษาและท่าทางที่เหมาะสม 

 5. การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

  แฟรงค ์ เจฟกินส์ (อ้างถึงใน เรืองกิตต ์ เหลืองสกุลทอง, 2548, หน้า 56) ไดอ้ธิบาย

ขั้นตอนการวางแผนงานประชาสมัพนัธ ์วา่ประกอบดว้ยการจดัทาํแผน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การสาํรวจสถานการณ์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกบัการหาขอ้เท็จจริงในเร่ืองต่างๆ เช่น 

ปัญหาการดาํเนินงานขององค์กร สภาพปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ขอ้คิดเห็นของกลุ่มประชาชน     

ในองคก์ร และนอกองคก์ร แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ที่อาจส่งผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อประโยชน์ในการกาํหนด

วตัถุประสงคข์องแผนงานประชาสัมพนัธ์ และหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดนคาํนึงถึงอุปสรรค 

ผลไดผ้ลเสีย และผลตามมาในการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ และการสาํรวจ

สถานการณ์ขององคก์รจึงเป็นขั้นเตรียมการลงมือวางแผนที่จาํเป็นยิง่ 

 2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์เป็นการตั้งความคาดหมายในส่ิงทีค่าดหวงัจะให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต การกาํหนดวตัถุประสงคจึ์งเป็นกิจกรรมทีต่อ้งใชก้ารคาดการณ์ล่วงหน้า

ลกัารตดัสินใจเพื่อเล็งผลในอนาคตทีต่อ้งการให้เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธใ์นองคก์รนั้น 
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 3. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผูว้างแผนงานประชาสัมพนัธ์ไดมี้โอกาสศึกษา

ลักษณะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งลักษณะทางประชากร (Demographicsw) และลักษณะทาง

จิตวทิยา (Psychographics) เพื่อมใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมและการวางแผนการใชส่ื้อ

การประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายที่กาํหนดไวใ้นแผนงานประชาสมัพนัธ ์

 4. การกาํหนดกิจกรรมและส่ือทีใ่ช ้เมื่อผูว้างแผนงานสามารถกาํหนดวตัถุประสงค์

และกลุ่มเป้าหมายไดแ้ลว้ ผูว้างแผนจาํเป็นตอ้งการกาํหนดประเภทและชนิดของกิจกรรมและส่ือที่

จะใช ้โดยการพิจารณากาํหนดกิจกรรมและส่ือที่จะใช ้จดัทาํแผนงานและโครงการอยา่งสมบูรณ์ 

เพื่อให้ผูป้ฏิบติัการนาํแผนนั้นไปดาํเนินการประกอบดว้ยรายละเอียดของขั้นตอนการดาํเนินงาน 

บุคลากรที่รับผดิชอบระยะเวลาดาํเนินงานและงบประมาณค่าใชจ่้ายตามกิจกรรมที่กาํหนดในแผน 

เป็นตน้ 

 5. กําหนดงบประมาณ กิจกรรมกําหนดงบประมาณจะช่วยให้ผู ้วางแผนงาน

ประชาสมัพนัธส์ามารถประมาณการไดว้า่การดาํเนินตามกิจกรรมซ่ึงกาํหนดไวใ้นแผนงานนั้นตอ้ง

ใชง้บประมาณดาํเนินการเพียงไร เพื่อให้กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สามารถดาํเนินไปในกรอบของ

งบประมาณที่ตั้งไวไ้ด ้

 6. การประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมทีช่่วยให้ผู ้วางแผนงาน

ประชาสัมพนัธ์ได้มีโอกาสสํารวจแผนงานขอตนเอง เพือ่ปรับปรุงให้แผนงานสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น การประเมินงานประชาสมัพนัธป์ระกอบไปดว้ย การประเมินส่ิงแวดลอ้มที่

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานตามแผน ประเมินศกัยภาพของหน่วยงาน ประเมินความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการวางแผน ตลอดจนประเมินกลยทุธท์ี่กาํหนดไวเ้พือ่ผล ตามวตัถุประสงค์

ตามแผน นอกจากน้ี ยงัตอ้งประเมินกระบวนการทั้งกระบวนการของการวางแผน ว่ามีความเป็นไป

ไดม้ากน้อยเพียงไร มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กันเพื่อดาํเนินไปตามเป้าหมายขององคก์รหรือไม่ 

และทา้ยสุด คือ ตวัแผนงานประชาสมัพนัธว์า่มีการกาํหนดรายละเอียดในส่วนต่างๆ ไดค้รอบคลุม

วตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงไร เพือ่ปรับแผนงานก่อนนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

 จากหลกัการน้ีสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการวางแผนประชาสัมพนัธ์

และขั้นตอนการวางแผนประชาสมัพนัธ ์ไดด้งัน้ี 
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ภาพที่  2.74 แผนภูมิแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการวางแผนงานประชาสมัพนัธก์บั 

 ขั้นตอนการวางแผนประชาสมัพนัธ ์(แฟรงค ์เจฟกินส์ อา้งถึงใน  

 เรืองกิตต ์ เหลืองสกลุทอง, 2548, หนา้ 56) 

 

 จากแผนภูมิดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการวางแผนการประชาสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัเร่ือง

ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. เร่ืองที่เก่ียวกับการสนับสนุนและพฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความต่ืนตัว 

สนใจใฝ่หาความรู้ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 2. เร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ บริการ และการส่งเสริมการตลาด 
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 3. เรื่องการให้การสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประดิษฐ์ ส่ิงใหม่ๆ เพื ่อ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสืบเสาะแสวงหาแหล่งวตัถุดิบเพือ่

สนองความตอ้งการของตลาด 

 4. เร่ืองเก่ียวกบัการขยายพื้นที่สร้างโรงงานและขยายกิจการ 

 5. เร่ืองที่เก่ียวกบัการรับสมคัรผูท้ี่จะเขา้มาทาํงานและการปลดเกษียณอายกุารทาํงาน

และการพจิารณารางวลัและส่ิงตอบแทนแก่ผูท้ี่ทาํงานมานานและไดผ้ลดีแก่ผูท้ี่จะกาํลงัเกษียณอายุ

การทาํงาน 

 6. เร่ืองเก่ียวกบัลู่ทางการดาํเนินงานทางการคา้ 

 7. เร่ืองเก่ียวกบัการต่อตา้นยาเสพติดใหโ้ทษ 

 ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองที่หน่วยงานองคก์รต่างๆ มกัจะประสบ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะตอ้ง

เป็นผูก้าํหนดนโยบาย ดงันั้น เร่ืองการตดัสินใจก็ดี และเร่ืองการวางแผนนโยบายก็ดี เป็นเร่ืองที่มุ่ง

ตรงและเป็นหนา้ที่ของฝ่ายจดัการทั้งส้ิน 

 จะเห็นวา่การวางแผนประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมีขั้นตอนที่ชดัเจน เพราะการวางแผนคือ

การสร้างกรอบในการปฏิบติั ฉะนั้นกรอบที่เกิดขึ้นมาจากการสาํรวจสถานการณ์ จะไดข้อ้มูลที่เป็น

จริง และมีการตั้งวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการดว้ยการคาดหวงัจะสามารถกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานไดแ้น่นอน และการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายตลอดจนกิจกรรมที่ใชอ้ยูใ่นระบบ สามารถ

ปฏิบติัไดต้ามกระบวนการและแผนที่กาํหนดไว ้ก่อใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ความสาํคญัของนโยบายต่อการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์

 จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ ์(2536, หนา้ 82) ไดก้ล่าวไวว้า่นโยบายมีความสาํคญัต่อการ

วางแผนการประชาสมัพนัธ ์ดงัน้ี 

 1. นโยบายจะช่วยให้ผูบ้ริหารงานทราบว่าจะทาํอะไร ทาํอย่างไร และใช้ปัจจัย

ใดบา้ง ช่วยให้ผูบ้ริหารและผูว้างแผนมีความมัน่ใจในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพราะนโยบาย  เป็นทั้ง

แผนงานเคร่ืองช้ีทศิทาง และหลกัประกนัที่ผูบ้ริหารทุกระดบัทุกชั้นจะตอ้งยดึถือ 

 2. นโยบายจะช่วยให้บุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กรหรือหน่วยงานได้เข้าใจถึง

ภารกิจของหน่วยงานตน้สงักดั รวมทั้งวิธีการทีจ่ะปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลสาํเร็จ และยงัช่วยให้

การประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายขึ้น 

 3. การมีนโยบายทาํใหเ้กิดเป้าหมายในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ทาํให้

สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตามศกัยภาพโดยเฉพาะบุคลากร 
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 4. นโยบายจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้อํานาจของผูบ้ริหารให้เป็นไปโดย

ถูกต้อง และมีเหตุผล อันจะนํามาซ่ึงความเชื ่อถือ ความจงรักภักดี และความมีนํ้ าใจในการ

ปฏบิติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 5. การมีนโยบายจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาผูบ้ริหาร เพราะการท่ีจะแสดงเจตจาํนงของ

องคก์รใหป้ระจกัษแ์ก่ประชาชน จะตอ้งนาํเจตจาํนงหรือนโยบายขององคก์รมาพฒันาหรือนาํมาสู่

การปฏิบติัใหเ้ป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถเห็นหรือสมัผสัได ้ทาํใหเ้กิดการพฒันาผูบ้ริหารงานให้รู้จกัใช้

ความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติัภารกิจหนา้ที่ของตน 

 6. นโยบายที่ชัดเจนจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้ริหารแต่ละระดับ และแต่ละ

บุคคลกลา้ทีจ่ะตดัสินใจ เพราะทุกคนทราบถึงขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบทีต่นเองสามารถ

ตดัสินใจได ้

 7. นโยบายจะทาํหนา้ที่เป็นโครงร่างที่จะนาํไปสู่การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัตน้

และจะเป็นตวัช่วยให้ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถมอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่ห้กับผูบ้ริหารระดับตน้

เหล่านั้นไดต้รงกบัความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง 

 จากคาํจาํกดัความหมายและความสาํคญัของนโยบาย จะเห็นไดว้่า การวางนโยบาย

ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะอยูแ่ต่ผูบ้ริหารระดับสูงแต่เพียงระดบัเดียว แต่การวางนโยบายจะมีในทุกระดับ

ของการบริหาร ตั้งแต่ระดบัล่างจนถึงระดับสูง กล่าวคือ นโยบายในการปฏิบติังานทีเ่ป็นกิจวตัร

ประจาํวนัสามารถกาํหนดไดโ้ดยผูบ้ริหารระดับล่าง ในขณะที่การปฏิบติังานเป็นไปในลักษณะ        

ที่ไม่ใช่กิจวตัรหรืองานประจาํ แต่เป็นงานที่ตอ้งมีการใชก้ารตดัสินใจทีสุ่ขุมรอบคอบ  อนัอาจจะมี

ผลกระทบกระเทือนต่ออนาคตขององคก์ร นโยบายนั้นก็เป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารใน

ระดับเหนือขึ้ นไป จนถึงผูบ้ริหารในระดับสูงสุดขององค์กร ซ่ึงจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

นโยบายสาํคญัๆ อนัมีผลต่อการดาํเนินงานทั้งหมดขององคก์ร 

 6. หลักในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 

  ในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ การวางแผนจะมีความแตกต่างกันอยูบ่า้ง ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของหนา้ที่และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์รนั้น อยา่งไรก็ดี โดยหลกัการและ

ขั้นตอนในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์นั้น กล่าวโดยสรุปดังน้ี (จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์, 

2536, หนา้ 104) 

 1. ความเข้าใจในสถานการณ์และสภาพปัญหา อาจทําโดยการทําการศึกษา

ภาพลกัษณ์องคก์รการสาํรวจประชามติ การวเิคราะห์เน้ือหาข่าวสาร โดยใชว้ธีิการหาขอ้มูลจากการ

คน้ควา้เอกสารส่ิงพมิพ ์การคาดเหตุการณ์ การวจิยั 
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 2. กําหนดวตัถุประสงค์แผนงานของการประชาสัมพนัธ์ เพราะจะทาํให้ทราบ

แนวทางความเป็นไปไดท้ี่จะดาํเนินการใหเ้สร็จ และความเป็นไปไดที้่จะสามารถวดัประเมินผลการ

ดาํเนินการของแผนได ้แบ่งเป็นวตัถุประสงคเ์พือ่ช้ีแจงใหข้อ้มูลและเพือ่สร้างแรงจูงใจ 

 3. การกาํหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มในองคก์รและนอกองคก์ร 

และอาจแบ่งยอ่ยไดอี้กหลายกลุ่ม ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาและ

พื้นทีอ่ ยูอ่าศยั 

 4. การใช้ส่ือ และเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผูว้างแผนต้องคาํนึงถึงความ

ครอบคลุมกลุ่มประชากรวา่มากหรือน้อยเพียงใด ซ่ึงมีผลต่อการจดัทาํเน้ือหา รูปแบบการนาํเสนอ

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ โดยการใชส่ื้อบุคคลและส่ือมวลชน 

 5. การกําหนดงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงการเ ลือกใช้ ส่ือที่ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายให้ไดผ้ลมากทีสุ่ด ค่าจา้งผูท้าํหน้าทีด่า้นการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร ค่าใชจ่้ายดา้นสาํนกังาน ค่าวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองโสตทศันูปกรณ์ และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

 6. การประเมินและติดตามผลงาน ผูป้ระเมินจะตอ้งมีการกาํหนดวิธีการประเมินเพื่อ

ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการประเมิน แนวทางและขอบเขตของการประเมิน ระยะเวลาในการ

ประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การติดตามผล บุคลากรและทรัพยากรที่ตอ้งการใช้ในการ

ประเมิน 

 สุพิน  ปัญญามาก (2533, หน้า 32) กล่าวว่า ส่ิงที่จะตอ้งยึดเป็นหลกัในการกาํหนด

แผนประชาสมัพนัธ ์มี 4 หลกั คอื 

 1. ตอ้งยดึหลกัแนวคดิของการประชาสมัพนัธ ์

  แนวคิดของการประชาสัมพนัธ์มีมาก แต่แนวคิดทีน่่าจะนํามาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ก็คือแนวคิดทีว่่า “การประชาสัมพนัธ์ เป็นความพยายามทีมี่แผนในการทีจ่ะมีอิทธิพล

เหนือความคิดจิตใจ ของสาธารณชนเหล่านั้น มีทศันคติที ่ดีต่อองค์กร เพื่อเกิดผลให้องค์กรนั้น

ไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมมือทีดี่จากสาธารณชนในระยะยาวและต่อเน่ืองกนัไป” จากแนวคิดน้ี 

การประชาสมัพนัธจ์ะมีองคป์ระกอบ 7 อยา่ง คอื 

 1.1 เป็นความพยายาม คือ การกระทาํที่ไม่มีที่ส้ินสุด 

 1.2 เป็นการดาํเนินงานที่มีแผน 

 1.3 เป็นการปฏิบติัต่อสาธารณชนที่เก่ียวขอ้ง 

 1.4 เป็นการกระทาํที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าต่อสงัคม 

 1.5 เป็นการกระทาํใหเ้กิดทศันคติและภาพพจน์ที่ดี 

 1.6 เป็นการหวงัผลวา่จะไดรั้บความร่วมมือตามแผน 
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 1.7 เป็นการกระทาํต่อเน่ืองระยะยาว 

 2. ตอ้งยดึหลกัลาํดบัขั้นของแผน ลาํดบัขั้นของแผน มีดงัน้ี 

 2.1 ขั้นรับรู้ 

 2.2 ขั้นเขา้ใจ 

 2.3 ขั้นยอมรับ  

 2.4 ขั้นร่วมมือ 

 2.5 ขั้นสนบัสนุน 

 เป้าหมายปลายทางของงานประชาสัมพนัธ์ คือ ตอ้งการให้เกิดการร่วมมือสนับสนุน

จากสาธารณชน 

 ในการดาํเนินการประชาสมัพนัธน์ั้น ขั้นแรกเร่ิม จะตอ้งทาํใหส้าธารณชนไดรั้บรู้แลว้

เกิดความเขา้ใจในเหตุการณ์ หรือการกระทาํขององคก์รนั้นๆ ก่อน 

 แผนประชาสัมพนัธ์ ก็จะตอ้งดูว่าวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของงานแต่ละงานนั้น

ตอ้งการจะใหบ้รรลุถึงขั้นไหน 

 3. ยดึถือแผนขององค์กร องค์กรแต่ละองคก์รจะตอ้งมีแผนใหญ่ ซ่ึงมักจะเรียกว่า

แผนหลัก แผนรวม แผนแม่บทหรือแผนวิสาหกิจ แผนเหล่าน้ีอาจเป็นแผนระดบักระทรวงหรือ

ระดับกรม แผนประชาสัมพนัธ์ ต้องดาํเนินการให้สอดคล้องกับแผนหลักดังกล่าว เพือ่ให้การ

ดาํเนินงานสามารถดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืน ไดรั้บความร่วมมือจากสาธารณชนระดบัสูงจะตอ้งมี

แนวนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์ขององคก์รนั้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผนรวม บอกเคา้โครง 

จุดหมายปลายทางที่จะไป ปกติแผนระดับน้ีจะเป็นแผนระยะยาวเหมือนๆ กับแผนขององค์กร 

จากนั้น ก็จะมีแผนปฏิบติัการประชาสมัพนัธ์ซ่ึงอาจจะเป็นแผนการประชาสัมพนัธ์ ในระดบัแต่ละ

กอง หรือแต่ละงาน ซ่ึงจะมีลกัษณะบอกรายละเอียดของกิจกรรมที่จะตอ้งปฏิบติั ซ่ึงส่วนมากจะ

กาํหนดเป็นปี 

 4. ตอ้งคาํนึงถึงวงจรงานประชาสมัพนัธ ์คอื 

 4.1 การประเมินสถานการณ์ โดยสถานการณ์ต่างๆ จะตอ้งนาํมาใชใ้นการจดัทาํ

แผนทั้งจุดเด่น จุดดอ้ย 

 4.2 การวางแผน เพือ่กาํหนดแนวทางในการปฏิบติั 

 4.3 การปฏิบติัการ เป็นการปฏิบติัตามแนวทางที่กาํหนดในแผน 

 4.4 การประเมินผล ประเมินว่าได้ผลตามทีก่าํหนดไวห้รือไม่มีปัญหาในทาง

ปฏิบติั 
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 จะเห็นไดว้่า การวางแผนการประชาสัมพนัธ์ มีความสาํคญัต่อการกาํหนดเป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ ทีส่ามารถก่อให้เกิดผลสําเร็จในดา้นการ

ดาํเนินงาน การใชง้บประมาณที่เหมาะสม ทั้งยงัเป็นการดาํเนินงานที่มีขอบเขตเหมาะสมกบัเวลาได้

เป็นอยา่งดี 

 7. หลักการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์ เป็นวิธีการอย่างหน่ึงทีเ่ชื่อมโยงความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง

ประชาชนกับสถาบัน โดยมีความมุ่งหมายทีจ่ะสร้างความร่วมมือร่วมใจเป็นอันเดียวกัน เพือ่

ประโยชน์ต่อการพฒันาความเจริญกา้วหน้าและความอยูร่อดของสังคม ดงันั้น ในการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธจึ์งถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการใหง้านต่างๆ 

ดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืน จึงจะตอ้งมีหลกัการทัว่ไปเป็นแนวในการปฏิบติัการ ซ่ึงนักวิชาการได้

เสนอแนวคดิไวด้งัต่อไปน้ี 

 พรทพิย ์ วรกิจโภคาทร (2533, หนา้ 5) กล่าวถึงหลกัการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

 1. เป็นการทาํงานทีมี่จุดมุ่งหมาย เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสถาบนักับ

ประชาชน 

 2. เป็นการทาํงานที่มีการวางแผน สุขมุ รอบคอบ และมีการติดตามประเมินผล 

 3. เป็นการทาํงานในรูปของการสื่อสารซ่ึงเป็นการสื่อสารสองทาง และเป็นการ

ส่ือสารเพือ่โนม้นา้วใจ 

 4. เป็นการทาํงานทีต่ ้องการมีอิทธิพลทางความคิดและทัศนคติ ของประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

 5. เป็นการทาํงานที่ต่อเน่ือง และหวงัผลระยะยาว 

 ลกัษณา  สตะเวทนิ (2540, หนา้ 155) ไดเ้สนอแนวคิดหลกัการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

 1. สถาบนัจะตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกของประชาชน การกระทาํใดๆ ก็ตามองค์กร

จะตอ้งคาํนึงถึงความพอใจหรือไม่พอใจของประชาชนเสนอ 

 2. ในการดาํเนินการประชาสมัพนัธน์ั้นตอ้งยดึหลกัการส่ือสารสองทาง 

 3. ไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์ขององคก์รแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น องคก์รจะตอ้งมีความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

 4. การใหข้่าวสารกบัประชาชนนั้น ข่าวสารจะตอ้งมีเหตุมีผล เพือ่ให้ประชาชนไดใ้ช้

ความรู้และความคิดในการช่วยตดัสินใจวา่จะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
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 5. การรายงานข่าวสารต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความจริง และมีความ

จริงใจในการปฏิบติัต่อประชาชน ทั้งน้ี เพือ่ให้ประชาชนเกิดความไวว้างใจ มีความรู้และเขา้ใจ

องคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 วรัิช  อภิรัตนกุล (2540, หนา้ 145) ไดใ้หห้ลกัการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

 1. การบอกกล่าวหรือช้ีแจงเผยแพร่ให้ทราบ เป็นการบอกกล่าว ช้ีแจงให้ประชาชน

ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ การดาํเนินงานและผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความ

เคล่ือนไหวขององคก์ร 

 2. การป้องกนัและการแกไ้ขความเขา้ใจผิดซ่ึงมีความสาํคญัมาก เพราะการป้องกนั

ไวก่้อนยอ่มมีผลดีกวา่ที่จะตอ้งมาทาํการแกไ้ขในภายหลงั 

 วทิย ์ ศิวะศรียานนท ์(ม.ป.ป., หนา้ 2) กล่าวถึงหลกัสาํคญัในการประชาสัมพนัธ์ ควร

ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี คือ 

 1. ตอ้งมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ และเป็นเป้าหมายที ่สําคัญที ่สุดของการ

ประชาสมัพนัธ ์

 2. ตอ้งรู้จิตใจของกลุ่มต่างๆ เน่ืองจากงานประชาสัมพนัธ์เป็นงานประสาน ดงันั้น 

การที่จะรู้จิตใจของกลุ่มต่างๆ จะช่วยใหก้ารประสานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและราบร่ืน 

 3. ตอ้งรู้นโยบายของรัฐบาล หรือองค์กรทีต่นเป็นเจา้หน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์อย่าง

ซาบซ้ึงนบัเป็นเร่ืองสาํคญั 

 4. ตอ้งรู้เทคนิคของเคร่ืองมือ ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อสามารถนําไปใชใ้ห้ได้

ประโยชนม์ากขึ้น 

 5. ต้องยึดหลักความจริง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ข้อน้ีสําคัญมาก ถ้าเรา

ประชาสมัพนัธโ์ดยไม่ใชค้วามจริง หรือมีความซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ สุดทา้ยที่ไดรั้บ ก็คือ ความไม่ได้

รับความเช่ือถือจากสาธารณชน 

 6. ตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัสมํ่าเสมอ ดงันั้น การทาํงานจึงตอ้งมีแบบแผนและเป็น

กระบวนการที่ไดว้างแผนไวแ้ลว้อยา่งดี จึงจะบรรลุเป้าหมาย 

 7. ตอ้งเปิดเผยไม่มีเง่ือนงาํ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่ิงต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมา 

 8. บุคลากรทีท่าํหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ ตลอดจนอุปกรณ์การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมี

คุณภาพสูง 

 9. การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมุ่งให้เขา้ถึงผูมี้อิทธิพลในสังคมเป็นประการแรก ผูมี้

อิทธิพล คอื ผูท้ี่มีความคิดหลกัการอ่านหรือการกระทาํที่เป็นที่น่าเช่ือถือของคนหมู่มาก 
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ความพงึพอใจ 

 

 พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2537, หน้า 659) ไดใ้ห้ความหมายของความพึง

พอใจไวว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึง ชอบ, ขอบใจ, พงึใจ, สมใจ, จุใจ 

 เทพนม  เมืองแมน และสวงิ  สุวรรณ (2540, หน้า 98) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ เป็น

ภาวะของความพงึพอใจ หรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกทีมี่ผลเกิดขึ้น เน่ืองจากการประเมิน

ประสบการณ์ของคนๆ หน่ึง ส่ิงที่ขาดหายไประหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงที่ไดรั้บจะเป็นรากฐานแห่ง

ความพอใจและไม่พอใจได ้ส่ิงที่ทาํใหเ้กิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจแก่มนุษย ์ไดแ้ก่ 

ทรัพยากรหรือส่ิงเร้า การวเิคราะห์ระบบความความพอใจ คอืการศึกษาทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใด

ที่ตอ้งการในการที่จะทาํใหเ้กิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดไดม้ากที่สุด เม่ือ

ทรัพยากรทุกอยา่งที่เป็นที่ตอ้งการครบถว้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรในโลกน้ีมีอยูจ่าํกดั ดงันั้นความ

พงึพอใจจะเกิดขึ้นไดม้ากที่สุดเม่ือมีการจดัการทรัพยากรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสภาพแวด้ลอ้ม

ทางกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพอใจอนัหน่ึง 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวม

ของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบติัส่ิงนั้นๆ แลว้

ไดรั้บส่ิงที่ดีตอบแทน ผลที่ไดเ้ป็นความพอใจที่ทาํให้บุคคลมีความกระตือรือร้น ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผล

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจต่างๆ ส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย 

 คนัธชิต  ชูสินธ ์(2543) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกตามทศันะของ

บุคคลทีเ่กิดขึ้นต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะทาํให้มีความสุข

ทางกายภาพและมีเจตคติที่ดี 

 นพรัตน ์ เตชะวณิช (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่

มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้ นเมื่อบุคคลได้รับในส่ิงทีต่ ้องการ หรือบรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้น เกิดขึ้นจากความตอ้งการหรือ

จุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บการตอบสนอง 

 จากความหมายของความพงึพอใจที่ไดน้าํเสนอไปแลว้นั้น สามารถสรุปความหมายของ 

ความพงึพอใจ ไดว้า่ ความพงึพอใจ คอื ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ของบคุคลทีมี่ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม         

โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ดงัน้ี 

 มงักร  พรจาํศีลป์ (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน โดยใชชุ้ดการ

เรียนรายบุคคล เร่ือง ระบบ SMATV สาํหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ สงักดักรมอาชีวศึกษา เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนที่

เรียนรายบุคคล ในวิชา MATV & CATV เ ร่ืองระบบ SMATV สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นป่ีที่ 3 สาขาช่างอิเล็กส์ทรอนิกส์ สงักดักรมอาชีวศึกษาระหว่างการเรียน

รายบุคคลกับกลุ่มทีเ่รียนตามแผนการสอนปกติ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของกรม

อาชีวศึกษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที ่3 

สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทีก่าํลงัเรียนในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2545 (ซ่ึงยงัไม่เคยเรียนวิชา 

MATV & CATV มาก่อน) ของวิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

จาํนวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 72 คน โดยเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการหาประสิทธิภาพของชุดการ

เรียนรายบุคคล จาํนวน 32 คน ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นทดสอบรายบุคคล ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 3 คน 

ขั้นทดสอบกลุ่มยอ่ย ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 9 คน ขั้นทดสอบภาคสนาม ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 20 คน  จาํนวน  

40  คน และกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง เพื่อหาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคุมที่

เรียนตามแผนการสอนปกติตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา  จาํนวน     

20  คน และกลุ่มทดลอง ใหเ้รียนโดยใชชุ้ดการเรียนบุคคล จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลประกอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และแบบประเมินผลภาค

ปฎิบติั การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) ในการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 

ระหวา่งกลุ่มที่เรียนโดยใชชุ้ดการเรียนรายบุคคล กบัการเรียนตามแผนการสอนปกติของหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียน

รายบุคคล เรื่อง ระบบ SMATV สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีที ่ 3                  

มีประสิทธิภาพ 80.7/84.0 โดยพิจราณาเปรียบเทียบกบัเกณฑที์ก่าํหนดไว ้คือ 80/80 2)  การเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนรายบุคคล ทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียน         

ทีเ่รียนตามแผนการสอนปกติของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ           

ที่ระดบั .05 

 อาํนาจ  สุคนเขตร์ และคณะ (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การติดตั้งสถานีวิทยโุทรทศัน์ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี           
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การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพือ่ศึกษาวิธีการติดตั้ งสถานีวิทยุโทรทศัน์บน

อินเตอร์เน็ตของสาํนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) เพื่อศึกษา

คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวทิยโุทรทศันบ์นอินเตอร์เน็ตของสาํนกัวทิยบริการมหาวทิยลยั

สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 3) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชท้ี่มีต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์

บนอินเตอร์เน็ตของสาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษา

โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ของสาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินท ์วทิยาเขตปัตตานี จาํนวน 5 คน ปรากฏว่า สถานี

วทิยโุทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินท ์วิทยาเขต

ปัตตานี ที่ติดตั้งขึ้นมาอยูใ่นเกณฑดี์ (x =4.12) จากนั้นไดป้ระเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใจงาน 

จาํนวน 1,793 คน โดยไดท้าํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 320 คน ที่มีต่อสถานี

วทิยโุทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินท ์วทิยาเขต

ปัตตานี โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลปรากฏวา่ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น

เกณฑดี์ (x =4.23) จึงสรุปไดว้า่สถานีวทิยโุทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสาํนักวิทยบริการ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินท ์วทิยาเขตปัตตานี ท่ีติดตั้งขึ้นมามีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์

ที่ตั้งไว ้คือ 4.12 และมีความพงึพอใจผา่นเกณฑท์ีต่ ั้งไวค้อื 4.23 

 ก่อเกียรติ  วิริยะสมบติั และสุนทร  วิทูสุรพจน์ (2554) ได้ศึกษาระบบกระจายขอ้มูล

โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ระบบโทรทัศน์

การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมภายในโรงเรียนตอ้งการเคร่ืองรับโทรทศัน์เพิ่มขึ้นตามจาํนวนของ

ช่องรายการทีต่อ้งการให้กลุ่มของนักเรียนชั้นต่างๆ ไดรั้บชมในเวลาพร้อมๆ กัน ผ่านทางระบบ

เคเบิ้ลทวี ีจึงมีภาระค่าใชจ่้ายในการลงทนุสูง ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะระบบทางเลือกซ่ึง 1) ลดภาระดา้น

การลงทุน จากผลของการนาํเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมี่อยูเ่ดิมแลว้ภายในโรงเรียนมาใชป้ระโยชน์ 

ร่วมกบัเคร่ืองแม่ข่ายรับสัญญาณดาวเทียมที่พฒันาขึ้นใหม่ และ 2) เพิ่มคุณลกัษณะในการเลือก

รับชมรายการแบบบุคคลตามอธัยาศยั ไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ยงัแนะนํา

เพิ่มเติมให้ใช้วิธีการกระจายข้อมูลแบบมัลติคาสต์ เพือ่การใช้งานทรัพยากรเครือข่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าแบบยูนิคาสต์พ้ืนฐาน โดยมีขอ้มูลสนับสนุนจากผลการทดสอบภายใน

เครือข่ายจริงของระบบตน้แบบที่ไดด้าํเนินการ 

 นางสาวมิณธิรา  เทพโยธี และคณะ (2548) ไดว้จิยัเร่ืองการรับรู้การใชบ้ริการโทรทศัน์

ทัว่ไปทั้งในรูปแบบของภาพและเสียงโดยส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโปโตคอล (IPTV) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิจยัคร้ังน้ี ได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ประชากรทีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
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วดัผล และขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสาํรวจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนน้ีจะใช้

สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล นั่นคือ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ขอ้มูลส่วนที ่2 เป็น

ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้การใชบ้ริการ IPTV ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่นาํมาใช้

ในการวดัผลก็คือ การหาค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) และมีการทดสอบ

สมมุติฐานโดยการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพือ่

ศึกษาการเรียนรู้การใชบ้ริการ IPTV ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของส่ือที่ใช้ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจบริการ IPTV ให้ประชาชนรับทราบเพือ่ศึกษารูปแบบการ

ให้บริการ IPTV ในประเทศไทยและเพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจบริการ IPTV ในประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลส่วนบคุคลจากการสาํรวจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่จะเป็น

เพศหญงิ ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 75.0 ของประชากรทั้งหมด อายจุะอยูใ่นช่วง 26-33 ปี มีสถานภาพโสด

และส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษทั และพนักงานองคก์รเอกชน การศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาท และประชากรใหญ่อาศยัอยู ่

2) พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกีย่วกับบริการ Internet 

Protocol Television (IPTV) ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ข่าวสารบริการ (IPTV) จากอินเตอร์เน็ต

รองลงมาคอื โทรทศัน์ ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ หนงัสือพมิพ ์และนิตยสาร โดยส่วนใหญ่จะมี

ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉลี่ยอยูที่ ่3-4 ปี โดยวตัถุประสงคท์ี่ใชม้ากที่สุด คือ การคน้หา

ขอ้มูลดา้นขา้วสาร รองลงมาเพื่อความบนัเทิงและผ่อนคลาย เวลาทีม่กัจะใชเ้ล่นอินเตอร์เน็ต ส่วน

ใหญ่จะเป็นช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั คือ 1-2 ชั่วโมง         

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกับริการ Internet Protocol Television (IPTV) และสนใจมากทีจ่ะใช้

บริการหากว่ามีการให้บริการที ่เป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงไวต้ลอด 24 ชั่วโมง แต่สื่อ

ประชาสมัพนัธข์องบริการ (IPTV) ยงัมีไม่เพยีงพอ ควรเพิม่ส่ือโฆษณาอีก โดยควรมีโฆษณาทุกวนั 

จากการสาํรวจส่ือที่กลุ่มตวัอยา่งอยากให้บริการ (IPTV) ใชม้ากที่สุด คือ โทรทศัน์ และรองลงมา 

คือ ป้ายโฆษณาจากส่ือต่างๆ บริการ (IPTV) มีประโยชน์ในดา้นเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงมากที่สุด 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัช่ือ Website ทีเ่กี่ยวกบับริการ (IPTV) คือ www.Ip-tv.tv จากการสาํรวจ

ในอนาคต ธุรกิจ (IPTV) จะเป็นที่ยอมรับ เพราะว่าคนทัว่ไปจะใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ซ่ึงสมควรที่

จะมีผูร่้วมลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้นกบัธุรกิจ (IPTV) ในประเทศไทย คือ 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ส่วนประโยชน์ในทางธุรกิจทีเ่กิดจากการหันมาใช้

บริการ (IPTV) คือ สามารถเก็ยขอ้มูลพฤติกรรมการดูทีวีไดง้่ายขึ้น และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

(IPTV) ที่รู้จกักนัเป็นส่วนใหญ่ คือ บริษทั GMM Grammy จากส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ สรุปไดว้่า 

คนส่วนใหญ่สนใจที่จะใชบ้ริการ (IPTV) 
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 สมเกียรติ  เหลืองศักด์ิชัย (2553) ได้วิจยัเร่ือง การใช้โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต ของคน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาสัดส่วนของผูใ้ช้โทรทศัน์อินเทอร์เน็ตใน

กรุงเทพมหานคร และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การศึกษาความคาดหวงัต่อประโยชน์ที่จะ

ไดรั้บตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการใชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร เพือ่ศึกษา

ลกัษณะการใชแ้ละความพึงพอใจทีไ่ดรั้บเพื่อเปรียบเทียบและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่างๆ ที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ตใน

กรุงเทพมหานคร ความคาดหวงัต่อประโยชนท์ี่จะไดรั้บจากการใชโ้ทรทศันอิ์นเทอร์เน็ต พฤติกรรม

การใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และความพึงพอใจที ่ได้รับจากการใช้โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต            

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (คนกรุงเทพมหานคร) มีจาํนวน 1,406 คน เป็นผูใ้ช้โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต จาํนวน 428 คน ผลการวิเคราะห์ที่สาํคญัสรุปได้ดงัน้ี 1) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชโ้ทรทศัน์

อินเตอร์เน็ต 428 คน มีค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมการใชโ้ทรทศันอิ์นเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัน้อย คือ 

เปิดรับชม 2-3 วนัต่อสปัดาห์ และเปิดรับชม 1-2 ชัว่โมงต่อวนั มีค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวงัต่อ

ประโยชน์ที่ไดรั้บ และความพึงพอใจทีไ่ดรั้บจากการใชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ต ใน 6 ดา้น อยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียดา้นความบนัเทิงเพลิดเพลิน และผอ่นคลายอารมณ์ มากที่สุด รองลงมา คือ 

ความสามารถในการใชง้านไดจ้ริง และการสร้างความเช่ือมัน่เพื่อพฒันาตนเอง ตามลาํดบั  2) ผูใ้ช้

โทรทศัน์อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครทีมี่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีความ

คาดหวงัต่อประโยชน์ที่จะไดรั้บ พฤติกรรมการใชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ต และความพึงพอใจที่ไดรั้บ

จากการใชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ตทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 3) ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั

เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ความคาดหวงัต่อประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บ พฤติกรรมการใชโ้ทรทศัน์อินเทอร์เน็ต และ

ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 ชุษณะ  บุตรคุณ, วุฒินันท ์ นาฮิม และศรายทุธ  กิตติเนตรชนก (2552) ไดท้าํการจดัตั้ง

สถานีวิทยุโทรทศัน์เพือ่การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา เพือ่สร้างและหาคุณภาพสถานีวทิยโุทรทศัน์เพือ่การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

ภาควชิาเทคโนโลยแีละส่อสารการศึกษา สรุปไดว้า่การจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศันเ์พือ่การเรียนรู้ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาทีถู่กประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

เฉลี่ยทุกดา้นเท่ากบั 4.70 เพือ่เปรียบเทียบกับเกณฑที์ก่าํหนดไว ้พบว่าอยูใ่นเกณฑม์ากทีสุ่ด และ

ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชท้ี่มีต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของภาควิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา สรุปไดว้่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ใช้

สถานีวิทยุโทรทศัน์เพือ่การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยแีละส่ือสาร
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การศึกษา ที่มีต่อการเขา้ใชส้ถานีวทิยโุทรทศัน์เพือ่การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาควิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ทุกส่วนของสถานีวิทยุโทรทศัน์เพือ่การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกดา้นมีค่าเท่ากับ 

4.40 เม่ือเทียบกับเกณฑ์แล้ว ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ข้าใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อ        

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาเฉล่ียโดยสรุป         

อยูใ่นเกณฑม์าก 

 ศุภกร  เนียมถนอม (2548) ทาํการวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการนาํเสนอ

รายการโทรทศัน์เพือ่การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และนาํเสนอรูปแบบเวบ็ไซตร์ายการโทรทศัน์เพื่อ

การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของเว็บไซต์ตามองค์ประกอบดังน้ี                   

1) องคป์ระกอบของเว็บไซตโ์ทรทศัน์เพื่อการศึกษา  2) องค์ประกอบหน้าจอ  3) องคป์ระกอบ

ระบบนาํทาง  4) องคป์ระกอบเคร่ืองมื่อส่ือสาร  5) องคป์ระกอบการควบคุมการนาํเสนอรายการ

โทรทศัน ์ 6) องคป์ระกอบการ Caption  7) องคป์ระกอบประเภทของไฟลว์ดีีทศัน์  8) องคป์ระกอบ

ลกัษณะการนําเสนอของไฟล์วีดีทศัน์  9) องค์ประกอบโปรแกรมที่ใชใ้นการรับชมไฟล์วดีีทศัน ์              

10)  องค์ประกอบแนวแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ เพือ่การศึกษาบนอินเทอร์เน็ต                 

11) องค์ประกอบของรายการที ่เหมาะสมในการนําเสนอบนอินเทอร์เน็ต  ผลการวิจัยพบว่า             

ในเว็บไซต์โทรทศัน์เพือ่การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 5 เว็บเพจหลัก คือ โฮมเพจ,        

เวบ็เพจแสดงคาํแนะนาํในการเรียนรายวชิา, เวบ็เพจประกาศข่าวและเวบ็เพจคาํถามที่พบบ่อย แต่ละ

เวบ็เพจประกอบดว้ยส่วนหวั ส่วนนาํทางและส่วนทา้ย โดยใชต้ารางจดัโครงร่างและใชข้อ้ความน่ิง

และภาพเคล่ือนไหว เป็นส่ือประกอบในเพจ ระบบนาํทางใชก้ารนาํทางลกัษณะเวบ็และใชห้น้าต่าง 

(Windows) เดิมในการนาํเสนอเน้ือหา โดยใชไ้ฮเพอร์เท็กซ์เป็นรูปแบบการเช่ือมโยงบนเวบ็ไซต ์

และใชเ้มนูแบบขอความหรือเมนูแบบ Drop down เป็นเคร่ืองมือในการนาํทางบนเวบ็ไซต ์การติอ

ต่อสื ่อส ารบนเว็บไซต์โทรทัศน์ เพื อ่ การศึก ษาควร ใช้กา รติดต่อ สื ่อสาร แบบต่ า ง เวล า 

(Asynchronous) โดยใชเ้วบ็บอร์ด (Webboard) และอีเมล ์(e-mail) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซต ์

การควบคุมการนาํเสนอไฟลว์ดีีทศัน์ในเวบ็ไซตโ์ทรทศัน์เพือ่การศึกษา การนาํเสนอไฟล์วีดีทศัน์ใช้

การแบ่งส่วนไฟล์วีดีทศัน์ตามรายวิชา โดยโปรแกรม Windows Media Player และโปรแกรม Real 

Player มีการควบคุมอยา่งน้อยทีสุ่ดคือระบบควบคุมการเล่น (Play) ระบบควบคุมการหยดุ (Stop) 

และระบบควบคุมการหยดุชัว่คราว (Pause) โดยใชร้วมกบัแถบคน้หา (Seek bar) ผลิตเป็นไฟล์วีดี

ทศัน์แบบ On Demand การนํารายการที่มีอยู่มาดัดแปลงไฟล์ให้เหมาะสม รูปแบบรายการที่

เหมาะสมในการนาํเสนอบนเวบ็ไซตค์ือ รูปแบบรายการบรรยายประกอบเร่ือง, รูปแบบการสอน

ตรง และรูปแบบสารคดี 
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 สมัพนัธ ์ รุ่งฤทธ์ (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์วงจร

ปิด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม มีวตัถุประสงค์ คือ ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ

นกัศึกษา ความพงึพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 

คือ ดา้นการจดัผงัรายการ ดา้นเน้ือหารายการ และดา้นเทคนิค รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะใน

การชมรายการโทรทศันว์งจรปิด กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัเกษม จาํนวน 390 คน เคร่ืองมือที่ใชก้ารศึกษาเป็ตนแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ํ่าสุด ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าไค-สแควร์ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 18-20 ปี เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการสมากทีสุ่ด กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพงึพอใจในการรับชมรายการโทรทศันว์งจรปิดทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการจดัการผงั

รายการอยู่ในระดับปานกลาง โดยพอใจในรายการข่าวประจาํวนัทางสถานีโทรทศัน์มากที่สุด        

2) ดา้นเน้ือหารายการ มีรายการทีส่นใจทาง UBC ที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 3) ดา้นเทคนิค 

นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ  พึงพอใจในความชัดเจนของภาพมากที่สุด         

จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาชายและหญงิ มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิด

ในดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาที่มีอายตุ่างกนั มีความพงึพอใจต่อการรับชมรายการโทรทศัน์

วงจรปิดในดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาที่มีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ

โทรทศันว์งจรปิดในดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 


