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การติดตัง้จานดาวเทียม 
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1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตัง้จานดาวเทียม 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

• 1. สวา่น 

 

• 2. ประแจเบอร1์0-11 

 

• 3. ไขควงแฉกใหญ ่

 

• 4. คมีตดั 

 

• 5. คอ้น 

 

• 6. คตัเตอร ์
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ขอ้ควรระวงักอ่นท าการตดิต ัง้ 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

1. ไมค่วรเปิดเครือ่งรับสญัญาณหรอืเสยีบปลั๊กไฟทิง้ไว ้

    กอ่นตดิตัง้สายสญัญาณ 

2. ไมค่วรท าใหเ้กดิการหกังอของสายน าสญัญาณในการ 

    เดนิสายเขา้มมุควรใชส้ายอยูใ่นลกัษณะโคง้มน 

3. ในการเดนิสายจากจานรับสญัญาณไปยงัเครือ่งรับ 

    สญัญาณควรหลกีเลีย่งจดุทีม่นี ้าขงัควรหลบสายไวใ้ต ้

    หลงัคา 
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                       1. การเลอืกบรเิวณทีต่ดิตัง้ 
    การเลอืกสถานทีต่ดิตัง้ตอ้งหาจดุทีเ่หมาะสมเพือ่ใหก้ารรับ 

    สญัญาณมปีระสทิธภิาพ มขีอ้ปฎบิตัดงันี ้
1.1 ก าหนดต าแหน่งในการตดิตัง้ส ารวจดวูา่มัน่คงแข็งแรงหรอืไม ่
1.2 ส ารวจพืน้ทีก่ารตดิตงัจานรับสญัญาณดาวเทยีมตรวจสอบมมุ 
     รับสญัญาณดาวเทยีมทางทศิตะวนัตกเฉียงใตว้า่ไมม่ตีน้ไมห้รอื 
     สิง่ปลกูสรา้งบดบงั โดยใชเ้ข็มทศิตรวจสอบ 
1.3 ควรหลกีเลีย่งต าแหน่งทีใ่กลส้ายลอ่ฟ้าหรอืสายไฟแรงสงู 

 



วิธีท่ี 2. การใช้นาฬิกาข้อมือ 
ถา้คุณมนีาฬกิาขอ้มอือยู ่สิง่นี้จะชว่ยคุณในการหาทศิได ้นาฬกิาทีใ่ชจ้ะเป็น 
นาฬกิาแบบเขม็หรอืนาฬกิาแบบดจิติอลกไ็ด ้แต่ถา้เป็นแบบเขม็จะงา่ยกวา่  
วธิกีารคอืใหต้ัง้นาฬกิาในอยูใ่นแนวราบขนานกบัพืน้ โดยใหเ้ขม็ทีบ่อกชัว่โมง 
ชีไ้ปยงัดวงอาทติย ์ท าการแบ่งครึง่มุมระหวา่งเขม็สัน้กบัจุด 12.00 นาฬกิา  
ยกตวัอยา่ง จากในรปูเวลาขณะนัน้ประมาณเกอืบบ่ายสามโมง เรากใ็หเ้ขม็ 
บอกชัว่โมงซึง่ขณะนัน้อยูท่ีเ่ลข 3 ชีไ้ปยงัดวงอาทติย ์แลว้ท าการแบ่งครึง่มุม 
ระหวา่งเลข 12 กบัเลข 3 ซึง่กจ็ะไดจุ้ดทีอ่ยูป่ระมาณเลขหน่ึงกบัเลขสอง  
ท าการจนิตนาการลากเสน้ตรงบรเิวณเลขหน่ึงกวา่ ๆ ทีเ่ราแบ่งไดผ้า่นจุดกึง่กลาง  
เราจะไดเ้สน้ตรงมาหนึ่งเสน้ จุดทีเ่ราไดจุ้ดแรก (จุดทีเ่ราแบ่งมุมมา) จะเป็นทศิใต ้
สว่นอกีดา้นจะเป็นทศิเหนือ วธินีี้จะ แมน่ย าหากนาฬกิาของคุณตรงกบัเวลาทีแ่ทจ้รงิ  
ถา้คุณใชน้าฬกิาแบบดจิติอลคุณอาจจะดเูวลาขณะนัน้แลว้ใชว้ธิวีาดรปูวงกลมบน 
กระดาษเอากไ็ด ้โดยวาดรปูเขม็สัน้ ยาว ใหต้รงกบัเวลาปจัจบุนั 
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ในกรณีท่ีไม่มีเขม็ทิศและตวัวดัมมุให้ปฏิบติัดงัน้ี 

WWW.LEOTECH.CO.TH 



ในกรณีท่ีอยู่ในท่ีโล่งไม่มีจานดาวเทียมอ่ืนๆให้สงัเกต ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
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วิธีท่ี1 การใช้แสงเงาจากดวงอาทิตย ์ในการหาทิศ 
วธินีี้ใหเ้ราเตรยีมหาไมย้าวประมาณ 1 เมตร และทีว่่างๆ แลว้ท าตามขัน้ตอนงา่ยๆ 4 ขัน้ตอนดงันี้ 
• ขัน้แรก ใหเ้ราหาไมส้กัอนัยาวประมาณ 1 เมตรกพ็อวางไวบ้รเิวณพืน้เรยีบ (ถา้พืน้ไมเ่รยีบมพีวกหญา้หรอืกอ้นหนิ
จะดเูงาไมส่ะดวก) ใหว้างไมใ้นแนวตัง้หรอืปกัไมล้งพืน้ดนิ แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบมาทีไ่มท้ าใหเ้กดิเงาขึน้ใหว้างไม้
ทีเ่ราปกัอยูเ่อนลงมาทาบกบัเงาแลว้หากอ้นหนิหรอืขดีเครือ่งหมายเอาไวบ้รเิวณปลายไม ้เสรจ็แลว้เอาจบัไมข้ึน้มาตัง้
อยา่งเดมิโดยใหจุ้ดทีเ่ราตัง้ไมเ้อาไวเ้ป็นจุดเดยีวกบัจุดแรก  
• ขัน้ท่ี 2 รอประมาณ 10-15 นาท ีเงาของแสงอาทติยจ์ะมกีารเคลือ่นยา้ยไปเลก็น้อย ใชว้ธิเีดมิคอืเอาไมม้าทาบกบั
เงาแลว้ท าเครือ่งหมายบนจุดบนปลายไม ้ 
• ขัน้ท่ี 3 ตอนนี้เราจะมจีุดอยู ่2 จุดใหล้องลากเสน้จากจุดแรกไปยงัจุดทีส่องเป็นเสน้ตรง จุดแรกทีเ่ราไดม้าจะเป็นทศิ
ตะวนัตก จุดทีส่องจะเป็นทศิเหนือ  
• ขัน้ท่ี 4 ใหเ้ราไปยนืหน้าเสน้ตรงทีเ่ราขดีไวโ้ดยใหจุ้ดแรกอยุท่างซา้ยมอืของเรา จุดทีส่องอยูท่างขวามอืเรา ทศิเหนือ
จะอยูด่า้นหน้าของเรานี่เอง 
วธินีี้จะไมเ่หมาะในเวลาก่อนหรอืหลงัเทีย่งเลก็น้อย เพราะชว่งนี้เงาตกกระทบจะไมค่อ่ยทอดเป็นแนวยาว ซึง่อาจจะ
ท าใหก้ารหาดทศิไมแ่มน่ย า  

ในกรณีท่ีไม่มีเขม็ทิศและตวัวดัมมุให้ปฏิบติัดงัน้ี 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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การใช้แสงเงาจากดวงอาทิตย ์ในการหาทิศ 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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2.ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ 

2.1 การประกอบชดุอปุกรณ์การตดิตัง้จานดาวเทยีม 
 
 
 
 
 
2.2 น าแขนยดึหวัรับสญัญาณ มาประกอบเขา้กบัชดุขายดึ 
      หนา้จานโดยใชน๊้อดเบอร1์0จ านวน 2 ตัว 
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 การประกอบชุดขายดึจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

2.3 น าหนา้จานมาประกอบกบัชดุขายดึจานโดยใชน๊้อดเบอร1์0   

     จ านวน 4 ตวั และใชไ้ขควงแฉกขนัใหแ้น่น 

 

 

 

 

 

2.4 น าหวัรับสญัญาณ(LNB)มาประกอบเขา้กบัมอืจับตวัรับสญัญาณ 

     และประกอบเขา้กบัแขนยดึอปุกรณรั์บสญัญาณ  
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                     วธิกีารตดิตัง้ขาจาน 
3.1 เมือ่ไดต้ าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้แลว้ก็ท าการตดิตัง้เสาโดยตอ้ง 
     ตดิตัง้ใหไ้ดม้มุตรง 90องศาหากไมไ่ดใ้หใ้ชแ้หวนรองน็อต     
     รองใตแ้ป้นเหล็ก เพือ่ปรับองศาของผนังยดึ 
 
 
 
 
3.2 น าชดุจานทีป่ระกอบเรยีบรอ้ยแลว้มาสวมกบัขาตัง้จานทีต่ดิตัง้ 
     เรยีบรอ้ยโดยใหส้ว่นบนของขายดึจานแลว้ใชป้ระแจเบอร1์0 
     ขนัล็อคแน่นพอประมาณ 
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 การตัง้หวั LNB 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

- ปรับต าแหน่งของหวัรับสญัญาณ(LNB)โดยใหส้งัเกตต าแหน่ง 
     ของขัว้ตอ่สายน าสญัญาณเมือ่หนัหนา้เขา้หาจานรับสญัญาณ  
     ต าแหน่งของขัว้ตอ่สายจะอยูท่างดา้นขวามอืเฉียงลงมา 
     ทีต่ าแหน่งประมาณ4นาฬกิา 
 
 
 
 
 
 
 
- ส ารวจพืน้ทีก่ารตดิตัง้จานรับสญัญาณดาวเทยีมตรวจสอบมมุ  
      รับสญัญาณดาวเทยีมโดยใชเ้ข็มทศิตรวจสอบมมุกวาด 
      200-205 องศาหรอืทางทศิตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมมุเงย 
      ประมาณ 50-55องศาโดยประมาณสงัเกตดวูา่ไมมตีน้ไมห้รอื 
      สิง่ปลกูสรา้งบดบงั 
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 การหามุมกวาดและมุมเงย 
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     ใชส้ายสญัญาณ RG6ทีเ่ขา้หัว F-Connectorแลว้ทีป่ลายทัง้ 
     สองดา้นมาเชือ่มตอ่ระหวา่งหวัรับสญัญาณ(LNB)กบัเครือ่งรับ    
     สญัญาณโดยหมนุหัวตอ่สายใหแ้น่น 
     ปรับแตง่มมุกวาดกบัมมุเงยโดยปรับใหไ้ดส้ญัญาณทีด่ทีีส่ดุ 
     เมือ่ปรับแตง่ใหไ้ดส้ญัญาณทีด่ทีีส่ดุแลว้ ท าการล็อคใหแ้น่น 



0.5 cm 0.7 cm
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 น าหวั F สวมเข้ากบัสาย 
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ปลอกสายนา
สัญญาณ  

 เข้าหวั F 
  

ต่อสายสัญญาณเข้ากับ LNB ku  



เคร่ือง BIG 4  

เคร่ือง SF-903  
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 ใช้เครื่อง BIG4 หรือ SF-903 วดัสญัญาณพร้อมปรบัจาน 
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 ต่อสายสญัญาณเข้ากบัตวัเครื่องรบั 

WWW.LEOTECH.CO.TH 


