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การติดตัง้จานดาวเทียม 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

บริษทั ลีโอเทคโนโลยี แอนด ์มารเ์กตต้ิง จ ากดั  
56/32 หมู ่1 ซ.ทา่อฐิ ถ.รตันาธเิบศร ์ต.ไทรมา้ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 



      1.  ประแจเบอร ์17  2 ชุด 
      2. ประแจเบอร ์12  2 ชุด 
      3. ประแจเบอร ์10  2 ชุด 
      4.  สวา่น   1 ชุด 
      5. ไขควง   1 ตวั 
      6. คมีตดัสาย  1 ตวั 
      7. คอ้น   1 ตวั 
      8. คตัเตอร ์    1 ตวั 
      9.ปลัก้ไฟ   1 roll 
      10.เขม็ทศิ   1 ตวั 
      11.วดัมุม   1 ตวั 
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1. เครือ่งมือท่ีใช้ในการติดตัง้จานดาวเทียม 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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2. หาต าแหน่งในการติดตัง้จาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ทิศตะวนัตก 

ทิศใต้ 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวนัออก 
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หาจดุติดตัง้ท่ีไม่มีอะไรมากว้างการรบัสญัญาณ 

WWW.LEOTECH.CO.TH 



มองหาจานดาวเทยีมในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
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ในกรณีท่ีไม่มีเขม็ทิศและตวัวดัมมุให้ปฏิบติัดงัน้ี 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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จานดาวเทยีมทีม่มีุมองศาใกลเ้คยีงกบัการรบัสญัญาณจากดาวเทยีมไทยคม คอื  

จานสแีดง ดงัรปูดา้นล่าง 

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 



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 ซึง่กจ็ะไดจุ้ดทีอ่ยูป่ระมาณเลขหนึ่งกบัเลขสอง  
ท าการจนิตนาการลากเสน้ตรงบรเิวณเลขหนึ่งกวา่ ๆ ทีเ่ราแบ่งไดผ้า่นจุดกึง่กลาง  
เราจะไดเ้สน้ตรงมาหนึ่งเสน้ จุดทีเ่ราไดจุ้ดแรก (จุดทีเ่ราแบ่งมุมมา) จะเป็นทศิใต ้
สว่นอกีดา้นจะเป็นทศิเหนือ วธินีี้จะ แมน่ย าหากนาฬกิาของคุณตรงกบัเวลาทีแ่ทจ้รงิ  
ถา้คุณใชน้าฬกิาแบบดจิติอลคุณอาจจะดเูวลาขณะนัน้แลว้ใชว้ธิวีาดรปูวงกลมบน 
กระดาษเอากไ็ด ้โดยวาดรปูเขม็สัน้ ยาว ใหต้รงกบัเวลาปจัจุบนั 
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ในกรณีท่ีไม่มีเขม็ทิศและตวัวดัมมุให้ปฏิบติัดงัน้ี 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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3.น าชดุจานดาวเทียมมาประกอบ 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

น าใบจานทัง้ 4 ชิน้มาประกอบดงัรปู
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3.น าชดุจานดาวเทียมมาประกอบ 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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4.ประกอบคอจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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5.ประกอบแขนจานเข้ากบั Scalaling 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ยดึก้านฟีด กบั สกาล่าริง ของ LNB  
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6. ประกอบฝาปิดตระแกรงจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 
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7. ประกอบแขนเข้ากบัใบจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 



0.5 cm 0.7 cm
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8. น าหวั F สวมเข้ากบัสาย 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ปลอกสายนาสัญญาณ  

 เข้าหัว F 

  

ต่อสายสัญญาณเข้ากบั LNB  
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9. ใส่ LNB เข้ากบั Scalaling 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ระยะ FOCUS ของ LNB อยูท่ี ่37 สว่นตวั ศนูย ์LNB 
หนัไปที ่7 นาฬกิาหรอืสงัเกตงา่ยๆ ให ้O LNB หนัไป 
ทีก่า้นยดึ LNB ดา้นขวาล่าง 

12.00 

9.00 3.00 

6.00 
7.30 

ปรับสเกล “0” ไปที7่.30 น 



จงัหวดั เส้นแวง เส้นรุ้ง มมุสา่ย มมุเงย 
กรุงเทพฯ 100.30 13.40 239.86 60.25 

18 

10. ใช้วดัมุมก้ม-เงย วดัต าแหน่งของดาวเทียม 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ปรับมุมก้มเงยให้ระดบัน า้อยู่จุดกึง่กลางพอด ี 



เคร่ือง LEO-809v1s
  

เคร่ือง SF-903  
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11. ใช้เครื่อง LEO-809v1s หรือ SF-903 วดัสญัญาณพร้อมปรบัจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 



ขณะท่ียงัไม่ต่อสายเขา้กบั LNB
  

ขณะต่อสายเขา้กบั LNB  
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12. ต่อสายสญัญาณเข้ากบัตวัเครือ่งรบั 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

กดปุม่ INFO ทีร่โีมท 
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13. ปรบัก้ม-เงยจาน 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

เมือ่ปรบัจานตรงต าแหน่งดาวเทยีม จะเหน็แถบคุณภาพสญัญาณเกดิขึน้  

ช่องท่ีไว้ปรบัจาน มีดงัน้ี 
1.ชอ่ง 3 ใหไ้ดคุ้ณภาพมากทีส่ดุ 80-95% 
2.ชอ่ง 9 ใหไ้ดคุ้ณภาพมากทีส่ดุ 40-55% 
3.ชอ่ง Nation ใหไ้ดคุ้ณภาพมากทีส่ดุ 40-55% 
4.ชอ่ง POP ใหไ้ดคุ้ณภาพมากทีส่ดุ 40-50% 
5.ชอ่ง OTA ใหไ้ดคุ้ณภาพมากทีส่ดุ 45-55% 

จากนัน้กก็ดดชูอ่งต่างๆ ดภูาพมามชีอ่งไหนกระตุกหรอืเปล่า ถา้หากยงักระตุกกใ็หป้รบัจานใหม่ 
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14. ใช้ประแจลอ็คคอจานให้แน่น 

WWW.LEOTECH.CO.TH 

ระหวา่งลอ็คตอ้งดคูณุภาพสญัญาณ 
ใหส้ญัญาณอยูใ่นระดบัทีค่งที ่


