
การติดตั้งจานดาวเทียมแบบ 
FIX 

การติดตั้งจานดาวเทียมแบบ 
FIX 

รับดาวเทียมไทยคมรับดาวเทียมไทยคม



สวนประกอบของชุดจานรับสัญญาณ

แบงเปน 3 สวน
สวนประกอบของชุดจานรับสัญญาณ

แบงเปน 3 สวน
•ชุดจาน
• LNB (หัวรับสัญญาณ)

• เครื่อง รีซีฟเวอร

•ชุดจาน
• LNB (หัวรับสัญญาณ)

• เครื่อง รีซีฟเวอร





ใบจาน



คอจาน



เสาตั้งจาน



กานฝดแบบใหม



หมวกจาน





หัวรับ LNB C-band



สกาลารริง





ตัวเครื่องรีซีฟเวอร



รีโมทคอนโทรล



สาย AV



เครื่องมือ



เข็มทิศ



ตัววัดมุม



สวานโรตารี่และดอกสวานเบอรตางๆ



TV เพื่อเทสสัญญาณ



ปลั๊กไฟพวง



ประแจเบอรตางๆ



ไขควง



คีมปอกสายนําสัญญาณ



คีมบีบแจค F-Type



คีมตัด



มีดคัดเตอร



คอน



ตลับเมตร



ไมบรรทัด



ปากกาเคมี



อุปกรณการติดตั้ง



พุกเหล็กหรือพุกตะกั่ว            
(เลือกใหเหมาะกับพืน้ที่ที่ใชยึดเสาตั้งจาน)



สายนําสัญญาณ RG 6



หัวแจค็ F-Type แบบบีบ



เคเบิลทายสําหรับเก็บสายนําสัญญาณ



กิ๊บตอกสายนําสัญญาณ



ขั้นตอนการติดตั้ง



ขั้นตอนการติดตั้ง
• หาทาํเลการติดตั้ง

ในการติดตั้งจานดาวเทียมตองสํารวจพืน้ที่กอน วามีสิ่งกดีขวางมาบด
บังทิศทางการสงสัญญาณของดาวเทียมที่เราตองการรับสัญญาณหรือไม 
กรณีที่เปนดาวเทียมไทยคม ใหยืนหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 
หรือเปนคามุมสายของแตละพื้นที่นัน่เอง เชน กรุงเทพฯ มุมสายคือ 
240 องศา (วัดจากเข็มทิศ) และยกแขนขึ้นทํามุม 45 องศา (มมุ 
0 องศา ยกแขนชี้ฟาแนวเดยีวกับลําตัว) จากนัน้สังเกตวามีสิ่งกดีขวาง
หรือไม สิ่งกดีขวางที่จะมาบดบังสญัญาณเชน ตนไม, ตกึ, เสาไฟ, 
สายไฟฟาพาดผาน เปนตน 







ตัวอยางและมุมกมเงยของแตละจังหวัด

มุมสาย มุมสายมุมสาย











เลือกทําเลการติดตั้ง



การติดตั้งเสาจาน

78.5cm



นํากานฝดออกจากตัวเสา  โดยการใชไขควงงัดพลาสติกดาน
เสาทีม่ีรู นํากานฝดออก และนําพลาสติกใสกลับเขาดังเดิม



ประกอบประกับตัว M ที่มากับกลองคอจาน นําประกับ
ตัว M มายึดติดกับเสา ทั้ง 2 ตัว



ติดตั้งลักษณะขนานกันและปลายเสายื่นออก 35 CM 
จากประกับตัว M ไขนอตใหแนน



นําเสาตั้งจานวางจานติดกับผนงักําแพงใชตัววัดมมุที่ทําการคาริเบท

แลวมาเกาะที่สวนปลายของ เสาวางระดบัใหได 90 องศา 



มารคตําแหนงเจาะรูฐาน ประกบัตัว M ทั้ง 4 รู 



เจาะยึดพกุและทําการยึดพุก



ติดตั้งเสาขันน็อตยึดขาค้ําเสากับผนังใหแนน 



การประกอบแขนฝดกับสกาลารริงค 

และสกาลารงิค
รูปแขนฝด



ใหสงัเกตแขนฟด ปลายทั้งสองดานจะไมเหมือนกัน 
ดานที่มีลักษณะหักมุม จะใชยึดกับสกาลารริง

ลักษณะหัก

มุม

ลักษณะหัก

มุม



นําสกาลารรงิประกอบเขากบัแขนฟดดานที่มีลกัษณะหักมมุดวยน็อตสกรูที่มา

กับชุดกลอง LNB ใชไขควงขันน็อตใหพอตึง ประกอบใหครบทั้ง 4 แขน 



การประกอบแขนฟดเขากับใบจาน 

รูปแขนฝดที่ประกอบเสร็จแลว



นําชุดแขนฟดมาประกอบเขากับใบจาน ใชน็อตยึดที่มา
กับกลองคอจาน ยึดใหครบทั้ง 4 แขน 



ใชประแจเบอร 10 และ 11 ขันใหแนน



ตรวจสอบความสมดลุของตําแหนงแขนฟด โดยใหแขนฟดทั้ง 4 
กางออกเปนเครือ่งหมายบวก 

ตรวจสอบความสมดลุของตําแหนงแขนฟด โดยใหแขนฟดทั้ง 4 
กางออกเปนเครือ่งหมายบวก 



จากนั้นขันน็อตยึดใหแนนดวยประแจเบอร 10 ทุกตัว



การติดตั้ง LNB

รูป LNB



ใหสังเกตตัวเลขบน LNB ที่ 240



ใชปากกาลากเสนจาก 240 ลงมาตามแนว
ความสูงของทรงกระบอก



นําดานที่เปนกน LNB ประกอบเขากับสกาลารริงค โดยยื่น
สวนกน LNB เลยสวนลางของสกาลารริงไป 2 เซนติเมตร 



หันเสนที่ขดี มาไวใหตรงกับตําแหนงหัวนอ็ตสําหรับยดึ LNB



ใสน็อตยึด LNB และใชไขควงแฉกขันน็อตใหแนน





การประกอบคอจาน

รูปคอจาน



ทําการประกอบแผนเพลทสําหรับรองรับ

จานเขากับคอจานเขาดวยกัน



ติดตั้งนอตปรับกมเงย



ประกอบหวงรัดเสาเขากับตัวคอจาน





การประกอบชุดคอจานเขากับชุดใบจาน



ทําการปลดน็อตที่ยึดแผนปดกนจานออก



จับใบจานตั้งขึ้นในแนวดิ่ง



สังเกตแนวตัวเลข 240 หรือหวัน็อตยึด LNB 
ตองหันลงพื้นดิน  ดวยการหมุนใบจาน



นําชดุคอจานมาประกอบที่กนจาน โดยใหสกรูยาวหรือน็อต กมเงย อยู
ดานบนและจับใหลองทั้ง 4 ของคอจานสวมเขากับกานจานพอดี



นําแผนปดกนจานและนอตจานมาประกอบดานตรงขาม



ยึดทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน และขันน็อตดวย
ประแจเบอร 14 ใหแนน



การปอกสายนําสัญญาณ

รูปสายนําสญัญาณเลาอื่นๆที่เกีย่วของ



ใชคีมปอกสายในการปอก



รวบชลีดไปดานหลังทั้งหมด 
ระวังอยาใหชีลดไปแตะกับทองแดง



สวม F-Type ใหทับสวนที่เปนชีลดพอดี



ใชคืมบีบ F-Type ใหแนน



ทําแบบเดียวกันในปลายสายทั้ง 2 ดาน



ทําการตอสายนําสัญญาณดานหนึ่งเขาที่หัว LNB



จัดสายใหเรียบรอยและปดหมวกจาน



ประกอบชุดจานกบัเสาตั้งจาน



ยกจานขึ้นไปสวมกบัเสา ใหหวงรัดเขาที่ปลายเสา



ยึดน็อตคอจานทุกตัวโดยใชมือหมุนและตาม

ดวยประแจเบอร 13 พอแนน



 ติดตั้งเครือ่งรซีีฟเวอรเพื่อ
ปรบัจานรบัสัญญาณ



ตั้งทีวีและเครื่องรีซีฟเวอรใกลกับจุดติดจาน อยู
ในระยะที่มองเห็นขณะปรับจานหาสัญญาณ



นําปลายสาย RG 6 อีกดาน มาตอเขากับ
หลังเครื่องรีซีฟเวอรที่จุด LNB IN



นําสาย AV ปลายดานหนึ่งตอเขาหลังเครื่องรีซีฟเวอร ตาม
สีทีป่รากฏตําแหนง VEDIO และ AUDIO L/R



นําปลายสาย AV ดานที่เหลอืตอเขากบัทีวี ตามสี
ที่ปรากฏอยูที่ทีวี ในชอง AV IN



ทําการเปดทีวีและเครื่องรีซีฟเวอร  ปรับTV

ใหรับสัญญาณทาง AV



เปดไวที่ชอง PSI CH ลําดับที่ 7 จากนัน้กดปุม 
INFO เพือ่ดูสถานะของระดับคุณภาพสัญญาณ



การปรับหาสัญญาณ ประกอบดวยการปรับ 
2 สวน ไดแกมุมกมเงย และ มุมสาย



การปรับมุมกมเงย



ตัวอยางและมุมกมเงยของแตละจังหวัด

มุมกมเงย มุมกมเงย



ทําการคาริเบทตัววัดมุม โดยใชมือบิดสวนที่เปนตัวเลขดานใน 
สังเกตที่มารคสามเหลี่ยมตองไปอยูตําแหนงตรงกับเลข 0 ที่เปน

ตัวเลขสวนนอกของตัววัดมมุ



นําตัววัดมุมสวนที่เปนแถบแมเหล็กไปเกาะ

ไวตําแหนงใตคอจาน



ทําการปรับคอจานใหกมลง หรือ เงยขึน้ ขณะเดยีวกันใหสังเกต
เข็มที่ตัววัดมมุตองชี้ที่ตัวเลขของมุมกมเงยในแตละพื้นที ่สําหรับ

พื้นทีน่ีค้ือ 30 องศา



การปรับมุมสาย



ทําการคาริเบทเข็มทิศ โดยหมุนตัวเลข 240 บนแถบสี
สมใหตรงกับแนวลูกศรที่ชี้ไปดานหนาของเข็มทิศพอดี



ตัวอยางและมุมกมเงยของแตละจังหวัด

มุมสาย มุมสายมุมสาย







วางเข็มทศิไวบนฝามือ ลัษณะของเข็มทิศจะขนานกับพื้น



กําหนดทิศเหนือ ทิศใต โดยหนัตัวเข็มทิศ ใหสงัเกตที่
เข็มสีแดงตองชี้ที่ N ขณะเดียวกัน เข็มสดีําตองชี้ที่ S



ใหสังเกตลูกศรที่ชี้ไปดานหนาของเข็มทิศวาชี้ไปทิศทางใด 
เราตองคอยๆหันหนาจานไปทิศทางนั้นใหพอดี



จากนั้นใหสังเกตทีT่V ดูสถานะของคุณภาพสัญญาณวา
มีระดับแถบสีและคาเปอรเซ็นเพิ่มขึ้นมาแลวหรือยัง



สัญญาณขึ้นแลวใหปรับแบบละเอยีดทั้งสายและ

กมเงยหนาจานจนไดสัญญาณแรงที่สดุ



เมือ่ไดระดับที่สูงแลวใหขันน็อตทั้งน็อตยึด

มุมกมเงย และน็อตยึดมุมสายพอแนน 



เปลี่ยนชองรายการเปนชองทีส่งสัญญาณออน เชน Gang Cartoon, 
FAN, FTV, BVN ชองรายการดังกลาว ชองใดที่ภาพเกดิสะดดุเปนโม

เสธ ใหเปดชองทิง้ไว และกดปุม INFO



ใหทําการปรับแบบละเอยีดทั้งสายและกมเงยหนา

จานอกีครั้งจนไดสัญญาณแรงที่สดุ

สาย



เมื่อระดับสัญญาณแรงขึ้นและภาพเปนปกติแลว ใหใชประแจ
ล็อคนอตทุกตัวใหแนน 



กรณีล็อคมุมสายใหขันนอ็ตคอจาน ซาย/ขวา ลงแรงทีละ
นดิไมตองมาก ขันน็อตแบบสลับฟนปลาจนแนนครบทุกตัว

ขณะล็อคสังเกตสัญญาณไปดวยอยาใหสญัญาณลดลง 



การเก็บสายนําสัญญาณแบบใหเรียบรอย



ทําการเก็บสายนําสัญญาณเขากับแขนฟดและกาน

จานโดยใชเคเบิ้ลทาย



เดินสายนําสัญญาณในบานควร

ใชกิ๊บตอกสาย สีดําหรือสีขาว 
เลือกใชตามสีผนังบาน 



สงมอบงานและแนะนําวิธีการใชงาน



ตรวจสอบความเรียบรอยและความ

สวยงามของงานติดตั้ง



เตรียมความพรอมใหกับเครื่อง O2 ดวยการ กลับคาสู
โรงงาน หรือ Factory Default และการ OTA จูนชอง

รายการใหมๆ อัตโนมัติ

FAC



แนะนําวิธีการใชงาน เชน 
การเปลี่ยนชองรายการ ดวย
การกดปุมตัวเลข ,การกดปุม 
OK เลือกขามชอง, การลด/
เรงเสียง, การปดเสียง, การ
ตั้งเวลาปดเครื่อง, การใช
ฟงกชั่น OTA, เปนตน
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	มาร์คตำแหน่งเจาะรูฐาน ประกับตัว M ทั้ง 4 รู 
	เจาะยึดพุกและทำการยึดพุก
	ติดตั้งเสาขันน็อตยึดขาค้ำเสากับผนังให้แน่น 
	การประกอบแขนฝีดกับสกาลาร์ริงค์ 
	ให้สังเกตแขนฟีด ปลายทั้งสองด้านจะไม่เหมือนกัน ด้านที่มีลักษณะหักมุม จะใช้ยึดกับสกาลาร์ริง
	นำสกาลาร์ริงประกอบเข้ากับแขนฟีดด้านที่มีลักษณะหักมุมด้วยน็อตสกรูที่มากับชุดกล่อง LNB ใช้ไขควงขันน็อตให้พอตึง ประกอบให้ครบทั้ง 
	การประกอบแขนฟีดเข้ากับใบจาน 
	นำชุดแขนฟีดมาประกอบเข้ากับใบจาน ใช้น็อตยึดที่มากับกล่องคอจาน ยึดให้ครบทั้ง 4 แขน 
	ใช้ประแจเบอร์ 10 และ 11 ขันให้แน่น
	ตรวจสอบความสมดุลของตำแหน่งแขนฟีด โดยให้แขนฟีดทั้ง 4 กางออกเป็นเครื่องหมายบวก 
	จากนั้นขันน็อตยึดให้แน่นด้วยประแจเบอร์ 10 ทุกตัว
	การติดตั้ง LNB
	ให้สังเกตตัวเลขบน LNB ที่ 240 
	ใช้ปากกาลากเส้นจาก 240 ลงมาตามแนวความสูงของทรงกระบอก
	นำด้านที่เป็นก้น LNB ประกอบเข้ากับสกาล่าร์ริงค์ โดยยื่นส่วนก้น LNB เลยส่วนล่างของสกาล่าร์ริงไป 2 เซนติเมตร 
	หันเส้นที่ขีด มาไว้ให้ตรงกับตำแหน่งหัวน็อตสำหรับยึด LNB 
	ใส่น็อตยึด LNB และใช้ไขควงแฉกขันน็อตให้แน่น
	การประกอบคอจาน
	ทำการประกอบแผ่นเพลทสำหรับรองรับจานเข้ากับคอจานเข้าด้วยกัน
	ติดตั้งน๊อตปรับก้มเงย
	ประกอบห่วงรัดเสาเข้ากับตัวคอจาน
	การประกอบชุดคอจานเข้ากับชุดใบจาน
	ทำการปลดน็อตที่ยึดแผ่นปิดก้นจานออก
	จับใบจานตั้งขึ้นในแนวดิ่ง
	สังเกตแนวตัวเลข 240 หรือหัวน็อตยึด LNB ต้องหันลงพื้นดิน  ด้วยการหมุนใบจาน
	นำชุดคอจานมาประกอบที่ก้นจาน โดยให้สกรูยาวหรือน็อต ก้มเงย อยู่ด้านบนและจับให้ล่องทั้ง 4 ของคอจานสวมเข้ากับก้านจานพอดี
	นำแผ่นปิดก้นจานและน๊อตจานมาประกอบด้านตรงข้าม
	ยึดทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน และขันน็อตด้วยประแจเบอร์ 14 ให้แน่น
	การปอกสายนำสัญญาณ
	ใช้คีมปอกสายในการปอก
	รวบชีลด์ไปด้านหลังทั้งหมด �ระวังอย่าให้ชีลด์ไปแตะกับทองแดง
	สวม F-Type ให้ทับส่วนที่เป็นชีลด์พอดี
	ใช้คืมบีบ F-Type ให้แน่น
	ทำแบบเดียวกันในปลายสายทั้ง 2 ด้าน
	ทำการต่อสายนำสัญญาณด้านหนึ่งเข้าที่หัว LNB 
	จัดสายให้เรียบร้อยและปิดหมวกจาน
	ประกอบชุดจานกับเสาตั้งจาน
	ยกจานขึ้นไปสวมกับเสา ให้ห่วงรัดเข้าที่ปลายเสา
	ยึดน็อตคอจานทุกตัวโดยใช้มือหมุนและตามด้วยประแจเบอร์ 13 พอแน่น
	 ติดตั้งเครื่องรีซีฟเวอร์เพื่อปรับจานรับสัญญาณ
	ตั้งทีวีและเครื่องรีซีฟเวอร์ใกล้กับจุดติดจาน อยู่ในระยะที่มองเห็นขณะปรับจานหาสัญญาณ
	นำปลายสาย RG 6 อีกด้าน มาต่อเข้ากับหลังเครื่องรีซีฟเวอร์ที่จุด LNB IN 
	นำสาย AV ปลายด้านหนึ่งต่อเข้าหลังเครื่องรีซีฟเวอร์ ตามสีที่ปรากฏตำแหน่ง VEDIO และ AUDIO L/R
	นำปลายสาย AV ด้านที่เหลือต่อเข้ากับทีวี ตามสีที่ปรากฏอยู่ที่ทีวี ในช่อง AV IN
	ทำการเปิดทีวีและเครื่องรีซีฟเวอร์  ปรับTVให้รับสัญญาณทาง AV
	เปิดไว้ที่ช่อง PSI CH ลำดับที่ 7 จากนั้นกดปุ่ม INFO เพื่อดูสถานะของระดับคุณภาพสัญญาณ
	การปรับหาสัญญาณ ประกอบด้วยการปรับ 2 ส่วน ได้แก่มุมก้มเงย และ มุมส่าย
	การปรับมุมก้มเงย
	ทำการคาริเบทตัววัดมุม โดยใช้มือบิดส่วนที่เป็นตัวเลขด้านใน สังเกตที่มาร์คสามเหลี่ยมต้องไปอยู่ตำแหน่งตรงกับเลข 0 ที่เป็นตัวเลขส่
	นำตัววัดมุมส่วนที่เป็นแถบแม่เหล็กไปเกาะไว้ตำแหน่งใต้คอจาน
	ทำการปรับคอจานให้ก้มลง หรือ เงยขึ้น ขณะเดียวกันให้สังเกตเข็มที่ตัววัดมุมต้องชี้ที่ตัวเลขของมุมก้มเงยในแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นท
	การปรับมุมส่าย
	ทำการคาริเบทเข็มทิศ โดยหมุนตัวเลข 240 บนแถบสีส้มให้ตรงกับแนวลูกศรที่ชี้ไปด้านหน้าของเข็มทิศพอดี
	วางเข็มทิศไว้บนฝ่ามือ ลัษณะของเข็มทิศจะขนานกับพื้น
	กำหนดทิศเหนือ ทิศใต้ โดยหันตัวเข็มทิศ ให้สังเกตที่เข็มสีแดงต้องชี้ที่ N ขณะเดียวกัน เข็มสีดำต้องชี้ที่ S 
	ให้สังเกตลูกศรที่ชี้ไปด้านหน้าของเข็มทิศว่าชี้ไปทิศทางใด เราต้องค่อยๆหันหน้าจานไปทิศทางนั้นให้พอดี
	จากนั้นให้สังเกตที่TV ดูสถานะของคุณภาพสัญญาณว่ามีระดับแถบสีและค่าเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยัง
	สัญญาณขึ้นแล้วให้ปรับแบบละเอียดทั้งส่ายและก้มเงยหน้าจานจนได้สัญญาณแรงที่สุด
	เมื่อได้ระดับที่สูงแล้วให้ขันน็อตทั้งน็อตยึดมุมก้มเงย และน็อตยึดมุมส่ายพอแน่น 
	เปลี่ยนช่องรายการเป็นช่องที่ส่งสัญญาณอ่อน เช่น  Gang Cartoon, FAN, FTV, BVN ช่องรายการดังกล่าว ช่องใดที่ภาพเกิดสะดุดเป็นโมเสธ 
	ให้ทำการปรับแบบละเอียดทั้งส่ายและก้มเงยหน้าจานอีกครั้งจนได้สัญญาณแรงที่สุด
	เมื่อระดับสัญญาณแรงขึ้นและภาพเป็นปกติแล้ว ให้ใช้ประแจล็อคน๊อตทุกตัวให้แน่น 
	กรณีล็อคมุมส่ายให้ขันน็อตคอจาน ซ้าย/ขวา ลงแรงทีละนิดไม่ต้องมาก ขันน็อตแบบสลับฟันปลาจนแน่นครบทุกตัวขณะล็อคสังเกตสัญญาณไปด้วยอย่
	การเก็บสายนำสัญญาณแบบให้เรียบร้อย
	ทำการเก็บสายนำสัญญาณเข้ากับแขนฟีดและก้านจานโดยใช้เคเบิ้ลทาย
	เดินสายนำสัญญาณในบ้านควรใช้กิ๊บตอกสาย สีดำหรือสีขาว เลือกใช้ตามสีผนังบ้าน 
	ส่งมอบงานและแนะนำวิธีการใช้งาน
	ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสวยงามของงานติดตั้ง
	เตรียมความพร้อมให้กับเครื่อง O2 ด้วยการ กลับค่าสู่โรงงาน หรือ Factory Default และการ OTA จูนช่องรายการใหม่ๆ อัตโนมัติ
	แนะนำวิธีการใช้งาน เช่น การเปลี่ยนช่องรายการ ด้วยการกดปุ่มตัวเลข ,การกดปุ่ม OK เลือกข้ามช่อง, การลด/เร่งเสียง, การปิดเสียง, กา

