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บทคัดย่อ 
การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปส าหรับติดตั้งใช้งานในรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่โดยติดตั้ง

สายอากาศแบบหลายต้นท างานร่วมกันด้วยเทคนิคไมโมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความแรงในการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจากสถานีส่งที่ส่งสัญญาณจากแหล่งเดียวแบบรอบทิศทาง การใช้สายอากาศด้านรับหลายต้น
เพื่อรับสัญญาณจากหลายทิศทางเพื่อให้เกิดการรวมสัญญาณด้านภาครับให้สูงขึ้น เป็นระบบสื่อสารระหว่างกันที่
ไม่ต้องเพิ่มสถานีทวนสัญญาณหรือเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กว้างขึ้น ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการใช้สายอากาศไมโครสตริป
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปท าการติดตั้งให้ท างานร่วมกันแบบหลายต้นในรถยนต์โดยสารส าหรับรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินในพื้นที่ จังหวัดระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยจะท าการติดตั้ง
สายอากาศจ านวน 4 ต้น สายอากาศถูกติดตั้งที่ต าแหน่งต่างๆ ของตัวรถให้มีระยะห่างกันที่ 8 ความยาวคลื่น 
เช่ือมต่อสัญญาณมายังกล่องแปลงสัญญาณที่ติดตั้งอยู่หน้ารถท าหน้าที่รวมสัญญาณเพื่อแสดงผลสู่จอเครื่องรับ
โทรทัศน์ในรถยนต์ การทดลองจะใช้เส้นทางระหว่างตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะทางห่าง
จากสถานีส่งประมาณ 30 กิโลเมตร เนื่องจากในบางพื้นที่ของเส้นทางเดินรถเป็นจุดบอดของสัญญาณจึงต้องเพิ่ม
จ านวนสายอากาศภาครับ ผลการวัดและทดสอบสัญญาณเมื่อติดตั้งสายอากาศแบบไมโมจ านวน 4 ต้น พบว่า
ระดับความแรงสัญญาณด้านทิศเหนือ 64.3 เดซิเบล ทิศตะวันออก 67.4 เดซิเบล ทิศตะวันตก 63.9 เดซิเบล และ
ทิศใต้ของตัวเมืองระยอง 62.9 เดซิเบล แสดงให้เห็นว่าคุณภาพสัญญาณโดยเฉลี่ยของระดับสัญญาณโทรทัศน์ที่
ติดตั้งสายอากาศด้านรับด้วยระบบไมโมมีค่าระดับดีมาก ระหว่าง 80-100% ตลอดเส้นทาง แสดงให้เห็นว่าระบบ
ไมโมนี้สามารถน าไปติดตั้งแทนระบบดาวเทียมที่ติดตั้งใช้งานในรถอยู่ปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณอ่อน 
ค าส าคัญ: สายอากาศไมโครสตริป การรับสัญญาณระบบไมโม สายอากาศติดรถยนต์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล 
 

Abstract 
The designing and implementation of multiple microstrip antennas by Multi Input Multi 

Output (MIMO) technique for using in a vehicle provide more reliability and increases capacity of 
getting digital TV signals from the transmission station which transmits the omnidirectional signal. 
Using multiple antennas for multi-directional signal reception is to combine and strengthen the 
signal. It is a communication system without necessary of adding more repeater station or 
expanding bandwidth channel. This research focuses on implementation of the invented-
microstrip antenna in a bus, using Multi Input Multi Output technique for digital TV signal 
reception in the area of Mab Ta Put Industrial Estate-Rayong province. The 4 antennas are 
installed at 4 various positions in the bus at the distance of 8 lambda (λ) connecting the signal to 
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the converter box installed in front of the bus. The signals are combined and displayed on the 
television. This research uses the route between the downtown of Rayong province to Mab Ta 
Put Industrial Estate, the distance is approximately 30 km. However, in some areas of the route is 
the weak of the signal, therefore the more antennas are installed. The result of measurement 
and testing of the signal reception after the 4 antennas are installed shows the signal strength at 
64.3 dB in the north of Rayong downtown. From the downtown to east the signal strength is 67.4 
dB, to the west is 63.9 dB and to the south is 62.9 dB. The average signal reception quality of the 
MIMO technique stands at a very good level between 80 – 100% all along the route. There for 
the MIMO system will implement replace the satellite system each solve weak signal reception. 
Keywords: micro strip antenna, multi input multi output (MIMO) system, antenna for in-vehicle 
digital television 
 

บทน า 
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลตั้งแต่ปี 2556 

เป็นต้นมา โดย กสทช. ได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายหลักและสถานีโครงข่ายเสริม (MUX) (Fisher, 2007) เพื่อให้
ครอบคลุมทั่วประเทศรวม 39 โครงข่าย ขณะนี้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลทีวีครอบคลุมพื้นที่ราว 85% ของ
ประเทศ  การติดตั้งสายอากาศที่บ้านเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้บริโภคนั้น จะสะดวกเพราะเป็นการ
ติดตั้งใช้งานอยู่กับที ่ แต่ส าหรับกลุ่มผู้ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ในรถยนต์ของผู้โดยสารขณะเดินทางใน
สภาพการจราจรที่ติดขัดที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานานๆ จะสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดกับ
ปัญหาการจราจร อีกทั้งได้รับทั้งสาระและความบันเทิง ปัญหานี้จึงเป็นเป้าหมายที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ  การ
ออกแบบสายอากาศให้รับสัญญาณโทรทัศน์ในขณะรถเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงแล้วน าไปติดตั้งรับ
สัญญาณร่วมกันแบบหลายต้นให้สายอากาศท างานร่วมกันแบบ MIMO เป็นหลักการท างานรวมสัญญาณแบบ 
diversity (Paulraj et al., 2004) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับความแรงสัญญาณได้ 

ในการใช้สายอากาศรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมของระบบสื่อสารซึ่งสัญญาณที่รับได้มาจากหลาย
ทิศทางเนื่องจากการสะท้อนของสัญญาณที่ส่งออกมาไปสะท้อนกับวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น อาคาร ตึก 
ต้นไม้ ภูเขาจะท าให้เกิดสัญญาณ Interference Signal หรือสัญญาณรบกวนจากแหล่งสัญญาณอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่
สัญญาณที่ต้องการจะรับ แต่ได้สอดแทรกเข้ามากับสัญญาณที่ต้องการใช้งานจริง ท าให้เกิดสัญญาณประวิงเวลา
แบบแพร่แผ่ออก Delay Spread Signal (Vargas et al., 2012) การประวิงเวลาของสัญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อม ที่สัญญาณมาถึงทางด้านรับ มีมากกว่าหนึ่งเส้นทาง เนื่องจากการสะท้อนของสัญญาณกับวัตถุ
ต่างๆ เช่น ตึก อาคาร บ้านเรือน ภูเขา ต้นไม้ เป็นสัญญาณที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่ถึงปลายทางไม่พร้อมกัน 
การแก้ปัญหาดังกล่าวจะใช้หลักการที่เรียกว่า Diversity Gain เป็นการใช้ประโยชน์จากสัญญาณ ท่ีสะท้อนมาใน
ทิศทางที่ต่างๆ กัน น าสัญญาณเหล่านั้นมารวมกันแล้วขยายสัญญาณทั้งหมดพร้อมกัน ท าให้ระบบมีโอกาสรับ
สัญญาณได้มากขึ้น และหากน าสัญญาณเหล่านั้นมาวิเคราะห์รวมกันจะท าให้ได้ ระดับสัญญาณที่แรงหรือมี
คุณภาพดีขึ้น (Viwanathan, 2014) ในการรับ-ส่งสัญญาณระบบไร้สายดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 

1. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ SISO (Single Input Single Output) ระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้
สายอากาศต้นเดียวท้ังในด้านส่งและด้านรับ    

2. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ SIMO (Single Input Multiple Output) ระบบสื่อสารที่ใช้สายอากาศ
ด้านส่งต้นเดียวและใช้สายอากาศด้านรับแบบหลายต้น 

3. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ MISO (Multiple Input Single Output) ระบบสื่อสารที่ใช้สายอากาศ
ด้านส่งหลายต้นและใช้สายอากาศด้านรับแบบต้นเดียว 

4. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ MIMO (Multiple Input Multiple Output) ระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้
สายอากาศหลายๆ ต้นในด้านส่งหรือด้านรับด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 
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สายอากาศเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการรับส่งสัญญาณผ่านอากาศในระบบสื่อสาร  (Viwanathan, 
2014)  โดยทั่วไปมักจะใช้สายอากาศเพียงต้นเดียวในการรับและส่งสัญญาณ เรียกว่าระบบ SISO สายอากาศ
ประสิทธิภาพสูงจะถูกน ามาใช้เพื่อช่วยในการประมวลสัญญาณในเชิงพื้นที่ โดยการใช้สายอากาศหลายๆ ต้น
ทางด้านส่งหรือด้านรับ ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ระบบนี้ถูกเรียกว่าระบบ MISO หรือ SIMO ในช่วงปี ค.ศ.
2000 (พ.ศ.2553) เป็นต้นมา การใช้งานสายอากาศฉลาด (Smart antenna) ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น โดยการใช้
สายอากาศหลายๆ ต้น ท้ังในด้านส่งและด้านรับของสัญญาณ ระบบนี้มีช่ือเรียกเฉพาะว่าระบบ MIMO การใช้
สายอากาศฉลาดแบบปรับตัวได้ที่ให้อัตราขยาย ท้ังในสภาพแวดล้อมท่ีสายอากาศรับสัญญาณโดยตรง และใน
สภาพแวดล้อมที่รับสัญญาณสะท้อนแบบหลายคลื่นวิถี ซึ่งท าให้ความจุของช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) มีค่าใกล้เคียงกัน ในการ
ท าศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระบบสื่อสารไร้สายแบบ Multi Input Multi Output : MIMO เหตุผลเนื่องจากสถานีส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาตรฐาน DVB-T2 (Fisher, 2007) จะติดตั้งสายอากาศแบบหลายต้นบนเสาส่ง
สัญญาณทั้งสถานีหลักและสถานีเสริมเป็นการส่งในระนาบขนานกัน  (Array) วางแนวระนาบกับพื้นดิน E-
Plane การติดตั้งสายอากาศแบบรอบเสาสง่เพื่อให้สัญญาณจากเครือ่งส่งสามารถแพร่กระจายคลื่นออกรอบตัว
ในทุกทิศทาง  

เนื่องจากระบบ MIMO เป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความเร็ว ระยะทาง เสถียรภาพ และการใช้
ทรัพยากรความถี่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพในระบบสื่อสารไร้สาย  ระบบ MIMO (Paulraj et al., 
2004) จึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยี ที่ถูกพิจารณาให้บรรจุอยู่ในมาตรฐาน  IEEE 802.11n    ซึ่งเป็นมาตรฐานใน
กลุ่ม 802.11 สามารถรองรับการส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็วสูงถึง 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ด้วยคุณสมบัติ
ของ MIMO จะช่วยปรับปรุงความสามารถของระบบเครือข่ายที่มีอยู่ตามมาตรฐาน 802.11a/b/g ได้ 
สายอากาศแบบ MIMO จึงถูกออกแบบให้รับสัญญาณได้รอบตัว สามารถใช้เพื่อปรับปรุงผลประสิทธิภาพของ
ระบบไร้สาย ถูกน าไปประยุกต์ใช้หลากหลายระบบ เช่น Wi-Fi WiMax Cellular RFID Ultra-Wideband 
GPS และ ระบบวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ตัวอย่างการใช้สายอากาศแบบ MIMO  นิยมใช้งานกัน
มากในสถานท่ีเปิดทั่วไป เช่น ติดตั้งในร้านกาแฟ ติดตั้งภายในอาคารเพื่อกระจายสัญญาณเป็นการใช้งานรับ -
ส่งสัญญาณระบบ Wi-Fi  เพราะเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศท าให้ประหยัดพลังงานยืดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ขยายพื้นที่ครอบคลุมที่กว้างขึ้นและท าให้ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูงขึ้น ปรับปรุงเสถียรภาพ
ของระบบให้ดีขึ้น วิธีการการน าประโยชน์จากสัญญาณที่สะท้อนมาในทิศทางที่ต่างๆ กัน ท าให้สายอากาศ   
แต่ละต้นสามารถรับสัญญาณในทิศทางต่างๆ กันได้มากขึ้น (ภาคภูมิ และ สุรพล, 2537) จ าเป็นต่อระบบที่
ต้องการคุณภาพของการบริการ (Quality of Service: QoS) สูง เช่น บริการ VoIP เป็นต้น ระบบสามารถลด
สัญญาณแทรกจากระบบอื่นโดยเฉพาะระบบสื่อสารที่ใช้งานในย่านความถี่ท่ียังไม่ได้รับการอนุญาตและยังไม่มี
การควบคุมสัญญาณแทรกสอด ลดสัญญาณแทรกที่ข้ามไปรบกวนระบบอื่นๆ และสามารถเพิ่มความจุของ
ช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อ โดยการใช้ระบบ MIMO แบบสลับสัญญาณเชิงพื้นที่ 
ทฤษฎีส่วนเกี่ยวข้อง 

สถานีสง่สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดนิเป็นการส่งแบบ Multi Input Multi Output 
: MIMO (Viwanathan, 2014) ดงัภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณจากสถานสี่งสัญญาณแบบ MIMO 

𝒙 

𝒚 
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Multi Input Multi Output: (MIMO) System 

 
 

 
MIMO from Channel perspective 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห ์Matrix สมการ แบบ MIMO 
 

การประยุกต์ใช้เทคนิค MIMO ตามภาพที่ 2 ก าหนดให้    เป็นสายอากาศด้านส่งและ   เป็น
สายอากาศด้านรับ เป็นการรับส่งแบบ directivity หากเมื่อใดเกิดสัญญาณด้านส่งและด้านรับเกิดการสะท้อน
ของสัญญาณขึ้นต้องใช้การแก้สมการแบบ Matrix โดยก าหนดให้ h1 เป็นค่าการส่งผ่านสัญญาณระหว่าง
ช่องสัญญาณของสายอากาศด้านส่งต้นที่ 1= h11 และสายอากาศต้นที่ 2  = h12 จนถึงสายอากาศต้น …..hnn 
ในขณะเดียวกันสายอากาศด้านรับที่รับสัญญาณโดยตรงจาก h11 จะได้ค่า h11·h11 ส่วนสายอากาศด้านรับต้นที่ 
2 ที่รับสัญญาณจากสายอากาศด้านส่งต้นที่ 1 จะได้ h21 และสายอากาศด้านรับต้นที่ 3 จะได้ h31 จนถึงต้น
สุดท้ายคือ hnn สุดท้ายจะได้สมการช่องสัญญาณ channel matrix dimension (Viwanathan, 2014)        

  = hx + n     …….…….(1) 
จากสมการที่ (1) แสดงให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีหลักการรับส่งสัญญาณแบบ MIMO จะเป็นการท างาน

ร่วมกันของสายอากาศแบบหลายต้นทั้งด้านภาคส่งและภาครับโดยใช้การผสมสัญญาณแบบ  Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing หรือ OFDM ซึ่งเป็นการผสมสัญญาณแบบตั้งฉากซึ่งกันและกันเมื่อ
สัญญาณทับซ้อนกันท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณให้สูงขึ้นและไม่เกิดการรบกวนกันซึ่งเป็นข้อดีของการ
ผสมสัญญาณระบบ OFDM ที่กล่าวมาข้างต้น การ matrix ช่องสัญญาณ r = channel matrix dimension
ด้านภาครับ และ  t = vector dimension ด้านส่ง  

 
  ภาพที่ 3 การวิเคราะห ์Matrix ช่องสัญญาณ                                                         
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบ MIMO ติดตั้งในรถโดยสารขนาดใหญ่รับ

สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในพื้นที่ต่างจังหวัด 
2. เพื่อวัดและทดสอบระดับความแรงสัญญาณในรถขณะเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

รับชมโทรทัศน์บนรถ 
3. เพื่อน าระบบ MIMO ติดตั้งในรถใช้งานแทนระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบัน 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ออกแบบสายอากาศไมโครสตริปด้วยโปรแกรม CST MWS เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานเป็นสายอากาศต้นแบบประสิทธิภาพสูงเพื่อน าไปติดตั้งรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในรถ
โดยสารขนาดใหญ่ การติดตั้งสายอากาศแบบ MIMO โดยใช้สายอากาศจ านวน 4 ต้นที่มีคุณสมบัติท างาน
ร่วมกันเพื่อให้รับสัญญาณได้รอบทิศ สายอากาศต้นแบบถูกน าไปท าการวัดและทดสอบหาคุณสมบัติของ
ค่าพารามิเตอร์ 3 ข้ันตอน คือ 

1. ติดตั้งสายอากาศวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Laboratory Test) 
2. ติดตั้งสายอากาศวัดภาคสนาม (Field Test) 
3. ติดตั้งในรถเพื่อทดสอบรับสัญญาณที่ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ในสภาพแวดล้อมต่างๆ (Drive Test) 

ขั้นตอนการออกแบบสายอากาศ 
คุณสมบัติของสายอากาศท่ีต้องการคือ ค่า Return loss <-10 dB, VSWR มีค่าใกล้ 1:1, อัตราขยาย

ไม่ต่ ากว่า 6 dB, ค่า Input Impedance ใกล้เคียง 75 Ω และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแบบรอบทิศ 
เริ่มต้นออกแบบสายอากาศด้วยโปรแกรม Mat lab ค านวณหาพื้นที่ Patch เพื่อให้ได้ค่า Input Impedance  
ให้ใกล้เคียง 75 โอห์ม และให้ได้ Bandwidth กว้างมากที่สุด จากนั้นจะใช้โปรแกรม CST MWS ออกแบบ
เส้นลายวงจรสายอากาศแบบขดวกวนลงบนแผ่นปริ๊นท์ PCB FR-4 ขนาดความหนา 1.6 มม. (ภาพที่ 4) การ
ใช้โปรแกรม CST-MWS ช่วยออกแบบและปรับแก้ไขจนได้ค่า Return Loss, Voltage Standing Wave 
Ratio, Input Impedance และ Radiation Pattern (ภาพที่ 5-7) ของสายอากาศให้มีค่าเหมาะสมที่สุด
ตามที่ต้องการ โดยมีรายละเอียและขนาดสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที ่4 ผลการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ 



วารสารวิชาการ ปขมท. 6(3): 46-56  ธีรพงษ์ ประทุมศิร ิและ ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักด ี
 

 51 
 

 
ภาพที่ 5 ค่า Return loss (S11) จากการออกแบบที่ดีท่ีสดุ = -30 dB ที่ความถี่กลาง 620 MHz. 

  

 
ภาพที่ 6  ค่า Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) จากการออกแบบท่ีดีที่สุด = 1:1.5 

 

 
ภาพที่ 7 ค่า Radiation Pattern จากการออกแบบเป็นแบบรอบทิศตามที่ต้องการ 
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ภาพที่ 8 รายละเอียดและขนาดสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ 

 
การวัดและทดสอบสายอากาศ 4 ขั้นตอน 

การวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Lab Test) ท าการวัดสายอากาศต้นแบบด้วย
เครื่องมือวัด Network Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องวัดส าหรับวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญของสายอากาศ 
3 ค่า ได้แก่ ค่า Return loss (S11), ค่า VSWR และค่า Input Impedance (ภาพท่ี 9-11) 

 

 

ภาพที ่9 ค่า Return loss ตามมาตรฐานก าหนดไว้ท่ี -10 dB ผลการวัด -31.75 dB มีค่าดีกว่ามาตรฐาน 
 

 
ภาพที ่10 ค่า Voltage Standing Wave Ratio ก าหนดไว้ 1:1 ผลการวัด 1:1.175 มีค่าใกล้เคียงผลที่ออกแบบ 
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ภาพที ่11 ค่า Input Impedance ก าหนดไว ้75 Ω ผลการวัดได้ 76 Ω มีค่าใกล้เคียงผลที่ออกแบบ 

 
การวัดในภาคสนาม (Field Test) ติดตั้งสายอากาศบนดาดฟ้า ช้ัน 20 อาคารเจริญวิศวกรรมท า

การวัดสายอากาศทั้ง 2 ระนาบ คือวางแนวระนาบขนานพื้นโลก E-Plane และวางแนวตั้งฉากกับพื้นโลก H-
Plane ท าการวัดด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter เป็นการวัดระดับความเข้มของสัญญาณคลื่นที่
สายอากาศรับได้ในรูปแบบ Far Field จากสถานีส่งสัญญาณ อาคารใบหยก 2 ระยะทางประมาณ 5 กม. 
(ภาพที่ 12) วัดค่า Radiation Pattern และอัตราขยาย ได้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบรอบตัว 
(Omni Directional Radiation Pattern) อัตราขยายสายอากาศเปรียบเทียบกับ Standard Dipole  = 6 
dBd (ภาพท่ี 13) 

 

  
ภาพที ่12 การวัดในภาคสนาม (Field Test) รับสัญญาณจากสถานสี่งอาคารใบหยก 2  

 

 
ภาพที ่13 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น Radiation Pattern ทั้ง 2 ระนาบเป็นแบบรอบทิศตามที่ตอ้งการ 
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การติดต้ังสายอากาศบนรถรับ-ส่งพนักงาน ท าการติดตั้งสายอากาศไมโครสตริป จ านวน 4 ต้น 
(ภาพท่ี 14) ร่วมกับกล่องแปลงสัญญาณในต าแหน่งหน้าและกลางตัวรถโดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่งพนักงานของ 
บมจ. ATP 30 โดยก าหนดต าแหน่งของสายอากาศคู่หน้ามีระยะห่างกัน 4 ความยาวคลื่น (λ) สายอากาศคู่
หน้ากับคู่หลังมีระยะห่างกัน 8 ความยาวคลื่น (Fisher, 2007) จากนั้นทดสอบขับรถที่ความเร็ว 80 กม./ชม. 
ซึ่งเป็นความเร็วตามที่กฎหมายก าหนดรอบตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทดสอบระดับ
และคุณภาพสัญญาณที่รับได้ด้วยเครื่องวัด Field Strength Meter ที่ระยะทางห่างจากสถานีส่งเขายายดา
ประมาณ 30 กม. 

 

 
ภาพที ่14 ต าแหน่งระยะห่างในการติดตั้งสายอากาศ 4 ต้น ภายในตัวรถ 

 
วิเคราะหผ์ลการวัดและทดสอบ 

น าผลการวัดมาวิเคราะห์ระดับสัญญาณรอบตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ใน
เส้นทางการเดินรถรับ-ส่งพนักงานเป็นประจ าทั้งสี่ทิศของตัวเมือง การน าสายอากาศระบบ MIMO ไปท าการ
ติดตั้งรับสัญญาณดิจิทัลทีวี พบว่าสายอากาศสามารถรับสัญญาณได้เฉลี่ยที่ 60-70 dBµV สูงกว่าค่ามาตรฐาน 
45 dBµV ตลอดเส้นทางการเดินรถ (ภาพท่ี 16) 

 

 
ภาพที ่16 เส้นทางการเดินรถทดสอบสัญญาณซึ่งห่างจากสถานสี่งประมาณ 30 กม. 

1 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 17 Spectrum ระดับสัญญาณที่วัดได้รอบตัวเมืองระยอง, A=ระดับสัญญาณสี่แยกจันทร์อุดมด้านทิศ

เหนือ, B= ระดับสัญญาณแยกเนินส าลีด้านทิศตะวันออก, C= ระดับสัญญาณแยกหนองแฟบด้านทิศ
ตะวันตก, D=ระดับสัญญาณสี่แยกมาบยาด้านทิศใต้ 

 
สรุปผลการวัดและทดสอบสัญญาณด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter        วัดความแรงของ

สัญญาณรอบพื้นที่ จังหวัดระยองซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถของ บจม. ATP 30 ระยะทางเฉลี่ยห่างจากสถานีส่ง
สัญญาณเขายายดาประมาณ 30 กม. (ตารางที่ 1) โดยพิจารณาจากผลตามตารางพบว่า ระดับสัญญาณที่รับได้
สูงกว่าค่ามาตรฐานตลอดเส้นทาง 

  
ตารางที่ 1 ระดับสัญญาณพื้นที่ตามเส้นทางเดินรถ 

พื้นที่ ความแรงสัญญาณ
(Ch.Power) (dBµV) 

อัตราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน (C/N) (dB) 

อัตราส่วนค่าผิดพลาดการผสม
สัญญาณ (MER) (dB) 

ทิศเหนือ: สี่แยกจันทร์อุดม 64.3  22.3  18  
ทิศตะวันออก: แยกเนินส าลี 67.4  21.0  14.9  
ทิศตะวันตก: แยกหนองแฟบ 62.9  27.1  14.2  
ทิศใต้: สี่แยกมาบยา 70.5  34.1  17.3  
หมายเหต:ุ ค่ามาตรฐานความแรงสัญญาณต้องสูงกว่า 45 dBµV,    ค่ามาตรฐาน C/N ต้องสูงกว่า 15 dB 

 
สรุปผลการวิจัย 

การน าสายอากาศชนิด ไมโครสตริป จ านวน 4 ต้นติดตั้งร่วมกับ Set top box ในรถยนต์โดยสาร
ส าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Multi Input Multi Output: MIMO โดยให้
สายอากาศท าหน้าที่รวมสัญญาณแบบ diversity โดยใช้สายอากาศภาครับ จ านวน 4 ต้น สายอากาศแต่ละต้น
ถูกออกแบบให้รับสัญญาณแบบรอบตัว เทคโนโลยีการรวมสัญญาณด้วยวิธี Digital Signal Processing (DSP) 
ภายในเครื่องรับ Set top box จะท าให้สัญญาณเพิ่มความแรงขึ้นเป็นหลักการชดเชยสัญญาณ โครงการวิจัยนี้

A B 

C D 
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มุ่งเน้นตอบโจทย์การรับสัญญาณโทรทัศน์ในรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถยนต์ที่วิ่งทางไกลหรือวิ่ง
ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีภูมิประเทศสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดินขณะรถยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการออกแบบสายอากาศ
ประสิทธิภาพสูงใช้งาน  การทดสอบโดยติดตั้งสายอากาศพร้อมชุดรับสัญญาณกับรถบัสรับ-ส่งพนักงานขนาด 
30 ท่ีนั่งของ บมจ. ATP 30 ที่ว่ิงรับ-ส่งระหว่าง มาบตาพุด กับตัวเมืองระยองระยะทาง 30 กม. พบว่า ระดับ
สัญญาณที่รับได้  80-100% ตลอดเส้นทาง อีกท้ังค่าพารามิเตอร์ของค่าความแรงช่องสัญญาณ (Ch.Power) ที่
วัดได้เฉลี่ยสูงกว่า 60 dBµV   ค่าความแรงสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (C/N) สูงกว่า 20 dB ในการรับ
สัญญาณรอบพื้นที่ในทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของ จังหวัดระยอง   

จากผลการวัดและทดสอบด้านเทคนิคแสดงให้เห็นได้ว่าการน าสายอากาศท่ีออกแบบและสร้างขึ้นไป
ติดตั้งระบบ MIMO โดยติดตั้งสายอากาศ 4 ต้น สามารถแก้ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากถูกออกแบบให้รับสัญญาณแบบรอบตัวไม่ว่าสัญญาณจะสะท้อนมาจากทิศทาง
ไหนก็ตาม การติดตั้งชุดสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบนี้จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานแทน
ระบบชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบโดม ที่ปัจจุบันติดตั้งบนหลังคารถที่มีราคาสูง อายุการใช้งานสั้นและ
สัญญาณภาพค้างและขาดหายเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมเนื่องจากดาวเทียมระบบ Ku-Band ที่ติดตั้งบน
หลังคารถใช้ความถี่สูง 12-14 GHz. จึงท าให้เกิดการลดทอนสัญญาณสูงตาม เมื่อรถวิ่งผ่านอาคารสูง ลอดใต้
สะพานลอย ต้นไม้ใหญ่ สายไฟฟ้าแรงสูงหรือสภาพอากาศมืดครึ้ม จะรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ได้ในขณะที่
ดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินใช้ความถี่ย่าน 510-790 MHz. จึงไม่มีปัญหาในการรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมดังกล่าว    
ส าหรับสายอากาศที่จ าหน่ายในท้องตลาดได้แก่สายอากาศหนวดกุ้งจะมีอัตราขยายต่ า สายอากาศที่มี
อัตราขยายสูง เช่น สายอากาศยากิหรือเสาก้างปลาถูกออกแบบส าหรับติดตั้งรับสัญญาณอยู่กับที่ เช่น หลังคา
บ้านเพราะต้องปรับทิศทางด้านหน้าสายอากาศไปหาสถานีส่งจึงไม่เหมาะส าหรับน ามาติดตั้งใช้งานในรถ 

ปัญหาข้อจ ากัดในการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินในปัจจุบันคือ โครงข่ายการเช่ือมโยงสัญญาณ
ของผู้ให้บริการทั้ง 5 โครงข่าย (MUX) ที่ทั่วประเทศมีจ านวน 39 โครงข่ายยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ท าให้
บางพื้นที่ยังไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีได้ กสทช. จึงควรเร่งขยายโครงข่าย (MUX) เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับชมรายการดิจิทัลทีวีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
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