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บทคดัย่อ 
 การใชง้านโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนัมีแนวโนม้มากข้ึน อนัเน่ืองมาจากความหลากหลาย
ของบริการ เช่น สามารถรับไดห้ลายช่องทาง รับชมยอ้นหลงัได ้มีบริการวิดีโอออนดีมาน และอ่ืนๆ แต่บางคร้ัง
ผูช้มมกัจะประสบปัญหาการรับชมท่ีไม่ต่อเน่ืองหรือปัญหาการหมุนโหลด (Loading issue) เม่ือรับชมผา่นกล่อง
รับสัญญาณหรือ Set-top-Box (STB) และเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ Wireless 
LAN ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ีคือการเช่ือมต่อท่ีไม่เสถียร หรือเม่ือเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ย Wireless 
LAN ท่ีมีระยะห่างมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากคุณภาพของสายอากาศท่ีติดมากบักล่องรับสัญญาณ มีประสิทธิภาพไม่
ดีพอเน่ืองจากอตัราการขยายท่ีต ่า 

 การออกแบบและพฒันาสายอากาศไมโครสตริปส าหรับยา่นความถ่ี 2.4 GHz เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การรับชมท่ีมกัเกิดปัญหาการหมุนโหลด จากสายอากาศเดิมท่ีติดมากบักล่อง STB โทรทศัน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
หรือ IPTV ยี่ห้อ Geniatech รุ่น MPA 108 ซ่ึงผู ้ชมมักพบปัญหาหมุนโหลด Buffer บ่อยคร้ัง เม่ือเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตดว้ย Wireless LAN (WiFi) และ มีระยะห่างจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ Access 
point ประมาณ 4 เมตรข้ึนไป จนถึง 8 เมตร   ในขณะเดียวกนัถา้ผูช้มท าการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยสาย ผูช้มจะ
พบปัญหาหมุนโหลดนอ้ยมากหรือแทบไม่พบเลย 

 
1. บทน า 

 ระบบโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol Television) หรือ IPTV คือการแพร่ภาพโทรทศัน์
รูปแบบหน่ึง โดยส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพและเสียงจะถูกส่งผ่านเครือข่าย
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วทิยาลยันวตักรรมดา้น
เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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อินเทอร์เน็ต ต่างจากแบบเดิมๆ ท่ีเราคุน้เคยกนั คือ ภาพและเสียงจะถูกส่งผ่านอากาศ ไม่ว่าจะเป็นระบบจาน
ดาวเทียม หรือระบบทีวภีาคพื้นดินท่ีใชเ้สาอากาศรับสัญญาณ การแพร่ภาพโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ตหรือระบบ 
IPTV คือการส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นแบบดิจิตอล ซ่ึงจะมีคุณภาพดีกวา่ ชดักวา่ ทีวรีะบบอนาล็อกแบบเดิม 
และยงัสามารถหยดุรับชมไดช้ัว่คราว (Pause) และยงัสามารถรับชมยอ้นหลงัได ้(Time shift) โดยท่ีเราไม่ตอ้งรอ
เวลาตามตารางออกอากาศเหมือนระบบทีวีปกติ , มีผงัรายการแสดง เวลา รายละเอียดของรายการนั้ นๆ 
นอกจากนั้น IPTV ยงัมีบริการภาพยนตร์ตามสั่ง (Video on demand) เพียงแค่เลือกภาพยนตร์ท่ีเราตอ้งการรับชม 
ก็สามารถรับชมไดท้นัที 

 
 

ภาพที ่1 แสดงตวัอยา่งปัญหาหมุนโหลดในบริการ IPTV 
 
 ถึงแมร้ะบบการแพร่ภาพโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีขอ้ดีมากเพียงใดก็ตาม แต่การส่งเน้ือหา
รายการหรือคอนเทนต ์(Content) ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งส่งผา่นโครงข่ายอินเทอร์เนต ดงันั้น ขอ้จ ากดัของระบบ IPTV 
ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากปัญหาของโครงข่าย ถา้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือช้าลง อาจท าให้การรับชมขาดเป็นช่วง
หรือรับชมไม่ได ้และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัของคือปัญหาการรับชมขาดช่วงหรือหมุนโหลดเม่ือเช่ือมต่อผา่น
ทางเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN ซ่ึงในปัจจุบนับา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่ไม่ไดอ้อกแบบส าหรับสายแลนไว ้
จึงจ าเป็นตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเขา้กบักล่องรับสัญญาณหรือ Set-top-Box (STB) และเช่ือมต่อเครือข่ายอิน
เทอร์เนตผา่น Wireless LAN เม่ือกล่องรับสัญญาณอยูห่่างจากแอคเซสพอยตม์าก หรือวางอยูค่นละชั้นมกัจะพบ
กบัปัญหาการรับชมขาดช่วงหรือหมุนโหลด หรือแมอ้ยูช่ั้นเดียวกนั แต่มีกระจกกนัหรือมีก าแพงกีดขวางก็อาจ
เกิดปัญหาดงักล่าวได ้
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 ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี โดยจะท าการพฒันาประสิทธิภาพของสายอากาศ ท่ีอยูใ่น
กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนจากสายอากาศเดิมท่ีติดตั้งมาจากโรงงาน 
โดยเลือกสายอากาศแบบไมโครสตริป เน่ืองจากเป็นสายอากาศท่ีมีน ้าหนกัเบาขนาดเล็ก สามารถติดตั้งลงไปใน
กล่องโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 ศึกษาคุณลักษณะของสายอากาศแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งในกล่องรับสัญญาณ
โทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ต ยีห่อ้ GENIATECH รุ่น MPA108 
 2.2 ออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริป ย่านความถ่ี 2.4 GHz เพื่อกล่องรับสัญญาณ
โทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ต ยีห่อ้ GENIATECH รุ่น MPA108 
 

         
 

ภาพที ่2 แสดงกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ตยีห่อ้ GENIATECH รุ่น MPA108 และสายอากาศเดิม
ท่ีติดตั้งจากโรงงาน 

 
3. วธิีด าเนินงานวจิัยและอปุกรณ์ 
 รูปแบบการทดสอบงานวิจยัการออกแบบและพฒันาสายอากาศแบบไมโครสตริป ส าหรับกล่องรับ
สัญญาณโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ต มีรายการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการทดสอบและพฒันาระบบดงัน้ี 
 3.1 วธีิด าเนินงานวจิยั 
           ในการวิจยัคร้ังน้ีจะออกแบบสายอากาศโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหารูปแบบและอตัราขยายท่ี
เหมาะสมก่อน หลงัจากนั้นจึงจะท าการสร้างช้ินงานตน้แบบ และทดสอบเปรียบเทียบกบัสายอากาศรูปแบบอ่ืน 
รวมไปถึงสายอากาศท่ีมีขายในทอ้งตลาด 
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 3.2 อุปกรณ์ในการทดสอบระบบ 
 รายละเอียดอุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

       3.2.1 Hardware  
 3.2.1.1 Router + Access Point TP-Link รุ่น TD-W8968 ท่ีท างานในยา่นความถ่ี 2.4 GHz 

ตั้งค่าเป็น 802.11G มีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ต ่ากวา่ 20 Mbps 
   3 . 2. 1 . 2  ก ล่ อ ง รับสัญญ าณโทรทัศ น์ ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ยี่ ห้ อ  GENIATECH                              
รุ่น MPA108 
  3.2.1.3 เคร่ืองรับโทรทศัน์สีหรือจอมอนิเตอร์ 
  3.2.1.4 เคร่ืองมือวดัสายอากาศ Network Analyzer ยีห่อ้ HEWLETT PACKARD รุ่น HP 
87533 
        3.2.2 Software 
  3.2.2.1 Android Application Wi-Fi Analyzer  
   3.2.2.2 Software ส าหรับออกแบบสายอากาศ 
 3.3 การออกแบบสายอากาศดว้ยซอร์ฟแวร์จ าลอง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช้ซอร์ฟแวร์จ าลองสายอากาศ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัวิจยัโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดความถ่ีในการท างานท่ี 2.4 GHz และเลือกรูปแบบของสายอากาศในการวจิยัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 การจ าลองตน้แบบดว้ยโปรแกรมจ าลองสายอากาศ 
เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม เน่ืองจากรูปทรงน้ีให้อตัราขยายท่ีดีกวา่รูปแบบอ่ืนๆ  จากนั้นสร้างรูปแบบท่ีเราตอ้งการแลว้
ท าการจ าลองผลทดสอบ เพื่อให้ได้ค่าตอบสนองเชิงความถ่ีท่ี 2.4 GHz มีความต้านทานท่ี 50 โอห์ม และมี
อตัราขยายอยูใ่นช่วง 2-4 dB  
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ภาพที ่4 ผลการจ าลองอตัราขยายของสายอากาศ 
 

4. การทดสอบสายอากาศ 
 4.1 ทดสอบอตัราขยายของสายอากาศ 
 เม่ือได้ผลการจ าลองเป็นไปตามขอบเขตท่ีต้องการ คือได้การตอบสนองท่ี 2.4 GHz และได้
อตัราขยายสูงสุดท่ี 3.2 dB ซ่ึงเป็นค่าตามสมมุติฐาน หลงัจากนั้นจึงเอารูปแบบดงักล่าวไปสร้างช้ินงาน และ
ทดสอบเปรียบเทียบกบัสายอากาศรูปแบบอ่ืน รวมไปถึงสายอากาศท่ีมีขายในทอ้งตลาดอีกดว้ย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 ช้ินงานสายอากาศและสายอากาศส าเร็จรูปท่ีใชท้ดลอง 

 อย่างไรก็ดีในการทดสอบสายอากาศด้วย Application Wi-Fi Analyzer นั้ น ไม่สามารถวัดค่า
อตัราขยายไดถู้กตอ้งแม่นย  านกั เน่ืองจากในซิป Wi-Fi แต่ละยี่ห้อจะมีภาคขยายอยูแ่ละ         มีรูปแบบท่ีต่างกนั 
ท าไห้ผลการวดัท่ีได้จะมีค่าท่ีมากเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการวดัด้วยเคร่ืองมือวดั 
Network Analyzer ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัวจิยัดา้นสายอากาศ 
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ภาพที ่6 แสดงการวดัสายอากาศดว้ย Network Analyzer 
 

 เคร่ืองมือวดั Network Analyzer มีหลกัการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตวัก าเนิดสัญญาณ (Signal 
Generator) กบัเคร่ืองวดัแถบคล่ืน (Spectrum Analyzer) โดยทางผูว้จิยัสร้างสายอากาศตน้แบบท่ีเหมือนกนั 2 ช้ิน 
โดยใชส้ายอากาศในการทดลองทั้งหมด 6 ชุด ทั้งสายอากาศท่ีพฒันาข้ึนมาและสายอากาศส าเร็จรูปดงัภาพท่ี 5 
ช้ินงานท่ี 1 ต่อเข้า port 1 เพื่อท าหน้าท่ีส่งสัญญาณ ช้ินงานท่ี 2 ต่อเข้า port 2 เพื่อท าหน้าท่ีรับสัญญาณเพื่อ
แสดงผลดงัภาพท่ี 6 
 การวดัประสิทธิภาพของสายอากาศด้วย Network Analyzer นั้นไม่สามารถแสดงค่าอตัราขยาย
ออกมาตรงๆได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัสมการของฟริส ( Friis transmission Formula) เขา้มาหาค่าเฉล่ียของสายอากาศ
นั้นๆ ในส่วนของ Network Analyzer ขั้นแรกตอ้งท าการปรับค่าต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ สอบวดัเรียบร้อย แลว้เอา
สายน าสัญญาณ ท่ีจะใช้ทดสอบต่อเช่ือมดา้นส่งเขา้กบัดา้นรับ จากนั้นตั้งค่าก าลงัส่งท่ีรับไดใ้ห้เป็น 0 dB โดย
เตรียมสายอากาศท่ีเหมือนกนั 2 ช้ิน ช้ินหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสายอากาศส่ง ท่ีภาคส่ง ช้ินหน่ึงท าหนา้ท่ีสายอากาศ
รับ รับสัญญาณท่ีภาครับ ท าแบบน้ีกบัสายอากาศทดสอบทั้งหมด 6 ชุด ทั้งสายอากาศท่ีท าการออกแบบเอง และ
สายอากาศส าเร็จรูปท่ีมีขาย 
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ตารางที ่1 แสดงผลการการค านวณอตัราขยายของสายอากาศของชุดสายอากาศแต่ละชุด 
  

Ant Set No. CH6 2.437 (GHz) Antenna Gain (dB) 

1 -34.0 3 
2 -32.5 3.75 
3 -37.0 1.5 
4 -30.2 4.9 
5 -39.3 0.35 
6 -39.5 0.25 

 
ในทอ้งตลาด ได้ผลอตัราขยายดงัตารางท่ี 1 หลงัจากนั้นจึงน าสายอากาศชุดท่ี 1ไปติดตั้งใน IPTV STB แล้ว
ทดสอบโดยการเปิดรับชมช่องรายการเปรียบเทียบกบั STB ท่ีติดตั้งสายอากาศเดิมมาจากโรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 แสดงการทดสอบสายอากาศดว้ยการรับชมช่องรายการโทรทศัน์ 
 4.2 ทดสอบผลการเกิดปัญหาการรับชมขาดช่วง จากเคร่ืองมือของผูใ้หบ้ริการ 
 การทดสอบการเกิดปัญหาหมุนโหลดสามารถดูไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีเขา้ถึงไดจ้ากผูใ้หบ้ริการโดยผูว้ิจยั
จะจ าลองรูปแบบการทดสอบให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดกบัผูรั้บชมจริงคือ จะพบปัญหาหมุนโหลดเม่ือ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ย WiFi และมีระยะห่างมากกวา่ 8 เมตรข้ึนไป 
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ภาพที ่8 แสดงผลการทดสอบปัญหาหมุนโหลดท่ีเขา้ถึงไดจ้ากผูใ้หบ้ริการ 
 การทดสอบปัญหาหมุนโหลดโดยใชก้ล่องรับสัญญาณ IPTV ท่ีใชส้ายอากาศท่ีออกแบบรับสัญญาณ 
และกล่องรับสัญญาณ IPTV ท่ีใชส้ายอากาศเดิมท่ีติดตั้งมาจากโรงงานท่ีระยะทดสอบ 12, และ 5 เมตรโดยมีและ
ไม่มีส่ิงใดขวางกั้น ทั้ง 2 กล่อง เขา้กบั Access point ส าหรับทดสอบแลว้ โดยท าการทดสอบดว้ยการรับชมดว้ย
ตาเปล่า พร้อมกับเข้าไปดูข้อมูลการรับชมจากระบบ User Tracking System ของผูใ้ห้บริการด้วย โดยใช้
ระยะเวลาในการทดสอบทั้งส้ินประมาณ ตั้งแต่ 43,000 ถึง 86,000 วนิาที หรือประมาณ 12-24 ชัว่โมง 
 ในภาพท่ี 8 แสดงถึงรายละเอียดขอ้มูลการรับชมและปัญหาการหมุนโหลดท่ีเขา้ถึงได้จากผูดู้แล
ระบบของสายอากาศเดิมท่ีติดตั้งมาจากโรงงาน ช่องแรก Create Time แสดงถึงวนัเวลาท่ีทดสอบ ช่องถดัมา 
Client IP แสดงไอพีแอดเดรสของอินเตอร์เน็ตท่ีใชท้ดสอบ ช่องถดั Platform แสดงถึงรูปแบบในการทดสอบ ใน
ท่ีน้ีคือรับชมด้วยโทรทศัน์ผ่านกล่อง STB ถัดมาคือ Type of Network คือรูปแบบในการเช่ือมต่อ ในท่ีน้ีคือ
เช่ือมต่อดว้ย Wireless LAN ถดัมาคือรูปแบบในการทดสอบ Program Type คือช่องรายการสด ช่องถดัมาคือช่อง
สดท่ีใช้ในการทดสอบคือช่อง Thai PBs (HD) ช่องถัดมา Viewing Duration แสดงระยะเวลาของการรับชม
ทั้งหมดของการทดสอบ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 86404 วินาที ช่องถดัไปคือ Startup Buffer คือจ านวนเวลาการเกิดปัญหา
หมุนโหลด ถดัไปคือ Total Buffer time แสดงค่าการเกิดปัญหาหมุนโหลดตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ ซ่ึงใน
ภาพท่ี 8 แสดงค่าการเกิดหมุนโหลด 12567 วินาที ส่วนช่องถดัไปคือร้อยละของการเกิดปัญหาหมุนโหลด ซ่ึง
เกิดปัญหาหมุนโหลดมากถึง 14.54 %  
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ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบสายอากาศ 
 
รูปแบบการทดสอบ ระยะเวลา 

(วนิาที) 
ร้อยละของการเกิดปัญหาหมุนโหลด (%) 
สายอากาศเดิม สายอากาศท่ีออกแบบ 

1. ไม่มีส่ิงกีดขวาง ระยะ 12 เมตร 86400 14.54 0.01 
2. มีส่ิงกีดขวาง ระยะ 12 เมตร 86400 46.83 17.44 
3. ไม่มีส่ิงกีดขวาง ระยะ 5 เมตร 86400 0.03 0.0 
4. มีส่ิงกีดขวาง ระยะ 5 เมตร 71100 9.39 0.0 

  
 จากนั้นท าการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ สายอากาศท่ีออกแบบ
สามารถลดปัญหาการหมุนโหลดขณะรับชมลดลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัสายอากาศเดิมท่ีติดตั้งมาจากโรงงาน 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
          5.1 สรุป 
           จากการด าเนินการออกแบบและพฒันาสายอากาศไมโครสตริปส าหรับกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์
ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น พบว่า สายอากาศชุดท่ี 1 มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีขนาด กวา้ง 46 มิลลิเมตร ยาว 48 
มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 1.6 มิลลิเมตร คือชุดสายอากาศท่ีน าเสนอได้อตัราขยาย 3  dB อตัราขยายท่ีได้
เป็นไปตามขอบเขตการวิจยั และสามารถเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ WiFi ไดดี้ข้ึน และส่งผลให้คุณภาพการ
รับชมดีข้ึน ปัญหาการหมุนโหลดลดลง 

 5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะของการออกแบบและพฒันาสายอากาศแบบไมโครสตริปส าหรับกล่องรับสัญญาณ
โทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตสามารถแยกขอ้เสนอแนะออกเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  
          5.2.1 ผลการจ าลองดว้ยซอร์ฟแวร์กบัการสร้างช้ินงานจริงมีความแตกต่างกนัพอสมควรจึงควร
ปรับค่าพารามีเตอร์ของวสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัค่าวสัดุท่ีใชจ้ริงมากท่ีสุด 
    5.2.2 สภาพแวดลอ้มในการทดสอบสายอากาศเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ค่าท่ีวดัไดมี้ความ
คลาดเคล่ือนไปได ้ดงันั้นควรหาพื้นท่ีทดสอบใหป้ลอดจากสัญญาณ WiFi จากภาพแวดลอ้ม 
    5.2.3 ในปัจจุบนักล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ผา่นอินเตอร์เน็ตบางรุ่นสามารถรองรับคล่ืนความถ่ี 
WiFi ย่าน 5 GHz แลว้ ดั้งนั้นในอนาคตควรออกแบบสายอากาศท่ีรองรับทั้งคล่ืนความถ่ี WiFi ท่ีย่าน 2.4 GHz 
และ 5 GHz ดว้ย 

1190



10 
 

    5.2.4 วัสดุท่ีใช้ในกระบวนการสร้างต้นแบบสายอากาศท่ีมีขายในประเทศไทย มีค่า 
สัมประสิทธ์ิคงตวัทางวสัดุแตกต่างไปจากการจ าลองมาก เช่นความหนาของแผน่ทองแดง ค่าคงตวัไดอิเล็กทริค 
ของแผ่น PCB ท่ีเป็นฉนวนกั้นกลางระหว่างตวัน ากบัเป็นกราวด์ ดงันั้นควรหาวสัดุท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิคงตวั
ใกลเ้คียงกบัการจ าลองใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงมาขายในต่างประเทศและมีราคาแพง 
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