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บทคัดยอ 
 ระบบโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมภายในโรงเรียน 
ตองการเคร่ืองรับโทรทัศนเพ่ิมขึ้นตามจํานวนของชองรายการท่ีตองการให
กลุมของนักเรียนชั้นตางๆ ไดรับชมในเวลาพรอมๆ กัน ผานทางระบบ
เคเบิ้ลทีวี  จึงมีภาระคาใชจายในการลงทุนสูง ในบทความน้ี เสนอแนะ
ระบบทางเลือกซ่ึง 1) ลดภาระดานการลงทุน จากผลของการนําเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีมีอยูเดิมแลวภายในโรงเรียนมาใชประโยชน รวมกับเคร่ือง
แมขายรับสัญญาณดาวเทียมท่ีพัฒนาขึ้นใหม และ 2) เพิ่มคุณลักษณะ
ในการเลือกรับชมรายการแบบบุคคลตามอัธยาศัย ไดโดยตรงจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร นอกจากน้ัน ยังแนะนําเพิ่มเติมใหใชวิธีการกระจายขอมูล
แบบมัลติคาสต เพื่อการใชงานทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาแบบยูนิคาสตพ้ืนฐาน โดยมีขอมูลสนับสนุนจากผลการทดสอบ
ภายในเครือขายจริงของระบบตนแบบท่ีไดดําเนินการ 
  

Abstract 
 The distance learning system via satellite typically 
requires television sets corresponding to the number of 
channels to be broadcasted simultaneously to student 
classes via some local TV cable system, hence having 
the high cost of investment. In this paper, an alternative 
system is suggested in such a way that 1) reducing the 
budget due to the exploit of school Internet and 2) 
enabling the additional feature of arbitrary watching for 
individual student from any computer. In addition, the 
multicast video streaming is recommended, due to the 
better utilization of network resources than the unicast 
counterpart, which is evident in the experiment results 
obtained from the actual network of system prototype. 

คําสําคัญ 
โทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม, การกระจายขอมูลมัลติมีเดีย 
 

1. บทนํา 
 พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ผานทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไทยคม (Distance 
Learning via Television) [1] ไดชวยใหความรูและการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวล ถูกสง
กระจายไปถึงยังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ ผานทาง
อุปกรณรับสัญญาณถายทอดจากดาวเทียมยานความถ่ี KU-
Band และเคร่ืองรับโทรทัศนทั่วไป โดยไมเสียคาบริการราย
เดือนและไมตองการตัวถอดรหัสขอมูลใดๆ ในการรับชม
รายการ 
 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปญหา 
 โดยทั่วไปแลว โรงเรียนที่มีการใชประโยชนของระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม มักใช
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด ทําหนาท่ีกระจายขอมูล
ออกเปนสัญญาณโทรทัศน ผานทางสายนําสัญญาณไปยังจุด
รับชมตางๆ (ดวยเคร่ืองโทรทัศน) ภายในโรงเรียน ดังแสดงใน
รูปที่ 1 อยางไรก็ตาม การดําเนินการในลักษณะเชนน้ี มีขอดอย
เชิงสถาปตยกรรมหลายประการ ดังนี ้ 

§ ความส้ินเปลืองดานการลงทุน ในการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณโทรทัศนจํานวนมากๆ เพ่ือรับชมขอมูลทางการศึกษา
จากรายการหลายๆ ชอง ใหสําหรับนักเรียนชวงช้ันตางๆ ไดใน
เวลาเดียวกัน 
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รูปที่ 1 ระบบรับชมขอมูลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 
รูปที่ 2 ระบบรับชมขอมูลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

      ผานเคร่ืองแมขายมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร 

§ การขาดอิสระในการเลือกรับชมชองสัญญาณรายการ
ของผูชม ณ จุดรับชุมหน่ึงๆ เนื่องจาก มักจะตั้งคาไว ใหเคร่ือง
โทรทัศนหนึ่งๆ รับสัญญาณจากชองรายการที่กําหนดไว
เทานั้น 

§ ความยุงยากในการหาอุปกรณ เ พ่ือนํารายการท่ี
บันทึกไวมายอนชมภายหลัง เนื่องจากสาเหตุที่ใชการบันทึก
สัญญาณขอมูลเปนแบบอนาล็อก (Analog Signal) และหาก
จะบันทึกเปนแบบดิจิตอล (Digital Signal) เ พ่ือใช กับ
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณบันเทิงท่ัวไป ก็จะตองนําไปแปลง
ผันกอน จึงไมสะดวกและเสียเวลา 

 งานวิจัยน้ีจึงมุงท่ีจะจัดการแกปญหาขอจํากัดของการ
รับชมขอมูลถายทอดทางการศึกษาแบบอนาล็อกขางตนน้ัน  
โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ต และ
ซอฟตแวรมัลติมีเดียซึ่งมีใชงานกันอยูแพรหลาย เขามาใชงาน
รวมกันในลักษณะของ “ระบบแมขายมัลติมีเดีย (Multimedia 
Server)” (ดูรูปท่ี 2) เพื่อสามารถรับชมขอมูลชองรายการตางๆ 
ไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร จึงไมตองการเคร่ืองโทรทัศนอีกเลย  
 อยางไรก็ตาม การศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบท่ีจะ
พัฒนาขางตนนี้เปนส่ิงที่จําเปน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การใชทรัพยากรเครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียน โดยไม
สงผลกระทบเกินจําเปนกับทราฟกขอมูลจากแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ 
ท่ีมีใชงานอยูในเครือขายฯ ของโรงเรียนเชนกัน 

3. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 3.1 การรับและกระจายขอมูลโทรทัศนผานดาวเทียม  
 การรับชมขอมูลโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม สามารถ
ดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับการรับชมขอมูลโทรทัศนผาน
ดาวเทียมทั่วไป แตกรณีที่ตองการรับชมหลายชองสัญญาณ
พรอมๆ กัน สามารถทําไดในลักษณะ 

 
รูปที่ 3 ระบบกระจายโทรทัศนดาวเทียมหลายจุดรับชม  

เชนเดียวกับระบบเคเบิ้ลทีวทีองถ่ินแบบ CATV ทั่วไป           (ดู
รูปที่ 3)โดยจําเปนตองติดต้ัง1) กลองหรือเคร่ืองถอดรหัส
สัญญาณ (Set-Top box) ตามจํานวนชองสัญญาณที่ตองการ
ใหรับชมพรอมกัน  และ 2)เคร่ืองมัลติเพลกเซอร (Multiplexer) 
เพื่อรวมและจัดเรียงสัญญาณที่ไดทั้งหมด (เชน ชอง DLTV1 – 
DLTV6) ลงในยานความถี่ UHF (Ultra-high Frequency) ซึ่ง
เหมาะสมกับการรับชมทางโทรทัศน แลวจึงสงออกทางสายนํา
สัญ ญ า ณ ต อ ไป  ดั ง น้ั น  ผู รั บ ช ม จึ ง ส า ม า รถ ก ด เ ลือ ก
ชองสัญญาณท่ีตองการได  จากอุปกรณรีโมทคอนโทรล 
(Remote Control) ของเคร่ืองรับโทรทัศนภายในท่ีตอเขากับ
สายนําสัญญาณนั้นโดยตรง 
 3.2 แผงวงจรคอมพิวเตอรเพ่ือรับสัญญาณทีวีดาวเทียม 
 ปจจุบันการรับชมโทรทัศนผานดาวเทียม ไมจําเปนตอง
ใชเคร่ืองถอดรหัสสัญญาณและเคร่ืองโทรทัศน แตสามารถนํา
เ ค ร่ื อง คอ มพิ ว เ ตอ ร ท่ั ว ไปม า ใช ง า นไ ด  แ ต ตอ งติ ด ต้ั ง
อุปกรณเสริมเพ่ือรับสัญญาณทีวีดาวเทียม (ทั้งในลักษณะของ
แผงวงจรผานสล็อตแบบ PCI หรือโมดูลผานพอรต USB) 
ตัวอยางเชน แผงวงจรรุน WinTV-NOVA-HD-S2  ของบริษัท 
Hauppauge Computer Works, Inc. (ดูรูปที่ 4) เปนตนดังน้ัน 
จึงสะดวกตอการประยุกตใช เพื่อบันทึกหรือกระจายสัญญาณ
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ใน ลัก ษ ณะข อ งข อมูล สาย ธา รมัล ติ มี เ ดี ย  ( Multimedia 
Streaming) ภายในเครือขายคอมพิวเตอรไดตอไป 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางแผงวงจรเพื่อรับสัญญาณทีวีดาวเทียม [2] 

 
รูปท่ี 5 แนวการประยุกตเพื่อกระจายสัญญาณโทรทัศน

ทางไกลผานดาวเทียมดวยเครือขายคอมพิวเตอร 

3.3 ซอฟตแวรมัลติมีเดีย VideoLAN [3] 
 ซอฟตแวร VideoLAN เปนโปรแกรมประเภทโอเพนซอรส
จัดการทางดานสายธารมัลติมีเดีย ประกอบดวย 

• ซอฟตแวร VLS สําหรับทําหนาที่เปนเคร่ืองแมขาย
เ พ่ือกระจายขอ มูลสายธารมัลติมิ เ ดียภ ายในเ ค รือขา ย
คอมพิวเตอร  ท้ังแบบยูนิคาสต (Unicast) ระหวางคู ส่ือสาร
หนึ่งๆ หรือแบบมัลติคาสต (Multicast) ระหวางกลุมส่ือสาร 
โดยสามารถรับเขาสัญญาณมัลติมีเดียไดจากหลายชองทาง 

• ซอฟตแวร  VLC สําหรับทําหนาที่ รับฟงสายธาร
มัลติมีเดีย (Multimedia Player) บนเคร่ืองลูกขายท่ีรองรับ
หลายระบบปฎิบัติการ 
 ดังนั้น แนวความคิดในการกระจายสัญญาณโทรทัศน
ทางไกลผานดาวเทียมดวยเครือขายคอมพิวเตอร แทนการใช
ระบบเคเบ้ิลทีวี CATV ดังท่ีกลาวผานมาขางตน สามารถจะ
แสดงเปนแผนภาพของระบบตนแบบ (Prototype) ดังรูปท่ี 5 
 3.4 กลไกทํางานมัลติคาสตดวยโปรโตคอล IP Multicast 

 โปรโตคอล IP Multicast เปนโปรโตคอลสําหรับการ
กระจายขอมูลที่เคร่ืองแมขายทําการสงขอมูลไปยังกลุมเคร่ือง
ลูกขายโดยที่ภาระในการกระจายขอมูลไปยังเคร่ืองลูกขาย
ตางๆจะเปนหนาที่ของอุปกรณเราทเตอรแทนท่ีเคร่ืองแมขาย 
วิธีการน้ีจะลดภาระเคร่ืองแมขายในการกระจายขอมูลจึงทําให

วิธีการนี้เหมาะสมกับการกระจายขอมูลสารธารมัลติมีเดีย
ภายในเครือขายของโรงเรียน  

 

 4. การทดสอบระบบตนแบบ 
 4.1 สภาพแวดลอมในการทดสอบ 

 ในรูปที ่6 แสดงระบบตนแบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการทดสอบ
เชิงประสิทธิภาพดานการใชทรัพยากรในการกระจายขอมูลสาย
ธารมัลติมีเดียแบบตางๆ กัน ซึ่งประกอบดวย 

 
รูปที่ 6 ระบบเครือขายตนแบบเพ่ือการทดสอบ 

 

• เคร่ืองแมขายจํานวน 1  เคร่ือง ติดตั้งซอฟตแวร 
MRGT [5] เพื่อการเก็บบันทึกทราฟฟกเครือขายแบบเวลาจริง 
และซอฟตแวร VLS เพื่อการทํางานแบบแมขายมัลติมีเดีย โดย
กําหนดให ใชขอมูลสายธารมัลติมีเดียจากคลิปภาพยนต
รายการทางไกลผานดาวเทียมซึ่งไดบันทึกไวลวงหนา แทนการ
รับเขาโดยตรงแบบเวลาจริง (Real-time Feeds) เนื่องจาก
ขอจํากัดในสถานท่ีดําเนินการทดสอบ 

• เคร่ืองลูกขายจํานวน 3 เคร่ือง ติดตั้งซอตฟแวร VLC 

• อุปกรณสวิตชรุน Cisco 2950-T และเราเตอรรุน 
Cisco 2621 ซึ่งสนับสนุนการทํางานของโปรโตคอล IP 
Multicast เพื่อใหรองรับการกระจายขอมูลแบบมัลติคาสตได 

 4.2 ผลการทดสอบ 

 จากรูปท่ี 7 และ 8 ซึ่งไดแสดงผลของการกระจายขอมูล
ท้ัง 2 รูปแบบเปรียบเทียบกันนั้นจะเห็นไดวา การกระจายขอมูล
ในรูปแบบ Unicast น้ันจะใชทรัพยากรมากกวาแบบ Multicast 
ประมาณ 3 เทาตัว ดังแสดงในรูป 7 (a) เทียบกับ 8 (a) ซึ่งเปน
การทดลองการสงขอมูลหาเคร่ืองลูกขายจํานวน 3 เคร่ือง ดังน้ัน
เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองแลว จะสรุปไดวาการสงขอมูล
แบบ Multicast จะสงขอมูลดวยอัตราเดียวกันตลอดเวลาไมวา
จะมีเคร่ืองลูกขายเพ่ิมข้ึนเทาใด หากแตการกระจายขอมูลแบบ 
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Multicast น้ัน ไมใชการสงขอมูลซ้ําๆ ตามจํานวนเคร่ืองลูกขาย
แบบการกระจายขอมูลแบบ Unicast  
 
4.3 การวิจารณผล 

 จากผลการการทดลองขางตน จะเห็นวาการกระจาย 
สัญญาณภายในเครือขายแบบมัลติคาสต มีความนาสนใจ
หลายประการ ทั้งดาน 1) การประหยัดทรัพยากรเครือขาย 
มากกวาแบบยูนิคาสต และ 2) การไมเพิ่มภาระงานใหกับเคร่ือง
แมขายแมวาจะมีจํานวนเคร่ืองลูกขายเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม 
เน่ืองจากภาระงานนี้จะเปนหนาที่รับผิดชอบของกลไกทํางาน
ดวยโปรโตคอล IP Multicast ที่อยูภายในอุปกรณเราเตอร
น่ันเอง  นอกจากนี้หากพิจารณาขอมูลการลงทุนในตารางที่ 1 
แลว จะพบวาหลังจากติดตั้งอุปกรณจานรับสัญญาณ 

ดาวเทียมเรียบรอยแลว ระบบการรับชมโทรทัศนทางไกลผาน
ดาวเทียมแบบเครือขายคอมพิวเตอรจะไมเพิ่มงบประมาณใน
การรับชมรายการมากกวา 1 ชองรายการพรอมๆ กันคือ จะไม
ใชอุปกรณ Set Top Box ในการรับสัญญาณจากจานดาวเทียม 

แตจะใช แผงวงจรคอมพิวเตอรรับสัญญาณแทน และในการชม
รายการพรอมกันหลายเคร่ืองในเวลาเดียวกันน้ัน  
จะไมใชระบบ CATV ซึ่งมีการลงทุนสูง โดยจะใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีอยูแลวในโรงเรียนในการรับชม 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาใชจายของระบกระจาย
สัญญาณโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม 

ระบบกระจายสัญญาณ
โทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม 

แบบผาน 
ระบบ 

เคเบ้ิลทีวี 

แบบผาน
เครือขาย

คอมพิวเตอร 
จานรับสัญญาณดาวเทียม 2,000 บ. 2,000 บ. 

อุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม 1,000 บ. 3,500 บ. 

การติดตั้งเพื่อรับชมมากกวา 1 
ชองรายการพรอมกัน 

1,000 บ. ตอชอง - 

การติดตั้งเพื่อรับชมไดมากกวา 
1 จุดรับชม 

2,500 บ ตอ 
จุดรับชม 

- 

 
 
 

         
        (a) เคร่ืองแมขาย                 (b) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 1             (c) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 2                 (d) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 3 

รูปที่ 7 การกระจายสัญญาณในรูปแบบ Unicast 

          
        (a) เคร่ืองแมขาย                 (b) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 1             (c) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 2                 (d) เคร่ืองลูกขายตัวท่ี 3 

รูปท่ี 8 การกระจายสัญญาณในรูปแบบ Multicast 
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6. บทสรุป 
 บทความน้ี นําเสนอแนวทางในการกระจายขอมูลของ
ระบบโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยการใช
เครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนท่ีมีอยูเดิมแลว เพื่อทํางาน
รวมกับเคร่ืองแมขายมัลติมีเดีย แทนการใชระบบเคเบ้ิลทีวีแบบ 
CATV ซึ่งมีคาใชจายสูงกวามาก และยังรองรับเฉพาะการใช
งานของผูเรียนเปนกลุมๆ เทานั้น  โดยมีผลจากการทดลอง
ยืนยันใหเห็นถึงประโยชนในการใชอุปกรณเราเตอรท่ีรองรับการ
กระจายขอมูลแบบกลุมมัลติคาสต เน่ืองจากสามารถลดจํานวน
ทรัพยากรเครือขายท่ีตองการลงไดอยางมีนัยสําคัญ 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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