
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ช่ือรายวิชา   เคร่ืองรับโทรทศัน์                                   สอนคร้ังท่ี  1 
หน่วยท่ี  1   ช่ือหน่วย   หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์                   รวม       10    ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง        หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์                                     จ านวน   5     ช่ัวโมง 
 
หัวข้อเร่ือง/งาน 
 ทฤษฎี 

1. หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
2. การผสมสี 
3. การสแกน 
ปฏิบัติ 
 ใบงานท่ี 1.1   การผสมสี 
 ใบงานท่ี 1.2   การทดสอบระบบรีโมต คอนโทรล 
 

สาระส าคัญ 
 การรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์จะอยู่ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ส าหรับสัญญาณท่ีส่งมาจาก
สถานีส่งโทรทศัน์ประกอบดว้ย  สัญญาณเสียง  สัญญาณภาพ  สัญญาณซิงค ์ สัญญาณสีและสัญญาณเบิสท์ 
 สัญญาณท่ีใชใ้นการรับ – ส่ง  สัญญาณโทรทศัน์ขาว – ด า  ประกอบดว้ย  สัญญาณเสียง  สัญญาณ
ภาพ  สัญญาณซิงค์  สัญญาณแบลงกิง  และสัญญาณอีควอไลซิง  ส่วนสัญญาณท่ีใช้ในการรับ – ส่ง  
สัญญาณโทรทัศน์สีประกอบด้วย  สัญญาณเสียง  สัญญาณภาพหรือสัญญาณลูมิแนนซ์   สัญญาณซิงค์หรือ
สัญญาณควบคุมต าแหน่งภาพ  สัญญาณสีหรือสัญญาณโครมิแนนซ์  และสัญญาณเบิสทห์รือสัญญาณซิงค์
ของสี   
 การผสมสี มีอยู่  2  ลกัษณะคือ  การผสมสีทางแสงหรือทางบวกและการผสมสีทางวตัถุหรือทาง
ลบ 
 การสแกน หมายถึง  การกวาดล าอิเล็กตรอนให้ทัว่บริเวณดา้นหนา้จอ โดยเร่ิมการกวาดล าอิเล็กตรอน
จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง  การสแกนมี 2 แบบ คือ การสแกนแบบโปรแกรสซีฟและการสแกนแบบ
อินเตอร์เลซ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสี 
2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในการผสมสี 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจหลกัการสแกนภาพ 
4.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจหนา้ท่ีในการท างานของปุ่ มปรับ จุดต่อและรีโมต

คอนโทรล 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         เม่ือนกัเรียน  เรียนจบแลว้สามารถ 
  ด้านพุทธิพสัิย 

1.  บอกช่ือสัญญาณท่ีใชใ้นการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
2.  บอกส่วนประกอบของสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
3.  อธิบายหนา้ท่ีของสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
4.  อธิบายคุณสมบติัของการผสมสีได ้
5.  บอกความหมายของการสแกนได ้
6.  อธิบายลกัษณะของการสแกนภาพแต่ละชนิดได ้

ด้านทักษะพสัิย 
        1.  เขียนรูปร่างและรายละเอียดปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต คอนโทรลได้ 

2.  ทดสอบหนา้ท่ีการท างานปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต คอนโทรลได ้
3.  ทดสอบการเกิดสีจากการผสมสีทางแสงได ้
4.  น าหลกัการผสมสีทางแสงไปใชใ้นการตรวจซ่อมเคร่ืองรับโทรทศัน์ได ้

ด้านจิตพสัิย 
               มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   

              1.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
         2.  มีวินยัปฏิบติัตามกฎระเบียบตรงต่อเวลา 
              3.  ความรับผิดชอบปฏิบติังานเสร็จตามก าหนดดว้ยความตั้งใจ 

       4.  ความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่ปฏิบติัมิชอบดว้ยประการทั้งปวง 
       5.  ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้งมีเหตุผล 
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เน้ือหาสาระ 
หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

 ภาคทฤษฎี 
1. หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 

1.1 โครงสร้างของสัญญาณภาพ 
1.2 การส่งสัญญาณภาพและการส่งสัญญาณเสียง 
1.3 การส่งและรับสัญญาณโทรทศัน์ 
1.4 สัญญาณโทรทศัน์ 

2. การผสมสี 
2.1 การผสมสีทางแสงหรือทางบวก 
2.2 การผสมสีทางวตัถุหรือทางลบ 

3. การสแกน 
3.1 ความหมายของการสแกน 
3.2 ชนิดของการสแกน 
 

ภาคปฏิบัต ิ
ใบงานท่ี  1.1   การผสมสี 
ใบงานท่ี  1.2   การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ครูแจกแบบประเมินผลก่อนเรียน ประจ าหน่วยท่ี 1 
เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
2.  ครูช้ีแจงและใหน้กัเรียนศึกษาศึกษาแนวคิดสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วย 
การเรียนท่ี  1 
 
(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 

 
 
1. นกัเรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยท่ี 1  
เร่ืองการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์จ านวน 20 ขอ้ 
 
2. นกัเรียนฟังและซกัถามเม่ือมี ขอ้สงสัยครูผูส้อน 

 
ขั้นสอน 
1.   ครูน าเสนอเน้ือหา  หน่วยท่ี  1  เร่ืองหลกัการ
เบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ดว้ยการบรรยายและ
ถามตอบเพื่อซกัถามความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เรียนการสอนประกอบกบัการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน  และแผ่นใส  หน่วยท่ี 1 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1.1 หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
       1.1.1 โครงสร้างของสัญญาณภาพ 
          1.1.2  การส่งสัญญาณ ภาพและ 
                 การส่งสัญญาณเสียง 
       1.1.3  การส่งและรับสัญญาณโทรทศัน์ 
       1.1.4    สัญญาณโทรทศัน์ 
 

 
 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย  ศึกษา  พร้อมบันทึกและ
ซักถามขอ้สงสัยประกอบกบัใชเ้อกสารประกอบการ
เรียนหน่วยท่ี  1   หลักการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับ
โทรทศัน์   ประกอบดว้ย 
 
1.1  หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน ์
        1.1.1  โครงสร้างของสัญญาณภาพ 
       1.1.2  การส่งสัญญาณภาพและการส่ง  
                 สัญญาณเสียง 
        1.1.3   การส่งและรับสัญญาณโทรทศัน์ 
        1.1.4   สัญญาณโทรทศัน์ 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 
 
1.2  การผสมสี 
       1.2.1 การผสมสีทางแสงหรือทางบวก 
       1.2.2 การผสมสีทางวตัถุหรือทางลบ 
 
1.3 ระบบการสแกน 
      1.3.1 ความหมายของการสแกน 
      1.3.2 ชนิดของการสแกน 
 
2.  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเม่ือนกัเรียนจบเน้ือหาใน
แต่ละเร่ือง  
ซ่ึงประกอบดว้ย 
     กจิกรรมที่ 1.1 เร่ืองหลกัการรับ-ส่งสัญญาณ 
                            โทรทศัน์ จ านวน 2 ขอ้ 
     กจิกรรมที่ 1.2 เร่ืองการผสมสี จ านวน 2 ขอ้ 
     กจิกรรมที่ 1.3 เร่ือง ระบบการสแกน จ านวน 1 ขอ้ 
 
 
 
(ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 

 
1.2  การผสมสี 
      1.2.1  การผสมสีทางแสงหรือทางบวก 
      1.2.2  การผสมสีทางวตัถุหรือทางลบ 
 
 
1.3  ระบบการสแกน 
       1.3.1  ความหมายของการสแกน 
       1.3.2  ชนิดของการสแกน 
 
 
2. นกัเรียนท ากิจกรรมประจ าหน่วยท่ี 1  ทา้ยเน้ือหา 
ท่ีเรียนในแต่ละเร่ืองลงในเอกสารประกอบการเรียน 
ซ่ึงประกอบดว้ย 
     กจิกรรมที่ 1.1 เร่ืองหลกัการรับ-ส่งสัญญาณ  
                             โทรทศัน์ 
     กจิกรรมที่ 1.2 เร่ืองการผสมสี 
     กจิกรรมที่ 1.3 เร่ืองระบบการสแกน 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

 
ขั้นท ากจิกรรมปฏิบัติ 
1. ครูจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  
กลุ่มละ  3  คน 
2. ครูอธิบายจุดประสงคแ์ละขั้นตอนในการปฏิบติังาน  
ใบงานท่ี  1.1 และ ใบงานท่ี 1.2 
3. ครูควบคุมการเบิกจ่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
4. ครูเดินตรวจการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มพร้อมกบั
ใหค้  าแนะน าและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 
 
(ใช้เวลาประมาณ  240  นาที) 

 
 
1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูผูส้อนก าหนด 
2. นกัเรียนฟังครูช้ีแจงและซกัถามปัญหาเก่ียวกบั 
การปฏิบติังานในกรณีท่ีไม่เขา้ใจ 
 
 
3. นกัเรียนส่งตวัแทนเบิกจ่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 
4. นกัเรียนปฏิบติังานตามขั้นตอนการทดลองใบงานท่ี 
1.1 และใบงานท่ี1.2 

 
ข้ันสรุปและประเมินผล 
1. ครูสรุปเน้ือหาของการเรียนประจ าหน่วยท่ี 1 ดว้ย
การอธิบายและถามตอบในรายละเอียดของเร่ือง
ต่อไปน้ี 
     1.1  หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
     1.2  การผสมสี 
     1.3  การสแกน 
2. ใหน้กัเรียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท างานของ
บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์จากบทเรียน
ส าเร็จรูป 
 
(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 

 
 
1. นกัเรียนฟังครูอธิบายพร้อมกบัตอบค าถามและ
ซกัถามปัญหาในเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ 
 
 
 
 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองบลอ็กไดอะแกรมของ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด าและสีจากบทเรียนส าเร็จรูป 
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ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
  

ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 เจน   สงสัมพนัธ์  และนิคม   อนนัตทิ์พย.์ เทคโนโลยีโทรทัศน์. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส , 2538. 
 ชูเกียรติ   จนัทรานี. ทฤษฏีตรวจซ่อมโทรทัศน์ขาว  ด า ทรานซิสเตอร์ - ไอซี. กรุงเทพฯ :  

   ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนฝึกหัดการช่างวิทยโุทรทศัน์  เฉลิมกรุง (RTTS.) , 2528. 
 ชูเกียรติ   จนัทรานี. ทฤษฏีตรวจซ่อมโทรทัศน์สี. กรุงเทพ ฯ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนช่างเทคนิค 

   เทพนิมิต , 2533. 
ฝ่ายบริการ บริษทัซิว-เนชัน่แนล จ ากดั. คู่มือประกอบการอบรมโทรทัศน์สีเนช่ันแนล แท่น M15.    
                กรุงเทพ ฯ : บริษทั ซิว-เนชัน่แนล จ ากดั , ม.ป.ป. (อดัส าเนา) 

 วิชยั   สุรพฒัน์. วิศวกรรมโทรทัศน์ เล่มท่ี 1. กรุงเทพ ฯ : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
                              ลาดกระบงั , 2525. 
 แบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 ใบมอบงาน  1.1  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์  ขาว - ด าและสี 

ใบงานท่ี  1.1   การผสมสี 
 ใบงานท่ี  1.2   การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล 
  

ส่ือโสตทัศน์ 
              1. กระดาน – ชอลก์ - ไวดบ์อร์ด 
             2. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
             3. ใบงานหน่วยท่ี 1 เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์  
              4. ลงิค์ แบบทดสอบ  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_jIsHwwPgLhHso9VaDB6Sr-
CO3JTh3jzjF1mkY2o789nEg/viewform 
 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
              1. ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
              2. ชุดสาธิตการผสมสี 
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 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1. ชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์สี  1  เคร่ือง 
  2. แพทเทอร์นเยนเนอเรเตอร์  1  เคร่ือง 
  3. สายน าสัญญาณ ขนาด 75 โอห์ม 1  เส้น 
 
งานท่ีมอบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 
 1.  ให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์  
จ านวน  20  ขอ้ 
 2.  ใหน้กัเรียนศึกษาแนวคิด สาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประจ าหน่วยท่ี 1 จากเอกสาร
ประกอบการเรียน 
 ขณะเรียน 
 1.  ใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดเน้ือหาของการเรียน จากเอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยท่ี 1  เร่ือง หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
              2.  ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมทา้ยเน้ือหาของการเรียน  เม่ือนกัเรียน  เรียนจบเน้ือหา  
แต่ละเร่ือง  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
              กิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
              กิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง การผสมสี 
              กิจกรรมท่ี 1.3 เร่ือง การสแกน 
   3.  ศึกษาและปฏิบติังานตามใบงาน  ดงัต่อไปน้ีคือ 
             ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล 
             ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง การผสมสี 
 หลงัเรียน 

 1.  ใหน้กัเรียนตรวจปรับกิจกรรมท่ี 1.1 , 1.2 และ 1.3 จากแนวตอบกิจกรรมของครูผูส้อน 
 2.   ตรวจและประกาศคะแนนจากการประเมินผลก่อนเรียนใหน้กัเรียนทราบ 
 3.  ใหน้กัเรียนตรวจปรับใบงานท่ี 1.1 และ 1.2 ตามแบบเฉลยของครูผูส้อน 

4. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม  ตามใบมอบงานท่ี  1.1  ดว้ยตนเอง  จากบทเรียนส าเร็จรูป 
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

4.1 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว-ด า 
4.2 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
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การวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 

1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน  หน่วยท่ี  1  เร่ือง  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์
(คะแนนเตม็  20  คะแนน)  บนัทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มใบสรุปการประเมินผลช่องก่อนเรียน 
 2.  สังเกตพฤติกรรมความสนใจของนกัเรียน  ในการศึกษาแนวคิด  สาระการเรียนรู้และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   จากเอกสารประกอบการเรียน 
 ขณะเรียน 
 ภาคทฤษฎี 
 1.สังเกตความสนใจของนกัเรียนระหวา่งท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนการ
ด าเนินการ ตามรายละเอียดของใบมอบงานท่ี  1.1 
 2.  สังเกตความสนใจของนกัเรียนการท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองของเน้ือหาการเรียน  เน้ือหาการเรียน
กิจกรรมท่ี  1.1, 1.2, 1.3 
 ภาคปฏิบัต ิ
 1.  สังเกตความสนใจของนกัเรียนในการศึกษารายละเอียดการปฏิบติังาน  ใบงานท่ี  1.1  และใบ
งานท่ี  1.2 
 2.  สังเกตการณ์เตรียมงานก่อนการปฏิบติังาน  เช่น  ชุดฝึกปฏิบติัเคร่ืองรับโทรทศัน์  เคร่ืองมือและ
วสัดุอุปกรณ์  คู่มือปฏิบติังานใหค้วามพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
 3.  สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน  การเลือกใชเ้คร่ืองมือ  และการรักษาเคร่ืองมือ  ตลอดจน
ลกัษณะนิสัยการท างาน  พร้อมกบับนัทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลแต่ละใบงาน 
 หลงัเรียน 
 ภาคทฤษฎี 
 1.  ตรวจผลการตอบกิจกรรมทา้ยเน้ือหาประจ าหน่วยการเรียนท่ี  1 กิจกรรมท่ี  1.1, 1.2 และ 1.3 
 2.  สังเกตความสนใจของนกัเรียนท่ีตรวจปรับกิจกรรมท่ี  1.1, 1.2  และ 1.3   จากแนวตอบกิจกรรม
ของครูผูส้อน 
 3.  ตรวจผลการสอบก่อนเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง “บลอ็กไดอะแกรม เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
ขาว-ด า” และ “บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี”   
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  ภาคปฏิบัต ิ
 1. ตรวจผลการทดลองการปฏิบติังานของนกัเรียน  บนัทึกผลการประเมินลงในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลท่ี  1.1  และ 1.2  ซ่ึงประกอบดว้ย 

   1.1  การเตรียมงาน 
   1.2  การด าเนินการปฏิบติังาน 
   1.3  การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
   1.4  คุณภาพของงาน 
2.  เกณฑก์ารประเมินผลประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
   2.1  คะแนนตั้งแต่  16  คะแนนขึ้นไป  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมินการปฏิบติังาน 
                     “ผา่น”  ระดบัดีมาก 
   2.2  คะแนนเท่ากบั 14  และ 15  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมินการปฏิบติังาน 
                     “ผา่น”  ระดบัดี 
   2.3  คะแนนเท่ากบั 12  และ  13  คะแนน แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมินการปฏิบติังาน 
                     “ผา่น” ระดบัปานกลาง 

2.4 คะแนนต ่ากวา่  12  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมินการปฏิบติังาน  
       “ไม่ผา่น”  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนต ่ากวา่  12  คะแนน  หรือมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑใ์ห้ 

นกัเรียนปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหส้มบูรณ์  ในระยะเวลา  1  สัปดาห์  พร้อมกบัขอรับการประเมิน
การปฏิบติังานต่อครูผูส้อนอีกคร้ัง  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีการซ่อมเสริมการปฏิบติังาน  จะไดรั้บคะแนน
เท่ากบั  12  คะแนน  หรือมีผลการเรียนในระดบัปานกลาง 
  3.  สังเกตความสนใจของนกัเรียนท่ีตรวจปรับใบงานท่ี  1.1  และใบงานท่ี 1.2 ตามแบบเฉลยของ
ครูผูส้อน 
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แบบประเมินผลก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 1 

เร่ือง หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จุดประสงค์    เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ือง  “ หลกัการเบื้องต้นของ 

         เคร่ืองรับโทรทัศน์” 
ค าแนะน า       1.  อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดในกระดาษค าตอบ 
          2.   เวลาส าหรับการท าการประเมิน 15 นาที 
 
1.   สัญญาณท่ีส่งมาจากสถานีส่งโทรทศัน์ตรงกบัขอ้ใด 
         ก.  เสียง  ภาพ  แบลงกิง  สี  เบิสท ์
       ข.  เสียง  ภาพ  ซิงค ์ สี  เบิสท ์
       ค.  เสียง  ภาพ  อีควอไลซ่ิง สี  เบิสท ์
         ง.  เสียง  ภาพ  ซิงค ์ แบลงกิง  สี 
 
2.   จุดเลก็ๆ ท่ีประกอบเป็นภาพท่ีปรากฏท่ีจอภาพโทรทศัน์เรียกวา่อะไร 
         ก.  เซล   ข.  พิคเจอร์อิเลเมนต ์
         ข.  อิเลก็ตรอน  ง.  พคิเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปตอบค าถามข้อ 3-4 
 
3.   สัญญาณ            คือสัญญาณใด 
         ก.   สัญญาณภาพ  ข.   สัญญาณสี 
         ค.   สัญญาณซิงค ์  ง.   สัญญาณแบลงกิง 

ก ข 

ค 

ง 

จ 

ค 
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4.   สัญญาณใดท าหนา้ท่ีลบเส้นสะบดักลบั 
         ก.   สัญญาณ   
         ข.   สัญญาณ 
         ค.   สัญญาณ   
         ง.   สัญญาณ 
 
5.   มาเจตา้ เกิดจากการผสมสีใด 
         ก.   สีน ้าเงินกบัสีแดง  
        ข.   สีเขียวกบัสีเหลือง 
         ค.   สีเขียวกบัสีแดง   
          ง.   สีน ้าเงินกบัสีเขียว 
 
6.   แม่สีการผสมสีทางวตัถุ คือค าตอบขอ้ใด 
         ก.   สีแดง   สีเหลือง   สีเขียว 
         ข.   สีน ้าเงิน   สีเหลือง   สีเขียว 
         ค.   สีน ้าเงิน   สีแดง   สีเหลือง 
         ง.   สีเขียว   สีแดง   สีน ้าเงิน 
 
7.   ขอ้ใดเป็นระบบมาตรฐานโทรทศัน์ขาวด า 
         ก.   NTSC , PAL 
         ข.   NTSC , CCIR 
         ค.   NTSC , PAL , SECAM 
         ง.   NTSC , PAL , CCIR 
 
8.   ขอ้ใดเป็นระบบมาตรฐานโทรทศัน์สี 
        ก.   NTSC , PAL 
         ข.   NTSC , CCIR 
         ค.   NTSC , PAL , SECAM 
         ง.   NTSC , PAL , CCIR 

 

ก 

ข 
ค 

ง 
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                    sp. 
             
                                  หลอดภาพ 

             
 
            
            
                         
            
            
            
                     
                                
            
            
            
            
            
            
            
        

 
บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์  ขาว-ด า 

 
จากรูปบลอ็กไดอะแกรม ตอบค าถามขอ้ 9 – 15 

 
9.   หมายเลข            ประกอบดว้ยสัญญาณใด 
         ก.   เสียง   ภาพ   สี   ซิงค ์  เบิสท ์
         ข.   เสียง   ภาพ   แบลงกิง   อีควอไลซ่ิง 
         ค.   เสียง   ภาพ   สี   ซิงค ์  แบลงกิง 
         ง.   เสียง   ภาพ   ซิงค ์  แบลงกิง   เบิสท ์
 

ANT 
 

OSC. 

SIF. 

AMP. 

 

LIMITER  AUDIO 
DRIVE 

AUDIO 

OUTP

UT 

RF.AMP. 

 

 
 VIDEO 

DET 

VIDEO 

DRIVE 

VIDEO 

OUTPUT 

DELAY 
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AMP. 

AGC 

DETECT

ER 

NOISE 

CANCE

L 

 

LPF. VERT 

OSC 

VERT 

DRIVE 

VERT 

OUTPUT 

SYNC 

AMP 

SYNC. 

SEP. 

POWER 

SUPPLY 

HPF AFC  HOR 

DRIVE 

HOR 

OUTP

UT 

FBT 

HV 

REC 

 

1 2 

3 

1 

2 3 

1 
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10.   บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข     คือ 
         ก.   VIDEO AMP. 
         ข.   SIF.AMP. 
         ค.   MIXER 
         ง.   VIDEO IF AMP. 
 
11.   บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข  คือ 
         ก.   VIDEO IF AMP. 
         ข.   SOUND IF AMP. 
         ค.   MIXER 
         ง.    VIDEO AMP. 
 
12.   บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข               คือ 
         ก.   AM. DETECTOR 
         ข.   AUDIO AMP. 
         ค.   SIF.AMP. 
         ง.   FM.DETECTOR 
 
13.   บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข  คือ 
         ก.   HOR.AMP. 
         ข.   HOR.HOLD 
         ค.   HOR.HIGH 
         ง.    HOR.OSC. 
 
14.   หมายเลข           ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้ง 
         ก.   สัญญาณภาพ  0 – 5 MHz  สัญญาณเสียง  20 – 20 KHz 
         ข.   สัญญาณภาพ  38.9 MHz  สัญญาณเสียง  33.4 MHz 
         ค.   สัญญาณภาพ  50 Hz  สัญญาณเสียง  15,625 Hz 
         ง.   สัญญาณภาพ  60 Hz  สัญญาณเสียง  15,750 Hz 
 

1 

2 

3 

4 

2 
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15.   สัญญาณหมายเลข              ตรงกบัขอ้ใด    

16.  ค าตอบขอ้ใดคือลกัษณะการส่งสัญญาณสี  ระบบ PAL 
  

ก.       ข.    
 
 
 
 
 
 ค.       ง.   
 
 

3 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

R-Y 

B-Y 

B-Y 

R-Y 

R-Y 

B-Y 

B-Y 

R-Y 
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17.ขอ้ใดเป็นความหมายของการสแกน 
ก.  การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากขวาไปซา้ย 
ข.  การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากบนสู่ล่าง 
ค.  การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากล่างสู่บน 
ง.  การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากซา้ยไปขวา 
 

18.  ขอ้ใดคือชนิดของการสแกน 
 ก.  แบบโปรเกรสซีฟ  และแบบอินเตอร์เลซ 
 ข.  แบบโปรเกรสซีฟ  และแบบอินเตอร์แคเรีย 
 ค.  แบบอินเตอร์แคเรีย  และแบบสปลิท 
 ง.  แบบอินเตอร์เลซ  และแบบอินเตอร์แคเรีย 
 
19.  การสแกนภาพชนิดใดท่ีแบ่งภาพออกเป็น  2  ฟิลด์ 
 ก.  แบบโปรเกรสซีฟ  ข.  แบบอินเตอร์เลซ 
 ค.  แบบอินเตอร์แคเรีย  ง.  แบบสปลิท 
 
20.  การสแกนภาพชนิดใดท่ีมีลกัษณะการสแกนแบบเรียงเส้นตั้งแต่ 
 ก.  แบบโปรเกรสซีฟ  ข.  แบบอินเตอร์เลซ 
 ค.  แบบอินเตอร์แคเรีย  ง.  แบบสปลิท 
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กจิกรรมที่ 1.1 
เร่ือง หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 
ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 

 

1.  สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์ขาวด า ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบายหน้าท่ี
การท างานมาพอเขา้ใจ 

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………  
2. สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สี   ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้ง  พร้อมอธิบายหนา้ท่ี 
    การท างานมาพอเขา้ใจ 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที่ 1.2 
เร่ือง การผสมสี 

 
ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 

 

1.   จงอธิบายถึงคุณลกัษณะการผสมสีทางวตัถุมาโดยละเอียด 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................………………………….
………………………………………………………………...…………………………………………….
…………………………………..……….……………….………………………………………………….
…………………………..….……………………………………………………………………………….
……………..………………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

2.   จงอธิบายถึงคุณสมบติัการผสมสีทางแสงมาโดยละเอียด 
………………..……………………………………………………………………………….…

……………………..……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………..……….…………..
…….……………………………………………………………………………..….………………………
……………………………………………………………………..…………………………………..……
………………………………………………………………………………………..….……………….…
…………………………………………………………………………..…………………………………..
………………………………………………………………………………..….…………………………
…………………………………………………………………..………………………………………… 
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กจิกรรมที่ 1.3 
เร่ือง การสแกน 

 
ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 

 

1.   การสแกน หมายถึง  มีก่ีวิธี  จงอธิบายพร้อมเขียนรูปประกอบ 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………….......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................……........……………..…………………..……………………………………….
……………………….……………………….……………………..…………..………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………….………………………….………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………….. 
………………………………………….……………………………………………………………………
……….………………………….………………………………………………………………………….. 
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แนวตอบกจิกรรมท่ี 1.1  
เร่ือง หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 

1. สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์ขาวด า ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบายหน้าท่ี
การท างานมาพอเขา้ใจ 
ตอบ สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทัศน์ขาวด าประกอบด้วย สัญญาณเสียง สัญญาณภาพสัญญาณ
ซิงค์ สัญญาณแบลงกิง และสัญญาณอีควอไลซ่ิง 
     สัญญาณเสียง เป็นสัญญาณท่ีท าให้เกิดเสียง 
     สัญญาณภาพ เป็นสัญญาณท่ีท าให้เกิดรายละเอียดของภาพท่ีปรากฏหน้าจอภาพ 

     สัญญาณแบลงกิง เป็นสัญญาณท่ีท าหน้าท่ีลบเส้นสะบัดกลับทางแนวนอนและทางแนวต้ัง 
สัญญาณซิงค์ เป็นสัญญาณท่ีท าให้การสแกน  เพ่ือให้เกิดรายละเอียดของสัญญาณภาพ  

ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาณซิงค์ทางด้านแนวต้ังและทางด้านแนวนอน 
สัญญาณอีควอไลซ่ิง เป็นสัญญาณท่ีช่วยรักษารูปสัญญาณซิงค์ทางแนวตั้งเม่ือ 

ถูกแยกออกมาจากสัญญาณซิงค์ทางแนวนอน 
 
2. สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สี ประกอบด้วยสัญญาณอะไรบ้าง พร้อมอธิบายหน้าท่ีการ

ท างานมาพอเขา้ใจ 
ตอบ สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทัศน์สี  ประกอบด้วย สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ สัญญาณ
ควบคุมต าแหน่งภาพ สัญญาณสีและสัญญาณเบิสท์ 
  สัญญาณเสียง เป็นสัญญาณท่ีท าให้เกิดเสียง 
  สัญญาณภาพ เป็นสัญญาณท่ีท าให้เกิดรายละเอียดของภาพท่ีปรากฏหน้าจอภาพ 
  สัญญาณควบคุมต าแหน่งภาพ  ท าหน้าท่ีควบคุมต าแหน่งรายละเอียดของภาพท้ังทาง
แนวตั้งและทางแนวนอนตลอดจนท าให้ภาพทางด้านเคร่ืองรับและเคร่ืองส่งมีการท างานเหมือนกัน 
  สัญญาณสี มีหน้าท่ีให้รายละเอียดของสีปรากฏตรงต าแหน่งของภาพ 

สัญญาณเบิสท์ หรือสัญญาณซิงค์ของสีเพ่ือให้ต าแหน่งของสีตรงกับต าแหน่งถูกต้อง 
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แนวตอบกจิกรรมท่ี 1.2 
เร่ือง การผสมสี 

 
 

1.  จงอธิบายถึงคุณลกัษณะการผสมสีทางวตัถุมาโดยละเอียด 
ตอบ  การผสมสีทางวัตถหุรือทางลบประกอบด้วย แม่สีดังต่อไปนีคื้อ สีเหลือง สีน า้เงิน สีแดง เม่ือผสม
แล้วได้เป็นสีด า 
 
 
 
          เม่ือ           สีแดง          +             สีเหลือง     =    สีส้ม 
 สีน ้าเงิน      +             สีแดง         =    สีม่วง 
 สีน ้าเงิน      +           สีเหลือง   =    สีเขียว 
 

2.  จงอธิบายถึงคุณสมบติัการผสมสีทางแสงมาโดยละเอียด 
ตอบ  การผสมสีทางแสงหรือทางบวก ประกอบด้วย แม่สีดังต่อไปนีคื้อ สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน โดยมี
น า้หนักการผสมสีทางแสงดังนี ้คือ 
 

 
 
 สีแดง         +          สีน า้เงิน   =   สีม่วง (สีมาเจต้า) 

           สีแดง         +         สีเขียว      =   สีเหลือง 
                        สีน า้เงิน     +         สีเขียว      =   สีฟ้า (สีไซอัน) 

 

 
 

 
 

 

 
 

สีเหลือง + สีน ำ้เงิน + สีแดง = สีด ำ 
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แนวตอบกจิกรรมท่ี 1.3  
เร่ือง การสแกน 

 
 

1. การสแกน หมายถึง มีก่ีวิธี จงอธิบายพร้อมเขียนรูปประกอบ 
ตอบ การสแกน หมายถึง การกวาดล าอิเลก็ตรอนโดยเร่ิมจากซ้ายไปขวาและจากบนลงสู่ล่างการสแกน
มี 2 วิธี คือ 

1. การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ 
2. การสแกนแบบอินเตอร์เลซ 

          การสแกนแบบโปรเกรสซีฟเป็นการสแกนแบบเรียงเส้นคือจากเส้นท่ี 1 ถึงเส้นท่ี 625 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ 
         การสแกนแบบอินเตอร์เลซ เป็นการสแกนภาพโดยภาพ 1 ภาพแบ่งออกเป็น 2 ฟิลด์ คือ ฟิลด์
คี่และฟิลด์คู่ ฟิลด์ละ 312.5 เส้น โดยท าการสแกนฟิลด์คี่ก่อนแล้วท าการสแกนฟิลด์คู่  

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การสแกนแบบอินเตอร์เลซ 
 
 
 
 

 
2 
3 4 

312.5 

5 

625’ 

625’  
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ใบมอบงานท่ี 1.1 
ช่ือวิชา    เคร่ืองรับโทรทศัน์                                                                       สอนคร้ังท่ี       1 
หน่วยท่ี   1  ช่ือหน่วย   หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์      รวม        10      ช่ัวโมง 
ช่ืองาน    บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว ด า และ สี 
 

จุดประสงค์การมอบงาน 
1.   เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์    

ขาวด าและสี 
2.   เพื่อใหน้กัเรียนน าหลกัการไปประยกุตใ์นการวิเคราะห์อาการเสียท่ีเกิดขึ้นจากวงจรภาคต่างๆ 
3.   เพื่อใหน้กัเรียนมีกิจนิสัยในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

แนวการปฏิบัติงาน 
1.   ใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งในการศึกษาเก่ียวกบั “การท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับ

โทรทศัน์” จากบทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.1 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว ด า 
1.2 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 

2.   ใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดต่างๆ จากบทเรียนส าเร็จรูปภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 

แหล่งค้นคว้า 
1. บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง “บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว ด า” 
2.    บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง “บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี” 
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แบบประเมินผล    ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
หน่วยที่  1   หลักการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์  (สอนคร้ังที่  1) 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

1. 
กา
รต
รง
ต่อ

เวล
าเว

ลา
  2
 คะ

แน
น 

เบ
ิก –

 เก
็บชุ

ดฝึ
ก ฯ

 

คว
าม
ตั้ง
ใจ
กา
รท

 าง
าน

 

กา
รดู

แล
 / บ

 ารุ
งรั
กษ

า 

กา
รส่

งง
าน

 

คว
าม
คิด

ริเริ่
ม 

3. 
มีม

นุษ
ยสั

มพ
ันธ์

  2
 ค
ะแ
นน

 

4. 
กา
รแ
ต่ง
กา
ย  
3  
คะ

แน
น 

รว
ม 
 15

  ค
ะแ
นน

 

 
 

หมายเหตุ/ตัวชี้วัด 
หน่วย : คะแนน 

1 นายกฤษณพงศ ์ หนูอิ่ม          (1) การตรงต่อเวลา (2 คะแนน ) 
   • ตรงเวลา ได ้2 คะแนน 
  • มาสาย ได ้1 คะแนน 
   • สายเกิน 15 นาที/ขาดเรียน ได0้ คะแนน 
(2) ความรับผิดชอบ (8 คะแนน) 
  2.1 การเบิก-เก็บ ชุดฝึก/เคร่ืองมือ (1 คะแนน) 
  2.2 ความตั้งใจในการท างาน  (2 คะแนน) 
 • มีความตั้งใจสม ่าเสมอได ้2 คะแนน 
  •มีเป็นบางคร้ัง ได ้1 คะแนน 
  •ไม่ตั้งใจได ้0 คะแนน 
  2.3   การดูแล-รักษาชุดฝึก/เคร่ืองมือ  
(1 คะแนน) 
  • สภาพปกติ ได ้1 คะแนน 
  •ไม่ปกติ ได ้0 คะแนน 
  2.4 การส่งงาน (1 คะแนน) 
  • ตรงเวลา ได ้1 คะแนน 
 •ไม่ตรงเวลา ได ้0 คะแนน 
  2.5 มีความคิดริเร่ิม/แกไ้ขปัญหา 
  • มี ได ้1 คะแนน 
  • ไม่มี ได ้0 คะแนน 
(3) การมีมนุษยสัมพนัธ์ (2 คะแนน) 
  • ท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้ได ้1 คะแนน 
  • ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ ได1้ คะแนน 
(4) การแต่งกายถูกระเบียบ (3 คะแนน) 
 • ทรงผม หนวดเครา ได ้1 คะแนน 
 • เส้ือ –กางเกง เขม็ขดั ได ้1 คะแนน 
•  ถุงเทา้ รองเทา้ ได ้1 คะแนน 

2 นางสาวจิราพชัร  ศิริวฒัน์          

3 นางสาวชลิตา  ทองช่วย          

4 นายณัฐพนธ์  พลูเอียด          

5 นายณัฐพล  มากรอด          

6 นายทิชานนท ์ ขวญัด า          

7 นายธนพล  คงศรีทอง          
8 นายธีรภทัร  รัตนานุกูล          
9 นางสาวปัทธิมา  ชุมคลา้ย          

10 นายพรต  สุวรรณมณีรัตน์          

11 นายพลากร  ชูช่วย          

12 นายพิพฒัน์พงศ ์ คงหนู          

13 นายพีลพทัร์  แกว้คง          

14 นางสาวมนรัตน์  หนูด า          

15 นายยวุรัตน์  กาญจโนภาส          

16 นายรัตนากร  แกลว้ทนงค ์          

17 นายศุภกร  แกว้สิทธ์ิ          

18 นายสรศกัด์ิ  อินทร์ไหม          

19 นายสหธน  คงศรีทอง          

  
 
 
 
 
 
 
 
          

หมายเหตุ   รายละเอียดบางอยา่งอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพจริงและกฎระเบียบให้อยูใ่นดุลยพินิจของ 
                   ครูผูส้อน 

 

2. ความรับผิดชอบ 8 คะแนน 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
1.   ผลการจดัการเรียนรู้ 
      1.1   ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
      1.2   ผลการเรียนของผูเ้รียน…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
      1.3   ผลการสอนของครูผูส้อน………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
2.    ปัญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………...................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
3.     ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 

………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                     ลงช่ือ………………………….              
                                                                                            (นายจรินทร์  เมืองหนู)                                                 

                                                                                       ครูผูส้อน                                      
                                                                                           วนัท่ี……เดือน……………พ.ศ. ………                    
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
ช่ือรายวิชา   เคร่ืองรับโทรทศัน์      สอนคร้ังท่ี    2 
หน่วยท่ี       1  ช่ือหน่วย  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์  รวม   10   ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง       หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์   จ านวน    5   ช่ัวโมง 
 
 

หัวข้อเร่ือง/งาน 
 ทฤษฎี 

1. ระบบโทรทศัน์ 
2. บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
ปฏิบัติ 
ใบงานท่ี  1.3  การท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 

 สาระส าคัญ 
มาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์ขาว-ด า  มีอยู ่  2 ระบบ คือ มาตรฐานระบบ  NTSC  และ

ระบบ  CCIR  ส าหรับมาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์สีมีอยู่  3  ระบบคือ  มาตรฐานระบบ  NTSC  
ระบบ PAL  และระบบ  SECAM 
 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  คือ  วงจรภาคสัญญาณเสียง          วงจร
ภาคสัญญาณวิดีโอ  วงจรภาคควบคุมต าแหน่งสัญญาณภาพ  วงจรสัญญาณสีและวงจรภาคควบคุมต าแหน่ง
สัญญาณสีหรือสัญญาณเบิสท ์ ส าหรับวงจรสัญญาณสีและสัญญาณควบคุมต าแหน่งสัญญาณสี  จะมีแต่
เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จุดประสงค์ท่ัวไป 

  1.   เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์ 
  2.   เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
  3.   เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
  4.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหนา้ท่ีปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 

        
       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

          เม่ือนกัเรียน  เรียนจบแลว้สามารถ 
ด้านพุทธิพสัิย 

1.  บอกช่ือมาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
2.  บอกคุณสมบติัการส่ง-รับสัญญาณมาตรโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
3.  บอกช่ือบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ได ้
4.  อธิบายหนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ได้ 

ด้านทักษะพสัิย 
1.  เขียนรูปร่างและส่วนประกอบของเคร่ืองรับโทรทศัน์สีได ้
2.  เขียนต าแหน่งปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์สีได ้
3.  ทดสอบหนา้ท่ีและการท างานของปุ่ มปรับและจุดต่อเคร่ืองรับโทรทศัน์สีได้ 

       ด้านจิตพสัิย 
        มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

      1.   มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดรั้บฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
                                 2.   ความมีวินยัปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ตรงต่อเวลา 

      3.   ความรับผิดชอบปฏิบติังานเสร็จตามก าหนดดว้ยความตั้งใจ 
                   4.   ความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่ปฏิบติัมิชอบดว้ยประการทั้งปวง 

     5.   ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้งมีเหตุผล 
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เน้ือหาสาระ 
หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์  (ต่อ) 

  ภาคทฤษฎี 
4.   ระบบโทรทศัน์ 

4.1   มาตรฐานระบบ  NTSC 
4.2   มาตรฐานระบบ  PAL 
4.3   มาตรฐานระบบ  SECAM 

5.   บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
5.1   บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด า 
5.2   หนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด า 
5.3   บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
5.4   หนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
 

  ภาคปฏิบัต ิ
 ใบงานท่ี  1.3  การท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
      ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถามวา่“สัญญาณ 
ท่ีส่งมาจากสถานีส่งโทรทศัน์ขาวด าและสี”ประกอบ 
ดว้ยสัญญาณใดบา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ใช้เวลาประมาณ  10 นาที) 

 
       
        นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามโดยมีแนวการ 
ตอบค าถามดงัต่อไปน้ีคือสัญญาณท่ีส่งมาจาก
เคร่ืองส่งโทรทศัน์ขาว - ด า  ประกอบดว้ย 

1. สัญญาณเสียง 
2. สัญญาณภาพ 
3. สัญญาณซิงค ์
4. สัญญาณแบลงกิง 
5. สัญญาณอีควอไลซิง 

สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สี
ประกอบดว้ย 

1. สัญญาณเสียง 
2. สัญญาณภาพ 
3. สัญญาณซิงค ์
4. สัญญาณสี 
5. สัญญาณเบิสท ์

 
ขั้นสอน 
1.  ครูน าเสนอเน้ือ หน่วยท่ี 1  หลกัการเบ้ืองตน้
ของเคร่ืองรับโทรทศัน์  แบบบรรยายและถาม-ตอบ  
เพื่อซกัถามปัญหาเก่ียวกบัความเขา้ใจในการเรียนรู้
พร้อมกบัใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดของเน้ือหา
จากเอกสาร  ประกอบการเรียนประจ าหน่วยท่ี  1  
และแผ่นใสดงัรายละเอียดของเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  คือ 
   1.  มาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณโทรทศัน์ 
         1.1  มาตรฐานโทรทศัน์  ระบบ NTSC         

 
 
1.  ฟังครูอธิบายและตอบค าถามพร้อมกบัจด
บนัทึกประกอบการศึกษาจากแผน่ใสและ
เอกสารประกอบการเรียนเน้ือหาเก่ียวกบั เร่ือง  
มาตรฐานการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
   1.1  มาตรฐานโทรทศัน์  ระบบ  NTSC 
   1.2  มาตรฐานโทรทศัน์  ระบบ  PAL 
   1.3  มาตรฐานโทรทศัน์  ระบบ  SECAM 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 
 
1.2  มาตรฐานโทรทศัน์   ระบบ PAL       
1.3  มาตรฐานโทรทศัน์  ระบบ SECAM 
 
2.  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
      2.1  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว-
ด า 
      2.2  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
 
 
 
 
 
 

3.   ครูใหกิ้จกรรมนกัเรียนเม่ือเรียนจบเน้ือหา ใน
แต่ละเร่ือง  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
 
กจิกรรมที่  1.4  เร่ืองมาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณ
โทรทศัน์จ านวน   3  ขอ้ 
กจิกรรมที่  1.5   เร่ืองบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับ
โทรทศัน์  จ านวน 1  ขอ้ 
 
 
 
 

(ใช้เวลา  ประมาณ 40 นาที) 

 
 
 
 
2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายพร้อมกบัศึกษาแผน่ใส 
และเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองบลอ็กไดอะแกรม
เคร่ืองรับโทรทศัน์ประกอบดว้ย 
    2.1  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด า 
    2.2  หนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรม
เคร่ืองรับโทรทศัน์ขาวด า 
    2.3  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
     2.4  หนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรม
เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
3. นกัเรียนท ากิจกรรมประจ าหน่วยท่ี  1  ทา้ย
เน้ือหาท่ีเรียนในแต่ละเร่ือง  ลงในเอกสาร
ประกอบการเรียน  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
กจิกรรมที่1.4  เร่ืองมาตรฐานการส่ง-รับสัญญาณ
โทรทศัน์ 
กจิกรรมที่1.5 เร่ืองบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

 
ขั้นท ากจิกรรมปฏิบัติ 
1.  ครูจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน 
2.  ครูอธิบายจุดประสงคแ์ละขั้นตอนในการท า 
ใบงานท่ี  1.3 
3.  ครูควบคุมการเบิกจ่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 
4.  ครูเดินตรวจการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่ม
พร้อมกบัใหค้  าแนะน าและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 
 
 
 
 (ใช้เวลาประมาณ  230 นาที) 

 
 
1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูผูส้อนก าหนด 
2.  นกัเรียนฟังค าช้ีแจงและซกัถามปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติังานในกรณีท่ีไม่เขา้ใจ 
3.  นกัเรียนส่งตวัแทนเบิกจ่ายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 
4.  นกัเรียนปฏิบติังานตามขั้นตอน ใบงานท่ี  1.3 

 
ข้ันสรุปผลและประเมินผล 
   1.  ครูสรุปเน้ือหาของการเรียนประจ าหน่วยท่ี 1  
ดว้ยวิธีการถาม  ตอบ  เป็นกลุ่มและรายบุคคล
โดยมีแนวค าถามและแนวค าตอบดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามเป็นบุคคลหรือเป็น
กลุ่มตามขอ้ค าถาม  โดยมีแนวการตอบค าถาม
ดงัต่อไปน้ี 
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แนวค าถาม แนวค าตอบ 
 
1.  มาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาว-ด า คือ 
 
2   มาตรฐานโทรทศัน์ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 
 
 
 
 
3.  สัญญาณโทรทศัน์สี 
 
 
 
 
 
 
4.  สัญญาณภาพมีความถี่ปานกลางเท่าใด 
 
5.  สัญญาณสีรวม 
 
6.  ความถ่ีคล่ืนพาหะของโทรทศัน์ระบบพาล   
มีความถี่เท่าใดบา้ง 
7. สัญญาณเสียงมีความถี่ปานกลาง  เท่าใด 
 
8. สัญญาณสีมีความถี่ปานกลาง  เทา่ใด 
 
9. สัญญาณเบิสท ์ มีหนา้ท่ีการท างานอยา่งไร 
 

   
1. ประกอบดว้ยมาตรฐานระบบ  NTSC  และ      
    CCIR 
2.  มาตรฐานโทรทศัน์สีประกอบดว้ย 
      2.1  มาตรฐานระบบ  NTSC  
      2.2  มาตรฐานระบบ  PAL   
     2.3  มาตรฐานระบบ  SECAM 
 
 

3.  ส่วนประกอบของสัญญาณโทรทศัน์สี 
ประกอบดว้ย 
     1.   สัญญาณเสียง 
     2.   สัญญาณภาพ 
     3.   สัญญาณซิงค ์
     4.   สัญญาณสี 
     5.   สัญญาณเบิสท ์
4.  ในระบบพาล  มีความถี่คล่ืนพาหะรอง 
เท่ากบั  4.43  เมกกะเฮิรตช์ 
5.  สัญญาณสีรวมหรือคอมโพซิท  โครม่า   
ประกอบดว้ยสัญญาณสีและสัญญาณเบิสท์ 
6. สัญญาณภาพมีความถี่ปานกลางเท่ากบั  3.89  
เมกกะเฮิรตช์ 
7. สัญญาณเสียง มีความถี่ปานกลางเท่ากบั 33.4  
เมกกะเฮิรตช์ 
8.  สัญญาณสี มีความถี่  ปานกลางเท่ากบั  34.47  
เมกกะเฮิรตช์ 
9.   สัญญาณเบิสท ์ มีหนา้ท่ีควบคุมต าแหน่ง
รายละเอียดของสัญญาณสี  หรือเรียกวา่ซิงคข์องสี 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 
 2.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลหลงัเรียน  
หน่วยท่ี  1 เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของโทรทศัน์ 
จ านวน 20  ขอ้  
 
 
( ใช้เวลาประมาณ 20  นาที) 

2  นกัเรียนท าแบบประเมินผลหลงัเรียน หน่วยท่ี 11 
เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของโทรทศัน์ จ านวน 20 ขอ้ 
 
 
 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
           ส่ือส่ิงพมิพ์ 
           เจน  สงสมพนัธ์  และนิคม  อนนัทิพย ์. เทคโนโลยีโทรทัศน์.กรุงเทพฯ:เอดิสันเพรส,2538. 
           ชูเกียรติ  จนัทรานี.  ทฤษฎีตรวจซ่อมโทรทัศน์  ขาวด า  ทรานซิสเตอร์  ไอซี.  กรุงเทพฯ  
                          ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนฝึกหัดการช่างวิทยุโทรทศัน์เฉลิมกรุง (RTTS.),  2528. 
           ชูเกียรติ  จนัทรานี.  ทฤษฎีตรวจซ่อมโทรทัศน์  สี.  กรุงเทพฯ:  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนช่างเทคนิค 
                          เทพนิมิต , 2533. 
            ธวชั  เมฆสวรรคแ์ละฟุมิโอะ  มิคุมะ.  เทคนิคการตรวจซ่อมโทรทศัน์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์รุสภา.   
                           ลาดพร้าว, 2520. 
            บุญถึง  แน่นหนา.  ต าราโทรทศัน์  ภาคทฤษฎีและปฏิบติั.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  2520. 
             วิชยั  สุรพฒัน์.  วิศวกรรมโทรทัศน์  เล่มท่ี  1.  กรุงเทพฯ :  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
                           ลาดกระบงั  ,  2525. 
            Grob, Bernard. Basis  Television : Pringciples  and  Servicing.  3rd  Edition  Tokyo :  Mc Graw    
                          Hill  Kogahakusha  Company, Ltd. Tokyo : 1964. 
       
             แบบประเมินหลงัเรียน  หน่วยท่ี  1  เร่ือง  หลกัการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
           ใบงานท่ี  1.3  การท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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           ส่ือโสตทัศน์ 
1.   กระดาน  -  ชอลก์ - ไวด์บอร์ด 
2.   เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
3.   ใบงานหน่วยท่ี  1  เร่ือง  หลกัการโทรทศัน์เบ้ืองตน้ของโทรทศัน์   
 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     3.1   เร่ืองมาตรฐานการส่ง –รับสัญญาณโทรทศัน์   

                3.2   เร่ืองบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองเคร่ืองรับโทรทศัน์   
           หุ่นจ าลองหรือของจริง 

1. ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
           1.   ชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์สี             1   เคร่ือง 
           2.   แพทเทอร์นเยนเนอเรเตอร์                 1   เคร่ือง 
           3.  สายน าสัญญาณ  ขนาด  75  โอห์ม              1   เส้น 
 
งานท่ีมอบหมาย  หรือ  กจิกรรม 
           ก่อนเรียน 
          นกัเรียนตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามปัญหา 
           ขณะเรียน 
           1.  ใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดเน้ือหาการเรียน  จากเอกสารประกอบการเรียน ประจ าหน่วยท่ี  1 เร่ือง  
หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
           2.   ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองของการเรียน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                   กิจกรรมท่ี  1.4   มาตรฐานการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์ 
                   กิจกรรมท่ี  1.5   บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

3.   ศึกษาและปฏิบติังาน  ใบงานท่ี  1.3  เร่ือง  การท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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           หลงัเรียน 
             1.   นกัเรียนท าแบบประเมินผลหลงัเรียน  หน่วยท่ี  1  เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
             2.   ใหน้กัเรียนตรวจปรับกิจกรรมท่ี  1.4  และ  1.5  จากแนวการตอบกิจกรรมของครูผูส้อน 
           3.   ตรวจและประกาศคะแนนจากการประเมินผลก่อนและหลงัเรียน  ใหน้กัเรียนทราบ 
           4.   ใหน้กัเรียนตรวจปรับใบงานท่ี  1.3  ตามแบบเฉลยของครูผูส้อน 

5.   ใหน้กัเรียนคน้ควา้เพิ่มเติม  ดว้ยการท ารายงานเป็นรายบุคคลท่ีก าหนดไวซ่ึ้งมีรายละเอียดตาม 
ใบมอบงานท่ี 1.2  

6.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและเขียนโครงการศึกษาดูงานเร่ือง  “หลกัการท างานเคร่ืองส่งวิทย ุ– 
โทรทศัน์   และระบบสายอากาศวิทย ุ– โทรทศัน์”   จากสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน   
ตามใบมอบงานท่ี  1.3  โดยการใชแ้บบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
 1.  สังเกตพฤติกรรมความสนในของนกัเรียน  ในการศึกษา ตอบขอ้ค าถามของครูผูส้อนเพื่อทบทวน
ความรู้ 
 ขณะเรียน 
 ภาคทฤษฎี 

1. สังเกตความสนใจของนกัเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. สังเกตความสนใจของนกัเรียนการท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองของเน้ือหาการเรียน  เน้ือหาการเรียน

กิจกรรมท่ี  1.4  และ  1.5 
ภาคปฏิบัต ิ
1. สังเกตความสนใจของนกัเรียนในการศึกษารายละเอียดการปฏิบติังาน  ใบงานท่ี  1.3 
2. สังเกตการณ์เตรียมงานก่อนการปฏิบติังาน  เช่น  ชุดฝึกปฏิบติัเคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองมือและ

วสัดุอุปกรณ์  คู่มือปฏิบติังานใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
3. สังเกตความสนใจของการด าเนินงาน  การเลือกใชเ้คร่ืองมือ  และการรักษาเคร่ืองมือ  ตลอดจน

ลกัษณะนิสัยการท างาน  พร้อมกบับนัทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลแต่ละใบงาน 
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หลงัเรียน 
ภาคทฤษฎี 
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรมทา้ยเน้ือหาประจ าหน่วยการเรียนท่ี  1  กิจกรรมท่ี 1.4  และ 1.5 
2. สังเกตความสนใจของนกัเรียนท่ีตรวจปรับกิจกรรมท่ี  1.4  และ  1.5  จากแนวตอบกิจกรรมของ

ครูผูส้อน 
3. ตรวจแบบประเมินผลหลงัเรียนทา้ยหน่วยการเรียนท่ี  1  เร่ือง  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับ

โทรทศัน์  จ านวน  20  ขอ้  (คะแนนเตม็  20  คะแนน)  บนัทึกคะแนนลงในใบสรุปการประเมินผล
ช่องการเรียน 

4. เกณฑก์ารประเมินผล  ประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
4.1 คะแนนตั้งแต่  16  คะแนนขึ้นไป  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียน  ระดบัดีมาก 
4.2 คะแนนระหวา่ง  14-15  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียน  ระดบัดี 
4.3 คะแนนระหวา่ง  12-13  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียน  ระดบัปานกลาง 
4.4 คะแนนระหวา่ง  10-11  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียน  ระดบัอ่อน 
4.5 คะแนนต ่ากวา่  10 คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียน ต ่ากวา่เกณฑต์อ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 
หมายเหต ุ  ในกรณีท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนต ่ากวา่  10  คะแนน  หรือมีผลการเรียนต ่า  ใหน้กัเรียน

ทบทวนเน้ือหา  เร่ือง  การบริการเคร่ืองรับโทรทศัน์  เป็นเวลา  1  สัปดาห์  พร้อมกบัขอสอบแกต้วัต่อ
ครูผูส้อน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีการศึกษาเพิ่มเติม  และสอบแกต้วัผา่นการประเมินผลตามเกณฑท่ี์
ครูผูส้อนก าหนด  จะไดรั้บคะแนนเท่ากบั  10  คะแนน 

5. ตรวจผลการประเมินผลหลงัเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง  “บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ขาวด า” และ “บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี”  บนัทึกผลลงแบบประเมินผลใบ
มอบหมายงานท่ี  1.1 

6. ตรวจรายงานใบมอบงานท่ี  1.2  ช่ืองานกรเบ่ียงเบนล าอิเลก็ตรอน  การโฟกสัและหลอดภาพ  
พร้อมกบับนัทึกใบแบบฟอร์มการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
6.1 รายละเอียดเน้ือหาครบตรงตามจุดประสงคก์ารมอบงาน(5  คะแนน) 

6.1.1 เน้ือหาครบและตรงตามจุดประสงค ์ ได ้ 5  คะแนน 
6.1.2 เน้ือหาไม่ตรงตามจุดประสงค ์ ได ้ 3  คะแนน 

       6.2  การท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  ถูกหลกัการของรายงาน (3 คะแนน) 
  6.2.1     มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  ถูกหลกัการได ้ 3 คะแนน 
  6.2.1     ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด   ถูกหลกัการได ้ 1  คะแนน 
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     6.3  เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรมตามหลกัการท างาน  (1  คะแนน)   
  6.3.1  มีเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม  ได ้ 1  คะแนน 
  6.3.2  ไม่มีเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม  ได ้ 0  คะแนน 
     6.4  ส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด  ได ้ 1  คะแนน 
  6.4.1  ตามเวลาท่ีก าหนด  ได ้1  คะแนน 
  6.4.2  เลยเวลาท่ีก าหนด  ได ้ 0  คะแนน 

 7.  สังเกตและตรวจงานใบงานมอบงานท่ี  1.3  ช่ืองานหลกัการท างาน  เคร่ืองส่งวิทย ุ– โทรทศัน์  
และระบบสายอากาศวิทย-ุโทรทศัน์ พร้อมบนัทึกผลลงในแบบฟอร์มการประเมิน  ดงัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
        7.1  โครงการ  (2  คะแนน) 
  7.1.1  มีการเสนอโครงการตรงตามจุดประสงค ์ ได ้ 2  คะแนน 
  7.1.2  ไม่มีการเสนอโครงการ  ได ้ 0  คะแนน 
        7.2  ความสนใจในขณะศึกษาดูงาน  (3  คะแนน) 
  7.2.1  นกัเรียนมีความสนใจระหวา่งการศึกษาดูงาน  ได ้ 3  คะแนน 
  7.2.2  นกัเรียนมีความสนใจบา้ง  ไม่สนใจบา้ง  ได ้ 1  คะแนน 
        7.3  รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน  (5  คะแนน) 
  7.3.1  เน้ือหาสรุปผลโครงการครบตามท่ีก าหนด  ได ้ 3  คะแนน 
  7.3.2  มีการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได ้ 1  คะแนน 
  7.3.3  มีรูปภาพประกอบ   ได ้ 1  คะแนน 
 ภาคปฏิบัต ิ    
 1.  ตรวจผลการทดลองการปฏิบติังานของนกัเรียน  บนัทึกผลการประเมินลงในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลท่ี  1.3   ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.1  การเตรียมงาน 
  1.2  การด าเนินการปฏิบติังาน 
  1.3  การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
  1.4  คุณภาพของงาน 
 2.  เกณฑก์ารประเมินผลประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  คะแนนตั้งแต่  16  คะแนนขึ้นไป  แสดงวา่นกัเรียนมีการประเมินการปฏิบติังาน 
                                  “ผา่น”   ระดบัดีมาก 
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  2.2  คะแนนเท่ากบั  14  และ  15  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมิน 
         การปฏิบติังาน  “ผา่น”  ระดบัดี 
  2.3  คะแนนเท่ากบั  12  และ  13  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมิน 
         การปฏิบติังาน  “ผา่น”  ระดบัปานกลาง 
  2.4  คะแนนต ่ากวา่  12  คะแนน  แสดงวา่นกัเรียนมีผลการประเมินการปฏิบติังาน   
                                  “ไม่ผา่น”  ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 หมายเหต ุ ในกรณีท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนต ่ากวา่  12  คะแนน  หรือมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑใ์ห้
นกัเรียนปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหส้มบูรณ์  ในระยะเวลา  1  สัปดาห์  พร้อมกบัขอการประเมินการ
ปฏิบติังานต่อครูผูส้อนอีกคร้ัง  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีการซ่อมเสริมการปฏิบติังาน  จะไดรั้บคะแนนเท่ากบั  
12  คะแนน  หรือมีผลการเรียนในระดบัปานกลาง 
 3.  สังเกตความสนใจของนกัเรียนท่ีตรวจปรับใบงานท่ี  1.3  ตามแบบเฉลยของครูผูส้อน 
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กจิกรรมที่ 1.4 
เร่ือง มาตรฐานการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 

ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
 

1.   จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ NTSC 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………...…………………………………………… 
2.   จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ PAL 

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………...…………………………………………… 
 
3.   จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ SECAM 

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………...…………………………………………… 
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กจิกรรมที่ 1.5 
เร่ือง บลอ็กไดอะแกรมของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

 

ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
 

1.   จงบอกหนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ดงัต่อไปน้ี 
 1.1   R.F. AMP. มีหนา้ท่ี 
  …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2   VIDEO AMP. มีหนา้ท่ี 
               …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.3   SIF.AMP. มีหนา้ท่ี 
              …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.4   AGC. มีหนา้ท่ี 
              …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.5   BPA. มีหนา้ท่ี 
                …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.6   ACC. มีหนา้ท่ี 
               …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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1.7   ACK. มีหนา้ท่ี 
              …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.8   VIDEO IF.AMP. มีหนา้ท่ี 
                …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.9   AFC. มีหนา้ท่ี 
               …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.10   MATRIX มีหนา้ท่ี 
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แนวตอบกจิกรรมท่ี 1.4  
เร่ือง มาตรฐานการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 

1. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ NTSC 
ตอบ   คุณสมบัติการส่ง – รับสัญญาณโทรทัศน์มาตรฐาน ระบบ NTSC 

1. ส่งสัญญาณสีแดงและสีน า้เงินในรูปของสัญญาณความต่างสี (R – Y และ B – Y ) 
2. สัญญาณสีเขียวส่งรวมกับสัญญาณส่องสว่าง 
3. สัญญาณ B – Y และ R – Y ส่งสัญญาณแบบ QUADRATURE 
4. มีความถี่ SUB CARIER เท่ากับ 4.43 MHz 

 
2. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ PAL 
     ตอบ   คุณสมบัติการส่ง – รับสัญญาณโทรทัศน์มาตรฐาน ระบบ PAL 

1. ส่งสัญญาณสีแดงและสีน า้เงินในรูปของสัญญาณความต่างสี (R – Y และ B – Y ) 
2. สัญญาณสีเขียวส่งรวมกับสัญญาณส่องสว่าง 
3. สัญญาณ B – Y และ R – Y ส่งสัญญาณแบบ QUADRATURE 
4. มีความถี่ SUB CARIER เท่ากับ 4.43 MHz 

 
3. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐาน ระบบ SECAM 
     ตอบ   คุณสมบัติการส่ง – รับสัญญาณโทรทัศน์มาตรฐาน ระบบ SECAM 

1.   ส่งสัญญาณสีแดงและสีน า้เงินในรูปของสัญญาณความต่างสี (R – Y และ B – Y ) 
  2.   สัญญาณสีเขียวส่งรวมกับสัญญาณส่องสว่าง 
  3.   สัญญาณ B – Y และ R – Y ส่งสัญญาณแบบ QUADRATURE 
  4.   มีความถี่ SUB CARIER เท่ากับ 4.43 MHz 
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แนวตอบกจิกรรมท่ี 1.5  
เร่ือง บลอ็กไดอะแกรมของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

 

1.   จงบอกหนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สีดงัต่อไปน้ี 
      1.1 R.F. AMP. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  RADIO FREQUENCY AMPLIFIER   มีหน้าท่ีขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุ ให้มี 
ความแรงของสัญญาณสูงขึน้  
 

1.2   VIDEO AMP. มีหนา้ท่ี 
ตอบ  VIDEO AMPLIFIER มีหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพให้มีความแรงสูงขึน้เพ่ือส่งให้ 
ขา แคโทดของหลอดภาพเพ่ือเปลี่ยนเป็นรายละเอียดของภาพท่ีจอภาพ 

 
1.3 SIF.AMP. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  SOUND INTERMEDIATE AMPLIFIER มีหน้าท่ีขยายสัญญาณความถี่ปานกลางของเสียงท่ี
มีความถี่เท่ากับ 33.4 MHz ให้มีขนาดความแรงสูงขึน้ 

 
1.4 AGC. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  AUTOMATIC GAIN CONTROL  มีหน้าท่ีควบคุมอัตราการขยายสัญญาณ 
โดยอัตโนมัติเพ่ือให้สัญญาณมีความแรงคงท่ี 

 
1.5 BPA. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  BAND PASS AMPLIFIER มีหน้าท่ีขยายสัญญาณสีรวมหรือคอมโพสิท โครม่า 
ท่ีความถี ่4 - 5  MHz ให้มีขนาดความแรงสูงขึน้ 

 
1.6 ACC. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  AUTOMATIC COLOUR CONTROL มีหน้าท่ีควบคุมอัตราการขยายสัญญาณสีโดย
อัตโนมัติ 
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1.7 ACK. มีหนา้ท่ี 
ตอบ  AUTOMATIC COLOUR KILLER มีหน้าท่ีก าจัดสัญญาณสีเพ่ือไม่ให้ภาพเกิดสโนว์ของสีใน
กรณีท่ีภาพเป็นภาพขาวด า  

 
1.8 IF.AMP. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  VIDEO INTERMEDIATE AMPLIFIER มีหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพท่ีมีความถ่ีปานกลาง
เท่ากับ 38.9 MHz ให้มีความแรงสูงขึน้ 

 
1.9 AFC. มีหนา้ท่ี 

ตอบ  AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL มีหน้าท่ีควบคุมการสร้างความถ่ีโดยอัตโนมัติ 
 

1.10   MATRIX มีหนา้ท่ี 
ตอบ  MATRIX มีหน้าท่ีสร้างสัญญาณสีแดง สีเขียวและสีน า้เงินเพ่ือส่งให้วงจรขยายสัญญาณสี
เพ่ือท่ีส่งให้หลอดภาพ 
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แบบประเมินผลหลงัเรียน 
หน่วยท่ี 1 

เร่ือง หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
จุดประสงค์   เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ือง  
         “ หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ ” 
ค าแนะน า     1. อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ขอ้ท่ีถูกท่ีสุด ในกระดาษค าตอบ 
        2. เวลาส าหรับการท าประเมิน 15 นาที 
 
1.   สัญญาณท่ีส่งมาจากสถานีส่งโทรทศัน์ ตรงกบัขอ้ใด 
         ก.   เสียง   ภาพ   แบลงกิง   สี   เบิสท ์
         ข.   เสียง   ภาพ   ซิงค ์  สี   เบิสท ์
         ค.   เสียง   ภาพ   อีควอไลซ่ิงค ์  สี   เบิสท ์
         ง.   เสียง   ภาพ   ซิงค ์  แบลงกิง   สี 
 

2.   จุดเลก็ๆ ท่ีประกอบเป็นภาพท่ีปรากฏท่ีจอภาพโทรทศัน์ เรียกวา่อะไร 
         ก.   เซล 
         ข.   อิเลก็ตรอน 
         ค.   พิคเจอร์อิลิเมนต ์
         ง.   พิกเซล  

      จากรูป ตอบค าถามขอ้ 3-4 
 

3.   สัญญาณสีรวมประกอบดว้ยส่วนประกอบส่วนใดบา้ง 
         ก.   ก  และ  ค  ค.   ค  และ  จ 
         ข.   ข  และ  ง  ง.    ง  และ  จ 
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4.   ต าแหน่งใดท่ีเป็นสัญญาณท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการสแกนความถี่ทางดา้นเวอร์ติคอลและฮอริซอนตอล 
         ก.   ข    
        ข.   ง    
         ค.   ก 
         ง.    ค  และ  ง 

  

5.   สีไซอนัเกิดจากการผสมสีใด 
         ก.   สีน ้าเงิน  กบั  สีแดง  
         ข.   สีเขียว  กบั  สีแดง  
         ค.   สีเขียว  กบั  สีเหลือง 
          ง.   สีน ้าเงิน  กบั  สีเขียว 
 

6.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
         ก.   30% R + 11% G + 59% B =  ขาว 
         ข.   30% R + 59% G + 11% B =  ด า 
         ค.   30% R + 59% G + 11% B =  ขาว 
         ง.   30% R + 11% G + 59% B  =  ด า 
 

7.   ขอ้ใด ไม่ใช่ รายละเอียดของโทรทศัน์ขาว – ด า ในระบบปัจจุบนั 
         ก.   สแกนภาพ 625  เส้น / ภาพ 
         ข.   ส่งภาพ  25  ภาพ / วินาที 
         ค.   ความถี่ Vert. = 50 Hz และ Hor. = 15,625 Hz 
         ง.   ความถี่ปานกลางภาพ = 33.4 MHz ความถี่ปานกลางของเสียง = 38.9 MHz 
 

8.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
         ก.   ระบบ NTSC มีสีผิดเพี้ยน 
         ข.   ปัจจุบนัประเทศไทยใชโ้ทรทศัน์ระบบ PAL / SECAM / NTSC 
        ค.   สัญญาณ G – Y จะมีเฟสน าหนา้สัญญาณ R – Y เท่ากบั 90 องศา 

ง.  สัญญาณ B – Y จะมีเฟสน าหนา้สัญญาณ R – Y เท่ากบั 90 องศา 
 
 
 



  

- 47 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 

                 จากรูปตอบค าถามขอ้  11 - 15 
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9.   การส่งสัญญาณโทรทศัน์สี สัญญาณสีใดท่ีมอดกบั CARRIER 

ก.  B , G 
ข.  R , B 
ค.  R , G 
ง.  R , B และ G 

 
10.   ความถี่ปานกลางของสัญญาณสีตรงกบัค าตอบขอ้ใด 

ก.  33.4 MHz   
ข.  38.9 MHz 
ค.  38.9 MHz   
ง.  34.47 MHz 

 
11.   บลอ็กไดอะแกรม หมายเลข    ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 

ก.  4.43 MHz SUB.OSC.  
ข.  1St  BPA. 
ค.  ACC.    
ง.  ACK. 

 
12.   บลอ็กไดอะแกรม หมายเลข               ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
         ก.   R – G –B  MATRIX 
         ข.   2nd BPA. 
        ค.   LPF. 
           ง.   ACK. 
 
13.   บลอ็กไดอะแกรม หมายเลข               ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
         ก.   G – Y  DEMOD. 
         ข.   MATRIX 
         ค.   LPF. 
         ง.   ACK. 

1 

3 

2 
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14.   บลอ็กไดอะแกรมใดท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณความต่างสี  R – Y ออกจากซบัแคเรียร์ 
         ก.   U – DEMOD. 
         ข.   V – DEMOD. 
         ค.   U – V DEMOD. 
         ง.    Y – DEMOD. 
 
15.   สัญญาณหมายเลข                มีความถี่ตรงกบัขอ้ใด 
         ก.   0 – 4 MHz. 
         ข.   4.43 MHz. 
         ค.   4 - 5 MHz. 
         ง.    0 – 5 MHz. 
16.  จากขอ้  15  มีการท างานอยา่งไร 
 ก.  สร้างพาหะสัญญาณสี ความถี่  4.43  MHz 
 ข.  ควบคุมอตัราการขยายสัญญาณสีโดยอตัโนมติั 
 ค.  ขยายสัญญาณสี 
 ง.  ก าจดัสัญญาณสีโดยอตัโนมติั 
17.  บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข           มีการท างานอยา่งไร 
 ก.  แยกสัญญาณสี  R-G-B 
 ข.  ขยายสัญญาณสี 
 ค.  กรองความถี่ต ่าผา่น 
 ง.  ก าจดัสัญญาณสีโดยอตัโนมติั 
18.  บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข  3    ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก.  G-Y  DEMOD 
 ข.  MATRIX 
 ค.  LPF 
 ง.  ACK  
19.  บลอ็กไดอะแกรมใดท่ีท าหนา้ท่ี  แยกสัญญาณความต่างสี  R-Y  ออกจากซบัแคเรียร์ 
 ก.  U-DEMOD  ข.  V-DEMOD 
 ค.  U-VDEMOD  ง.   Y-DEMOD 

1 
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20.  สัญญาณหมายเลข   1    มีความถ่ีตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  0 – 4  MHz  ข.  4.43  MHz 
 ค.  4 – 5  MHz  ง.  0 – 5  MHz 
 
 

เฉลยแบบประเมินผล 
หน่วยท่ี 1  เร่ืองหลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

   
   ก่อนเรียน     หลงัเรียน 
     1. ข.     1. ข. 
   2. ข.     2. ค. 
   3. ก.     3. ง. 
   4. ง.     4. ก. 

5.  ก.     5. ง. 
   6. ค.     6. ค. 
   7. ข.     7. ง. 
   8. ค.     8. ก. 
   9. ก.     9. ค. 
   10. ค.     10. ง. 
   11. ก.     11. ง. 
   12. ง.     12. ก. 
   13. ง.     13. ข. 
   14. ข.     14. ก. 
   15. ก.     15. ก. 
   16.         ค.     16.    ก. 
   17. ง.     17. ง. 
   18. ง.     18. ข. 
   19. ก.     19. ข. 
   20. ข.     20. ค. 
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ใบมอบงานท่ี 1.2 
ช่ือวิชา     เคร่ืองรับโทรทศัน์                                                                      สอนคร้ังท่ี     2 
หน่วยท่ี   1      ช่ือหน่วย    หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์          รวม      10     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน     หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 
จุดประสงค์การมอบงาน 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเบ่ียงเบนล าอิเลก็ตรอน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการโฟกสั 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของหลอดภาพโทรทศัน์ขาวด าและสี 

 4.     เพื่อใหน้กัเรียนมีกิจนิสัยในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

แนวการปฏิบัติงาน 
 ใหน้กัเรียนคน้ควา้ท ารายงาน ในหวัขอ้ต่อไปน้ี คือ 

1. การเบ่ียงเบนล าอิเลก็ตรอน 
1.1 ความหมาย 
1.2 ชนิด 
1.3 การท างาน 

2. การโฟกสั 
2.1 ความหมาย 
2.2 ชนิด 
2.3 การท างาน 

3. หลอดภาพ 
3.1 หลอดภาพโทรทศัน์ขาวด า 

3.1.1 สัญลกัษณ์ และโครงสร้าง 
3.1.2 การท างาน 

3.2 หลอดภาพโทรทศัน์สี 
3.2.1 ชนิด 
3.2.2 โครงสร้าง 
3.2.3 การท างาน 
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บุญถึง  แน่นหนา. ต าราโทรทัศน์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  โอเด่ียนสโตร์ , 2520. 
วิชยั  สุรพฒัน์. วิศวกรรมโทรทัศน์ เล่ม1. กรุงเทพฯ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

ลาดกระบงั , 2525. 
อุดม   ค  าม่วง. โทรทัศน์เล่ม 2. วิทยาลยัครูอาชีวศึกษา, ม.ป.ท. , ม.ป.ป. (อดัส าเนา)  
เอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ๆไป 
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ใบมอบงานท่ี 1.3  
ช่ือวิชา      เคร่ืองรับโทรทศัน์                                                                      สอนคร้ังท่ี         1 - 2 
หน่วยท่ี    1      ช่ือหน่วย    หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์          รวม      10     ช่ัวโมง 
ช่ืองาน      หลกัการท างานเคร่ืองส่ง วิทย ุ– โทรทศัน์ และระบบสายอากาศ วิทย ุ– โทรทศัน์  
 
จุดประสงค์การมอบงาน 

1.    เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการท างานเคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์ 
2.    เพื่อใหมี้ความรู้หลกัการ รับ – ส่ง สัญญาณของวิทยแุละโทรทศัน์ 
3.    เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการท างานของสายอากาศเคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์ 

 4.     เพื่อใหมี้ความรับผิดชอบในการคน้ควา้เพิ่มเติมจากสถานประกอบการ 
แนวการปฏิบัติงาน 
 1.   ใหน้กัเรียน สังเกต จดบนัทึก สอบถาม เก่ียวกบัการท างานและคุณสมบติัต่าง ๆ ของเคร่ืองส่ง
วิทยแุละโทรทศัน์ 

2.   ใหน้กัเรียนบอกช่ือสัญญาณท่ีใชใ้นการ รับ – ส่ง สัญญาณวิทยโุทรทศัน์ 
3.   ใหน้กัเรียนอธิบายหนา้ท่ีและคุณสมบติัของสัญญาณท่ีใชใ้นการ รับ – ส่ง วิทยแุละโทรทศัน์ 
4.   ใหน้กัเรียนศึกษาหนา้ท่ี ส่วนประกอบ และการท างานของสายอากาศ เคร่ืองส่งวิทยแุละ

โทรทศัน์ 
5.   ใหน้กัเรียนศึกษาโดยการสอบถาม และคน้ควา้เก่ียวกบัรายละเอียดท่ีส าคญัของสถานีวิทยแุละ

โทรทศัน์ 
6.   จากขอ้ 1 – 5 ใหน้กัเรียนท ารายงานเป็นรูปเล่มส่งตามก าหนดเวลา 

แหล่งค้นคว้า 
1. สถานีวิทยกุองทพัภาคท่ี 3 
2. สถานีวิทย ุอ.ส.ม.ท 
3. สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 , 9  อ.ส.ม.ท 
4. สถานีโทรทศัน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ 
5. เอกสารประกอบเก่ียวกบัหลกัการเคร่ืองส่งวิทยุ – โทรทศัน์ 
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แบบประเมินผล 
ใบมอบงานท่ี  1.1 

ช่ืองาน   บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน์ขาวด าและสี 

เลข
ที ่

ช่ือ – สกุล 

บทเรียนส าเร็จรูป 

คะ
แน

นเ
ต็ม

  

10
  ค
ะแ
นน

 

หมายเหตุ 
เคร่ืองรับโทรทัศน์ขาว – ด า เคร่ืองโทรทัศน์สี 

ก่อ
นเ
รีย
น 

20
 ค
ะแ
นน

 

หล
ังเรี

ยน
 

30
 ค
ะแ
นน

 

ก่อ
นเ
รีย
น 

20
 ค
ะแ
นน

 

หล
ังเรี

ยน
 

30
 ค
ะแ
นน

 

1 นางสาวกณัฐิกา  ตุเทพ      -  ให้นกัเรียนศึกษา 
จากบทเรียนส าเร็จรูป  
เร่ือง บลอ็กไดอะแกรม
เคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว - 
ด าและสี 

2 นายกิตติธชั  ทองแกว้      
3 นายกิตติธชั  นิโรจน์      
4 นายจกัรกฤช  ขาวเมือง      
5 นางสาวจิรภทัร์  ตาแกว้      

6 นายชินวฒัน์  ทวีสุข        
7 นางสาวติยาภทัร  ชุมแก่น      
8 นายทินกร  สุทธิดาจนัทร์      
9 นายธนกร  ปราบปัญจะ      

10 นายธนภทัร  ชนะ      

11 นางสาวนรมน  โสดา      
12 นายนรากร  ด าทอง      
13 นายปริวฒัน์  อินนุ่น      
14 นายปุณวิชญ ์ ไข่ดว้ง      
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แบบประเมินผล 
ใบมอบงานท่ี  1.2 

ช่ืองาน การเบ่ียงเบนล าอิเลก็ตรอน  การโฟกสั และหลอดภาพ 
 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

   ร
าย
ละ
เอีย

ดเ
นื้อ

หา
 5 
คะ
แน

น 

กา
รท

 าง
าน
 3 
คะ
แน

น 

เอก
สา
รอ้
าง
อิง
 1 
คะ
แน

น 

กา
รส่

งง
าน
 1 
คะ
แน

น 

รว
ม 
10
 ค
ะแ
นน

 

หมายเหตุ/ตัวช้ีวัด 
หน่วย : คะแนน 

1 นางสาวกณัฐิกา  ตุเทพ      (1)  รายละเอียดเน้ือหาครบ
และตรงตามจุดประสงคก์าร
มอบงาน (5 คะแนน) 
•  ครบและตรงตาม
จุดประสงค ์ ได ้ 5 คะแนน 
•  ไม่ครบและไม่ตรงตาม 
จุดประสงค ์ ได ้3 คะแนน 
(2)  การท างานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะอาด  
ถูกหลกัการของรายงาน  
(3 คะแนน) 
•  มีความเป็นระเบียบสะอาด 
ถูกหลกัการ ได ้3 คะแนน 
•  ขาดความเป็นระเบียบสะอาด  
หลกัการ ได ้1 คะแนน 
(3)  เอกสารอา้งอิงหรือ
บรรณานุกรม ตามหลกัการท า
รายงาน (1 คะแนน) 
•  มี ได ้1 คะแนน 
•  ไม่มี ได ้0 คะแนน 
(4)  ส่งงานตรงตามเวลา 
ท่ีก าหนด  (1 คะแนน) 
•  ตรงเวลา ได ้1 คะแนน 

•  ไม่ตรงเวลา ได ้0 คะแนน 

2 นายกิตติธชั  ทองแกว้      
3 นายกิตติธชั  นิโรจน์      

4 นายจกัรกฤช  ขาวเมือง      
5 นางสาวจิรภทัร์  ตาแกว้      
6 นายชินวฒัน์  ทวีสุข        
7 นางสาวติยาภทัร  ชุมแก่น      

8 นายทินกร  สุทธิดาจนัทร์      

9 นายธนกร  ปราบปัญจะ      
10 นายธนภทัร  ชนะ      
11 นางสาวนรมน  โสดา      
12 นายนรากร  ด าทอง      
13 นายปริวฒัน์  อินนุ่น      

14 นายปุณวิชญ ์ ไข่ดว้ง      
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แบบประเมินผล 
ใบมอบงานท่ี 1.3 

ช่ืองาน หลกัการท างานเคร่ืองส่งวิทยุ – โทรทศัน์  และระบบสายอากาศวิทย ุ– โทรทศัน์ 

เลขที่ ช่ือ – สกุล 

โค
รง
กา
ร 2

 ค
ะแ
นน

 

คว
าม
สน

ใจใ
นข

ณะ
ดูง
าน
 3 
คะ
แน

น 
 

รา
ยง
าน
สรุ

ป 
5 ค

ะแ
นน

 

รว
ม 
10
 ค
ะแ
นน

 

หมายเหตุ / ตัวชี้วัด 

หน่วย : คะแนน 

1 นางสาวกณัฐิกา  ตุเทพ     (1) โครงการ (2 คะแนน) 
•  มีการเสนอโครงการตรงตาม
จุดประสงค ์ ได ้2 คะแนน 
•  ไม่มีการเสนอโครงการ ได ้0 คะแนน 
(2)  ความสนใจในขณะศึกษาดูงาน  
(3 คะแนน) 
•  นกัเรียนมีความสนใจในระหว่าง
การศึกษาดูงาน ได ้3 คะแนน 
•  นกัเรียนมีความสนใจบา้ง ไม่สนใจบา้ง 
ได ้1 คะแนน 
(3)  รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน 
(5 คะแนน) 
•  เน้ือหาสรุปผลโครงการครบตามท่ี
ก าหนด  ได ้3 คะแนน 
•  มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ได ้1 คะแนน 
•  มีรูปภาพประกอบ  ได ้1 คะแนน 
หมายเหตุ   โครงการให้ด าเนินการในรูป
ของกลุ่ม (กลุ่มละ 1 ฉบบั) 

2 นายกิตติธชั  ทองแกว้     
3 นายกิตติธชั  นิโรจน์     
4 นายจกัรกฤช  ขาวเมือง     
5 นางสาวจิรภทัร์  ตาแกว้     
6 นายชินวฒัน์  ทวีสุข       
7 นางสาวติยาภทัร  ชุมแก่น     
8 นายทินกร  สุทธิดาจนัทร์     
9 นายธนกร  ปราบปัญจะ     
10 นายธนภทัร  ชนะ     
11 นางสาวนรมน  โสดา     
12 นายนรากร  ด าทอง     
13 นายปริวฒัน์  อินนุ่น     
14 นายปุณวิชญ ์ ไข่ดว้ง     
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แบบประเมินผล    ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
หน่วยที่   1  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ (สอนคร้ังท่ี 2) 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

1. 
กา
รต
รง
ต่อ

เวล
าเว

ลา
  2
 คะ

แน
น 

เบ
ิก –

 เก
็บชุ

ดฝึ
ก ฯ

 

คว
าม
ตั้ง
ใจ
กา
รท

 าง
าน

 

กา
รดู

แล
 / บ

 ารุ
งรั
กษ

า 

กา
รส่

งง
าน

 

คว
าม
คิด

ริเริ่
ม 

3. 
มมี

นุษ
ยสั

มพั
นธ์

  2
 ค
ะแ
นน

 

4. 
กา
รแ
ต่ง
กา
ย  
3  
คะ
แน

น 

รว
ม 
 15

  ค
ะแ
นน

 

 
 

หมายเหตุ/ตัวชี้วัด 
หน่วย : คะแนน 

1 นางสาวกณัฐิกา  ตุเทพ          (1) การตรงต่อเวลา (2 คะแนน ) 
  -  ตรงเวลา ได ้2 คะแนน 
  -  มาสาย ได ้1 คะแนน 
  -  สายเกิน15 นาที/ขาดเรียน ได ้ 0 คะแนน 
(2) ความรับผิดชอบ (8 คะแนน) 
  2.1 การเบิก-เก็บ ชุดฝึก/เคร่ืองมือ 
 (1 คะแนน) 
  2.2 ความตั้งใจในการท างาน  (2 คะแนน) 
  -  มีความตั้งใจสม ่าเสมอได ้2 คะแนน 
  -  มีเป็นบางคร้ัง ได ้1 คะแนน 
  - ไม่ตั้งใจได ้0 คะแนน 
 2.3  การดูแล-รักษาชุดฝึก/ เคร่ืองมือ  
(1 คะแนน) 
  - สภาพปกติ ได ้1 คะแนน 
  - ไม่ปกติ ได ้0 คะแนน 
  2.4 การส่งงาน (1 คะแนน) 
  - ตรงเวลา ได ้1 คะแนน 
 - ไม่ตรงเวลา ได ้0 คะแนน 
  2.5 มีความคิดริเร่ิม/แกไ้ขปัญหา 
  -  มี ได ้1 คะแนน 
  - ไม่มี ได ้0 คะแนน 
(3) การมีมนุษยสัมพนัธ์ (2 คะแนน) 
  - ท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้ได ้1 คะแนน 
  - ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ ได1้ คะแนน 
(4) การแต่งกายถูกระเบียบ (3 คะแนน) 
 - ทรงผม หนวดเครา ได ้1 คะแนน 
 - เส้ือ –กางเกง เขม็ขดั ได ้1 คะแนน 
 -  ถุงเทา้ รองเทา้ ได ้1 คะแนน 

2 นายกิตติธชั  ทองแกว้          

3 นายกิตติธชั  นิโรจน์          

4 นายจกัรกฤช  ขาวเมือง          

5 นางสาวจิรภทัร์  ตาแกว้          

6 นายชินวฒัน์  ทวีสุข            

7 นางสาวติยาภทัร  ชุมแก่น          
8 นายทินกร  สุทธิดาจนัทร์          
9 นายธนกร  ปราบปัญจะ          

10 นายธนภทัร  ชนะ          

11 นางสาวนรมน  โสดา          

12 นายนรากร  ด าทอง          

13 นายปริวฒัน์  อินนุ่น          

14 นายปุณวิชญ ์ ไข่ดว้ง          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

หมายเหตุ   รายละเอียดบางอยา่งอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพจริงและกฎระเบียบให้อยูใ่นดุลยพินิจของ 
                    ครูผูส้อน 

 

  2. ความรับผิดชอบ  8  คะแนน

คะแนน 
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สรุปการประเมินผล 
หน่วยท่ี   1  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

 

 
 เลขที ่

 
ช่ือ - สกุล 

สอ
บก่

อน
เรีย

น 
 20

  ค
ะแ
นน

 

สอ
บห

ลัง
เรีย

น 
 20

  ค
ะแ
นน

 

ใบ
มอ

บง
าน
ที่ 
 1.
1  

= 1
0 ค

ะแ
นน

 

ใบ
มอ

บง
าน
ที่ 
1.2

 = 
10
 ค
ะแ
นน

 

ใบ
มอ

บง
าน
ที่ 
1.3

 = 
10
 ค
ะแ
นน

 

ใบ
งา
นท

ี่ 1.
1 =

 20
 ค
ะแ
นน

 

ใบ
งา
นท

ี่ 1.
2 =

 20
 ค
ะแ
นน

 

ใบ
งา
นท

ี่ 1.
3 =

 20
 ค
ะแ
นน

 

จิต
พสิั

ย 1
5 ค

ะแ
นน

 

รว
ม 
14
5 ค

ะแ
นน

 

1 นางสาวกณัฐิกา  ตุเทพ           

2 นายกิตติธชั  ทองแกว้           

3 นายกิตติธชั  นิโรจน์           

4 นายจกัรกฤช  ขาวเมือง           

5 นางสาวจิรภทัร์  ตาแกว้           

6 นายชินวฒัน์  ทวีสุข             

7 นางสาวติยาภทัร  ชุมแก่น           

8 นายทินกร  สุทธิดาจนัทร์           

9 นายธนกร  ปราบปัญจะ           
10 นายธนภทัร  ชนะ           
11 นางสาวนรมน  โสดา           

12 นายนรากร  ด าทอง           

13 นายปริวฒัน์  อินนุ่น           

14 นายปุณวิชญ ์ ไข่ดว้ง           
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 

1.   ผลการจดัการเรียนรู้ 
      1.1   ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
      1.2   ผลการเรียนของผูเ้รียน................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
      1.3   ผลการสอนของครูผูส้อน………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
2.    ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………..  
3.     ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
 ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                ลงช่ือ………………………….            
                                                                                        (นายจรินทร์  เมืองหนู)                                                 

                                                                                    ครูผูส้อน                 
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เอกสารประกอบการเรียน 

(ใบความรู้) 
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หน่วยที่  1 

เร่ือง   หลกัการเบื้องต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           หลักการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
 
 
 
 การรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์จะอยู่ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ส าหรับสัญญาณท่ีส่งมาจาก
สถานีส่งโทรทศัน์ประกอบดว้ย  สัญญาณเสียง  สัญญาณภาพ  สัญญาณซิงค ์ สัญญาณสีและสัญญาณเบิสท์ 

1 
แนวคิด 
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 สัญญาณท่ีใชใ้นการรับ – ส่ง  สัญญาณโทรทศัน์ขาว – ด า  ประกอบดว้ย  สัญญาณเสียง  สัญญาณ
ภาพ  สัญญาณซิงค์  สัญญาณแบลงกิง  และสัญญาณอีควอไลซิง  ส่วนสัญญาณท่ีใช้ใน การรับ – ส่ง  
สัญญาณโทรทัศน์สีประกอบด้วย  สัญญาณเสียง  สัญญาณภาพหรือสัญญาณลูมิแนนซ์   สัญญาณซิงค์หรือ
สัญญาณควบคุมต าแหน่งภาพ  สัญญาณสีหรือสัญญาณโครมิแนนซ์  และสัญญาณเบิสทห์รือสัญญาณซิงค์
ของสี   
 การผสมสี มีอยู่  2  ลกัษณะคือ  การผสมสีทางแสงหรือทางบวกและการผสมสีทางวตัถุหรือทาง
ลบ 
 การสแกน หมายถึง  การกวาดล าอิเล็กตรอนให้ทัว่บริเวณดา้นหนา้จอ โดยเร่ิมการกวาดล าอิเล็กตรอน
จากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง  การสแกนมี 2 แบบ คือ การสแกนแบบโปรแกรสซีฟและการสแกนแบบ
อินเตอร์เลซ 
 
 
 
 

1. หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 
2. การผสมสี 
3. การสแกน 
4. มาตรฐานการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์ 
5. บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 

 
 
 

เม่ือนกัเรียน เรียนจบแลว้สามารถ 
1.    บอกช่ือสัญญาณท่ีใชใ้นการรับ – ส่งโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
2.    บอกส่วนประกอบของสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
3.    อธิบายหนา้ท่ีของสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าและสีได ้
4.    อธิบายคุณสมบติัการผสมสีได ้
5.    บอกความหมายของสแกนได ้
6.    อธิบายลกัษณะของการสแกนภาพแต่ละชนิดได ้

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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7.    อธิบายหนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ได ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
1. หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

1.1   โครงสร้างของสัญญาณภาพ 
วิธีการของโทรทัศน์  คือ  การส่งและรับภาพเคล่ือนไหวจากท่ีห่างไกลกันโดยคล่ืนวิทยุ

ขณะเดียวกนัจะส่งเสียงมาพร้อมกนั เพื่อให้ภาพนั้นมีเสียงปรากฏตามของจริงจากภาพจริง ภาพในฟิลม์ท่ี
มองเห็นจากเคร่ืองรับโทรทศัน์เป็นภาพเคล่ือนไหวนั้นเกิดจากการส่งภาพน่ิงติดต่อกันจ านวนภาพมาก
พอท่ีจะท าให้สายตามนุษย์เห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว  ภาพท่ีเรามองเห็นบนจอภาพของโทรทัศน์จะ
ประกอบดว้ยจุดเลก็ ๆ จ านวนมากซ่ึงเราเรียกวา่ “พิคเจอร์อิเลเมนต”์ 
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(PICTURE ELEMENT) ในระบบโทรทศัน์พิคเจอร์อิเลเมนตเ์หล่าน้ีเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจตุัรัส ภาพท่ีปรากฏ
บนจอโทรทศัน์นั้นถา้เป็นภาพท่ีชัดเจนประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ จ านวนมาก แต่ถา้เรามองเห็นภาพนั้นไม่
ชดัเจนหรือเป็นภาพหยาบแสดงวา่ภาพนั้นประกอบดว้ยจุดใหญ่และมีจ านวนนอ้ย 

1.2  การส่งสัญญาณภาพและการส่งสัญญาณเสียง 
โดยทัว่ไปแลว้คล่ืนเสียงสามารถแทนดว้ยลูกคล่ืน ดงัรูปท่ี 1.1 จะเห็นว่าแกนทางดา้นแนวตั้งแทน

ดว้ยขนาดของคล่ืนเสียงและแกนทางดา้นแนวนอนแทนดว้ยคาบเวลาจะแปรเปล่ียนตามเวลาเท่านั้นจึงจะ
สามารถเปล่ียนแปลงสัญญาณไฟฟ้าไดโ้ดยตรงและสามารถน าไปผสมกบัคล่ืนพาห์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่งออกไปในอากาศ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
สัญญาณภาพก็เช่นเดียวกบัรายละเอียดของภาพท่ีถูกแปรเปล่ียนให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไปตามคาบเวลา ซ่ึงสามารถน าไปผสมกับคล่ืนพาห์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าส่งไปใน
อากาศไดเ้ช่นเดียวกบัสัญญาณเสียง 
 ภาพท่ีถูกแบ่งแยกออกเป็นเส้นขนานหลาย ๆ เส้น ความสว่างของพิคเจอร์อิเลเมนตแ์ต่ละจุดจะถูก
เปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการพิมพห์นงัสือดว้ยพิมพดี์ดโดยเร่ิมจากซ้ายไปขวา
และจากดา้นบนลงสู่ดา้นล่างสัญญาณเหล่าน้ีจะถูกน าพาดว้ยระบบการส่งออกอากาศท่ีดา้นรับจะมีอุปกรณ์
ส าหรับเปล่ียนจากระบบไฟฟ้าไปเป็นภาพโดยการเปล่ียนความสว่างของภาพไปตามความเร็ว  คือ หน้าท่ี
ของสแกน การท่ีภาพถูกแบ่งออกเป็นจุดเล็ก ๆ เป็นระเบียบ ปัจจุบนัน้ีการส่งมีจ านวนภาพต่อวินาทีมากพอ
เท่ากบั 25 ภาพต่อวินาที 

รูปท่ี   1.1   ขนาดของคลื่นเสียงเปล่ียนแปลงตามเวลา 



  

- 65 - 

1.3 การส่งและรับสัญญาณโทรทัศน์ 
โทรทศัน์ในปัจจุบนัจะมีการท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น หลอดถ่ายภาพ หลอดเปล่ียน

สัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพ หลอดเหล่าน้ีจะท างานดว้ยการสแกนของล าอิเลก็ตรอน 
ดงัรูปท่ี 1.2   จะเห็นวา่รายละเอียดของภาพท่ีเคร่ืองส่ง   จะมีลกัษณะท่ีเหมือนกบัภาพท่ีเคร่ืองรับ 
การสแกนภาพทางดา้นส่งและดา้นรับจะมีลกัษณะเร่ิมตน้   เพื่อใหเ้กิดรายละเอียดของภาพ 
ท่ีเหมือนกนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  ดา้นส่ง 
สายอากาศ          หลอดภาพ                          แสง 

 
 
 
 
 
 
                                         

ขยาย 
สัญญาณภาพถ่าย 

เคร่ืองส่ง 

สัญญาณ
ภาพ 

สแกนและซิงค ์

ขยาย 
สัญญาณภาพเสียง 

เคร่ืองส่ง 

สัญญาณเสี
ยง 

สายอากาศ 

สัญญาณ
ภาพ 

วงจรภาพ
และเสียง 

ซิงคแ์ละ
สแกน 

สัญญาณเสี
ยง 
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                                                                                                                                ล าโพง                                    
 

ข.  ดา้นรับ 
รูปท่ี  1.2  ส่วนส าคญัทางดา้นส่งและดา้นรับ 

 
กล้องถ่ายภาพจะท าหน้าท่ี เก็บรายละเอียดของภาพและสีแล้วเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า

ขณะเดียวกนัวงจรซิงคแ์ละสแกนจะก าหนดรายละเอียดล าอิเล็กตรอนหลอดภาพเร่ิมการสแกนและส้ินสุด
การสแกนสัญญาณภาพและสัญญาณสีจะถูกส่งไปเขา้วงจรขยายเพื่อท าการขยายสัญญาณภาพและสีจากนั้น
จะส่งไปยงัเคร่ืองส่งเพื่อท าการส่งสัญญาณภาพและสีออกอากาศต่อไป 
 ไมโครโฟนจะท าหน้าท่ีเปล่ียนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยงัวงจรขยายเสียง 
(SOUND SIGNAL AMPLIFIER) แ ล้ ว ส่ ง ไ ป ยั ง เค ร่ื อ ง ส่ ง สั ญ ญ าณ เสี ย ง  (SOUND SIGNAL 
TRANSMITTER) เพื่อออกอากาศ ก่อนท่ีจะมีการส่งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงออกอากาศไปตอ้งมี
การรวมสัญญาณท่ีมีการมอดูเลตแบบ A.M. (AMPLITUDE MODULATION) และสัญญาณเสียงท่ีมีการมอดู
เลตแบบ FM. (FREQUENCY MODULATION) 
 ทางดา้นเคร่ืองส่งเสียงและเคร่ืองส่งภาพจะตอ้งน าเอาสัญญาณมารวมกนัเสียก่อนโดยผ่านวงจรท่ี
เรียกวา่ DIPLEXER หรือ COMBINATION UNIT เพื่อใหเ้กิดการสมดุลกนัก่อน 
 ทางดา้นรับจะรับสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงท่ีวงจร ภาพและเสียง (PICTURE AND SOUND 
CIRCUIT) หรือภาคจูนเนอร์ (TUNER) แลว้แยกสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงออกจากกนั สัญญาณภาพจะถูก
ส่ง ไปยงัหลอดภาพ หลอดภาพก็จะมีหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณภาพท่ีเป็นแสงสวา่ง 
ออกมาทางจอภาพ  ส่วนสัญญาณเสียงจะถูกล าโพงเปล่ียนเป็นสัญญาณเสียงออกมาทางล าโพงใหไ้ดย้นิเสียง 
 

1.4 สัญญาณโทรทัศน์ 
               สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทัศน์ขาวด าประกอบด้วยสัญญาณต่าง  ๆ คือ สัญญาณเสียง 
สัญญาณภาพ สัญญาณแบลงกิง สัญญาณซิงคแ์ละสัญญาณอีควอไลซิง 

เน่ืองจากสัญญาณจะมีคล่ืนพาห์ของตวัเองโดยเฉพาะสัญญาณภาพและสัญญาณอ่ืน ๆ รวมกนัเป็น
รูปร่างอนัเดียวกนัซ่ึงเรียกวา่ สัญญาณภาพรวม และใชค้ล่ืนพาห์ของสัญญาณภาพเป็นตวัพา  ส่งออกอากาศ
รวมกบัคล่ืนพาห์ของเสียงไปยงัเคร่ืองรับโทรทศัน์ ซ่ึงแต่ละสัญญาณดงักล่าว 
มีหนา้ท่ี ดงัน้ี คือ 

1.  สัญญาณเสียง        เป็นสัญญาณท่ีท าใหเ้กิดเสียง 
2.  สัญญาณภาพ  เป็นสัญญาณท่ีใชเ้พื่อท าใหเ้กิดภาพท่ีเคร่ืองรับโทรทศัน์ไดต้ามความตอ้งการ 
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3.  สัญญาณแบลงกิง  เป็นสัญญาณท่ีท าหนา้ท่ีลบเส้นสะบดักลบัทางแนวนอนและทางแนวตั้ง 
4.  สัญญาณซิงค์  เป็นสัญญาณท่ีท าให้การสแกนเป็นไปอย่างถูกตอ้งทั้งการหักเหทางแนวนอนและ

การหกัเหทางแนวตั้ง สัญญาณซิงค ์ มีอยู ่2 สัญญาณ คือ 
1.  สัญญาณซิงคท์างแนวตั้ง มีความถี่เท่ากบั 50 เฮิรตซ์  (ในระบบยโุรป) หรือ  
60 เฮิรตซ์ (ในระบบอเมริกา) 
2.  สัญญาณซิงคท์างแนวนอน มีความถี่เท่ากบั 15,625 เฮิรตซ์ (ในระบบยโุรป) หรือ 
15,750 เฮิรตซ์ (ในระบบอเมริกา) 

5.  สัญญาณอีควอไลซิง  เป็นสัญญาณท่ีใช้เพื่อช่วยให้สัญญาณซิงค์ทางแนวตั้ งยงัมีรูปร่างดี
เหมือนเดิมหลงัจากท่ีแยกออกจากสัญญาณซิงคท์างแนวนอน  นอกจากน้ียงัช่วยท าให้การสแกนแบบไขว้
กนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสม ่าเสมอ  

สัญญาณทั้งหมดน้ีจะถูกส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์จะขาดสัญญาณใดสัญญาณหน่ึงไม่ไดซ่ึ้งจะ
ท าให้เกิดความบกพร่อง ในรายละเอียดของสัญญาณเสียงปรากฏท่ีล าโพงและสัญญาณภาพปรากฏท่ี
จอภาพ ดงันั้นสัญญาณเหล่าน้ีผ่านเขา้มายงัวงจรเคร่ืองรับโทรทศัน์เกิดความสมบูรณ์ของสัญญาณเสียงและ
สัญญาณภาพ 

ส าหรับสัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทัศน์สีประกอบด้วยสัญญาณต่าง  ๆ คือ สัญญาณเสียง  
สัญญาณภาพ สัญญาณควบคุมต าแหน่งภาพ สัญญาณสีและสัญญาณเบิสท ์

สัญญาณเสียง  เป็นสัญญาณท่ีท าใหเ้กิดรายละเอียดของเสียง 
สัญญาณภาพ  เป็นสัญญาณท่ีท าใหเ้กิดภาพท่ีเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
สัญญาณควบคุมต าแหน่งภาพ  เป็นสัญญาณท่ีควบคุมรายละเอียดของสัญญาณทางดา้นเคร่ืองส่ง

กบัสัญญาณทางดา้นเคร่ืองรับใหมี้รายละเอียดท่ีเหมือนกนั 
สัญญาณสี  เป็นสัญญาณท่ีส่งมาเพื่อเกิดรายละเอียดของสีท่ีปรากฏท่ีจอภาพ 
สัญญาณเบิสท์  เป็นสัญญาณท่ีท าหน้าท่ีควบคุมต าแหน่งของสีให้มีต าแหน่งท่ีถูกตอ้งหรือเรียกว่า

สัญญาณซิงคข์องสี 
1.5 รูปร่างของสัญญาณโทรทัศน์ 
ส าหรับสัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สีและขาวด าจะมีรายละเอียดท่ีเหมือนกนัจะแตกต่าง

กนัก็คือ สัญญาณสีและสัญญาณเบิสท ์
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รูปท่ี  1.3  รายละเอียดสัญญาณของโทรทศัน์ขาวด า 
 

 ก       คือ สัญญาณแบลงกิงบ่าหนา้ 
 ข      คือ สัญญาณซิงค ์
 ค     คือ สัญญาณแบลงกิงบ่าหลงั 
 ง     คือ สัญญาณภาพ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี  1.4  รายละเอียดสัญญาณของโทรทศัน์สี 
 

 ก คือ สัญญาณแบลงกิง 
 ข    คือ สัญญาณซิงค ์
 ค    คือ สัญญาณลูมิแนนซ์  (สัญญาณภาพ) 
 ง        คือ สัญญาณเบิสท ์
 จ     คือ สัญญาณโครมิแนนซ์  (สัญญาณสี) 

 
 
 
 

 
 

 

คล่ืน
พาห์ภาพ 

(PC) 

คล่ืน
พาห์เสียง 

(SC) 
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ก.  ระบบ NTSC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข.  ระบบPAL 
 

รูปท่ี  1.5  แสดงไซดแ์บนด์ของสัญญาณท่ีถูกกดไซดแ์บนดล์่าง 
 จาก รูป น้ีจะ เห็นว่า  ไซด์แบนด์ล่ าง  (LOWER SIDE BAND) ถูกบีบ เห ลือ เพี ยง  1.25 MHz           
เท่านั้นส่วนไซดแ์บนด์บน (UPPER SIDE BAND) ยงัคงอยู่สมบูรณ์ซ่ึงโดยหลกัการแลว้ควรจะบีบหรือกด
จนไซดแ์บนดล์่างหมดได ้แต่ในทางปฏิบติัถา้ท าเช่นนั้นไซด์แบนดจ์ะกระทบกระเทือนดว้ย ไซดแ์บนด์ล่าง
ก าจดัไม่ไดห้มดนั้นจะเหลืออยู่บา้ง ซ่ึงเรียกว่า “เวสติเจียล” (VESTIGIAL)  ดว้ยเหตุน้ีเอง คล่ืนโทรทศัน์ถูกบีบ
แบนด์ล่างให้แคบลงเช่นน้ีจึงเรียกว่า “เวสติเจียลเวฟ” (VESTIGIALWAVE) ในระบบการส่ือสารหลาย
ชนิดไดก้ าจดัไซด์แบนด์ล่างหมดเหลือไซด์แบนด์บนเราเรียกคล่ืนชนิดน้ีว่า “คล่ืนไซด์แบนด์เด่ียว” หรือ
เรียกว่า “ซิงเกิลไซด์แบนด์”  (SINGLE SIDEBAND) เขียนย่อ ๆ ว่า “SSB” หากพิจารณาต่อไปจากรูปจะ
เห็นไดว้่าคล่ืนเสียงมิไดถู้กบีบเลยยงัคงสภาพเหมือนเดิม             โดยสมบูรณ์ไซด์แบนด์ทั้งสองมีขนาดเล็ด
มาก คือ มีเพียงขา้งละ 250 KHz หรือ 0.25 MHz ถา้นับรวมกบัไซด์แบนด์ของคล่ืนภาพและเสียงจะไดค้วาม
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กวา้งของสถานี 6 MHz ในระบบ NTSC และ 7 MHz  ในระบบ PAL ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่าความกวา้งของ
แถบคล่ืนของช่องหรือแชนแนล (CHANNEL) หน่ึงของสถานีส่งโทรทศัน์ระบบ NTSC จะมีค่าเท่ากบั 6 
MHz และ 7 MHz ในระบบ PAL เหตุท่ีไปก าหนดให้เต็ม 6 MHz หรือ 7 MHz เพราะต้องเวน้ว่างการ์ด
แบนด์ (GUARD BAND) ไม่ให้มีสัญญาณใกลเ้คียงเกิดการรบกวนกนัความกวา้งหรือแบนด์วิดท์  (BAND 
WIDTH) ประมาณเกือบ 6 MHz ในระบบ NTSC และ 7 MHz ในระบบ PAL ส่วนท่ีขาดอยู่เลก็นอ้ยนั้นเวน้
ไวส้ าหรับเป็นแดนกนั  มิใหค้ล่ืนของแต่ละช่องเกิดการรบกวนกนั 
 
ตารางท่ี 1.1 ช่องและขนาดความถ่ีของสถานีโทรทศัน์เปรียบเทียบระหวา่งระบบ NTSC และระบบ PAL 

VHF 
ช่อง 

ระบบ NTSC (525 เส้น) 
VHF 
ช่อง 

ระบบ PAL (625 เส้น) 

ความกว้าง 
(MHz) 

คล่ืนพาห์
ภาพ(MHz) 

คล่ืนพาห์
เสียง(MHz) 

ความกว้าง
(MHz) 

คล่ืนพาห์
ภาพ(MHz) 

คล่ืนพาห์
เสียง(MHz) 

1 44 – 50 45.25 49.75 2 47 – 54 48.22 53.75 
2 54-60 55.25 59.75 3 54 – 61 55.25 60.75 
3 60 – 66 61.25 65.75 4 61 – 68 62.25 67.75 
4 66 – 72 67.25 71.75     
5 76 – 82 77.25 81.75     
6 82 – 88 83.25 87.75     

 
 
 
 

VHF 
ช่อง 

ระบบ NTSC (525 เส้น) 
VHF 
ช่อง 

ระบบ PAL (625 เส้น) 

ความกว้าง 
(MHz) 

คล่ืนพาห์
ภาพ(MHz) 

คล่ืนพาห์
เสียง(MHz) 

ความกว้าง
(MHz) 

คล่ืนพาห์
ภาพ(MHz) 

คล่ืนพาห์
เสียง(MHz) 

7 174 – 180 175.25 179.75 5 174 – 181 175.25 180.75 
8 180 – 186 181.25 185.75 6 181 – 188 182.25 187.75 
9 186 – 192 187.25 191.75 7 188 – 195 189.25 194.75 

10 192 – 198 193.25 197.75 8 195 – 202 196.25 201.75 
11 198 – 204 199.25 203.75     
12 204 – 210 205.25 209.75 9 202 – 209 203.25 208.75 
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13 210 – 216 211.25 215.75 10 209 – 216 210.25 215.75 
    11 216 – 223 217.25 222.75 
    12 223 – 230 224.25 229.75 
 
 จากตารางท่ีให้นกัศึกษาพิจารณาดูทีละช่องจะเห็นวา่คลื่นพาห์  (CARRIER WAVE)  ของแต่ละ
ช่องของทั้ง  2   ระบบนั้น   ใชข้นาดคล่ืนแตกต่างกนัออกไป   แต่มีขอ้สังเกตช่อง 9 
ของระบบ NTSC กบัช่อง 7 ของระบบ PAL มีตวัเลขใกลเ้คียงกนัมากคือ ผิดกนัเพียง 2 MHz เท่านั้น 
(187.25 MHz กบั 189.25 MHz) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ทั้ง 2 ระบบใกลก้นัมากเพราะฉะนั้นเคร่ืองรับท่ีสร้าง
มาใชก้บัระบบ PAL เราอาจหมุนเคร่ืองรับนั้นไปยงัช่อง 9 เพื่อรับสัญญาณช่อง 7 ของสถานีส่งระบบ PAL 
ไดข้อ้น้ีนกัศึกษาทราบกนัอยู่ทัว่ไปแลว้  (กล่าวคือ ขณะน้ีโทรทศัน์สีช่อง 7 นั้นเราอาจหมุนเคร่ืองรับขาวด า  
ท่ีเรามีอยูเ่ดิมไปช่อง 9 เพื่อรับสัญญาณของสถานีส่งสีได)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กจิกรรมที่ 1.1 
เร่ือง หลกัการรับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 
ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1. สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์ขาวด า  ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้งพร้อมทั้งอธิบายหนา้ท่ี
การท างานมาพอเขา้ใน 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
2. สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สี  ประกอบดว้ยสัญญาณอะไรบา้งพร้อมอธิบายหนา้ท่ีการท างาน
มาพอเขา้ใจ 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 
2. การผสมสี 
 การผสมสีมี 2 ลกัษณะคือ 

1. การผสมสีทางแสงหรือการผสมสีทางบวก (ADDITIVE MIXING) 
2. การผสมสีทางวตัถุหรือการผสมสีทางลบ (SUBTRACTIVE MIXING) 
2.1 การผสมสีทางแสงหรือการผสมสีทางบวก  (ADDITIVE MIXING) เป็นการผสมสีทางบวก

หรือทางแสง สีเป็นส่ิงท่ีบริสุทธ์ิดงันั้นถา้จะเอาแสงสีเหล่าน้ีมาผสมกนัจะตอ้งน ามาฉายทบักนัซ่ึงเป็นการ
ผสมนัน่เองแลว้ฉายใหไ้ปทบักนับนจอ  เช่น  แสงสีแดง  แสงสีเขียว  และแสงสีน ้าเงิน 
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ในการทดลองโดยใชห้ลอดไฟทั้งสามหลอดท่ีมีขนาดก าลงัวตัตเ์ท่ากนั เปิดทั้งสามหลอดพร้อมกนั
บนจุดเดียวกนัแลว้เปล่ียนแปลงความสว่างของแสงแต่ละแสงให้ไดอ้ตัราสวนท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดจะ
ปรากฏวา่แสงท่ีปรากฏบนจอกลายเป็นสีขาว 

ถา้เราเพิ่มความสว่างของแต่ละหลอดให้มากขึ้น สีขาวนั้นจะยิ่งสว่างมากขึ้นดว้ยแต่ถา้ลดแสงทั้ง
สามใหน้อ้ยลงสีขาวบนจอก็จะจางจากสีขาว ค่อย ๆ กลายเป็นสีเทาจนกระทัง่ลดลงมาเป็นสีด า 

ดงันั้นจุดขาวบนจอก็มีขนาดตั้งแต่สีขาวสุดกลายเป็นสีและขาว กลายเป็นสีเทาในท่ีสุดจุดขาวน้ี
นกัวิทยาศาสตร์พบว่าตอ้งใช้แสงสีแดงเท่ากบั  30%(0.3 หน่วย) แสงสีเขียวเท่ากบั 59% (0.59 หน่วย) และ
แสงสีน ้าเงินเท่ากบั 11% (0.11 หน่วย) จึงท าใหเ้กิดแสงสีขาวเท่ากบั 100%      (1 หน่วย) 

 
 
หรือ 
 
 

 ดงันั้นสีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมแสง ไดแ้ก่ 
 สีขาว   เกิดจาก  สีแดง + สีเขียว + สีน ้าเงิน ; (R + G + B) 

  สีม่วง  เกิดจาก  สีแดง + สีน ้าเงิน   ; (R + B) 
  สีเหลือง  เกิดจาก  สีแดง + สีเขียว   ; (R + G) 
  สีฟ้า  เกิดจาก  สีน ้าเงิน + สีเขียว  ; (G + B) 
  หมายเหต ุ สีม่วง  เรียกวา่  สีมาเจตา้ 
    สีฟ้า เรียกวา่ สีไซอนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%R + 59%G + 11%B = 100%Y 

0.3R + 0.59G + 0.11B = 1Y 
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รูปท่ี 1.6 การแสดงการผสมสีทางแสงหรือทางบวก 

 2.2 การผสมสีทางวัตถุหรือการผสมสีทางลบ (SUBTRACTIVE MAXING) เป็นการผสมสีทางลบ
เหมือนกบัแม่สีวาดเขียนมาผสมกนัซ่ึงท าให้เกิดเป็นสีใหม่จึงผิดไปจากการผสมทางแสงเพราะถา้น าสีแดง 
สีเหลือง สีน ้ าเงิน มารวมกนัจะกลายเป็นสีด าการผสมสีชนิดน้ีนิยมใชง้านดา้นศิลปะซ่ึงแม่สีประกอบดว้ยสี
แดง สีน ้าเงิน และสีเหลือง 

 
 
 

แม่สีทั้งสามจะเกิดสีใหม่มากมายแต่จะไม่เกิดสีขาวเลย 
 สีส้ม เกิดจาก สีแดง + สีเหลือง 
 สีม่วง เกิดจาก สีน ้าเงิน + สีแดง 
 สีเขียว เกิดจาก สีน ้าเงิน + สีเหลือง 
 สีด า เกิดจาก สีเหลือง + สีน ้าเงิน + สีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.7 แสดงการผสมสีทางวตัถุหรือทางลบ 
 ความสวา่งของสีเกิดจาก BRIGHT หรือ LUMINANCE ซ่ึงท าใหสี้ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงออกไป เช่น  
สีขาว  สีเทา  สีด า  สีแดง  หรือสีชมพูอ่อน  เป็นตน้  ถา้เราเพิ่มอตัราส่วนของแสงสีต่าง ๆ ใหม้ากขึ้น ใหสี้ใหม่ท่ี
เกิดขึ้นมาจะมีความสวา่งสูงขึ้นและเป็นจุดด าเม่ือไม่มี   BRIGHT  หรือ  LUMINANCE 
 จากหลกัการน้ีเราสามารถหาเปอร์เซ็นต์ของสีต่าง ๆ ได้โดยก าหนดใช้สัญญาณ Y คือ สัญญาณ
ส่องสวา่งหรือสัญญาณขาวด า เช่น 
 ตัวอย่างที ่1  ตอ้งการหาความสวา่งของสีเหลือง 
   จาก สีเหลือง  = สีแดง + สีเหลือง 

แดง + น ้าเงิน + เหลือง = ด า 
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   เม่ือ สีแดง  = 0.3 หน่วย 
    สีเขียว  =  0.59 หน่วย 
   ดงันั้น  สีเหลือง  = 0.3 + 0.59 
      = 0.89 หน่วย 
  ความสวา่งของสีเหลือง  = 0.89 หน่วย 
    หรือ  = 89 % 
 

 ตัวอย่างที ่2  ตอ้งการหาความสวา่งของสีฟ้า 
   จาก สีฟ้า  = สีเขียว + สีน ้าเงิน 
   เม่ือ สีเขียว  = 0.59 หน่วย 
    สีน ้าเงิน  =  0.11 หน่วย 
    ดงันั้น  สีฟ้า = 0.59 + 0.11 
      = 0.70 หน่วย 
   ความสวา่งของสีฟ้า = 0.70 หน่วย 
     หรือ = 70 % 
 

 ตัวอย่างที ่3 ตอ้งการหาความสวา่งของสีม่วง 
   จาก สีม่วง  = สีแดง + สีน ้าเงิน 

 เม่ือ สีแดง  = 0.3 หน่วย 
    สีน ้าเงิน  =  0.11 หน่วย 
    ดงันั้น  สีม่วง = 0.3 + 0.11 
      = 0.41 หน่วย 
   ความสวา่งของสีม่วง = 0.41 หน่วย 
     หรือ = 41 % 
 ตัวอย่างที ่4  ตอ้งการหาความสวา่งของสีขาว 
   จาก สีขาว  = สีแดง + สีเขียว + สีน ้าเงิน 
   เม่ือ สีแดง  = 0.3 หน่วย 
    สีเขียว  =  0.59 หน่วย 
    สีน ้าเงิน  = 0.11 หน่วย 
    ดงันั้น  สีขาว = 0.3 + 0.59 + 0.11 
      = 1 หน่วย 
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   ความสวา่งของสีขาว = 1 หน่วย 
     หรือ = 100 % 
 
 คุณลกัษณะทัว่ไปของสีต่าง ๆ มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสีต่าง ๆ ประกอบด้วยคุณสมบติั 3 
ประการ คือ 

1.  HUE หมายถึง สีเก่ียวกับการมองเห็น เช่น สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน ชนิดของแม่สีนั้นขึ้นอยู่กับ
ความถ่ีหรือคล่ืนความยาวของสีนั้น ๆ ดว้ย 

2.  SATURATION หมายถึง ความเขม้จางของสีซ่ึงเก่ียวกบัสี เช่น สีแดงท่ีมีความเขม้แตกต่างกนัจะท า
ให้สีนั้น ๆ แตกต่างกนัไป หมายถึง สีท่ีอยู่ในร่มและสีท่ีอยู่ในท่ีสว่างตวัอย่างง่าย ๆ คือขึ้นอยู่กบัแสงสว่าง
อีกคร้ังหน่ึงดงันั้นความเขม้ของสีขึ้นอยู่กบัขนาดหรือแอมพลิจูด คือ แอมพลิจูด มากความเขม้ของสีท่ีจอภาพ
มาก ถา้แอมพลิจูดนอ้ยความเขม้ของสีท่ีจอภาพก็จะนอ้ยตาม 

3.  BRIGHTNESS หรือ  LUMINANCE คือ ความสว่างของภาพสามารถบอกได้ว่าสีนั้ น           มี
ความสว่างมากน้อยเท่าใดเม่ือเทียบกับสีท่ีมีค่ามาตรฐานจากโทรทัศน์ขาวด า  BRIGHTNESS หรือ  
LUMINANCE หมายถึงจ านวนมากนอ้ยของแสงสว่าง เช่น ขาว เทา ด า ถา้เป็นภาพสีท่ีปรากฏบนจอความ
สวา่งของภาพจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะรายละเอียดของภาพขายด า   ซ่ึงจะท าใหภ้าพนั้นชดัเจนขึ้น 

ดงันั้นความเขม้จางของสี (SATURATION) และ ความสว่างของภาพ (BRIGHTNESS)            จึง
เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ไดเ้ด็ดขาดเพราะถา้ไม่มีความสว่างของภาพก็จะไม่เกิดความเขม้จางของสีหรือ
ถา้ไม่มีความเขม้จางของสีก็จะไม่เกิดความสวา่งของภาพ เช่นกนั 
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กจิกรรมที่ 1.2 
เร่ือง การผสมสี 

 
ค าส่ัง      จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1. จงอธิบายถึงคุณลกัษณะการผสมสีทางวตัถุมาโดยละเอียด 
 ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2. จงอธิบายถึงคุณสมบติัการผสมสีทางแสงมาโดยละเอียด 
 
 ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................……..................
......................................................................................................................................……...........................
.............................................................................................................................……....................................
....................................................................................................................…….............................................
...........................................................................................................……......................................................
..................................................................................................……...............................................................
.........................................................................................……........................................................................
................................................................................…….................................................................................
.............................................................................................................…….................................................... 
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3.  การสแกน 
3.1 ความหมายของการสแกน 
การสแกนของเคร่ืองรับโทรทศัน์ หมายถึง การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากซ้ายไปขวาและจากดา้นบน

ลงสู่ดา้นล่าง ส าหรับการสแกนจะกระท าพร้อม ๆ กนัทั้งทางดา้นแนวนอน  และทางดา้นแนวตั้งโดยมีความถ่ี
ในการสแกนห่างกนั คือ ทางดา้นแนวนอนใชค้วามถี่ในการสแกนเท่ากบั 15,625 เฮิรตซ์ และความถ่ีในการ
สแกนทางดา้นแนวตั้งเท่ากบั 50 เฮิรตซ์ ซ่ึงความถ่ีในรูปของสัญญาณฟันเล่ือยป้อนให้กบัขดลวดของการ
หกัเหทางแนวนอนและทางแนวตั้ง 

3.2  ชนิดของการสแกน 
1. การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (PROGRESSIVE SCANNING) 
2. กาสแกนแบบอินเตอร์เลซ(INTERLACE SCANNING) 

 การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (PROGRESSIVE SCANNING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.8 การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ 
 จากรูปท่ี 1.8 ล าอิเลก็ตรอนจะถูกบงัคบัใหส่้วนเร่ิมตน้จากจุดบนซา้ยมือสุดไปทางขวามือสุดท า
ใหเ้กิดส่วนของภาพขึ้น 1 เส้นและเม่ือล าอิเลก็ตรอนส่ายไปจนขอบขวาสุดของจอภาพแลว้ก็จะ  ถูกบงัคบั
ใหส้ะบดักลบัทางซา้ยมืออีกเพื่อตั้งตน้เส้นท่ี 2 ของการสแกนต ่ากวา่ลงมา อาการท่ีสะบดักลบัมาน้ีเรา
เรียกวา่ “ช่วงสะบดักลบั”  (RETRACE) ในช่วงระยะท่ีสะบดักลบัมาน้ีจะไม่ท าใหเ้กิดภาพบนจอภาพเลย
แลว้จะบงัคบัในเส้นท่ีเกิดขึ้นจากการสแกนตอนมืดไปดว้ยทั้งทางเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวน้ีจะใชเ้วลานอ้ยมากและเม่ือล าอิเลก็ตรอนสะบดักลบัมาทางซา้ยมือ  ในต าแหน่งใหม่ทางแนวตั้ง 
เพื่อเขียนเส้นสแกนเส้นท่ี 2 ก็จะถูกบงัคบัโดยวงจรหน่ึงใหเ้ส้นสแกน  ถดัมาต ่ากวา่เส้นแรก  (เส้นท่ี 1 ) 
เพื่อท่ีจะใหเ้ส้นสแกนไดท้บักนั วงจรนั้นคือวงจรของการสแกนทางแนวนอนและส่วนของการสแกนทาง
แนวตั้งซ่ึงเป็นวงจรท่ีมีระบบการท างานร่วมกนั 

ช่วงสแกน 
(TRACE) 

ช่วงสะบัดกลบั 
(RETRACE) 

1  
2  
3  
 
 
 
 

1 
2 
3 
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 การสแกนแบบอนิเตอร์เลซ (INTERLACE SCANNING) 
ส าหรับแบบน้ีเป็นการสแกนเส้นหน่ึงเวน้หน่ึงเส้นเม่ือครบฟิลด์ (1 ฟิลด์) คือ 312.5 เส้นและซิงค์

ทางแนวตั้ง (VERTICAL) จะสะบดักลบัมาท่ีดา้นบนของจอภาพและเร่ิมการสแกนเส้นใหม่ส าหรับในช่วง
ท่ีเวน้ให้ครบอีก 1 ฟิลด์เต็ม คือ อีก 312.5 เส้นรวม 2 ฟิลด์ จะท าให้ไดเ้ส้นในการสแกนทั้งหมด 625 เส้น
พอดี ซ่ึงรวมจ านวนเส้นการสแกนทั้งหมดท าใหเ้กิดภาพได ้1 ภาพ 

การสแกนแบบน้ีอาจจะไดเ้ปรียบไดก้บัการอ่านหนงัสือท่ีไดเ้ขียนไวต้่อเน่ืองกนัโดยวิธีการอ่านจะ
ผ่านทางบรรทดับนลงมาบรรทดัล่าง บรรทดัเวน้บรรทดัจนหมดแผ่นเสร็จและจะหลบัมาอ่านบรรทดัคู่ท่ี
เขียนไว ้ลกัษณะน้ีจะท าให้ภาพไดร้ายละเอียดทั้งหมดเท่ากบัการเขียนเร่ืองเรียงบรรทดัลงมาและในการ
สแกนแบบน้ีจะสแกนเฉพาะเส้นคี่ก่อนจากบนลงล่างและเวน้ช่องส าหรับเส้นคู่ เม่ือครบแลว้ล าอิเล็กตรอน
ป้อนขึ้นไปขา้งบนและจะเร่ิมสแกนเส้นคู่จากส่วนบนลงมาส่วนล่างของจอภาพดงัรูปท่ี 1.9  
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รูปท่ี  1.9  การสแกนแบบอินเตอร์เลซ 

 
 จากรูปท่ี 1.9 ก. เป็นการสแกนของฟิลดเ์ส้นคี่คือเส้นท่ี 1, 3, 5, 7, 9  จนถึงเส้นสแกนท่ี 312 ซ่ึง
เส้นสุดทา้ยจะจบดว้ยคร่ึงเส้นก่ึงกลางระหวา่งทางซา้ยมือกบัทางขวามือท่ีดา้นล่างสุด คือ ท่ีจุด B จากนั้นล า
อิเลก็ตรอนก็จะสะบดักลบัมายงัรูป ข. โดยจะเร่ิมสะบดักลบัจากจุด B ขึ้นไปท่ีจุด C ทั้งน้ีจะไดเ้ส้นสแกน
ทางแนวนอนบนจอภาพเพราะขณะท่ีล าอิเลก็ตรอนสะบดักลบัไปดา้นบนนั้นกระแสและแรงดนั (CURRENT 
AND VOLTAGE) รูปฟันเล่ือยของการหกัเหจะตกลงเป็นศูนยใ์นต าแหน่งต ่าสุด คือ จุดเร่ิมตน้ตั้งแต่วงจร
ของภาพสแกนทางแนวนอน (HORIZONTAL SCANNING) ยงัคงท างานอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้การเคล่ือนท่ี
ของอิเลก็ตรอนไปทางขวาและกลบัมาทางซา้ยแต่มีทิศทางขึ้นขา้งบนดงัรูป ข. จากจุด B มาถึงจุด C ก่ึงกลาง
ระหวา่งทางขอบขวาและทางซา้ยมือซ่ึงอยูด่า้นริมสุดเร่ิมการสแกนฟิลดใ์หม่ต่อไปตามรูป ก. จะเป็นฟิลดซ่ึ์ง
สแกนอีก 312 เส้นแต่ฟิลด์น้ีจะเร่ิมดว้ยคร่ึงเส้นและเร่ิมท าการสแกนไปจนถึงขอบขวามือสุดแลว้จึงสะบดั
กลบัมาทางซา้ยมือจนถึงจุด D ท่ีจุดน้ี ของวงจรการสแกนทางแนวตั้ง (VERTICAL SCANNING) จะเร่ิมดึง
ล าอิเลก็ตรอนใหก้ลบัขึ้นไปสู่ดา้นบนดงัรูป ง. เพราะเร่ิมเปล่ียนฟิลดใ์หม่ซ่ึงเวลาน้ีจะสแกนไปครบ 2 ฟิลด์
และจะท าใหเ้กิดภาพเตม็ 1 ภาพ โดยท่ีฟิลดเ์ลขคู่และเลขคี่จะแทรกกบัเรียบร้อยแลว้ล าอิเลก็ตรอนก็จะ
สะบดักลบัจากจุด D มายงัจุด A ซ่ึงคือ จุดเร่ิมตน้ของภาพใหม่และเร่ิมตน้ฟิลดค์ี่อีกต่อไปอีกตลอดเวลาของ
การสแกน จะเห็นวา่การสแกนจะสแกนเส้นคี่แลว้มาสแกนเส้นคู่แลว้กลบัมาสแกนเส้นคี่อีกเร่ือย ๆ ต่อไป 
การสแกนน้ีมีหลกัการคลา้ยกบัการสแกนแบบโปรเกรสซีฟสแกนน่ิง แต่การสแกนน้ีจะสแกนได ้ 2 คร้ัง
เป็นฟิลดค์ู่และฟิลดค์ี่สลบักนัไป แลว้น าผลการสแกนของฟิลดค์ู่และฟิลดค์ี่มาซอ้นหรือ สอดแทรกกนัเป็น
ภาพเดียวระบบการสแกนแบบน้ีกระท าไดจ้าการสแกนทางแนวนอนและการสแกนทางแนวตั้งโดยระบบ
อตัโนมติัเวน้การสแกนทางแนวตั้งท่ีเป็นเลขคี่จะส้ินสุดลงท่ีก่ึงกลางของเส้นสแกนทางแนวนอนและการ

จ.  การทรอดแทรกการสแกนฟิลด์คู่และฟิลด์คี่เกิดภาพ  1  ภาพ  มีจ านวนเส้นสแกน  625  เส้น 
และเม่ือรวมทั้งสองฟิลด์แล้วจะเกิดภาพขึน้ 

 

B 

1 
3 
5 
7 

2 
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6 
 
8 
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C A 

312 
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สแกนทางแนวตั้งท่ีเป็นเลขคู่จะส้ินสุดลงท่ีเส้นทา้ยของเส้นสแกนทางแนวนอน  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.10 ซ่ึง
จะเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการสแกนแนวตั้งท่ีจะกระท าพร้อมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  สัญญาณรูปฟันเล่ือยทางแนวนอน 

 
ข. สัญญาณรูปฟันเล่ือยทางแนวตั้ง 

 
รูปท่ี 1.10   แสดงรูปคลื่นฟันเล่ือยของการสแกนแบบอินเตอร์เลซ 

 
 
 
 

 

ฟิลด์คี ่
 

 

ช่วง
สแกน 

   ช่วงสะบัดกลับ 
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กจิกรรมที่  1.3 
เร่ือง  การสแกน 

 
ค าส่ัง   จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1. การสแกน หมายถึง มีก่ีวิธี จงอธิบายพร้อมเขียนรูปประกอบ 
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.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
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4. มาตรฐานการส่ง - รับสัญญาณโทรทัศน์ 
 เคร่ืองรับโทรทศัน์จะรับสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ท่ีส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุโดยใช้
ค ล่ืนความ ถ่ี ช่วง  VHF (VERY HIGH FREQUENCY)    ซ่ึ งมีความ ถ่ี  30 – 300 MHz และช่วง  UHF 
(ULTRA HIGH FREQUENCY) ซ่ึงความถ่ี 300 -300 MHz โดยมีคณะกรรมการคอยควบคุมดูแลเก่ียวกับ
ความถ่ีคือ FCC (FEDERAL COMUNICATION COMMITTEE) โดยมาตรฐานระบบโทรทศัน์มี 3 ระบบ 
คือ 

1.  มาตรฐานระบบ NTSC   
2.  มาตรฐานระบบ  PAL 
3.  มาตรฐานระบบ SECAM 
 
4.1  มาตรฐานระบบ NTSC (NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITTEE)    
มาตรฐานน้ีสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระบบโทรทศัน์แห่งชาติของอเมริกา ไดน้ าออกแสดงให้

ประชาชนชมคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) มาตรฐานน้ีเป็นพื้นฐานการส่งสัญญาณสี
มาตรฐานอ่ืน  ๆ สร้างขึ้นเพื่อสามารถใชร่้วมช่องเดียวกบัการส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าระบบ 525 เวน้ (FCC.) 
ของอเมริกาซ่ึงมีความถ่ีเบ่ียงเบนแนวตั้ง 60 Hz ความถี่ในการเบ่ียงเบนแนวนอน 15,750 MHz แถบความถี่
ของภาพจะถูกก าหนดไวเ้ท่ากบั 4.2 MHz และมีความกวา้งของช่อง  6  MHz ระบบน้ีสร้างขึ้นเพื่อใชใ้น
ประเทศญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ 
รายละเอยีดมาตรฐาน NTSC ระบบ M 
 จ านวนเส้นต่อภาพ   525  เส้น 
 จ านวนภาพต่อวินาที   30  ภาพ 
 จ านวนฟิลดต์่อวินาที   60  ฟิลด ์
 ความถี่การหกัเหทางแนวนอน   15,750   Hz 
 แบนดว์ิดทส์ัญญาณภาพลูมิแนนซ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   รายการขาวด า    4.2  MHz 
  รายการสี    3.2  MHz 
 แบนดว์ิดทส์ถานี (RF.)   6  MHz 
 จุดห่างระหวา่งคลื่นพาหะเสียงกบัภาพ   4.5  MHz 
 เฟสของสัญญาณภาพท่ีผสมกบัคลื่นพาหะ  ช่วงลบ 
 ไซดแ์บนด ์RF ดา้นต ่า   0.75  MHz 
 ลกัษณะการผสมซบัแคเรียร์กบัสัญญาณความต่างสี  AM  ซบัเพรสแคเรียร์ 
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 แบนดว์ิดทส์ัญญาณ I  +0.4 – 1.3 MHz  (+0.4MHz ญ่ีปุ่ น) 
 แบนดว์ิดทส์ัญญาณ Q  +0.4 MHz  (+0.4MHz ญ่ีปุ่ น) 
 ยา่นความถ่ีท่ีใชส่้งระบบอเมริกา (US SYSTEM)  ยกเวน้ในประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึง 
    จะใชค้วามถี่ระบบญ่ีปุ่ น 
เคร่ืองส่งระบบ NTSC       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.11 หลกัการสัญญาณโทรทศัน์สีระบบ NTSC 
 
การท างานของเคร่ืองส่งระบบ NTSC 
 กลอ้งโทรทศัน์ภาพสีจะรวมกนั 3 กลอ้ง ส าหรับแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน ้ าเงิน ขณะท่ี
กลอ้งจบัภาพท่ีมีทุกสีตามธรรมชาติ ส่วนของภาพท่ีเป็นสีใดกล่องสีนั้นจะรับเฉพาะสีนั้น           เม่ือแต่ละ
กล่องจบัภาพไดแ้ลว้ก็จะเปล่ียนใหส้ัญญาณเป็นภาพขาวด าอย่างเดียวแลว้จึงน าออกอากาศไดท้นัทีแต่ภาพท่ี
ได้รับเป็นสัญญาณสีแล้วจะน าเอาสัญญาณลูมิแนนซ์  (Y - SIGNAL) ป้อนกลบัมาเปล่ียนเฟส  (PHASE) 
ของตวัเองให้ต่างไป 180 องศา คือจาก + Y(Y - SIGNAL) เป็นสัญญาณ - Y (Y - SIGNAL) น ากลบัมารวม

 

 

 

 

         ANT 
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กบัสัญญาณสีแดงและน ้าเงินสาเหตุท่ีตอ้งกลบัเฟส (PHASE) ของสัญญาณลูมิแนนซ์ (Y - SIGNAL) เพราะ
เราตอ้งการอีกสีหน่ึงคือสีเขียว 
 สัญญาณลูมิแนนซ์ (Y - SIGNAL) มีเปอร์เซ็นตข์องสีเขียวอยู่มากถึง 59 % ซ่ึงฝากมากบัสัญญาณลู
มิแนนซ์ (Y - SIGNAL) เม่ือรวมกบัสีแดง (R) และสีน ้ าเงิน (B) จึงไดส้ัญญาณใหม่อีกคือ สัญญาณความต่าง
สี R – Y นั้นเป็นของสีแดง ส่วนสัญญาณความต่างสี B – Y  เป็นสัญญาณของสีน ้ าเงินแลว้ถูกส่งไปท าการดี
มอดูเลเตอร์ (DEMODULATOR) กับพาหะของ (SUB CARRIER) ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั 4.296875 MHz ซ่ึง
เป็นคล่ืนพาหะของระบบ NTSC ในแบบบาลานซ์มอดูเลเตอร์ (BALANCE MODULATOR) ขณะท่ีท าการ
มอดูเลตกนั คล่ืนพาหะรองจะถูกตดัทิ้งเหลือเพียงสัญญาณความต่างสี R – Y กบัสัญญาณความต่างสี B – Y   
เพราะไซดแ์บนด ์(SIDE BAND) ทั้งหมดจะถูกก าหนดดว้ยคล่ืนพาหะรอง (SUB CARRIER)  
 จากบลอ็กไดอะแกรมจะเห็นว่าการมอดูเลตสัญญาณความต่างสี R – Y และสัญญาณความต่างสี B 
– Y   สัญญาณสีคือสัญญาณความต่างสีสัญญาณ R – Y กบัความต่างสี B – Y กบัคล่ืนพาหะรอง ถา้มีวิธีการท่ี
ไม่ดีพอสัญญาณทั้งสองสีจะทบักนัหรือเกิดการรบกวนไดเ้พราะอยู่ในระดบัเดียวกนั  เม่ือถึงเคร่ืองรับจะ
แยกไม่ออกวา่เคร่ืองส่งไดส่้งสีชนิดใดออกมา    
 วิธีแกไ้ขกระท าไดโ้ดยขนาด (AMPLITUDE) ของสัญญาณทั้งสองมีความแตกต่างกนัโดยให้เกิด
เฟสต่างกนั (SHIFT) หรือเล่ือนออกจากกนัไปเดิม 90 องศา จึงใช้สัญญาณความต่างสี B – Y   ผ่านเขา้ไป
เลยส่วนสัญญาณความต่างสี  R – Y ให้ไปผ่านวงจรกลับเฟส  (PHASE SHIFT 90 องศา) เสียก่อนซ่ึงเรา
เรียกว่า PHASE SHIFT 90 องศา สัญญาณทั้งสองจึงไม่มีโอกาสรบกวนกนัแลว้น าเอาต์พุตของสัญญาณความ
ต่างสี R – Y กบัสัญญาณความต่างสี B – Y มีมุมต่างกนัไปป้อนเขา้ภาครวมสัญญาณ (ADDER) ซ่ึงจะท า
หน้าท่ีรวมสัญญาณเขา้ดว้ยกนัระหว่างสัญญาณความต่างสี    R – Y กบัสัญญาณความต่างสี B – Y หน้าท่ี
ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของภาครวมสัญญาณ (ADDER) คือขณะท่ีรวมสัญญาณลูมิแนนซ์ (Y - SIGNAL) จะไป
รออยูโ่ดยพาสส่วนของสีเขียวติดตามไป ดงันั้นจึงไดส้ัญญาณภาพขาวด าและสัญญาณสีท่ีมาสัญญาณความ
ต่างสี R – Y กบัสัญญาณความต่างสี   B – Y ต่างมุมกนั 90 องศา ส่วนสัญญาณซิงค์ของสีหรือสัญญาณเบิสท ์
(BURST) ก็จะถูกควบคุมโดยเคร่ืองส่ง   อีกคร้ังหน่ึงเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัเคร่ืองรับ 
การผสมสัญญาณในระบบ NTSC 
  ในการส่งสัญญาณของระบบ NTSC ขณะการออกอากาศประกอบด้วยสัญญาณภาพขาวด า คือ (Y 
- SIGNAL) ,R – Y,B – Y, BURST, BLANKKING, SOUNDและ EQUALIZING ส าหรับสัญญาณความ
ต่างสี R – Y กบัสัญญาณความต่างสี B – Y ออกใหเ้หลือเพียงสัญญาณสีแดง  (R) และสีน ้ าเงิน (B) โดยการ
น าสัญญาณท่ีมีอยู่ในรูปสัญญาณ + Y ไปรวมสัญญาณความต่างสีเช่นสีแดงจะไดส้ัญญาณ Y + R + - Y จะ
เห็นว่าสัญญาณลูมิแนนซ์ (Y) ถูกหักลา้งออกไปเหลือแต่สัญญาณสีแดง (R) อย่างเดียวและสัญญาณความ
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ต่างสี B – Y ก็เช่นเดียวกนัจะไดเ้พียงสีน ้ าเงินแลว้น าสัญญาณลูมิแนนซ์สัญญาณสีแดงและสัญญาณสีน ้ าเงิน
เพื่อน ามาสัญญาณสีเขียวอีกคร้ัง 
 ในระบบ NTSC ก็ยงัมีขอ้เสียอยู่ในเร่ืองของการผิดเพี้ยนของสีเพราะขณะท่ีเกิดการรบกวนบา้ง
หรือว่ิงไปชนส่ิงกีดขวางเช่น ภูเขา หรือตึกสูงจะท าให้เวคเตอร์ (VECTOR) ของสัญญาณความต่างสี R – Y 
กับสัญญาณความต่างสี  B – Y ผิดไปความคลาดเคล่ือนของมุมไฟซ่ึงเราเรียกการผิดเพี้ ยนของสีน้ีว่า 
(PHASE ERROR) เพระเป็นการส่งโดยวิธี QUADRATURE MODULATION คือ การท ามุมของสัญญาณท่ี
ต่างกนั 90 องศา อีกประการหน่ึงคือ สัญญาณทั้งสองไม่มีคล่ืนพาหะหลกั (CARRIER) เม่ือปะทะกบัส่ิงกีด
ขวางจึงท าใหค้วามแรง (AMPLITUDE) ของสัญญาณเล่ือนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1.12 แสดงการหาค่าของสีท่ีเป็นผลลพัธ์ระหวา่งสัญญาณความต่างสี R – Y และ B – Y   
 ขณะท่ีสัญญาณความต่างสี R – Y และ B – Y ตั้งฉากกนันั้นจะท าให้ภาพขณะท่ีส่งมีสีม่วงออกมา 
โดยสัญญาณความต่างสี R – Y มีขนาดความแรงของสัญญาณเท่ากบั 0.52 หน่วย และสัญญาณความต่างสี 
B – Y มีขนาดความแรงกบั 0.29 หน่วย โดยให้ M1 เป็นผลลพัธ์ของสัญญาณส่วน M2 เกิดไดเ้พราะขณะท่ี
ขณะท่ีสัญญาณ R – Y เกิดการผิดพลาดโดยการรบกวนจากท่ีอ่ืนท าให้ขนาดของสัญญาณเปล่ียนจาก  0.52 
หน่วยเป็น 0.63 หน่วย 
 ดงันั้นเวคเตอร์ของสัญญาณจึงเปล่ียนไปทางสัญญาณความต่างสี R – Y ท าให้สีม่วงเดิมโน้มเอียงไป
ทางสีแดงนัน่คือสีม่วงจะแดงกว่าปกติ ภาพท่ีออกมาสีจะเพี้ยนไปคล่ืนพาหะรองมีมุมท่ีคงเดิมโดย 
พยายามให้แกนของ M2  ทบัแกนของ M1 ถึงแมว้่าจะผิดจากเดิมก็ตาม  ดงันั้นจะตอ้งใหส้ัญญาณความต่างสี  R 
– Y  เปล่ียนต าแหน่งพร้อมกบัความต่างสี  B – Y  แต่ยงัคงท ามุมกนัอยู9่0  องศาตามเดิม 
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  รูปท่ี 1.13   การเปล่ียนแปลงของสัญญาณความต่างสี R – Y โดยเล่ือนแกนทั้งสองให้ต่างออกไปและ            
                    เวคเตอร์ของ M2 จะเขา้มาทบั M1 
                   

                    จะเห็นไดว้า่ระบบ NTSC น้ีมีขอ้ผิดพลาดเร่ืองสีมาก ดงันั้นจะตอ้งแกไ้ขใหม่เพื่อใหสี้เหมือน
ธรรมชาติมากท่ีสุด 

สัญญาณคอมโพซิท 
วิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1.14  ภาคดีโคด้เดอร์มาตรฐาน NTSC 
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การท างานของภาคดีโค้ดเดอร์มาตรฐาน NTSC 
 สัญญาณคอมโพซิทวีดีโอท่ีเข้ามาทางอินพุตของภาคดีโค้ด เดอร์จะถูกแยกออกเป็น  2 ทาง         
โดยวงจร BPF (BAND PASS FILTER) แยกเอาสัญญาณโครม่าและเบิสทอ์อกส่งป้อนใหก้บัวงจร  
R – Y ซิงโครนัสมอดูเลเตอร์ วงจร B – Y ซิงโครนัสมอดูเลเตอร์และวงจรเบิสท์ส่วนวงจร  LPF (LOW 
PASS FILTER) นั้นจะแยกสัญญาณลูมิแนนซ์ส่งไปป้อนใหภ้าค Y แมทริกซ์ 
 สัญญาณเบิสท์ท่ีแยกออกมาทางเอาต์พุตของสัญญาณเบิสท์เกทถูกป้อนเข้าไปยงัซับแคเรียร์
ออสซิลเลเตอร์ เพื่อควบคุมเฟสของซับแคเรียร์ 3.579545 MHz ท่ีวงจรน้ีสร้างขึ้นทางหน่ึงซบัแคเรียร์จะถูก
ส่งไปเขา้วงจร B – Y ซิงโครนัสดีมอดูเลเตอร์เพื่อแยกเอาสัญญาณความต่างสี B – Yออกมาทางเอาต์พุต
ส่วนอีกทางหน่ึงซับแคเรียร์จะถูกเล่ือนเฟสให้เร็วขึ้นจากเดิม 90 องศา ส่งเขา้ไปวงจร  R – Yซิงโครนสัมอ
ดูเลเตอร์ เพื่อแยกเอาสัญญาณความต่างสี R – Y ออกมาทางเอาตพ์ุต 
 สัญญาณความต่างสี R – Y และ B – Y ส่วนหน่ึงถูกส่งไปสร้างสัญญาณความต่างสี G – Y ท่ีวงจร G 
– Y แมทริกซ์ จากนั้นสัญญาณความต่างสี R – Y, B – Y และ G – Y จะถูกหักลา้งเอาสัญญาณ – Y ท่ีออก
วงจร Y แมทริกซ์ไดเ้ป็นสัญญาณแม่สีทั้งสามออกมาคือ สัญญาณสีแดง (R)สีเขียว (G) และสีน ้าเงิน (B) 
 4.2 มาตรฐานระบบ PAL (PHASE ALTERNATION BY LINE) 

ปรับปรุงมาจากมาตรฐาน  NTSC โดย DR.WALTER BRUISH วิศวกรแห่งบริษัทเทเลฟุ้งเกน 
ประเทศเยอรมนัและตอนหลงัไดถู้กดดัแปลงเพื่อใชง้านจริง ๆ โดย B.D LOUGHLIN (บี.ดี ลาร์ฟลิน) แห่ง
ห้ อ งทดลอง  HAZELTINE LABORATORY เม่ื อ  ค .ศ . 1967 (พ .ศ . 2510) น้ี ส ร้ างขึ้ น ม าเพื่ อ แก้ไข
ขอ้บกพร่องของมาตรฐาน NTSC และเพื่อใช้ร่วมกบัระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าในเยอรมนัซ่ึง
เป็นระบบ 625 เส้น (CCIR) โดยท่ีความถ่ีเบ่ียงเบนทางแนวตั้ง 50 Hz มีใชใ้นเยอรมนั เนเธอร์แลนด์และอีก
หลายประเทศในยโุรปรวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
รายละเอยีดมาตรฐาน NTSC ระบบ B (ท่ีใช้ในประเทศไทย) 

จ านวนเส้นต่อภาพ 625 เส้น 
จ านวนภาพต่อวินาท่ี 25 ภาพ 
จ านวนฟิลด์ต่อวินาที 50 ฟิลด ์
ความถี่การหกัเหทางแนวนอน 15,625 Hz 
แบนดว์ิดทส์ัญญาณภาพลูมิแนนซ์ 
          รายการขาวด า 5 MHz 
          รายการสี 4  MHz 
แบนดว์ิดทส์ถานี (RF.) 7 MHz 
จุดห่างระหวา่งคลื่นพาหะเสียงกบัภาพ 5.5  MHz 
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เฟสของสัญญาณภาพท่ีผสมกบัคลื่นพาหะ ช่วงลบ 
ไซดแ์บนด ์RF ดา้นต ่า 1.25 MHz 
ลกัษณะการผสมสัญญาณเสียงกบัคลื่นพาหะ  FM 
ลกัษณะการผสมซบัแคเรียร์กบัสัญญาณความต่างสี  AM          ซบัเพรสแคเรียร์ 
แบนดว์ิดทส์ัญญาณ V  +0.5 MHz 
แบนดว์ิดทส์ัญญาณ U +0.5 MHz 
ยา่นความถ่ีท่ีใชอ้อกอากาศใชร้ะบบยโุรป (CCIR) 

 โทรทัศน์ระบบ PAL เป็นระบบท่ีคลา้ยกับระบบของ NTSC แต่ได้รับการเสริมแต่งแก้ไขให้มี
ความแตกต่างกันหลายอย่างท่ีส าคัญ  คือ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  ท่ี เกิดจากการเพี้ ยนท่ีเฟส 
(PHASE) และขนาด (AMPLITUDE) ท่ีต่างกนัผ่าน วงจรขยายหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้เวลา
ต่างกันออกไปตามความถ่ีและขนาด (AMPLITUDE) ของสัญญาณ ซ่ึงมีผลต่อสัญญาณโทรทัศน์ท่ีให้สี
และภาพมีประสิทธิภาพส าหรับสัญญาณซับแคเรียร์ของสี  (COLOUR SUB CARRIER) มาก  ความ
ผิดพลาดเหล่าน้ีจะท าให้ภาพสีของเคร่ืองรับโทรทศัน์มีสีแตกต่างกนัไปซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งแกไ้ขใน
ระบบ NTSC ไดแ้กไ้ขเร่ืองน้ีโดยพิจารณารูปแบบวงจรท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมาะสม แต่โทรทศัน์ระบบ PAL มี
วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ีโดยวิธีส่งสัญญาณท่ีให้ภาพสีให้มีเฟส (PHASE) แตกต่าง 180 องศา
สลบักนัไปในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการสแกน (SCAN) ทางแนวนอนซ่ึงหลกัการของระบบ PAL ไดแ้สดงใน
รูปท่ี 1.15 โดยจะเลือกสัญญาณภาพสีจากกลอ้งวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี  1.15  แสดงการส่งสัญญาณสีของระบบ PAL 
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ในการส่งระบบน้ีจะอาศยักลอ้งวีดีโอทั้ง 3 กลอ้ง เช่นเดียวกนักบัระบบ NTSC คือ  กลอ้ง 

สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน โดยมีขนาดเท่ากบั ER, EG, EB ตามล าดบั สัญญาณแสงสีทั้งสามจะผสมกนั          ใน
วงจรซ่ึงจะท าให้เกิดเป็นสัญญาณโทรทศัน์ขาวด าหรือสัญญาณส่องสว่าง ER หรือ Y – SIGNAL กบัสัญญาณ
โทรทศัน์ท่ีท าให้ภาพสีสองสัญญาณคือ EU และ EV โดยสัญญาณ EU เกิดจากผลรวมของสัญญาณส่อง
สวา่ง (LUMINANCE SIGNAL) สัญญาณโทรทศัน์หรือสัญญาณส่องสวา่ง (LUMINANCE SIGNAL) 

สัญญาณความต่างสี R – Y และ B -Y ท่ีผา่นวงจรกรองความถ่ีต ่าผ่าน (LOW PASS FILTER) ซ่ึงมี
ความถ่ี 1.3 MHz เพื่อส่งเขา้วงจรมอดูเลเตอร์แบบบาลานซ์มอด  (BALANCE MODOLATOR) กับคล่ืน
พาหะรองสัญญาณสีซ่ึงมีความถ่ีเท่ากบั  4.43361875 MHz แต่เฟสต่างกันอยู่ 90 องศา ส าหรับคล่ืนพาหะ
รองอีกชุดหน่ึงจะตอ้งผ่านวงจร 0. – 180. PAL SWITCH เพื่อท าหน้าท่ีเลือกเฟสของคล่ืนพาหะรองในการ
สแกนเส้นคู่ผลลัพธ์ท่ีได้มาจากการมอดูเลตเหล่าน้ีจะเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าสองชุดท่ีมีลักษณะ 
AMPLITUDE MODULATE SUPPRESSED CARIER DOUBLE SIDE BAND สัญญาณไฟฟ้าของการ
มอดูเลตชุดหน่ึงจะมีเฟสของถ่ีคล่ืนพาหะรองมีเฟสสลบัไปมาระหว่าง  0- 180 องศาของการสแกนเส้นคู่
และเส้นคี่ สัญญาณโทรทศัน์เหล่าน้ีจะน าไปรวมกบัสัญญาณขาวด าหรือสัญญาณอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะน ามารวม
กับคล่ืนพาหะหลักของเคร่ืองส่งเพื่อน าสัญญาณท่ีได้ส่งออกอากาศในระบบแอมพลิจูด  มอดูเลต 
(AMPLITUDE MODULATE) โดยมีขนาดความกวา้งของสัญญาณเท่ากบั 7 MHz 
คอมโพซิทวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1.16  ภาคดีโคด้เดอร์มาตรฐาน PAL 
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การท างานของภาคดีโค้ดเดอร์มาตรฐาน PAL – B 
 สัญญาณคอมโพซิทวีดีโอมาตรฐาน PAL – B ท่ีป้อนเขา้มาทางอินพุตของภาคดีโคด้เดอร์          จะ
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ทาง โดยทางแรก BPF แยกเอาส่วนของสัญญาณโครม่า (สี) ทางปลายเป็นดา้นความถ่ีสูง
ของสัญญาณซ่ึงอยู่ระหว่าง 4 - 5 MHz ออกมาจากสัญญาณภาพรวมและอีกทางหน่ึง  LPF จะกรองเอา
สัญญาณลูมิแนนซ์ (ขาวด า) ซ่ึงอยูท่างปลายแบนดด์า้นความถ่ีต ่าตั้งแต่ 0 - 4 MHz              แยกออกมา 
 สัญญาณท่ีผ่านออกมาทาง  วงจรกรองความถ่ีผ่าน  (BAND  PASS  FILTER)  BPF เรียกว่า
สัญญาณคอมโพซิทโครม่า (ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาณเบิสทโ์ครม่า) จะถูกส่งเขา้มา 3 ภาคดว้ยกนั  ภาคแรก
คือเบิสท์เกตซ่ึงท าหน้าท่ีแยกเอาเฉพาะส่วนสัญญาณเบิสท์ออกมาจากสัญญาณคอมโพซิทโครม่า  เพื่อ
ป้อนเขา้ไปควบคุมการสร้างความถ่ีของ 4.43361875 MHz ซับแคเรียร์ ออสซิลเลเตอร์  เพื่อให้การสร้างซับ
แคเรียร์ 4.43361875 MHz ออกมาโดยมีความถ่ีและเฟสตรงกบัซบัแคเรียร์ท่ีสร้างขึ้นทางสถานีส่ง 

อีกดา้นหน่ึงของสัญญาณโครม่าซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาณ  U และ V ส าหรับสัญญาณV จะถูกส่ง
ป้อนเขา้ภาค V ซิงโคนสั ดีมอดูเลเตอร์และสัญญาณ U จะส่งเขา้ภาค U ซิงโคนสั ดีมอดูเลเตอร์ เพื่อแยกเอา
สัญญาณ V และ U ออกจากกนั วิธีการแยกสัญญาณ U และสัญญาณ V นั้นจะตอ้งจดัเฟสของซบัแคเรียร์ให้
ตรงกบัท่ีผสมมากบัแต่ละสัญญาณจากนั้นป้อนซับแคเรียร์ของสัญญาณทั้งสองให้ วงจรดีมอดูเลเตอร์จะได้
สัญญาณ U และ V เอาตพ์ุตแยกออกมาจากคอมโพซิทโครม่า 

ซับแคเรียร์ท่ีผสมมากบัสัญญาณ U มีเฟส 0 องศา ดงันั้นซับแคเรียร์จากออสซิลเลเตอร์จึงส่งเขา้
วงจร U ซิงโคนสั ดีมอดูเลเตอร์โดยตรงเพื่อท าการแยกสัญญาณ U 

ซบัแคเรียร์ท่ีผสมมากบัสัญญาณ V เน่ืองจากถูกสลบัเฟสใหแ้กว่งไกวไปเร็วหรือชา้กว่าสัญญาณ U 
อยู ่+ 180องศา เส้นสลบัเส้นตามหลกัการของมาตรฐานระบบ PAL 

ดงันั้นการเดินของซับแคเรียร์จากออสซิลเลเตอร์จึงตอ้งผ่านวงจร 0 องศา – 180 องศาพาลสวิตช์
และ 90 องศาเฟสชิฟท์ เพื่อท าการสลบัเฟสของซับแคเรียร์ใหต้รงกนักบัสัญญาณ V เสียก่อนจึงสามารถส่ง
เขา้ไปท าการแยกสัญญาณ V ท่ีวงจร V ซิงโคนสั ดีมอดูเลเตอร์ 

เน่ืองจากสัญญาณ V และ U จะถูกลดความแรงให้ต ่ากวา่ปกติ (WEIGHTING) มาจากทางเคร่ืองส่ง 
ดงันั้นท่ีวงจรดีมอดูเลเตอร์ของสัญญาทั้งสอง นอกจากแยกสัญญาณแลว้ ยงัตอ้งคืนความแรงของสัญญาณทั้ง
สอง ให้กลบัสู่ปกติอีกจึงได้เป็นสัญญาณท่ีเอาต์พุต เป็นสัญญาณความต่างสี R – Y ออกจากวงจร V ซิง
โคนัส ดีมอดูเลเตอร์และสัญญาณความต่างสี B –Y จะไดส้ัญญาณมาจากวงจร U ซิงโคนัส ดีมอดูเลเตอร์ 
ส าหรับการก่อรูปสัญญาณความต่างสี G – Y จะไดส้ัญญาณมาจากผลต่างของสัญญาณ R – Y และ B –Y  
 เม่ือไดส้ัญญาณความต่างสีครบ 3 สัญญาณแลว้จะส่งเขา้ไปวงจร Y แมทริกซ์เพื่อแยกสัญญาณ – Y 
ท่ีปนมากับสัญญาณแม่สีทั้งสาม คือ สัญญาณความต่างสี R – Y, G – Y และ B –Y ดว้ยการส่งสัญญาณลู
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มิแนนซ์ (+Y) เขา้ไปหกัลา้งกบัสัญญาณทั้งสามเพื่อให้เหลือแต่เพียงสัญญาณแม่สีลว้น ๆ คือสัญญาณสีแดง 
(R) สีเขียว (G) และสีน ้าเงิน (B) ใหห้ลอดภาพเพื่อสร้างภาพสีขึ้นท่ีหนา้จอเคร่ืองรับ  
 4.3 มาตรฐานระบบ SECAM (SEQUENTIAL COLOUR A MEMORY)  
 ระบบน้ีไดถู้กดดัแปลงโดย HENRI DE FRANCE ชาวฝร่ังเศสเม่ือ ค.ศ. 1967 (พ.ศ.2510) และถูก
ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยบริษทั THE COMPAGNIE FRANCAISE DE TE, LE, VISION   ในปารีสและมีใช้
แต่ในฝร่ังเศสเท่านั้นค าวา่ SECAM ยอ่มาจาก SEQUENTIAL COLOUR A MEMORY เป็นระบบ 
SECAM แบบเก่าเรียกวา่แบบ SECAM – V ปัจจุบนัไดด้ดัแปลงเพื่อใชก้บัระบบโทรทศัน์ขาวด า 625 เส้น 
เรียกวา่ระบบ SECAM – H ใชใ้นประเทศแถบตะวนัออกกลาง 
รายละเอยีดมาตรฐาน SECAM (H) ระบบ K  

จ านวนเส้นต่อภาพ  625  เส้น 
จ านวนภาพต่อวินาที  25  ภาพ 
จ านวนฟิลดต์่อวินาที  50  ฟิลด ์
ความถี่การหกัเหทางแนวนอน  15,625  Hz  
แบนดว์ิดทส์ัญญาณภาพลูมิแนนซ์   
       รายการขาวด า  0 – 5  MHz 
       รายการสี  0 – 4   MHz 
แบนดว์ิดทส์ถานี (RF.)  7  MHz 
จุดห่างระหวา่งคลื่นพาหะกบัเสียงภาพ  5.5  MHz 
เฟสของสัญญาณภาพท่ีผสมกบัคลื่นพาหะ  ช่วงลบ 
ไซดแ์บนด ์RF ดา้นต ่า  1.25  MHz 
ลกัษณะการผสมสัญญาณเสียงกบัคลื่นพาหะ    FM 
ความถี่ของซบัแคเรียร์             R – Y  4.40625  MHz 
               B –Y      4.250  MHz 
ลกัษณะการผสมซบัแคเรียร์กบัสัญญาณความต่างสี   FM 
แบนดว์ิดทส์ัญญาณ ท่ีผสมซบัแคเรียร์แลว้  
                 R – Y  +0.5  MHz 
                  B –Y  +0.5  MHz 
ยา่นความถ่ีท่ีใชอ้อกอากาศใชร้ะบบยโุรป (CCIR) 

 ในการส่งระบบ SECAM น้ีเป็นระบบยุโรปโดยการน าการผิดพลาดจาก NTSC มาแกไ้ขในเร่ืองสี 
ผู ้ ท่ี คิ ด ค้ น น้ี เป็ น ช า ว ฝ ร่ั ง เศ ส ช่ื อ  HENRI DE FRANCE แ ห่ ง  CVS (COMPAGNIC GENERAL 
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TELEGRAPHY SANS EIL) ในปี 1957 แล้วท าการส่งในปีเดียวกัน  SECAM เป็นระบบท่ีแถบจะไม่มี
ข้อผิดพลาดเร่ืองสีและยงัได้ยึดถือหลักการเช่นเดียวกันกับ  NTSC คือส่งในลักษณะ QUADRATURE 
เหมือนกนัโดยอาศยั VECTOR คือส่งในขอ้พิเศษของ SECAM คือจะส่งทีละเส้นโดยส่งเส้นเวน้เส้น เช่น  
เส้นคี่จะส่งสัญญาณความต่างสี R – Y ออกไปส่วนเส้นคู่จะส่งสัญญาณความต่างสี B –Y ออก   ทีละเส้น
จนครบ 1 ภาพ ดงันั้นแต่ละภาพจะขาดหายไป 1 เส้น ของการส่งจนกว่าจะกลบัมาสแกนเส้นท่ีหายไปอีก
คร้ัง ส่วนทางเคร่ืองรับจะตอ้งสร้างวงจรขึ้นมาอีกเพื่อหน่วงเหน่ียวเวลาเส้นท่ียงัไม่ไดส่้งอุปกรณ์ท่ีจะหน่วง
เหน่ียวเวลาน้ีเราเรียกวา่ดีเลยไ์ลน์ (DELALY LINE) เพื่อใหส้ัญญาณทั้งสองมาถึงในเคร่ืองรับพร้อมกนั 
 ในการท่ีจะส่งแต่ละเส้นไดน้ั้นจะอาศยัวงจร ELECTRONIC SWITCHING เพื่อท าหนา้ท่ี          ตดั
ต่อใหก้บัสัญญาณความต่างสี R – Y และสัญญาณความต่างสี B –Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  1.17  แสดงการส่งระบบ  SECAM 

 
 การท างานหลงัจากท่ีระบบ NTSC สร้างสัญญาณความต่างสี R – Y ไดแ้ลว้ สัญญาณทั้งสองจะถูก
ส่งเขา้ไปยงัวงจรต่อสัญญาณซ่ึงถูกเรียกว่าวงจร ELECTRONIC SWITCHING โดยจะตดัต่ออยู่ตลอดเวลา
สวิตชน้ี์จะท าหนา้ท่ีเลือกสัญญาณความต่างสี R – Y และ B –Y สวิตช์ตดัต่อจะท างานไดต้อ้งอาศยัสัญญาณ
พลัส์จากเยนเนอเรเตอร์ (GENERATOR PLUSE) ระบบ SECAM จะส่งสัญญาณทีละเส้นและเส้นเวน้เส้น 
เช่น การสแกนสัญญาณในเส้นท่ี 1 จะส่งสัญญาณความต่างสี   R – Y ผ่านไปหลงัจากนั้นเยนเนอเรเตอร์
พลัส์ จะผลิตสัญญาณพลัส์ส่งไปยงั BURST KEY ไปบงัคบัให้ BURST สร้างสัญญาณซับแคเรียร์ขึ้นซ่ึงมี
ความถ่ี 4.43 MHz แลว้ส่งไปมอดูเลตกบัสัญญาณความต่างสี  R – Y แบบ FM.MOD. ส่วนสัญญาณความ
ต่างสี R – Y ท่ีไดน้ี้จะถูกน าไปรวมกบัสัญญาณ Y ดว้ยเพื่อน าสัญญาณความต่างสี R – Y สอดแทรกเขา้ไป
ในสัญญาณ Y ด้วยส่วนท่ีภาค BURST KEY ก็ส่งสัญญาณพลัส์ไปให้เคร่ืองส่งท่ีวงจร MIXER และให้
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สัญญาณ  BURST คร่อมอยู่บนไหล่ของสัญญาณซิงค์และสัญญาณซิงค์น้ีได้จากเยนเนอเรเตอร์พัลส์ 
หลงัจากนั้นก็เป็นการสแกนเส้นคู่ คือ สัญญาณความต่างสี  R – Y  ท่ีจะตอ้งส่งต่อไปอีกเช่นกนั 
 เม่ือส่งสัญญาณออกไปสัญญาณความต่างสี  R – Y จะไปถึงก่อนเพราะใช้อิเล็กทรอนิกส์สวิตช ์
(ELECTRONIC SWITCHING) เป็นตวัตดัต่อการสแกน ในการสแกนของแต่ละเส้นน้ีจะใชเ้วลาห่างกนั 64 
ไมโครเซคคัน่โดยตลอด เพราะฉะนั้น สัญญาณความต่างสี R – Y จึงไปถึงเคร่ืองส่งเร็วกว่าสัญญาณความ
ต่างสี B –Y คือ 64 ไมโครเซคคัน่ดว้ยจึงจ าเป็นตอ้งใช้ DELALY LINE เพื่อหน่วงเวลาของ สัญญาณความ
ต่างสี R – Y ใหพ้อดีกบัสัญญาณความต่างสี  B –Y ดงักล่าว 
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กจิกรรมที่ 1.4 
เร่ือง  มาตรฐานการับ – ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 
ค าส่ัง  จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐานระบบ NTSC 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐานระบบ PAL 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………… 
3. จงบอกคุณสมบติัการส่ง – รับสัญญาณโทรทศัน์มาตรฐานระบบ SECAM 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………… 
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5.  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน์ขาวด าและสี 
 เคร่ืองรับโทรทศัน์มีหนา้ท่ีรับภาพและเสียงท่ีส่งมาจากสถานีส่งลกัษณะการส่งสัญญาณ 
เป็นคล่ืนวิทยซ่ึุงมีความถี่สูงแลว้เปล่ียนใหเ้ป็นความถ่ีปานกลางเหมือนกบัเคร่ืองรับวิทยุ 
  
 5.1 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน์ขาวด า 
 

                           
                            ANT                    SP. 
 
 

                                              CRT. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.18 บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ขาว-ด า 
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 5.2 หน้าที่การท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน์ขาว-ด า 
 1. ANT. (ANTENNA) ท าหน้าท่ีเหน่ียวน าสัญญาณโทรทศัน์ท่ีอยู่ในรูปคล่ืนวิทยุท่ีส่งมาในย่าน
ความถี่ VHF และ UHF 
 ยา่น VHF (VERY HIGH FREQUENCY) มีความถี่อยูใ่นช่วง 30 -300 MHz 
 ยา่น UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY) มีความถี่อยูใ่นช่วง 300 -3,000 MHz 
 2. RF.AMP. (RADIO FREQUENCY AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณความถ่ีวิทยุ ท่ีได้
จาการเหน่ียวน าของสายอากาศ เพื่อให้สัญญาณมีระดบัแรงสูงขึ้นกว่าสัญญาณรบกวนสัญญาณ ท่ีถูกขยาย
ประกอบดว้ยสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง สัญญาณซิงค ์สัญญาณแบลงกิง และสัญญาณอีควอไลซ่ิง 
 3. OSC. (OSCILLATOR) ท าหน้าท่ีส ร้างสัญญาณกระแสสลับความถ่ีสูง มีระดับแรงดัน         
คงท่ี ความถ่ีท่ีสร้างขึ้นจะตอ้งมีค่ามากกว่าความถ่ีสัญญาณภาพของสถานีท่ีรับเขา้มาเพื่อส่งไปยงัวงจร
มิกเซอร์ 
 4. MIXER ท าหน้าท่ีผสมสัญญาณท่ีไดจ้ากวงจรอาร์เอฟ แอมป์. กบัวงจรออสซิลเลเตอร์และแยก
เอาเฉพาะความถ่ีผลต่างของความถ่ีทั้งสองหรือเรียกว่าความถ่ีปานกลางซ่ึงประกอบดว้ยความถ่ีปานกลาง
สัญญาณภาพมีความถ่ี เท่ ากับ  38.9 เมกะเฮิรตซ์และความถ่ีปานกลางสัญญาณเสียงมีค่าเท่ ากับ  33.4  
เมกะเฮิรตซ์ 
 5. VIF.AMP. ( VIDEO INTERMADIA FREQUENCY AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีควบคุมขยาย
ความถ่ีปานกลางของสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงให้มีความแรงพอท่ีจะท าการแยกสัญญาณภาพออกจาก
คล่ืนพาหะ 
 6. VIDEO DET. (VIDEO DETECTOR) ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะท่ีผสมผสานกัน
แบบ AM. (AMPLITUDE MODULATION) 
 7. VIDEO DRIVE ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพท่ีได้จากวงจรวีดีโอ  ดีเทคเตอร์ให้มีความแรง
พอท่ีจะส่งไปใหว้งจร VIDEO OUTPUT 
 8. VIDEO OUTPUT ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพให้มีความแรงสูงขึ้นพอท่ีจะป้อนให้กับ ขา
แคโทดของหลอดภาพเพื่อแปรเปล่ียนเป็นรายละเอียดของภาพใหป้รากฏท่ีจอภาพ 
 9. CRT. (CATHODE RAY TUBE) ท าหน้าท่ีเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพปรากฏท่ี
หนา้จอภาพ 
 10. AGC. (AUTOMATIC GAIN CONTROL) ท าหน้าท่ีควบคุมอัตราการขยายวงจร  VIDEO 
IF.AMP. เพื่อให้มีระดบัความแรงของสัญญาณภาพคงท่ีไม่ว่าสัญญาณท่ีรับเขา้มาทางสายอากาศ จะมีความแรง
มากหรือนอ้ยก็ตาม 
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 11. AGC.DET (AUTOMATIC GAIN CONTROL DETECCTOR) ท าหน้าท่ีเปล่ียนสัญญาณ
ภาพท่ีเขา้มาทางอินพุตโดยเปล่ียนเป็นแรงดนั เอจีซีส่งไปใหว้งจร AGC.AMP. 
 12. AGC.AMP. (AUTOMATIC GAIN CONTROL AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีขยายแรงดัน        เอ
ซีจีแลว้ส่งไปควบคุมการขยายวงจร VIF.AMP. 
 13. DELAY AGC. ท าหนา้ท่ีหน่วงแรงดนัเอจีซีท่ีส่งไปควบคุมการขยายวงจร RF.AMP.            ท่ี
จูนเนอร์ 
 14.  SIF.AMP. (SOUND INTERMEDIA FREQUENCY AMPLIFIER) ท า ห น้ า ท่ี ข ย า ย
สัญญาณความถ่ี 5.5 เมกะเฮิรตซ์ท่ีไดจ้ากการหักลา้งกนัระหว่างไอเอฟ.ของสัญญาณภาพ 38.9 เมกะเฮิรตซ์
กบัไอเอฟของสัญญาณเสียง 33.4 เมกะเฮิรตซ์ 
 15. LIMITER ท าหนา้ท่ีตดัยอดของสัญญาณเสียงความถี่ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
 16.  SOUND DETECTOR ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณเสียงความถ่ี  5.5 เมกะเฮิรตซ์ ออกจากคล่ืน
พาหะท่ีผสมกันแบบ  FM. (FREQUENCY MODULATION) ให้ได้เสียงสัญญาณความถ่ี  20 เฮิรตซ์ 
กิโลเฮิรตซ์ 
 17.  AUDIO DRIVE ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงความถ่ี 20 เฮิรตซ์ -20 กิโลเฮิรตซ์ ท่ีไดจ้ากวงจร 
SOUND DETECTOR และขยายสัญญาณใหมี้ความแรงสูงขึ้น 
 18.  AUDIO OUTPUT ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงพอท่ีจะไปขบัล าโพงให้มีการ
คล่ืนท่ีของขดลวดตดักบัสนามแม่เหลก็เกิดเสียงออกจากล าโพง 
 19.   SPEAKER คือ ล าโพงท าหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าใหเ้ป็นสัญญาณเสียง 
 20. NOISE CANCEL ท าหน้าท่ีตดัสัญญาณรบกวนท่ีปนมากับสัญญาณภาพเพื่อไม่ให้เกิดการ
รบกวนภาพท่ีปรากฏบนหนา้จอ 
 21.  SYNC.SEP (SYNCHRONIZE AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณซิงค์รวมออกจาก
สัญญาณภาพรวมสัญญาณซิงคร์วมมีหนา้ท่ีควบคุมการสร้างสัญญาณเบ่ียงเบนทางแนวตั้งและแนวนอน 
 22. SYNC.AMP (SYNCHRONIZE AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณซิงค์รวมท่ีแยกออก
จากสัญญาณภาพรวมใหมี้ความแรงสูงขึ้น 
 23. LPF. (LOW PASS FILTER) เป็นวงจรกรองความถ่ีต ่าผ่านซ่ึงความถ่ีต ่าท่ีผ่านวงจร LPF. ได ้
คือ 50 เฮิรตซ์ 
 24. VERT.OSC. (VERTICAL OSCILLATOR) ท าหน้าท่ีสร้างสัญญาณรูปฟันเล่ือยท่ีมีความถ่ี
เท่ากบั 50 เฮิรตซ์ เพื่อท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนล าอิเลก็ตรอนทางแนวตั้ง 
 25. VERT DRIVE ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณกระแสสลบัรูปฟันเล่ือยความถ่ี  50 เฮิรตซ์ ให้มีความ
แรงพอท่ีจะส่งไปใหว้งจร VERT.OUTPUT 
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 26. VERT.OUTPUT ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณกระแสสลบัรูปฟันเล่ือยให้มีความแรงพอท่ีจะส่งไป
ใหข้ดลวดชุดเบ่ียงเบนทางแนวตั้ง เพื่อใหเ้กิดการเบ่ียงเบนของล าอิเลก็ตรอนทางดา้นแนวตั้ง 
 27. AFC. (AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL) ท าหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการ
สร้างความถ่ีของวงจร HOR OSC. โดยจะเปรียบเทียบเฟสของความถ่ีท่ีวงจร HOR.OSC. สร้างความถ่ี
ผิดพลาดจะเกิดแรงดนัไปควบคุมวงจรน้ี เพื่อท่ีจะบงัคบัใหว้งจร HOR.OSC. สร้างความถ่ีถูกตอ้ง 
 28. HOR.OSC. (HORIZONTAL OSCILLATOR) ท าหน้าท่ีสร้างพัลส์ความถ่ี  15,625 เฮิรตซ์ 
ส่งไปใหว้งจร HOR.DRIVE เพื่อเปล่ียนเป็นกระแสรูปฟันเล่ือย (SAW TOOTH)  
 29. HOR.DRIVE ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณฮอริซอนตอล พลัส์ความถี่ 15,625 เฮิรตซ์ ใหมี้ความแรง
พอก่อนท่ีจะส่งไปใหว้งจร HOR.OUTPUT 
 30. HOR.OUTPUT ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณพลัส์ดา้นแนวนอนให้แรงขึ้นและเปล่ียนเป็นกระแส
รูปฟันเล่ือยใหไ้หลผา่นขดลวดเบ่ียงเบนทางแนวนอนเพื่อใหล้ าอิเลก็ตรอนมีการเบ่ียงเบนทางแนวนอน 
 31. FBT. (FLYBACK TRANSFORMER) ท าหน้าท่ีรับแรงดันจากวงจร HOR.OUTPUT มาสร้าง
เป็นแรงดนัสูง (HIGH VOLTS) 
 32. HV.RECT. (HIGHVOLS RECTIFIER) ท าหน้าท่ีเปล่ียนกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดัน
สูงท่ีได้จาก ฟลายแบคทรานสฟอร์เมอร์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงป้อนให้กับเพลต          ของ
หลอดภาพ  เพื่อท าหนา้ท่ีดึงล าอิเลก็ตรอนใหป้รากฏท่ีบริเวณดา้นหนา้จอ 
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5.3 บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน์สี 
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รูปท่ี 1.19 บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
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 5.4 หน้าที่การท างานของบล็อกไดแกรมโทรทัศน์สีระบบ PAL  
 1. ส าหรับวงจรจูนเนอร์ ของเร่ืองรับโทรทศัน์สีจะประกอบดว้ยจูนเนอร์ระบบ  วีเอชเอฟ (VHF) 
และระบบยูเอชเอฟ (UHF) เพื่อเลือกรับสัญญาณท่ีตอ้งการให้ผ่านเขา้มาซ่ึงจูนเนอร์จะประกอบดว้ยภาค  
RF, AMP, MIXER, OSCILLATOR และส่งสัญญาณ ท่ี เป็นความถ่ีปานกลางมาให้กับภาค  VIDEO 
IF.AMP. เพื่อท่ีจะขยายสัญญาณความถี่ปานกลางซ่ึงประกอบดว้ย 

สัญญาณความถี่ปานกลางของเสียง มีความถี่ปานกลางเท่ากบั 33.4 MHz 
สัญญาณความถี่ปานกลางของภาพ มีความถี่ปานกลางเท่ากบั 38.9 MHz 
สัญญาณความถี่ปานกลางของสี มีความถี่ปานกลางเท่ากบั 34.47 MHz 

 2. AGC. (AUTOMATIC GAIN CONTROL) ท าหน้าท่ีควบคุมอตัราการขยายวงจร VIDEO IF 
AMP. และ RF. AMPให้มีการขยายภาคสัญญาณคงท่ีไม่ว่าสัญญาณท่ีเขา้มาท่ีสายอากาศจะมีความแรงของ
สัญญาณมากหรือนอ้ย 
 3.   AFT. (AUTOMATIC FREQUENCY TUNNING) ท าหนา้ท่ีควบคุมการสร้างความถี่ท่ีใชใ้น
การดีเทคเตอร์สัญญาณภาพ 

4.  VIDEO DET. ท าการดีเทคสัญญาณออกจากคล่ืนพาห์ท่ีผสมแบบ AM 
5.  VIDEO AMP. ขยายสัญญาณภาพเพื่อส่งไปรวมกบัสัญญาณความต่างสีก่อนเขา้หลอดภาพ 

 6.  LUMINANCE DL. ลูมิแนนซ์ดีเลยไ์ลน์ท าหนา้ท่ีหน่วงเวลาสัญญาณลูมิแนนซ์ใหช้า้ลง 0.5 – 1 
ไมโครเซคคัน่ 

7.   LUMINANCE AMP. ขยายสัญญาณลูมิแนนซ์ใหแ้รงขึ้นก่อนส่งไปหกัลา้งสัญญาณ – Y ออกจาก
สัญญาณความต่างสี 

8.  SIF AMP ขยายสัญญาณเสียงท่ีมีความถี่ปานกลาง คือ ความถี่ 5.5 เมกกะเฮิรตซ์ 
 9. FM.DET. แยกคลื่นพาหะออกจากสัญญาณเสียงแบบเอฟเอ็ม เพื่อให้ไดส้ัญญาณเสียงส่งไปขยาย
ต่อไป 

10.  AF.AMP ขยายสัญญาณเสียงใหมี้ความแรงสูงขึ้นเพื่อไปแสดงผลท่ีล าโพง 
 11. BPF. (BAND PASS FILTER) เป็นวงจรกรองสัญญาณความถี่ระหวา่ง 4 -5 MHz  
ซ่ึงเป็นย่านความถ่ีของสัญญาณคอมโพซิทโครม่า (COMPOSITE CHROMA) เพื่อแยกเอาสัญญาณ    ทั้งสอง
ออกจากสัญญาณ คอมโพซิทวิดีโอ 

12.  1ST BPA (BAND PASS AMPLIFIER ท่ี 1) วงจรแถบความถ่ีภาคท่ี 1 มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่าวงจรขยายสัญญาณโครม่า 1 (1STCHROMA AMPLIFIER) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณโครม่าและสัญญาณ
เบิสทท่ี์แยกออกมาใหแ้รงขึ้น 
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13.  2nd BPA (BAND PASS AMPLIFIER ท่ี 2) วงจรแถบความถี่ภาคท่ี 2 มีช่ือเรียก 
อีกอยา่งหน่ึงวา่วงจรขยายสัญญาณโครม่าท่ี 2 (2STCHROMAAMPLIFIER)  ขยายสัญญาณโครม่า 
ใหแ้รงพอท่ีจะส่งไปท าการแยกสัญญาณความถี่ต่างสีออกจากกนั 
 14.   BURST GATE AMP. แยกขยายสัญญาณเบิสทใ์หมี้ความแรงขึ้นและส่งไปควบคุมการสร้าง
ความถี่ของวงจร 4.43 MHz ซบัแคเรียร์ซิลเลเตอร์ 
 15.  ACC. (AUTOMATIC COLOUR CONTRLO) ควบคุมการขยายวงจร BPA.1 เพื่อการขยาย
สัญญาณโครม่าและสัญญาณเบิสทท่ี์มีระดบัความแรงคงท่ีออกมาทางเอาตพ์ุตโดยถึงแมว้่าระดบัความแรง
ของสัญญาณทั้งสองท่ีเขา้มาทางอินพุตจะเปล่ียนแปลงก็ตาม เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองความเขม้ของสีท่ีปรากฏ
บนจอภาพแปรเปลี่ยนไปตามระดบัความแรงของสัญญาณ 

16. 4.43 MHz SUB CARRIER OSC. วงจรซับแคเรียร์ออสซิลเลเตอร์สร้างซับแคเรียร์ความถ่ี 
4.43 MHz ท่ีมีเฟสตรงกับซับแคเรียร์ของสถานีส่ง โดยได้รับการควบคุมจากสัญญาณเบิสท์ท่ีผ่านวงจร 
APC  

17.  APC. (AUTOMATIC PHASE CONTROL) รับเอาสัญญาณเบิสทเ์ขา้มาเปรียบเทียบเฟสซับ
แคเรียร์ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของซับแคเรียร์ถา้ซับแคเรียร์มีเฟสผิดพลาดจะไดแ้รงดนัผิดออกจาก
เอาตพ์ุตส่งไปบงัคบัใหว้งจรซบัแคเรียร์ ออสซิลเลเตอร์เพื่อใหส้ร้างซบัแคเรียร์ออกมาอยา่งมีเฟสถูกตอ้ง 
 18. PAL.IDENT AMP. ขยายสัญญาณความถ่ี 7.8 MHz ท่ีไดจ้ากการแกว่งไกวเฟสของสัญญาณ
เบิสทซ่ึ์งเรียกวา่ สัญญาณพาลไอเดนทใ์หแ้รงขึ้นใหแ้รงขึ้นก่อนท่ีจะส่งไปให้วงจนพาลสวิตซ์ 
 19.  ACK. (AUTOMATIC COLOUR KILLER) ควบคุมให้  BPA 2 ท างาน เพื่ อการขยาย
สัญญาณโครม่าขณะท่ีรับรายการสีและบงัคบั  ให้ BPA 2 หยุดท างานขณะรับสัญญาณขาวด าเป็นการตดั
สัญญาณรบกวนท่ีย่านความถ่ีเดียวกนักบัสัญญาณโครม่าไม่ให้ผ่านวงจรขยายโครม่าเขา้ไปในหลอดภาพ
เป็นเมด็เลก็ ๆ ปรากฏบนหนา้จอภาพขาวด าท่ีจอ 
 20.  1 H.DL. (1H.DELY LINE) ท าหนา้ท่ีหน่วงสัญญาณโครม่าใหช้า้ลงเป็นเวลา  64  
ไมโครเซคคัน่ เพื่อเอาสัญญาณน้ีไปหกัลา้งสัญญาณโครม่าท่ีผา่นตรง (-) ไดส้ัญญาณ Y และเสริมกบั
สัญญาณทีผา่น (+) ไดเ้ป็นสัญญาณ U  

21.   90 องศา PHASE SHIFT เล่ือนเฟสซบัแคเรียร์ใหเ้ร็วขึ้น 90 องศา 
 22.   0./180. PAL SWITCH วงจรพาลสวิตซ์ท าหนา้ท่ีสลบัเฟสซบัแคเรียร์ใหแ้ปรเปล่ียนไป 180 
องศา เส้นสลบัเส้นก่อนส่งไปวงจร V - DEMOD 

23.   V – DEMOD. (V – SYNCHRONOUS DEMODULATOR) วงจรแยกสัญญาณ           
ความต่างสี R – Y ออกสัญญาณ V 
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24.  U – DEMOD.  (U – SNCHRONOUS DEMODULATOR)   วงจรแยกสัญญาณ         ความ
ต่างสี B – Y ออกจากสัญญาณ U 

25. G – Y MATRIX  รับสัญญาณความต่างสี  R – Y จาก  V – DEMOD  และสัญญาณ 
ความต่างสี  B - Y จาก  V – DEMOD  เพื่อมาก่อรูปสัญญาณความต่างสี G – Y  

26.  R.G.B. MATRIX  รับเอาสัญญาณ  Y  มาหักลา้งกบัสัญญาณ – Y ท่ีรวมมากบัสัญญาณความ
ต่างสี R – Y ,  B – Y  และ   G – Y  เพื่อสร้างสัญญาณสีแดง สัญญาณสีเขียวและสัญญาณสีน ้ าเงินเพื่อป้อน
ใหก้บัขาแคโทดของหลอดภาพ 

27.  SYNC. SEP. (SYNCHRONIZATION SEPARATOR) ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณคอมโพซิท  ซิงค์อ
อกจากคอมโพซิท   วิดีโอ โดยแยกสัญญาณคอมโพซิทซิงค์ออกเป็นซิงค์ทางด้านแนวตั้ง (VERTICAL 
SYNC.) และซิงคท์างดา้นแนวนอน (HORIZONTAL SYNC.) 

28.  VERTRICAL ยอมให้สัญญาณความถ่ีทางด้านแนวจั้ง 50 เฮิรตซ์ ผ่านเพื่อเปล่ียนให้เป็น
สัญญาณรูปฟันเล่ือยเพื่อน าไปใช้ด้านการหักเหทางแนวตั้ งโดยการส่งสัญญาณไปท่ีขดลวดเวอร์โย๊ก 
(VERT. YOKE) 

29. HORIZONTAL ยอมให้สัญญาณความถ่ีทางดา้นแนวนอน 15,625 เฮิรตซ์ ผ่านเพื่อเปล่ียนให้
เป็นสัญญาณรูปฟันเล่ือยเพื่อน าไปใชด้า้นการหักเหทางแนวนอนโดยการส่งสัญญาณไปท่ีขดลวดฮอร์โยก๊  
(HOR. YOKE) 

30. CONVERGENT เป็นวงจรท่ีท าหน้าท่ีปรับแก้ความผิดเพี้ยนของสีหรือท าหน้าท่ีปรับความ
บริสุทธ์ิของสีใหส้ัญญาณสีปรากฏต าแหน่งของภาพใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 104 - 

กจิกรรมที่ 1.5 
เร่ือง บลอ็กไดอะแกรมของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 

 
ค าส่ัง   จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1. จงบอกหนา้ท่ีการท างานของบลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 R.F. A.M.P. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.2 VIDEO A.M.P. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.3  SIF. A.M.P. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.4 AGC. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.5 BPA. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.6 ACC. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………….…………………………………….…….. 
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 1.7 ACK.มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.8 VODEO IF. AMP. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.9 AFC. มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………
 1.10 MATRIX มีหนา้ท่ี 
 ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………….…………………………………………… 
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สรุป 
 จุดเลก็ ๆ ของภาพในเคร่ืองรับโทรทศัน์ เรียกวา่  “พิคเจอร์อิเลเมนต”์ 
 สัญญาณท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์ขาวด าประกอบดว้ย 

1. สัญญาณเสียง 
2. สัญญาณภาพ 
3. สัญญาณแบลงกิง 
4. สัญญาณซิงค ์
5. สัญญาณอีควอไลซ่ิง 

 สัญญาณท่ีสามารถส่งมาจากเคร่ืองส่งโทรทศัน์สีประกอบดว้ย 
1. สัญญาณเสียง 
2. สัญญาณภาพ 
3. สัญญาณซิงค ์
4. สัญญาณสี 
5. สัญญาณเบิสท ์

 การผสมสีมี 2 วิธีคือ 
1. การผสมสีทางแสงหรือทางบวก 
2. การผสมสีทางวตัถุหรือทางลบ 

 การผสมสีทางแสงหรือทางบวกเกิดจาก สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน 
 การผสมสีทางวตัถุหรือทางลบเกิดจากสีเหลือง สีน ้าเงินและสีแดง 
 การสแกน หมายถึง การกวาดล าอิเลก็ตรอนจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 การสแกนมี 2 วิธี คือ 

1. การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ คือ การสแกนแบบเรียงเส้น 
2. การสแกนแบบอินเตอร์เลซ คือ การสแกนภาพแบ่งออกเป็น 2  ฟิลดค์ือ ฟิลดค์ู่และฟิลดค์ี่ 

ฟิลดล์ะ 312.5 เส้น 
 มาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขาวด าประกอบด้วยมาตรฐานระบบ   NTSC (National  Television 
System Committee) และมาตรฐาน  CCIR (Communication  Committee  International   Radio)  ส่ วน
มาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทศัน์สีประกอบดว้ยมาตรฐานระบบ  NTSC  มาตรฐานระบบ  PAL (Pharse  
Alternating  By  Line)  และมาตรฐานระบบ  SECAM  (Sequential  Colour  a  Memory) 
 การส่งสัญญาณสีแดงและสีน ้าเงินส่งร่วมกบัความถ่ีซบัแคเรียร์ (SUB CARRIER) ในระบบ NTSC มี
ความถี่เท่ากบั 3.58 MHz (4.3MHz) ส่วนในระบบ PAL และ SECAM ใชค้วามถี่เท่ากบั 4.43MHz 
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 สัญญาณท่ีปรากฏท่ีสายอากาศของเคร่ืองรับโทรทศัน์ประกอบดว้ย 
1. สัญญาณเสียง 
2. สัญญาณภาพ 
3. สัญญาณซิงค ์
4. สัญญาณสี 
5. สัญญาณเบิสท ์

 
 
 
 
 
  
 
 
         สัญญาณคอมโพซิทวิดีโอ 

ก. คือ สัญญาณซิงค ์
ข.    คือ สัญญาณเบิสท ์
ค.    คือ สัญญาณสี 
ง.     คอื สัญญาณภาพ 

  สัญญาณภาพมีความถี่ปานกลางเท่ากบั 38.9 MHz 
  สัญญาณเสียงมีความถี่ปานกลางเท่ากบั 33.4 MHz 
  สัญญาณสีมีความถี่ปานกลางเท่ากบั 34.47 MHz 
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แบบทดสอบประจ าหน่วย 
หน่วยท่ี 1 

เร่ือง หลกัการเบ้ืองต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
 

จุดประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ือง 
  “หลกัการ เบื้องต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์” 
ค าแนะน า 1. อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ขอ้ท่ีถูกท่ีสุด ในกระดาษค าตอบ 
                 2. เวลาส าหรับการท าประเมิน 15 นาที 

 

1. สัญญาณท่ีส่งมาจากสถานีส่งโทรทศัน ์ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. เสียง ภาพ แบลงกิง สี เบิสท ์
 ข. เสียง ภาพ ซิงค ์สี เบิสท ์
 ค. เสียง ภาพ อีควอไลซ่ิง สี เบิสท ์
 ง. เสียง ภาพ ซิงค ์แบลงกิง สี 
 
2. จุดเลก็ ๆ ท่ีประกอบเป็นภาพท่ีปรากฏท่ีจอโทรทศัน์ เรียกวา่อะไร 
 ก. เซล 
 ข. อิเลก็ตรอน 
 ค. พิคเจอร์อิลิเมนต ์
 ง. พิกเซล 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป ตอบค าถามข้อ 3 – 4 
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3. สัญญาณสีรวมประกอบดว้ยส่วนประกอบส่วนใดบา้ง 
 ก. ก และ ค  ค. ค และ จ 
 ข. ข และ ง ง. ง และ จ 
 
4. ต าแหน่งใดท่ีเป็นสัญญาณท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการสแกนความถี่ทางดา้นเวอร์ติคอลและ 
ฮอริซอนตอล 

 ก. ข ค. ก 
 ข. ง ง. ค และ ง 
 
5. สีไซอนัเกิดจากการผสมสีใด 
 ก. สีน ้าเงิน กบั สีแดง ค. สีเขียว กบั สีเหลือง 
 ข. สีเขียว กบั สีแดง ง. สีน ้าเงิน กบั สีเขียว 
 
6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. 30 % R + 11%G + 59%B = ขาว 
 ข. 30 % R + 59% G +11% B = ด า 
 ค. 30 % R + 59% G +11% B = ขาว 
 ง. 30 % R + 11%G + 59% B = ด า 
 
7. ขอ้ใด ไม่ใช่ รายละเอียดของโทรทศัน์ขาว – ด า ในระบบปัจจุบนั 
 ก. สแกนภาพ 625 เส้น / ภาพ 
 ข. ส่งภาพ 25 ภาพ / วินาที 
 ค. ความถี่ Vert. = 50 Hz และ Hor. = 15,625 Hz 
 ง. ความถี่ปานกลางภาพ = 33.4 MHz ความถี่ปานกลางของเสียง = 38.9 MHz 
 
8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
 ก. ระบบ NTSC มีสีผิดเพี้ยน 
 ข. ปัจจุบนัประเทศไทยใชโ้ทรทศัน์ระบบ PAL / SECAM / NTSC 
 ค. สัญญาณ G – Y จะมีเฟสน าหนา้สัญญาณ R- Y เท่ากบั 90 องศา 
 ง. สัญญาณ B – Y จะมีเฟสน าหนา้สัญญาณ R- Y เท่ากบั 90 องศา 
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9. การส่งสัญญาณโทรทศัน์สี สัญญาณสีใดท่ีมอดกบั CARRIER 
 ก. B, G ค. R, B 
 ข. R, G ง. R, B และ G 
 
10. ความถี่ปานกลางของสัญญาณสีตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก. 33.4 MHz ค. 38.9 MHz 
 ข. 38.9 MHz ง. 34.47 MHz 
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11. บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข    1    ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก. 4.43 MHz SUB.OSC. ค. 1St BPF. 
 ข. ACC. ง. ACK. 
 
12. บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข   2    ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก. R – G – B- MATRIX 
 ข. 2StBPA. 
 ค. LPF. 
 ง. ACK. 
 
13. บลอ็กไดอะแกรมหมายเลข   3    ตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก. G – Y DEMOD. 
 ข. MATRIX 
 ค. LPF. 
 ง. ACK. 
 
14. บลอ็กไดอะแกรมใดท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณความต่างสี R – Y ออกจากซบัแคเรียร์ 
 ก. U - DEMOD 
 ข. V - DEMOD  
 ค. U - V DEMOD 
 ง. Y – DEMOD 
 
15. สัญญาณหมายเลข     1     มีความถี่ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 0 – 4 MHz  
 ข. 4.43 MHz  
 ค. 4 – 5 MHz 
 ง. 0 – 5 MHz 
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 ใบงานท่ี  1.1 หน่วยท่ี      1 

วิชา  เคร่ืองรับโทรทัศน์   สอนคร้ังท่ี  1 

ช่ือหน่วย  หลกัการเบื้องต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ คาบรวม     10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การผสมสี จ านวนคาบ  2  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนการสอน รายการสอน 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
          เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการผสมสี 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     เม่ือนกัเรียน  เรียนจบแลว้สามารถ 
    1.   ทดสอบการผสมสีทางแสงได ้
    2.  น าหลกัการผสมสีทางแสงไปใชใ้นการ
ตรวจซ่อมเคร่ืองรับโทรทศัน์ได ้
    4.   มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
           

การผสมสี 
          1.  หลกัการผสมสีทางแสง 
          2.  การผสมสีทางแสง 
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เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
(จ านวน,ขนาด) 

วัสดุ 
(จ านวน,ขนาด) 

 1.  Light Dimmer                       3   ชุด 
 2.  จอรับภาพสีขาว                    1    ชุด 
 3.   หลอดไฟ Spot Light สีแดง พร้อมขาตั้ง    1 ชุด 
 4.   หลอดไฟ Spot Light สีน ้ าเงิน พร้อมขาตั้ง   1 ชุด 
 5.   หลอดไฟ Spot Light สีเขียว พร้อมขาตั้ง   1 ชุด 
 6.   สายต่อวงจร 
 

 

 

        ข้อควรระวัง 

       1.  ขณะท าการทดลองการผสมสี ควรปรับ Light Dimmer ใหถู้กตอ้งตามตอ้งการ 
                2.  ขณะท าการทดลอง อยา่ใหเ้กิดการลดัวงจร ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความช ารุดเสียหายต่อชุดฝึกหากมี 
การช ารุดหรือเสียหายจะท าใหเ้กิดการปฏิบติังานของส่วนรวมไม่สมบูรณ์ 
 
        ข้อเสนอแนะ 

       1.  ศึกษาการท างานการผสมสีทางแสงใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะท าการทดลอง 
       2.  ในขณะท าการทดลองหากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน 
       3.  คน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการผสมสีทางแสง และการผสมสีทางวตัถุ 
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 ล าดับขั้นการทดลอง 
1.  เปิด Spot Light สีแดงผ่าน Light Dimmer เร่งความสว่างสูงสุดให้แสงอยู่กลางจอรับภาพพอดี  สังเกต
แสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
2.  เปิด Spot Light สีเขียวผา่น Light Dimmer เร่งความสว่างสูงสุด ใหแ้สงอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี 
สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
3.  เปิด Spot Light สีน ้าเงินผ่าน Light Dimmer เร่งความสวา่งสูงสุด ใหแ้สงอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี 
สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
4.  เปิด Spot Light สีแดงและสีเขียวผา่น Light Dimmer เร่งความสวา่งสูงสุดใหแ้สงสีแดงทบักบัแสงสีเขียว 
และอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
5.  เปิด Spot Light สีแดงและสีน ้าเงินผา่น Light Dimmer เร่งความสวา่งสูงสุดใหแ้สงสีแดงทบักบัแสงสีน ้ า
เงิน และอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง............................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
6.  เปิด Spot Light สีเขียวและสีน ้าเงินผา่น Light Dimmer เร่งความสวา่งสูงสุดใหแ้สงสีเขียวทบักบัแสงสี
น ้าเงิน และอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
     ผลการทดลอง........................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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7.  เปิด Spot Light สีเขียว สีแดง  และสีน ้าเงิน ผา่น Light Dimmer เร่งความสวา่งสูงสุด  
ใหแ้สงสีเขียว สีแดง และสีน ้าเงิน ทบักนั และอยูก่ึ่งกลางจอรับภาพพอดี สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผล
การทดลองลงในใบงาน      
ผลการทดลอง……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………….….…………………………………………………………………………………………
……………….….………………………………………………………………………………………… 
8.  ปรับ Light Dimmer ให้ความสวา่งของแสงสีแดงเท่ากบั 30% แสงสีเขียวเท่ากบั 59% และแสงสีน ้าเงิน
เท่ากบั 11% แลว้ท าการทดลองซ ้าขอ้ 4-7 สังเกตแสงสีท่ีเกิดขึ้น บนัทึกผลการทดลองลงในใบงาน 
ผลการทดลอง................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
……………….….………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ค าถาม 
ค าส่ัง จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 

1. การผสมสีทางวตัถุประกอบดว้ยแม่สีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. การผสมสีทางแสงประกอบดว้ยแม่สีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. แสงสีขาวประกอบดว้ยแสงสีอะไรบา้ง และในแต่ละสีมีความยาวคล่ืนและความถี่เท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบประเมินผลท่ี  1.1 
ช่ืองาน การผสมสี 

ที ่ รายการประเมนผล 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหต ุ

1 การเตรียมงาน  (3  คะแนน) 
     -   มีการวางแผนการท างาน (1 คะแนน) 
     -  จดัเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์และชุดฝึก 
         อยา่งมีระเบียบ  (1 คะแนน) 
     -  ศึกษารายละเอียดใบงาน  (1  คะแนน) 
 

 -  การวางแผน       ;  มี                  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การเตรียมเคร่ืองมือ ;  ครบ       ได ้ 1  คะแนน 
    ชุดฝึกปฏิบัติ     ; ไม่ครบ          ได ้ 0  คะแนน 
-  ศึกษาใบงาน      ;  มี                   ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การปฏบิัติงาน  ;  เป็นขั้นตอน           ได ้2 คะแนน 
                             ;  เป็นขั้นตอนพอใช ้ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เป็นขั้นตอน      ได ้0 คะแนน 
-  การแก้ปัญหาและการบนัทึกผลการทดลอง 
                             ;  ดี                     ได ้ 1  คะแนน 
                             ; นอ้ย                  ได ้ 0  คะแนน 
-  ความปลอดภัย   ;  มี                     ได ้ 1  คะแนน 
                              ; ไม่มี                 ได ้ 0  คะแนน 
-  การใช้เคร่ืองมือ ;  ถูกตอ้ง  ถูกวิธี  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่เหมาะสม     ได ้ 0  คะแนน 
-  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก 
                             ;  มี                        ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี                    ได ้ 0  คะแนน 
-  ข้อมูลครบสมบูรณ์ ;  ครบทุกขั้นตอน ได ้2 คะแนน 
                              ;  ไม่ชดัเจน           ได ้1 คะแนน 
-  การสรุปผลและตอบค าถาม 
                             ;  ถูกตอ้ง ชดัเจน    ได ้ 3  คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งปานกลาง ได ้2 คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งนอ้ย          ได ้1 คะแนน 
-  ความสะอาด     ;  เรียบร้อยดี             ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เรียบร้อยดี        ได ้0 คะแนน 

2 การด าเนินการปฏิบตัิงาน  (5  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานตามขั้นตอน  (2  คะแนน) 
     -  รู้จกัการแกปั้ญหา  (1  คะแนน) 
     -  การบนัทึกผลการทดลองอยา่งถูกตอ้ง   
        (1  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานถูกตอ้งปลอดภยั(1คะแนน) 
 

 

3 การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ (2  คะแนน) 
     -  การใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้งและเหมาะสม 
         กบังาน  (1  คะแนน) 
     -  มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก   
        (1  คะแนน) 
 

 

4 คุณภาพของงาน  (10  คะแนน) 
     -  ขอ้มูลครบสมบูรณ์  (2  คะแนน) 
     -  สรุปผลการทดลองถูกตอ้ง (3 คะแนน) 
     -  ตอบค าถามถูกตอ้ง  (3  คะแนน) 
     -  ผลงานสะอาดเรียบร้อย  (2  คะแนน) 
 
 

 

รวมคะแนนที่ได้  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.............................................(ครูผูส้อน) 
             (นายจรินทร์  เมืองหนู) 
               (......../............/........) 
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ใบงานท่ี  1.2 หน่วยท่ี   1 
วิชา  เคร่ืองรับโทรทัศน์โทรทัศน์ สอนคร้ังที่  1 

ช่ือหน่วย  หลักการเบือ้งต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ คาบรวม   10   ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล   จ านวนคาบ  3  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ รายการสอน 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
          เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหนา้ท่ีการท างานของ
รีโมตคอนโทรล 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   เม่ือนกัเรียน  เรียนจบแลว้สามารถ 

1. อธิบายหนา้ท่ีการท างานปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต  
คอนโทรลได ้ 

2. ทดสอบการท างานปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต 
คอนโทรลได ้

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

      

การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล 
1. รูปร่างและต าแหน่งปุ่ มปรับของรีโมต 

คอนโทรล 
2. การท างานปุ่ มปรับของรีโมต 

คอนโทรล 
2.1 ปุ่ มปิดเคร่ืองชัว่คราว 
2.2 ปุ่ มตั้งเวลาปิดเคร่ืองอตัโนมติั 
2.3 ปุ่ มเปล่ียนเลขโปรแกรม 
2.4 ปุ่ มเปล่ียนเลขโปรแกรมขึ้นลง 
2.5 ปุ่ มเลือกต าแหน่งทีวี/เอวี 
2.6 ปุ่ มปรับเสียง 
2.7 ปุ่ มตดัเสียง 
2.8 ปุ่ มปรับสี 
2.9 ปุ่ มปรับแสงมืดสวา่ง 

       2.10 ปุ่ มเรียกทวน 
       2.11 ปุ่ มNORMAL 
       2.12  ปุ่ มเลือกระบบ 
       2.13 ปุ่ มปรับอ่ืนๆ 
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เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
(จ านวน, ขนาด) 

วัสดุ 
(จ านวน,ขนาด) 

1.  ชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์สี          1     เคร่ือง 
2.  แพทเทอร์นเยนเนอเรเตอร์          1     เคร่ือง 
3.  สายน าสัญญาณ ขนาด 75 โอห์ม 1 เส้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวัง 
          ขณะทดลองการท างานใชง้านของรีโมต คอนโทรล ควรท าการทดลองดว้ยความระมดัระวงั  
อยา่ใหต้วัรีโมต คอนโทรล ไดรั้บการกระทบกระเทือนหรือตกหล่น 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1.  ศึกษาการท างานปุ่ มปรับของรีโมต คอนโทรล ใหเ้ขา้ใจเสียก่อนท าการทดลอง 
          2.  ในขณะท าการทดลองหากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน 
          3.  คน้ควา้เพิ่มเติมการท างานปุ่ มปรับของรีโมต คอนโทรล จากชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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ล าดับขั้นตอนการทดลอง 
1. เขียนรูปร่าง และต าแหน่งปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต คอนโทรล ลงในใบงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  อธิบายการท างานปุ่ มปรับต่าง ๆ ของรีโมต คอนโทรล 
     2.1 ปุ่ มปิดเคร่ืองชัว่คราว….………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..    
  2.2 ปุ่ มตั้งเวลาปิดเคร่ืองอตัโนมติั .........….………………………………………………….……... 
…………….…………………………………………………………………………………..……... 
..………..…………………………………………………………………………………………….. 
 2.3 ปุ่ มเปล่ียนเลขโปรแกรม.......……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
  2.4 ปุ่ มเปล่ียนเลขโปรแกรมขึ้นลง …………….….……………………………………………….. 
……………………….……………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………….. 
  2.5 ปุ่ มเลือกต าแหน่งทีวี/เอวี ….………………………………………………………………….. 
………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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       2.6 ปุ่ มปรับเสียง ….…………………………………………………………………………… 
………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
       2.7 ปุ่ มตดัเสียง ................….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
       2.8 ปุ่ มปรับสี...................….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
       2.9 ปุ่ มปรับแสงมืดสวา่ง  ….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
       2.10 ปุ่ มเรียกทวน ...........….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
        2.11 ปุ่ มNORMORN .......….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
        2.12 ปุ่ มเลือกระบบ........….………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการทดลอง 
………………………….……………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………
…….……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………….……………
………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………….………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………… 
ค าถาม 
ค าส่ัง  จงตอบค าถามใหส้มบูรณ์ 
1.  จากภาพเหมือนปุ่ มปรับของรีโมต คอนโทรล จงบอกช่ือเรียกใหถู้กตอ้ง 
 

ภาพเหมือน ช่ือเรียก 
 
 
 
 

………………………….……………………………
……………………………………………………….
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………….…
…………………………………………..…………
……………………..………………………………
……………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….………………………….
………………………………………………..……
……………………..………………………………
……………………………………………………. 
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………………………….……………………………
……………………………………………………….
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………….……
………………………………………..………………
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………………
……………………………………………………….
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………….……
………………………………………..………………
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………………
……………………………………………………….…
……………..…………………………………………
……………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………….……
………………………………………..………………
………………..………………………………………
………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………….……………………….……
………………………………………..………………
………………..………………………………………
………………………………………………………. 
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2.  จากรูปจงจบัคู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปุ่ มปรับของรีโมต คอนโทรลกบัภาพท่ีแสดงบนจอภาพ  
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 

 
 
 
 
 2.1 
 
 
 2.2 
 
 
 2.3 
 
 
 2.4 
 
 
 2.5 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

OFF        15        30 
   75        60        45 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

ฉ. 

ช. 
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ใบประเมินผลท่ี  1.2 
ช่ืองาน การทดสอบระบบรีโมต  คอนโทรล 

ที ่ รายการประเมนผล 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหต ุ

1 การเตรียมงาน  (3  คะแนน) 
     -   มีการวางแผนการท างาน (1 คะแนน) 
     -  จดัเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์และชุดฝึก 
         อยา่งมีระเบียบ  (1 คะแนน) 
     -  ศึกษารายละเอียดใบงาน  (1  คะแนน) 
 

 -  การวางแผน       ;  มี                  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การเตรียมเคร่ืองมือ ;  ครบ       ได ้ 1  คะแนน 
    ชุดฝึกปฏิบัติ     ; ไม่ครบ          ได ้ 0  คะแนน 
-  ศึกษาใบงาน      ;  มี                   ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การปฏบิัติงาน  ;  เป็นขั้นตอน           ได ้2 คะแนน 
                             ;  เป็นขั้นตอนพอใช ้ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เป็นขั้นตอน      ได ้0 คะแนน 
-  การแก้ปัญหาและการบนัทึกผลการทดลอง 
                             ;  ดี                     ได ้ 1  คะแนน 
                             ; นอ้ย                  ได ้ 0  คะแนน 
-  ความปลอดภัย   ;  มี                     ได ้ 1  คะแนน 
                              ; ไม่มี                 ได ้ 0  คะแนน 
-  การใช้เคร่ืองมือ ;  ถูกตอ้ง  ถูกวิธี  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่เหมาะสม     ได ้ 0  คะแนน 
-  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก 
                             ;  มี                        ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี                    ได ้ 0  คะแนน 
-  ข้อมูลครบสมบูรณ์ ;  ครบทุกขั้นตอน ได ้2 คะแนน 
                              ;  ไม่ชดัเจน           ได ้1 คะแนน 
-  การสรุปผลและตอบค าถาม 
                             ;  ถูกตอ้ง ชดัเจน    ได ้ 3  คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งปานกลาง ได ้2 คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งนอ้ย          ได ้1 คะแนน 
-  ความสะอาด     ;  เรียบร้อยดี             ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เรียบร้อยดี        ได ้0 คะแนน 

2 การด าเนินการปฏิบตัิงาน  (5  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานตามขั้นตอน  (2  คะแนน) 
     -  รู้จกัการแกปั้ญหา  (1  คะแนน) 
     -  การบนัทึกผลการทดลองอยา่งถูกตอ้ง   
        (1  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานถูกตอ้งปลอดภยั(1คะแนน) 
 

 

3 การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ (2  คะแนน) 
     -  การใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้งและเหมาะสม 
         กบังาน  (1  คะแนน) 
     -  มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก   
        (1  คะแนน) 
 

 

4 คุณภาพของงาน  (10  คะแนน) 
     -  ขอ้มูลครบสมบูรณ์  (2  คะแนน) 
     -  สรุปผลการทดลองถูกตอ้ง (3 คะแนน) 
     -  ตอบค าถามถูกตอ้ง  (3  คะแนน) 
     -  ผลงานสะอาดเรียบร้อย  (2  คะแนน) 
 
 

 

รวมคะแนนที่ได้  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.............................................(ครูผูส้อน) 
             (นายจรินทร์  เมืองหนู) 
                (......../............/.......) 
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ใบงานท่ี  1.3 หน่วยท่ี      1 

วิชา  เคร่ืองรับโทรทัศน์   สอนคร้ังท่ี  2 

ช่ือหน่วย  หลกัการเบื้องต้นของเคร่ืองรับโทรทัศน์ คาบรวม    10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การท างานปุ่มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทัศน์ จ านวนคาบ  5  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การเรียนการสอน รายการสอน 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
          1.  เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบของ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
          2.  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหนา้ท่ีปุ่ มปรับและจุดต่อ
ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เม่ือนกัเรียน  เรียนจบแลว้สามารถ 
1. เขียนรูปร่างและส่วนประกอบของเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สีได ้

2. เขียนต าแหน่งปุ่ มปรับและจุดต่อ ของเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สีได ้

3. ทดสอบการท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สีได ้

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

       

การท างานปุ่มปรับของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
1.  การเขียนรูปร่างภายนอกของเคร่ืองรับ 
     โทรทศัน์ 
    1.1  ดา้นหนา้ 
    1.2  ดา้นหลงั 
2.  หนา้ท่ีการท างานปุ่ มปรับของเคร่ืองรับ 
     โทรทศัน์ 
     2.1  ปุ่ มปรับของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
     2.2  จุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
3.  บลอ็กไดอะแกรมและรูปร่างสัญญาณ

ของ    เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
4.  รายละเอียดของอุปกรณ์ 
5.  แผนผงัทางเดินสัญญาณไฟของเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ 
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เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
(จ านวน, ขนาด) 

วัสด ุ
(จ านวน,ขนาด) 

 1.  ชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์สี         1     เคร่ือง 
 2.  แพทเทอร์นเยนเนอเรเตอร์         1     เคร่ือง 
3.   สายน าสัญญาณ ขนาด 75 โอห์ม 1 เส้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวัง 

          1. ปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ ควรใชใ้หถู้กตอ้งกบังาน  ควรศึกษาวิธีการใชง้าน
และวิธีการบ ารุงรักษา 
         2. ขณะท าการทดลอง อยา่ใหเ้กิดความช ารุดหรือเสียหายต่อชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์ หากมีการ
ช ารุดหรือเสียหายจะท าใหก้ารปฏิบติังานของส่วนรวมไม่สมบูรณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

         1.  ศึกษาการท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของชุดฝึกเคร่ืองรับโทรทศัน์ใหเ้ขา้ใจก่อนท าการทดลอง 
         2. ในขณะท าการทดลองหากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน 
         3.  คน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท างานของปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ จากชุด
สาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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ล าดับขั้นการทดลอง 
1.  เขียนรูปร่างภายนอกพร้อมบอกต าแหน่งปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ลงใน ใบงาน 
     1.1  ดา้นหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.2  ดา้นหลงั 
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2.  หนา้ท่ีการท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์  
    2.1 ปุ่ ม POWER ON/OFF................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  
     2.2 ปุ่ ม VOLUME CONTROL ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
     2.3 ปุ่ ม CONTRAST CONTROL .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
     2.4 ปุ่ ม BRIGHTNESS CONTROL   ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
     2.5 ปุ่ ม COLOUR CONTROL   ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.6 BAND SELECTOR SWITCH   .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
     2.7 ลอ้ตั้งสถานี (ปุ่ มปรับจูนดส์ถานี)    ........................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.8 ปุ่ ม AFT   .................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
     2.9 ปุ่ มเปล่ียนช่อง   ........................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  
     2.10 ปุ่ ม PRE   ................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  
     2.11 ปุ่ ม FUNCTION   ................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................  
     2.12 ปุ่ ม SYSTEM    ...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................  
     2.13 ปุ่ ม SKIP    ............................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................  
     2.14 ปุ่ ม TV/AV    ........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................  
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     2.15 ปุ่ ม TUNING   ......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................  
     2.16 จุดต่อ RF.INPUT    ................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  
     2.17 จุดต่อ AUDIO INPUT   ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.18 จุดต่อ VIDEO INPUT   .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.19 จุดต่อ AUDIO OUTPUT   ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.20 จุดต่อ VIDEO OUTPUT   ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     2.21   ปุ่ มปรับและจุดต่ออ่ืน ๆ  (ถา้มี) ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

3.  เขียนบลอ็กไดอะแกรม ทางเดินของสัญญาณและรูปร่างสัญญาณตามจุดต่างๆของ
บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทศัน์ ลงในใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

4.  เขียนหมายเลขอุปกรณ์พร้อมทั้งค่าและขนาดของอุปกรณ์ ศึกษาจากวงจรและแผ่นวงจรพิมพ ์
บนัทึกผลการทดลองโดยแยกภาคการท างานดงัต่อไปน้ี(เฉพาะอุปกรณ์ท่ีส าคญั)  
     4.1 วงจรภาคแหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
     4.2 วงจรภาครับส่วนหนา้................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
     4.3 วงจรภาคสัญญาณลูมิแนนซ์หรือสัญญาณภาพ.............................................................................. 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
     4.4 วงจรภาคสัญญาณเสียง   ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
     4.5 วงจรภาคสัญญาณควบคุมต าแหน่งสัญญาณภาพ  ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
  4.6 วงจรภาคสัญญาณคอมโพซิทโครม่าหรือสัญญาณสีรวม ................................................................. 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       



 

 

  

5.  เขียนแผนผงัทางเดินสัญญาณไฟฟ้า โดยศึกษาจากวงจรและแผน่วงจรพิมพ ์ บนัทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

สรุปผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
 
ค าถาม  
ตอนท่ี 1 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  VOL  คือค าสั่งอะไร 
  ก.  เร่งและลดเสียง  ข.  เปล่ียนช่อง 
  ค.  ปรับภาพ   ง.  ปรับสี 
 
2.                     จากรูปคือสัญลกัษณ์จุดต่ออุปกรณ์ใด 
  ก.  สายอากาศ   ข.  ไมโครโฟน 
  ค.  คอมพิวเตอร์   ง.   กลอ้งวิดีโอ 
 
3.                  จากรูปคือสัญลกัษณ์ปุ่ มปรับอะไร 
  ก.  ระดบัเสียง   ข.  สี 
  ค.  ไบร์เนส   ง.  คอนทราส 
 
4.                   จากรูปคือสัญลกัษณ์ปุ่ มปรับอะไร 
  ก.  ระดบัเสียง   ข.  สี 
  ค.  ไบร์เนส   ง.  คอนทราส 



 

 

  

 ตอนท่ี 2  จากรูปใหท้ าเคร่ืองหมาย /  และ X ช่องค าตอบ        ของภาพท่ีเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา
เคร่ืองรับโทรทศัน์  พร้อมอธิบายความหมายของภาพมาพอเขา้ใจ 
5.         
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
  
6.      
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
7. 
 
 
 
 
 
     
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       
.................................................................................................................................................................       

 

 



 

 

  

ใบประเมินผลท่ี  1.3 
ช่ืองาน การท างานปุ่ มปรับและจุดต่อของเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

ที ่ รายการประเมนผล 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

1 การเตรียมงาน  (3  คะแนน) 
     -   มีการวางแผนการท างาน (1 คะแนน) 
     -  จดัเตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์และชุดฝึก 
         อยา่งมีระเบียบ  (1 คะแนน) 
     -  ศึกษารายละเอียดใบงาน  (1  คะแนน) 
 

 -  การวางแผน       ;  มี                  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การเตรียมเคร่ืองมือ ;  ครบ       ได ้ 1  คะแนน 
    ชุดฝึกปฏิบัติ     ; ไม่ครบ          ได ้ 0  คะแนน 
-  ศึกษาใบงาน      ;  มี                   ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี              ได ้ 0  คะแนน 
-  การปฏบิัติงาน  ;  เป็นขั้นตอน           ได ้2 คะแนน 
                             ;  เป็นขั้นตอนพอใช ้ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เป็นขั้นตอน      ได ้0 คะแนน 
-  การแก้ปัญหาและการบนัทึกผลการทดลอง 
                             ;  ดี                     ได ้ 1  คะแนน 
                             ; นอ้ย                  ได ้ 0  คะแนน 
-  ความปลอดภัย   ;  มี                     ได ้ 1  คะแนน 
                              ; ไม่มี                 ได ้ 0  คะแนน 
-  การใช้เคร่ืองมือ ;  ถูกตอ้ง  ถูกวิธี  ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่เหมาะสม     ได ้ 0  คะแนน 
-  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก 
                             ;  มี                        ได ้ 1  คะแนน 
                             ;  ไม่มี                    ได ้ 0  คะแนน 
-  ข้อมูลครบสมบูรณ์ ;  ครบทุกขั้นตอน ได ้2 คะแนน 
                              ;  ไม่ชดัเจน           ได ้1 คะแนน 
-  การสรุปผลและตอบค าถาม 
                             ;  ถูกตอ้ง ชดัเจน    ได ้ 3  คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งปานกลาง ได ้2 คะแนน 
                             ;  ถูกตอ้งนอ้ย          ได ้1 คะแนน 
-  ความสะอาด     ;  เรียบร้อยดี             ได ้1 คะแนน 
                             ;  ไม่เรียบร้อยดี        ได ้0 คะแนน 

2 การด าเนินการปฏิบตัิงาน  (5  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานตามขั้นตอน  (2  คะแนน) 
     -  รู้จกัการแกปั้ญหา  (1  คะแนน) 
     -  การบนัทึกผลการทดลองอยา่งถูกตอ้ง   
        (1  คะแนน) 
     -  ปฏิบติังานถูกตอ้งปลอดภยั(1คะแนน) 
 

 

3 การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ (2  คะแนน) 
     -  การใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้งและเหมาะสม 
         กบังาน  (1  คะแนน) 
     -  มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและชุดฝึก   
        (1  คะแนน) 
 

 

4 คุณภาพของงาน  (10  คะแนน) 
     -  ขอ้มูลครบสมบูรณ์  (2  คะแนน) 
     -  สรุปผลการทดลองถูกตอ้ง (3 คะแนน) 
     -  ตอบค าถามถูกตอ้ง  (3  คะแนน) 
     -  ผลงานสะอาดเรียบร้อย  (2  คะแนน) 
 
 

 

รวมคะแนนที่ได้  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.............................................(ครูผูส้อน) 
             (นายจรินทร์  เมืองหนู) 
                (......../............/.......) 
 
 
 


