
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 5 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 9-10 

ช่ือหน1วย การทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

5.1 พ้ืนฐานฮอริซอนตอล 

5.2 ฮอริซอนตอลระบบเคาต/ดาวน/ 

5.3 การทำงานของไอซีภาคฮอริซอนตอล 

5.4 การทำงานของฮอริซอนตอลแทNน H 

5.5 การทำงานของฮอริซอนตอลแทNน J 

5.6 หนNวยแสดงผลภาพสี 

5.7 สNวนประกอบของหลอดภาพสี 

5.8 โครงสรXางและหนXาท่ีของช้ินสNวนในป[นอิเล็กตรอน 

5.9 การควบคุมป[นอิเล็กตรอน 

5.10 การควบคุมและเบ่ียงเบนลำอิเล็กตรอน 

5.11 หนNวยแสดงจอภาพสีแบบพลาสมา 
 

สาระสำคัญ 

1. ฮอริซอนตอลทำงานเร่ิมตXนดXวยแรงดันไฟสตาร/ทฮอ 6-12 โวลต/ มาจากภาคจNายไฟ เพ่ือจNายไฟใหX

ระบบฮอออสซิเลเตอร/ทำงานเพ่ือใชXสแกนเสXนแนวนอนความถ่ี 15,625 เฮิรตซ/ ในเคร่ืองรับโทรทัศน/สีระบบ 

PAL/SECAM  และสNงสัญญาณไปขับฮอไดรเวอร/ ขับฮอเอาต/พุตใหXทำงาน โดยมีโหลดของฮอเอาต/พุตอีก 2 ตัว 

คือ FBT และ H-Yoke 

2. ในการสแกนของลำอิเล็กตรอนเปsนระบบของการสรXางเฟรมภาพ ในเฟรมภาพท่ีเกิดข้ึนประกอบดXวย

เสXนภาพท้ังหมด 625 เสXน ในเคร่ืองรับโทรทัศน/สีระบบ PAL/SECAM และ 525 เสXนในระบบ NTSC  

การบังคับการสแกนทางแนวนอนเรียกวNา ภาคฮอริซอนตอล (Horizontal) หรือเสXนสแกนฮอริซอนตอนไลน/ 

(Horizontal Line) เสXนน้ีจะมองเห็นซ่ึงเรียกวNา แรสเตอร/ (Raster) คือ เสXนท่ีเรียงจากขอบบนของภาพมาถึง

ดXานลNางของจอภาพ สำหรับการบังคับการสแกนทางแนวนอนมีจุดประสงค/จะตXองทำใหXเกิดสัญญาณกระแสรูป 

ซอร/ทูธ (Saw Tooth) ความถ่ี 15,625 เฮิตรซ/ ไปปรากฏท่ี ฮอโยXค (H – Yoke) 

3. การจะทำใหXเคร่ืองรับโทรทัศน/สรXางเสXนภาพข้ึนมาไดX หลักการเบ้ืองตXนจะตXองมีวงจรบังคับป[น

อิเล็กตรอนของหลอดภาพใหXสามารถกวาดลำแสงท่ียิงไปยังจุดแสงตรงหนXาจอใหXเกิดข้ึนท้ังแนวต้ังและ

แนวนอน 

 

 



4. วงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/ไดXพัฒนาข้ึนมาถึงจุดหน่ึง จึงมีการคXนพบวNาการนำสัญญาณซิงโครไนซ/ท่ีมา

จากสถานีสNงเขXาสูNระบบผลิตความถ่ีหรือระบบออสซิลเลเตอร/ ยNอมทำใหXเกิดป�ญหาสัญญาณรบกวนเกิดข้ึนจาก

ระบบน้ี ประการตNอมาหากสัญญาณท่ีเขXามามีความแรงไมNเพียงพอทำใหXสัญญาณซิงโครไนเซช่ันมีการหลNนหาย

ระบบการทำงานของฮอริซอนตอลเราพบวNามิใชNเพียงแตNจะเอาความถ่ีฮอริซอนตอลไปบังคับดีเฟล็คช่ันโยXค 

แตNความถ่ีของฮอริซอนตอลสNงไปหมXอแปลงไฟสูงท่ีเรียกวNาฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ ระบบการทำงานท่ี

ประกอบดXวยขดลวด สามารถกำเนิดสัญญาณรบกวนเพ่ิมข้ึนเปsนป�ญหากับอุปกรณ/ทำใหXเกิด RFI และ EMI 

5. เทคนิควิธีการของโทรทัศน/รุNนใหมNท่ีคิดคXนโดยวิศวกรชาวเยอรมัน ไมNประสงค/ท่ีนำสัญญาณ

ซิงโครไนซ/จากเคร่ืองสNงมาใชXงานไดXโดยตรง แตNวงจรจะผลิตสัญญาณซิงโครไนซ/ข้ึนมาเอง โดยไมNจำเปsนจะตXอง

รอสัญญาณซิงโครไนซ/ท่ีมาจากสถานีสNง โดยวงจรท่ีทำหนXาท่ีผลิตสัญญาณซิงโครไนซ/จะมีการควบคุมเฟสหรือ

นำเอาสัญญาณซิงโครไนซ/ท่ีมาจากสถานีสNงมาชNวยในการบังคับเฟสใหXเคร่ืองสNงกับเคร่ืองรับมีความถ่ีเร่ิมตXน

และส้ินสุดตรงกันเทNาน้ัน 
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหXนักเรียนมีความรูX ความเขXาใจการทำงานพ้ืนฐานฮอริซอนตอล ฮอริซอนตอลระบบเคาต/ดาวน/

การทำงานของไอซีภาคฮอริซอนตอล การทำงานของฮอริซอนตอลแทNน H แทNน J หนNวยแสดงผลภาพสี

สNวนประกอบของหลอดภาพสี โครงสรXางและหนXาท่ีของช้ินสNวนในป[นอิเล็กตรอน การควบคุมป[นอิเล็กตรอน

การควบคุมและเบ่ียงเบนลำอิเล็กตรอน และหนNวยแสดงจอภาพสีแบบพลาสมา 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกพ้ืนฐานฮอริซอนตอลไดX 

2. อธิบายการทำงานฮอริซอนตอลระบบเคาต/ดาวน/ไดX 

3. อธิบายการทำงานของไอซีภาคฮอริซอนตอลไดX 

4. บอกการทำงานของฮอริซอนตอลแทNน H ไดX 

5. บอกการทำงานของฮอริซอนตอลแทNน J ไดX 

6. บอกหนNวยแสดงผลภาพสีไดX 

7. บอกสNวนประกอบของหลอดภาพสีไดX 

8. บอกโครงสรXางและหนXาท่ีของช้ินสNวนในป[นอิเล็กตรอนไดX 

9. บอกการควบคุมป[นอิเล็กตรอนไดX 

10. บอกการควบคุมและเบ่ียงเบนลำอิเล็กตรอนไดX 

11. บอกหนNวยแสดงจอภาพสีแบบพลาสมาไดX 

 



ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝ�กทักษะการวัดสัญญาณภาคฮอริซอนตอลไดX 

2. เพ่ือใหXมีความเขXาใจการทำงานของภาคฮอริซอนตอลเคร่ืองรับโทรทัศน/ไดX 

3. อธิบายผลการทดลองไดX 

4. ปฏิบัติงานไดXถูกตXองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรมจริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวXนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดXานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรXางสรรค/ 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญ�ู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝ�รูX 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 5 การทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

5.1 พ้ืนฐานฮอริซอนตอล 

5.1.1 ความรูXเบ้ืองตXนเก่ียวกับฮอริซอนตอน 

5.1.2 การเบ่ียงเบนลำอิเล็กตรอน 

5.1.3 ฮอริซอนตอลในยุคเร่ิมตXน 

5.2 ฮอริซอนตอลระบบเคาต/ดาวน/ 

5.3 การทำงานของไอซีภาคฮอริซอนตอล 

5.4 การทำงานของฮอริซอนตอลแทNน H 

5.5 การทำงานของฮอริซอนตอลแทNน J 

5.6 หนNวยแสดงผลภาพสี 

5.6.1 หนNวยแสดงผลแบบหลอดภาพสี CRT (Color CRT; Color Cathode-ray Tube) 

5.6.2 หนNวยแสดงผลภาพสีแบบผลึกเหลวหรือแบบ LCD (Liquid Crystal Display) 

5.6.3 หนNวยแสดงผลภาพสีแบบพลาสมา 

5.6.4 หนNวยแสดงผลแบบอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต/ 

 

 

 

 



5.7 สNวนประกอบของหลอดภาพสี 

5.7.1 สNวนป[นอิเล็กตรอน 

5.7.2 สNวนแสดงภาพ 

5.7.3 สNวนชNองผNานของลำอิเล็กตรอน 

5.8 โครงสรXางและหนXาท่ีของช้ินสNวนในป[นอิเล็กตรอน 

5.8.1 โครงสรXางของป[นอิเล็กตรอน 

5.8.2 หนXาท่ีของช้ินสNวนตNาง ๆ ในป[นอิเล็กตรอน 

5.9 การควบคุมป[นอิเล็กตรอน 

5.10 การควบคุมและเบ่ียงเบนลำอิเล็กตรอน 

5.10.1 อุปกรณ/ท่ีสวมอยูNรอบคอหลอดภาพสี 

5.10.2 การเบ่ียงเบนเพ่ือการสแกนลำอิเล็กตรอน 

5.10.3 การควบคุมความบริสุทธ์ิของสี 

5.10.4 การคอนเวอร/เจนซ/ (Convergence) 

5.10.5 การโฟกัส 

5.10.6 การลXางอำนาจแมNเหล็กตกคXาง (Degaussing) 

5.11 หนNวยแสดงจอภาพสีแบบพลาสมา 

5.11.1 หลักการเบ้ืองตXนของจอพลาสมา 

5.11.2 การสรXางระดับความสวNางและการสรXางสีของจอพลาสมา 

5.11.3 โครงสรXางจอแสดงภาพสีพลาสมา 

5.11.4 สNวนประกอบของระบบควบคุมการขับจอภาพสีพลาสมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาค 

ฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

2. ตรวจความเปsนระเบียบและวินัย โดยใหX

นักเรียนแตNงกายใหXถูกระเบียบ และเขXาเรียน 

ใหXตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 9) 

1. ครูใหXนักเรียนทำแบบทดสอบกNอนเรียน 

หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของ 

ภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูXหนNวยท่ี 5 

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสี 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

การทำงานของภาคจNายไฟและการใชXเคร่ืองมือ

วัดทดสอบ เพ่ือนำไปสูNการทำงานของภาค 

ฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงาน

ของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี โดยใชXส่ือ 

Power Point ประกอบการบรรยาย พรXอม

ยกตัวอยNาง และถาม-ตอบกับนักเรียน  

2. ใหXนักเรียนชNวยกันสรุปเน้ือหารNวมกับครู  

3. ครูใหXนักเรียนทบทวนความรูXเน้ือหาหนNวยท่ี 5 

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสี เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติใบงานการ

ทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนNวยท่ี 5 

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสี 

2. นักเรียนพรXอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตNงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรXอย  

และเขXาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกNอนเรียนหนNวยท่ี 5 

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสี 

2. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของภาคจNายไฟและการใชXเคร่ืองมือ

วัดทดสอบ 

 

 

 

1. นักเรียนฟ�งบรรยาย ศึกษา ทำความเขXาใจเน้ือหา

จากใบความรูXหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของ

ภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี จดบันทึก  

และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชNวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูXเน้ือหา

หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอล

และจอภาพสี 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 200 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล ใหXนักเรียน

แบNงกลุNมตามเดิม ฝ�กปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล  

ครูใหXคำแนะนำ ชNวยเหลือแกXไขป�ญหา 

ในการทำใบงานการทดลอง  

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 320 นาที) 

(สอนครั'งที+ 10) 

5. ครูถามทบทวนความรูXเร่ืองการทำงานของภาค 

ฮอริซอนตอลและจอภาพสี เพ่ือเตรียมทดลอง

ใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาค 

ฮอริซอนตอลตNอจากการทดลองคร้ังท่ี 9 

6. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล ใหXนักเรียน

แบNงกลุNมตามเดิมฝ�ก ปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนNวยท่ี 5 (ตNอจากการทดลองคร้ังท่ี 9)  

ครูใหXคำแนะนำ ชNวยเหลือแกXไขป�ญหาในการ 

ทำใบงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชX

แบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

7. ใหXนักเรียนทำแบบฝ�กหัดหนNวยท่ี 5 เร่ืองการ

ทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

เพ่ือเสริมทักษะ ครูใหXคำแนะนำ ใหXคำปรึกษา 

และตอบขXอซักถาม 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 

เร่ืองภาคฮอริซอนตอล 

 

 

 
 

 

 

5. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

 

 

6. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 

เร่ืองภาคฮอริซอนตอล 

 

 

 

 

7. นักเรียนทำแบบฝ�กหัดหนNวยท่ี 5 และซักถาม 

ขXอสงสัย 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 40 นาที) 

1. ครูใหXนักเรียนชNวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ี 

ไดXเรียนในหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาค 

ฮอริซอนตอลและจอภาพสี และถาม-ตอบ 

ทบทวนความรูXความเขXาใจของนักเรียน 

2. ครูใหXนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาค 

ฮอริซอนตอลและจอภาพสี เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหXนักเรียนศึกษาคXนควXาเก่ียวกับ

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอลท่ีจะเรียนใน

คร้ังตNอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 

 

1. นักเรียนชNวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนNวยท่ี 5

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสี 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการทำงานของ 

ภาคเวอร/ติคอล 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหXนักเรียนทบทวนความรูXหนNวยท่ี 5 เพ่ือเปsนความรูXพ้ืนฐานในการเรียนตNอไปในสัปดาห/ท่ี 11 

2. หลังจากเรียนจบหนNวยท่ี 5 ในสัปดาห/ท่ี 10 ใหXนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 11 เร่ืองการ

ทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกNอนเรียนหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

2. ใบความรูXประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

3. ใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล  

4. แบบฝ�กหัดทXายหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

6. เฉลยแบบทดสอบกNอนเรียนหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

7. เฉลยใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล  

9. เฉลยแบบฝ�กหัดทXายหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  



11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point  หนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

 

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชXในการทดลอง 

-   ชุดฝ�กโทรทัศน/สี Sharp รุNน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูXเปsนรายบุคคล โดยใชXแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชXเกณฑ/ผNาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนNวยท่ี 5 โดยใชXแบบประเมินผลใบงานการทดลอง

หนNวยท่ี 5 เร่ืองภาคฮอริซอนตอล ใชXเกณฑ/ผNาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกNอนเรียน/หลังเรียนหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอล 

และจอภาพสี ใชXเกณฑ/ผNาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝ�กหัดทXายหนNวยท่ี 5 เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี  

ใชXเกณฑ/ผNาน 60% เพ่ือวัดความรูXความเขXาใจ หากไมNผNานเกณฑ/ใหXทำการซNอมเสริม เม่ือผNานแลXวจึงทำ

แบบทดสอบหลังเรียน 
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Sharp Colour Television Model 14C-20 Schematic Diagram,  2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 5 

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 
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