
 
 

วิชาเครื	องรับโทรทัศน์ 

บทที� 1 

หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทศัน์ 

1.1  ความเป็นมาของโทรทศัน์ในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลไทยไดจ้ดัตั�ง บริษทัไทยโทรทศัน์  เรียกชื$อสถานีวา่  “สถานีโทร- 
ทศัน์ไทยทีวช่ีอง 4 บางขนุพรหม” ระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) 525 เส้น รายการขาวดาํไดรั้บความนิยม
มาก ออกอากาศเฉพาะกรุงเทพฯ และบริเวณใกลเ้คียง    

 ในปีพ.ศ. 2510  กองทพับกจดัตั�งสถานีโทรทศัน์ “สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7” ระบบ 
เอน็ทีเอสซี 525 เส้น รายการขาวดาํดว้ยความถี$ช่อง 7 ไดรั้บความนิยมมากออกอากาศเฉพาะกรุงเทพฯ 
และบริเวณใกลเ้คียง    

 ในส่วนภูมิภาค รัฐบาลไดข้ยายสถานีเครือข่าย โดยภาคอีสานที$จงัหวดัขอนแก่น ภาคเหนือ 
ที$จงัหวดัลาํปาง ภาคใตที้$จงัหวดัสงขลา 

 ในปลายปี พ.ศ. 2510 สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ไดเ้ปลี$ยนจากระบบ เอน็ทีเอสซี 
525 เส้น รายการขาวดาํ  เป็นระบบพลั บี 625  เส้น รายการสี  ออกอากาศเฉพาะกรุงเทพฯ และบริเวณ 
ใกลเ้คียง หลงัจากนั�นสถานีโทรทศัน์ในกรุงเทพฯ ทุกสถานีเปลี$ยนเป็นระบบพลั ทั�งหมด 

 ปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ ในประเทศไทยมีสถานีแม่ 6 สถานี ระบบพลั บี 625 เส้น รายการสี 
ดงัแสดงในตาราง 

ตารางที$ 1.1 แสดงสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย (625 เส้น, ซีซีไออาร์)  
                    (บณัฑิต โรจน์อารยานนท,์ 2542, หนา้ 9) 

ช่อง สถานีโทรทศัน์สี ความถี$ (เมกะเฮิรตซ์) 
3                 อ.ส.ม.ท.ช่อง 3 และเครือข่ายยอ่ย 54-61 
5                 กองทพับกช่อง 5 และเครือข่ายยอ่ย 175-181 
7                 กองทพับกช่อง 7 และเครือข่ายยอ่ย 188-195 
9                 อ.ส.ม.ท.ช่อง 9 และเครือข่ายยอ่ย 202-209 
11                 ส.ท.ท.ช่อง 11 และเครือข่ายยอ่ย 216-223 
26                 TBPS และเครือข่ายยอ่ย 510-517 

 

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)   ดาวเทียมดวงแรกของโลก   ที$ใหบ้ริการดา้นสื$อสาร  ที$ใช ้
เทคโนโลย ี รับส่งสัญญาณดิจิตอลไดท้ั�งขอ้มูลภาพ และเสียงในเวลาเดียวกนั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในรูปแบบอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล มีจาํนวนช่องสัญญาณรวม 94 บีม สมรรถนะในการส่งสัญญาณ 
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 45 จิกะบิตต่อวนิาที มีพื�นที$บริการครอบคลุมพื�นที$เอเชีย และแปซิฟิก โดยดาวเทียมดงักล่าวมี
นํ�าหนกั 6,486.48 กิโลกรัม ขึ�นสู่วงโคจร ซึ$ งไอพีสตาร์โคจรที$ความสูง 35,880.7 กิโลเมตร  เหนือเส้น 
ศูนยสู์ตร และอยูใ่นวงโคจรที$ 120  องศาตะวนัออก ส่งสัญญาณลกัษณะ สปอตบีม (Spot beam)  หรือ 
การส่งสัญญาณคลา้ย ๆ การส่องไฟฉายซึ$งทาํใหส่้งสัญญาณไดต้รงจุดมากขึ�น และใชจ้านรับสัญญาณ
ที$เล็กลง การประยกุตใ์ชง้าน และการใหบ้ริการของไอพีสตาร์  

1.1.1  บริการด้านมัลติมีเดีย 

             บริการดา้นมลัติมีเดีย  เป็นระบบดาวเทียม  ที$สามารถใหบ้ริการในแบบอินเตอร์เน็ต 
โปรโตคอล   ซึ$ งสามารถใหบ้ริการบรอดแบนด ์ได ้2 ทาง ทาํใหส้ามารถใชอิ้นเตอร์เน็ต ดา้นรับขอ้มูล 
ดว้ยความเร็วสูงสุดถึง  8  เมกะบิตต่อวินาที   และดา้นส่งขอ้มูล 2.5 เมกะบิตต่อวนิาที   ทาํใหส้ามารถ 
รองรับการสื$อสารทั�งขอ้มูลภาพ และเสียง ไดโ้ดยไม่จาํกดั เช่น บริการการศึกษาผา่นอินเทอร์เน็ต การ
ถ่ายทอดสด   การเลือกรับชมรายการวดิีทศัน์ตามความตอ้งการ   คอมพิวเตอร์เกมส์   การดาวน์โหลด 
ขอ้มูล และอื$น ๆ  

1.1.2  บริการการใช้อนิเทอร์เน็ตสําหรับบุคคลและกลุ่มบุคคล   

บริการการใชอิ้นเทอร์เน็ตสาํหรับบุคคล และกลุ่มบุคคล  เนื$องจากเป็นเครือข่ายที$ส่ง
ตรงถึงผูใ้ชป้ลายทางจึงเป็นการสนบัสนุนการใชง้านอินเทอร์เน็ตสาํหรับบุคคลโดยไอพีสตาร์ มีความ
ยดืหยุน่ในดา้นการใชแ้บนด์วดิทเ์พื$อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.1.3  บริการการประชุมทางไกลด้วยภาพ และเสียงผ่านดาวเทยีม    

การประชุมทางไกลดว้ยภาพ และเสียง (Video Conferencing)   เปรียบเทียบ  กบัการ 
ประชุมทางไกลดว้ยภาพ และเสียง ในรูปแบบเดิมซึ$งจะตอ้งมีลกัษณะ เป็นการจดัแบบหอ้งประชุม
ผา่นระบบไอเอสดีเอน็ (ISDN) จะพบวา่การทาํการประชุมทางไกลดว้ยภาพ และเสียงดว้ยไอพีสตาร์ 
จะสะดวกรวดเร็วกวา่มาก  ทั�งในดา้นการเตรียมอุปกรณ์ส่งภาพ  และเสียง   และการจดัวงจรเชื$อมโยง 
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยเพียงแต่ติดตั�งอุปกรณ์ปลายทางของไอพีสตาร์ ในจุดที$ตอ้งการใชง้าน 
ส่งผลใหผู้ใ้ช ้ สามารถใชบ้ริการไดใ้นราคาที$ถูกกวา่แบบเดิมมาก ไอพีสตาร์ช่วยประหยดัเวลา และ
ค่าใชจ่้ายแก่ผูใ้ชง้านช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํงานจากที$บา้นโดยไม่ตอ้งเขา้สาํนกังานสามารถจดัประชุม 
ระหวา่งสาํนกังานที$อยูใ่นที$ห่างไกลในจงัหวดั หรือการประชุมทางธุรกิจ กบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ และ
บริการ (Supplier) พนัธมิตรทางธุรกิจ  หรือลูกคา้เป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย   โดยช่วยลดเวลา  และค่าใช ้
จ่ายในการจดัประชุม และเดินทาง นอกจากนี�ยงัช่วยใหส้ามารถอบรมพนกังานในเบื�องตน้ได ้ทั�งหมด 
นี�โดยอาศยัหอ้งประชุม หรือหอ้งอบรมเสมือน ที$สร้างขึ�นโดยใช ้ไอพีสตาร์ 

1.1.4  บริการด้านเสียง  

บริการดา้นเสียง โดยมีอุปกรณ์ “ไอพีสตาร์ วอยซ์บอ็ก”  ใหบ้ริการดา้นเสียง โดยถูก 
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ออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านสื$อสารทางเสียง และแฟกซ์ไดโ้ดยตรง การใหบ้ริการโทรศพัทช์นบท 
ผา่นดาวเทียม (Rural Telephone) รวมถึงโทรศพัทภ์ายในเครือข่ายขององคก์ร 

1.1.5  เครือข่ายเสมือนเฉพาะในองค์กร (Virtual Private Network) 

เครือข่ายเสมือนเฉพาะในองคก์ร เป็นการเชื$อมโยงระหวา่งเทอร์มินลัต่าง ๆ ภายใน
เครือข่ายขององคก์ร ผา่นอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสาธารณะ เช่น ธนาคารสาํนกังานใหญ่ และสาขา 
ทั$วประเทศ  ระบบอินทราเน็ต เอก็ซ์ทราเน็ต  และงานดา้นการจดัการต่าง ๆ 

1.2  การมองเห็นภาพ    

การมองเห็นภาพ หรือเห็นวตัถุ จะประกอบดว้ย 3  องคป์ระกอบ ดงันี�  :- 
−  ตอ้งมีภาพ หรือวตัถุ 
−  แหล่งกาํเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย ์และหลอดไฟฟ้า (ขณะสวา่ง) 
−  ตอ้งมีแสงสะทอ้นจากวตัถุ  หรือออกจากตวัวตัถุ (มีแสงในตวัเอง) เขา้สู่ดวงตา  การมอง 

เห็นวตัถุที$ไม่มีแสงภายในตวัเอง จาํเป็นตอ้งอาศยัแสง จากแหล่งกาํเนิดแสงอื$น สะทอ้นเขา้ดวงตาเป็น 
การมองเห็นทางออ้ม ดงัแสดงในรูปที$ 1.1 ก. 

การมองเห็นวตัถุที$มีแสงภายในตวัเอง แสงเขา้ดวงตาโดยตรง เป็นการมองเห็นทางตรง ดงั 
แสดงในรูปที$ 1.1 ข. 

 

รูปที$ 1.1 แสดงการมองเห็นภาพหรือวตัถุ (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2527, หนา้ 1-3) 

ในดวงตามนุษย ์มีกระจกตา (Cornea) เป็นส่วนใสของดวงตา ซึ$ งแสงส่องผา่นได ้วตัถุที$เรา 
มองเห็นคือ แสงสะทอ้นจากวตัถุ เมื$อลาํแสงจากวตัถุตกลงบนผวิดวงตา ถูกเลนส์ และกระจกตาหกัเห 
ลาํแสงใหต้กลงบนเรติน่า ในลกัษณะกลบัหวั แสงสะทอ้นจากวตัถุที$อยูห่่างไกล  ถูกโฟกสั โดยกลา้ม- 
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เนื�อที$ควบคุมเลนส์ บงัคบัเลนส์ใหบ้างลง การโฟกสัลาํแสงที$มาจากวตัถุห่างไกล กลา้มเนื�อตา จะผอ่น
คลาย  แต่การโฟกสัแสงจากวตัถุที$อยูใ่กลต้า กลา้มเนื�อตาบงัคบัเลนส์ใหนู้นมากขึ�น  เพื$อใหแ้สงหกัเห
มากขึ�น กลา้มเนื�อตาทาํงานหนกัมากขึ�น  

เรตินา (Retina) ทาํหนาที$ รับภาพ และทาํใหเกิดภาพ ประกอบดวยเซลลรูป
แทง (Rod Cells) และเซลลรูปกรวย (Cone Cells)  เซลลรูปแทง  ทาํหนา้ที$ รับความรู้สึก
ภาพขาวดาํ  ส่วนเซลลรูปกรวย ทาํหนา้ที$ รับความรู้สึกภาพสี โดยแยกรับเฉพาะแม่สีของแสงไดแ้ก่ 
แสงสีแดง แสงสีเขียว และ แสงสีนํ�าเงิน ดงัแสดงในรูปที$ 1.2   ความทรงจาํของดวงตา (Persistence of 
Vision)  เมื$อดวงตามองเห็นภาพอยา่งชดัเจน และภาพนั�นหายไป แต่ในความรู้สึกยงัคงจาํภาพนั�นได้

ประมาณ 1

16
 วนิาที 

1.3  ความสามารถในการมองเห็นภาพสีต่าง ๆ      

การมองเห็นภาพสีต่างฯ ของดวงตามนุษย ์ประกอบดว้ยความรู้สึก 3 ประการไดแ้ก่ 
1.3.1  ความรู้สึกด้านความสว่าง (Brightness)      

ความรู้สึกดา้นความสวา่ง    เป็นความรู้สึกเกี$ยวกบัปริมาณของความสวา่ง (แสงขาว) 
สะทอ้นจากวตัถุเขา้ดวงตา มีความสวา่งมากนอ้ยแตกต่างกนั เช่น วตัถุสีขาวมีความสวา่งมากกวา่ วตัถุ 
สีดาํ และวตัถุสีเหลืองมีความสวา่งมากกวา่วตัถุสีนํ�าเงิน   

 
รูปที$ 1.2 แสดงส่วนประกอบของดวงตามนุษย ์(Hutson, 1971, p. 10) 

1.3.2  ความรู้สึกด้านสีสัน (Hue)   

ความรู้สึกดา้นสีสัน หรือฮิว เป็นความรู้สึกที$สามารถบอกไดว้า่วตัถุที$มองเห็นนั�น มี 
สีเขียว หรือสีแดง เช่น การมองเห็นวตัถุสีแดงเกิดจากวตัถุสีแดงสะทอ้นแสงสีแดงเขา้ดวงตาหรือวตัถุ 
นั�นกาํเนิดแสงสีแดงพุง่เขา้ดวงตา (หลอดไฟสีแดง)   

1.3.3  ความรู้สึกด้านการอิ�มตัวของสี (Saturation of Color) 
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   ความรู้สึกดา้นการอิ$มตวัของสี  การอิ$มตวัของสี หมายถึง  ความสามารถในการสวา่ง 
ของแสงสี  เช่น แสงสีแดงในจอภาพโทรทศัน์  มีค่าความอิ$มตวัประมาณ 30% ของแสงสีขาว (100%) 
แสงสีเขียว มีค่าความอิ$มตวัประมาณ 59% ของแสงสีขาว แสงสีนํ�าเงิน มีค่าความอิ$มตวัประมาณ 11% 
ของแสงสีขาว แสงสีขาวมีค่าอิ$มตวั 100%  โดยการเพิ$มค่าอิ$มตวัของแสงสีแดงมากกวา่ 30%  ก็ไม่เกิด 
ประโยชน์อะไร ยงัเป็นแสงสีแดงเหมือนเดิม แต่ถา้หากลดค่าความอิ$มตวัลงนอ้ยกวา่ 30% ของแสงสี
ขาว แสงสีแดงสวา่งลดลงกลายเป็นแสงสีแดงมืด เมื$อรวมกบัแสงสีเขียว 59%  และแสงสีนํ�าเงิน 11% 
 จะไม่ไดแ้สงสีขาว (White Balance) โดยแสงสีขาวเกิดจากสมการ 

แสงสีขาว 100% = แสงสีแดง 30% + แสงสีเขียว 59% + แสงนํ�าเงิน 11%  
ตวัเลข 30% 59% และ11%  หมายถึง ปริมาณค่าอิ$มตวัของแม่สีของแสง ในกรณีสาร

เรืองแสงตวัเลข 30% 59% และ11% หมายถึง ปริมาณของอิเล็กตรอนจากปืนยงิอิเล็กตรอนอาร์ จี และ 
บี พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ จี และบี ตามลาํดบั ความรู้สึกดา้นการอิ$มตวัของสีเป็นความสามารถในการ
บอกถึงรายละเอียดของสีเดียวกนั เช่น มองเห็นวตัถุมีสีเขียวยงัสามารถแยกออกไดเ้ป็นสีเขียวเขม้หรือ 
สีเขียวเจือจาง     

1.4  ส่วนประกอบของภาพ 

โทรทศัน์สร้างภาพ โดยใชล้าํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงเป็นจุดเล็ก ๆ  สวา่งเรียงรายติด 
ต่อกนัเป็นเส้น  การมองเห็นเป็นเส้นแสงสวา่งเกิดจากจุดสวา่งเล็ก ๆ เรียงรายต่อกนั  จุดเล็ก ๆ นี�    คือ 
จุดภาพ (Picture Element) ดงัแสดงในรูปที$ 1.3 และรูปที$ 1.4  

 
รูปที$ 1.3 แสดงจุดภาพของหลอดรังสีแคโทด หรือหลอดภาพ  (เจน สงสมพนัธ์ 

                                       และนิคม อนนัตทิ์พย,์ 2534, หนา้ 25) 

 
           รูปที� 1.4 แสดงจุดภาพของจอภาพแอลซีดีขาวดาํ  (เจน สงสมพนัธ์ และนิคม อนนัตทิ์พย,์ 
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                             2534, หนา้ 25)                                       

โทรทศัน์ในประเทศไทยเป็นระบบพลับี หรือพลัจี มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที$ 1.2 

ตารางที� 1.2 แสดงรายละเอียดของจุดภาพในระบบโทรทศัน์ต่าง ๆ (เจน สงสมพนัธ์ และนิคม  
                    อนนัตทิ์พย,์ 2534, หนา้ 25) 

รายการ เอน็ทีเอสซี (เอม็) พลั (บี/จี) เซกมั (แอล) เอชดีทีว ี(HDTV) 
จุดภาพ ต่อ เฟรม 280,000 400,000 480,000 1,300,000 
จุดภาพ ต่อ ราสเตอร์ 210,000 300,000 360,000 1,000,000 
จุดภาพ ต่อ เสน้ 440 520 620 990 

1.5  คุณภาพของภาพ     

คุณภาพของภาพ  หมายถึง ภาพที$มีจาํนวนจุดภาพมาก ตอ้งชดัเจน และยงัตอ้งประกอบดว้ย 
ปัจจยัอื$นไดแ้ก่ 

1.5.1  ขนาดจอภาพ 

   จอภาพขนาดเล็ก ใหภ้าพที$มีคุณภาพสูงกวา่จอภาพขนาดใหญ่ เกิดขึ�นในจอภาพแบบ
หลอดรังสีแคโทด แบบ 4 : 3 หรือ 16 : 9 เนื$องจากจาํนวนเส้นกวาดในการสร้างภาพของจอภาพขนาด
เล็ก หรือขนาดใหญ่ มีจาํนวนเท่ากนั ยงัคงมองเห็นเพียง 575 เส้น ดงันั�นระยะห่างระหวา่งเส้น จะมาก
ขึ�นทาํใหค้วามสวา่ง และความเขม้ของภาพขาวดาํ และสีลดลง ทาํใหคุ้ณภาพของภาพลดลง  ดงัแสดง
ในรูปที$ 1.5 

 

 

รูปที$ 1.5 แสดงจุดภาพของจอภาพ ขนาด 14 นิ�ว และ 35 นิ�ว    
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         ในการบอกขนาดจอภาพ  เป็นการบอกขนาดของความยาวเส้นทแยงมุม  เช่นจอภาพ 
ขนาด 21 นิ�ว หมายความวา่ เส้นทแยงมุม  ยาว 21 นิ�ว  ดงัแสดงในรูปที$ 1.6 

 

รูปที$ 1.6 แสดงการบอกขนาดจอภาพ   

1.5.2  การปรับความสว่างและความเข้มของภาพ   

   การปรับความสวา่ง  และความเขม้ของภาพ  ก็มีผลต่อคุณภาพของภาพดว้ย ดงัแสดง 
ในรูปที$ 1.7  การปรับแต่งความสวา่งมากเกินไป จะทาํใหคุ้ณภาพของภาพดา้นความชดัเจนลดลง 

 

รูปที$ 1.7 แสดงการปรับความสวา่งและความเขม้ของภาพที$แตกต่างกนั 

1.5.3  ระยะห่างของการชมรายการโทรทัศน์ 

ระยะห่างของการชมรายการโทรทศัน์ที$เหมาะสม ควรมีระยะห่างประมาณ  4-6  เท่า 
ของความสูงจอภาพ ดงัแสดงในรูปที$ 1.8 
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รูปที$ 1.8 แสดงระยะห่างการดูภาพจากจอภาพ 

1.6  หลอดรังสีแคโทด 

 หลอดรังสีแคโทดขาวดาํ สร้างภาพขาวดาํ หลอดรังสีแคโทดสี สร้างภาพสี โดยโครงสร้าง 
ประกอบดว้ย ชุดปืนยงิอิเล็กตรอน (Electron Gun) แผน่สลอตมาสค ์(Slote Mask) สารเรืองแสง และ 
หลอดแกว้ การสร้างภาพโดยการใชล้าํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรือง  

1.6.1  หลอดรังสีแคโทดขาวดํา (Black /White Cathode Ray Tube)  

สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน  ไดด้งันี�  
1.6.1.1  โครงสร้างภายใน   

ประกอบดว้ย ดงัแสดงในรูปที$ 1.9 ก. 
1.6.1.1.1  ไส้หลอด (Heater, H) ลวดความร้อน เมื$อมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น 

เกิดความร้อน เพื$อเผาแคโทดใหร้้อน โดยถูกบรรจุไวใ้นกระบอกปลายตนัของแคโทด  กระแสที$ป้อน
ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบัประมาณ 6.3 โวลต ์ หรือไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์  เมื$อมีกระแสไหลผา่น 
เห็นเป็นสีแดง ๆ บริเวณใกล ้กบัขาหลอดดา้นใน ถา้เพิ$มแรงดนั จะไดค้วามร้อนเพิ$มขึ�น แคโทดจะถูก
เผาใหร้้อนเพิ$มขึ�น  และมีอิเล็กตรอนฟุ้งกระจายรอบแคโทดเพิ$มขึ�นดว้ย    ทาํใหอิ้เล็กตรอนพุง่ชนสาร 
เรืองแสงเพิ$มขึ�น จอภาพสวา่งเพิ$มขึ�น เรียกการกระทาํนี�วา่ “การบูสตห์ลอดรังสีแคโทด” 

 
รูปที$ 1.9 แสดงโครงสร้างภายในของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ (Gulati, 2007, p. 75) 

1.6.1.1.2  แคโทด (Cathode, K)  มีลกัษณะเป็นโลหะทรงกระบอกปลายขา้ง 
หนึ$งตนัเมื$อไดรั้บความร้อนจากไส้หลอดเกิดการสั$นสะเทือนของวาเลนซ์อิเล็กตรอนจนหลุดออกจาก 
ชั�นดงักล่าว  กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระฟุ้งกระจายรอบกระบอกแคโทด  ถา้ปริมาณความร้อนเพิ$มขึ�น 
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ปริมาณอิเล็กตรอนฟุ้งกระจายเพิ$มขึ�นโครงสร้างของกระบอกแคโทด ไม่แตะกบัไส้หลอดมีฉนวนหุม้
ไส้หลอดเอาไว ้โดยฉนวนนั�นมีสีขาว 

1.6.1.1.3  กริดบงัคบั หรือ 1G  (Control Grid, 1G ) มีลกัษณะเป็นโลหะทรง 
กระบอกหุม้แคโทด  ปลายขา้งหนึ$งเป็นรู หนา้ที$ ของกริดบงัคบั  ควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอน  จาก 
แคโทดพุง่ชนสารเรืองแสง ใหมี้ปริมาณเพิ$มขึ�น หรือลดลงตามตอ้งการ   โดยจดัไบแอสใหก้ริดบงัคบั
รับแรงดนัลบ ขณะที$แคโทดรับแรงดนับวก เมื$อปรับแต่งใหแ้รงดนับวกที$ขาแคโทดเพิ$มขึ�นหรือลดลง 
มีผลต่อปริมาณอิเล็กตรอนลดลง หรือเพิ$มขึ�นตาม ลาํดบั 

1.6.1.1.4  สกรีนกริด หรือ 2G (Screen Grid, 2G ) ลกัษณะทรงกระบอกต่อ
กบัแรงดนับวก 100-400 โวลต ์เพื$อช่วยดึงดูด และเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนใหพุ้ง่ชนสารเรืองแสง 
ถา้แรงดนับวกที$สกรีนกริดเพิ$มขึ�น  ทาํใหป้ริมาณอิเล็กตรอนจากแคโทด ผา่นกริดบงัคบัไดเ้พิ$มขึ�น ทาํ
ใหส้ารเรืองแสงสวา่งเพิ$มขึ�น การเปลี$ยนแปลงค่าแรงดนัดงักล่าว โดยใชต้วัตา้นทานปรับค่าได ้ วอีาร์-
สกรีน (VR-Screen) ดงัแสดงในรูปที$ 1.10 

1.6.1.1.5  กริดเร่ง หรือ 3G  และ 5G (Accelerating Grid, 3G , 5G )   มีลกัษณะ 
ทรงกระบอกปลายเปิด 2 ขา้ง  โดย 3G และ 5G  ต่อถึงกนั  และต่อกบัแอโนดภายใน  ไดรั้บแรงดนับวก 
เท่ากบัแอโนด จึงทาํหนา้ที$ เร่งความเร็วของอิเล็กตรอน ต่อจากสกรีนกริด ใหพุ้ง่ชนสารเรืองแสง เป็น
เส้นตรง และยงัทาํหนา้ที$ ประกอบกบั 4G เป็นเลนส์ทางไฟฟ้า เพื$อบงัคบัใหล้าํอิเล็กตรอน  พุง่ชนสาร 
เรืองแสง เป็นจุดที$เล็กที$สุด เพื$อความคมชดัของภาพ 

 

รูปที$ 1.10 แสดงวงจรควบคุมแรงดนัสกรีนกริดและโฟกสักริดของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ (Gulati, 
                    2007, p. 75) 

1.6.1.1.6  โฟกสักริด หรือ 4G 4(Focus Grid, G )ลกัษณะทรงกระบอกปลาย 
เปิดทั�ง 2 ขา้ง วางอยูร่ะหวา่ง 3G  กบั 5G  ไดรั้บแรงดนับวกประมาณ 1 2 ของแรงดนัแอโนด  สามารถ 
ปรับแต่งค่าได ้ เมื$อมีการเปลี$ยนแปลงค่าแรงดนั ทาํใหข้นาดของจุดที$ตกกระทบสารเรืองแสง  ของลาํ 
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อิเล็กตรอนเปลี$ยนแปลง  มีผลต่อความคมชดัของภาพ  การเปลี$ยนแปลงค่าแรงดนัของโฟกสักริด  ใช ้
ตวัตา้นทานเปลี$ยนค่าได ้ วีอาร์-โฟกสั (VR-Focus)  ดงัแสดงในรูปที$ 1.10 

1.6.1.1.7  แอโนด (Anode) เป็นตวันาํเคลือบผวิดา้นใน และมีขั�ว ต่อรับแรง- 
ดนัแอโนด จากหมอ้แปลงฟลายแบก็ โดยหนา้ที$ ของแอโนดเป็นเป้าเก็บอิเล็กตรอนที$สะทอ้นจากการ 
พุง่ชนสารเรืองแสงครบวงจร ส่วนประกอบภายใน ตั�งแต่ไส้หลอดจนถึง 5G รวมเป็นชุดเรียกวา่ “ชุด
ปืนยงิอิเล็กตรอน”  

 

รูปที$ 1.11 แสดงการฉาบสารเรืองแสงของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2527, 
                        หนา้ 4-8) 

1.6.1.1.8  สารเรืองแสง (Phosphor) ฉาบดา้นในของจอภาพเตม็พื�นที$  เมื$อมี 
อิเล็กตรอนพุง่ชน  สวา่งเป็นจุดแสงสีขาว  ถา้ไม่มีอิเล็กตรอนพุง่ชนเป็นจุดมืด  ชนิดของสารเรืองแสง
ที$ใชใ้นหลอดภาพไดแ้ก่ สาร P4 B4 และ W เป็นสารฟอสเฟอร์ ที$ใหแ้สงขาวดาํ  ค่าคงตวัของแสงบน 
จอภาพ (Screen Persistence) ตอ้งมีค่าเหมาะสม  เพื$อไม่ให้เกิดภาพกระพริบ (Flicker)  แต่ตอ้งมีค่าคง
ตวันอ้ยกวา่1 25วนิาที (625 เส้น) หรือ 1 30 (525 เส้น) ในการฉาบสารเรืองแสงของจอภาพ ตอ้งฉาบ 
ใหบ้าง และความหนาคงที$ตลอดแผน่ ดงัแสดงในรูปที$ 1.11 

1.6.1.2  โครงสร้างภายนอก   
โครงสร้างภายนอก ประกอบดว้ยสิ$งต่อไปนี�  ดงัแสดงในรูปที$ 1.12 
1.6.1.2.1 แกว้ เป็นหลอดแกว้หุม้ชุดปืนยงิอิเล็กตรอน  โดยดา้นหนา้จอภาพ 

ใส และมีความหนามาก ภายในหลอดภาพทาํใหเ้ป็นสุญญากาศ  เพื$อป้องกนัการลุกไหมข้องไส้หลอด 
และแกว้ยงัเป็นไดอิเล็กตริก (Dielectric) ของตวัเก็บประจุ ระหวา่งตวันาํแอโนด  กบัสารอะควัแด็ก ที$ 
ฉาบไวด้า้นนอกสีดาํ  เปรียบไดก้บัแผน่เพลตขนาดใหญ่ 2 แผน่  เกิดตวัเก็บประจุ  มีค่าประมาณ 1000 
พิโกฟารัด  ค่าความจุเป็นปฏิภาคตรง กบัขนาดของจอภาพ  ตวัเก็บประจุ  มีหนา้ที$ กรองกระแส ที$จ่าย
ใหแ้ก่ แอโนดให้เรียบ ดงัแสดงในรูปที$ 1.11  ขอ้เสนอแนะตวัเก็บประจุที$เกิดขึ�น สามารถเก็บประจุไว้
ไดน้าน ถึงแมปิ้ดสวติช์โทรทศัน์แลว้  ดงันั�นเมื$อตอ้งการถอดหมวกยาง ออกจากแอโนดจึงจาํเป็นตอ้ง
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คายประจุลงกราวดก่์อน  โดยนาํเอาสายไฟ (ตอ้งมีฉนวนหุม้)  ปลายขา้งหนึ$งแตะกบักราวด ์ อีกปลาย
ขา้งหนึ$งแตะที$แอโนด หรือเขี�ยวของหมวกยาง ไดย้นิดงัแป๊ะตอ้งแตะนานพอสมควรจนกวา่คายประจุ
หมด ถา้ไม่ทาํการคายประจุ เมื$อเกิดการสัมผสัเกิดการคายประจุผา่นตวัเรา ทาํใหเ้จบ็ปวดได ้

 

รูปที$ 1.12 แสดงโครงสร้างภายนอกของหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ (Gulati, 2007, p. 75) 

1.6.1.2.2  สารอะควัแด็กมีสีดาํเป็นตวันาํทางไฟฟ้าที$เคลือบไวที้$ผวินอกเพื$อ 
สร้างตวัเก็บประจุ การต่อลงกราวดข์องสารอะควัแด็กใชล้วดแบนสัมผสักบัผวิของสารอะควัแด็กและ 

ต่อลงกราวด์ 

 
รูปที$ 1.13 แสดงการเกิดตวัเก็บประจุและการกรองกระแสแอโนดให้เรียบ 

1.6.1.2.3  ฮอร์-โยก้ (HOR-Yoke) หรือขดลวดเหทางแนวราบ (Horizontal- 
Deflection Coil)   เป็นขดลวดพนับนแกนเฟอร์ไรต ์และอยูด่า้นในสวมอยูที่$คอของหลอดรังสีแคโทด 
ทาํหนา้ที$ สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื$อมีสัญญาณฮอริซอนทอลไหลผา่น เพื$อบงัคบัลาํอิเล็กตรอนให้
เคลื$อนที$  จากขอบจอดา้นซา้ย  ไปยงัขอบจอดา้นขวามือ เรียกช่วงเวลา “ฮอร์-เทรซ” (HOR-Trace) ลาํ 
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อิเล็กตรอน พุง่ชนสารเรืองแสงสวา่งเป็นจุด (ขาว)  และสะบดักลบัจากขอบจอดา้นขวา  ไปยงัขอบจอ 
ดา้นซา้ย เรียกช่วงเวลา “ฮอร์-รีเทรซ” (HOR-Retrace) หลอดรังสีแคโทด ถูกบงัคบัใหห้ยดุทาํงานไม่มี
ลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง (มืด)    จะมองเห็นเป็นเส้นแสงสวา่งทางแนวราบ   เฉพาะช่วงฮอร์- 
เทรซ เท่านั�น   

1.6.1.2.4  เวอร์-โยก้ หรือ ขดลวดเหทางแนวตั�ง  (Vertical Deflection Coil)   
ทาํหนา้ที$ เช่นเดียวกบั ฮอร์-โยก้ แต่เป็นการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนทางแนวตั�ง  จากขอบจอดา้นบน  ลงสู่ 
ขอบจอดา้นล่าง เรียกช่วงเวลา “เวอร์-เทรซ” (VERT-Trace) อีกนยัหนึ$งเป็นการเรียงรายเส้นแสงสวา่ง
ทางแนวราบ  จากขอบจอดา้นบนลงสู่ขอบจอดา้นล่าง  และจากขอบจอดา้นล่าง  ขึ�นสู่ขอบจอดา้นบน 
เรียกช่วงเวลา  “เวอร์-รีเทรซ” (VERT-Retrace)  หลอดรังสีแคโทด  ถูกบงัคบั  ใหห้ยดุทาํงาน  ไม่มีลาํ 
อิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง (มืด)   การทาํงานของฮอร์-โยก้  และเวอร์-โยก้  ในลกัษณะนี�    เรียกวา่ 
“การกวาด หรือ การสแกน” (Scan) 

1.6.1.2.5  ซ็อกเก็ตขา (Socket Pin)  เป็นอุปกรณ์  ที$ต่อขาหลอดรังสีแคโทด 
เขา้ กบัวงจร หรืออุปกรณ์อื$น ๆ  และจาํนวนขาขึ�นอยูก่บัหลอดภาพ แต่ละเบอร์วธีินบัขาใหส้ังเกตจาก 
รูปที$ 1.14 โดยเริ$มนบัจาก คีย ์(Key) ตามเขม็นาฬิกา หรือตามคู่มือหลอดรังสีแคโทด 

 

รูปที$ 1.14 แสดงตาํแหน่งขาหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ 12-14 นิ�ว และจุดต่อแรงดนัแอโนด 

1.6.1.2.6  จุดต่อแรงดนัแอโนด (Anode Voltage Plug     รับเแรงดนัแอโนด 
จากสายแอโนดของหมอ้แปลงฟลายแบก็ ดงัแสดงในรูปที$ 1.14 ข. 

1.6.1.2.7  วงแหวนแม่เหล็ก 2 ขั�ว 1 ชุด มี 2 วง  เรียกวา่ “แม่เหล็กปรับศูนย-์ 
กลาง” (Centering Magnet) เป็นวงแหวนแม่เหล็กถาวร 2 วง แบบ 2 ขั�ว ทาํหนา้ที$ บงัคบัลาํอิเล็กตรอน 
ใหพุ้ง่ชนสารเรืองแสงบริเวณกึ$งกลางจอภาพ เพื$อให้ภาพไดส้มดุล  

จากรูปที$ 1.15  สามารถอธิบายการทาํงานไดด้งันี�  :- 
− ก. และ ข. เป็นวงแหวนแม่เหล็ก 2 ขั�ว 2 วง 
− ค. แสดงโครงสร้างภายในเพื$อแสดงขั�วของสนามแม่เหล็ก 
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− ง. ขั�ว A ตรงกบัขั�ว B หรือทบักนั ไม่มีสนามแม่เหล็กลาํอิเล็กตรอนไม่ถูก 
เหพุง่ตรงอิสระ 

− จ. ขั�ว A ตรงกนัขา้มขั�ว B  สนามแม่เหล็กเขม้มาก ลาํอิเล็กตรอนถูกบงัคบั 
ใหเ้คลื$อนที$ไดร้ะยะทางมากที$สุด 

−ฉ. ขั�ว A แยกออกจากขั�ว B ไดร้ะยะทางเพิ$มขึ�น ถา้หากขั�ว A เขา้หาขั�ว B 
ไดร้ะยะทางการเคลื$อนที$ลดลง 

 

รูปที$ 1.15 แสดงรายละเอียดของชุดแม่เหล็กปรับศูนยก์ลาง (ชูเกียรติ จนัทรานี, 2527, หนา้ 21) 

ขั�ว A และ B แยกออกจากกนั หรือเขา้หากนั เป็นการเปลี$ยนแปลงระยะทาง 
ของการเคลื$อนที$ ของลาํอิเล็กตรอน การหมุนขั�ว A และ B พร้อมกนัเป็นการเปลี$ยนแปลงทิศทาง ของ 
การเคลื$อนที$ของลาํอิเล็กตรอน แต่ระยะการเคลื$อนที$เท่าเดิม 

1.6.2  หลอดรังสีแคโทดสี (Color Cathode Ray Tube) 

                          หลอดรังสีแคโทดสี หรือหลอดภาพโทรทศัน์สี แบบอินไลน์ (Inline)  สร้างขึ�น โดย
บริษทั อาร์ซีเอ (RCA) แห่งอเมริกา โดยมีชุดปืนอิเล็กตรอน 3 ชุด และเรียงกนัทางแนวราบมีแผน่บงั- 
คบัลาํอิเล็กตรอน พุง่ชนสารเรืองแสงอาร์จีบี ไดถู้กตอ้ง  เป็นแบบช่องสี$เหลี$ยมเล็ก ๆ  เรียกวา่  “แผน่- 
สลอตมาสค”์ (Slot Mask) สารเรืองแสงฉาบเป็นแนวตั�ง 3 ชนิด  เรียงกนัไดแ้ก่ อาร์ (R) จี (G)  และบี 
(B) ระหวา่งแต่ละแถบ  มีการฉาบแถบดาํ (Black Strip) หรือเรียกวา่ “แถบปกป้อง” (Guard Band) ทาํ 
ใหไ้ดภ้าพชดัเจน  หลอดภาพโทรทศัน์สี  แบบอินไลน์ ใชก้บั โทรทศัน์สีทุกยี$หอ้  ยกเวน้โซนี (Sony)  
โครงสร้างของหลอดภาพโทรทศัน์สีแบบอินไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
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1.6.2.1  โครงสร้างภายใน 

มีชุดปืนยงิอิเล็กตรอน 3 ชุด  แต่ละชุด ทาํหนา้ที$ ผลิตลาํอิเล็กตรอน และเร่ง 
ใหมี้ความเร็วสูง เพื$อใหพุ้ง่ชนสารเรืองแสง มีส่วนประกอบดงัต่อไปนี�  ดงัแสดงในรูปที$ 1.16 

RK

GK

BK

1G 2G 3G 4G 5G

 

รูปที� 1.16 แสดงโครงสร้างภายในของหลอดรังสีแคโทดสี (Gulati, 2007, p. 510) 

1.6.2.1.1  ไส้หลอด มีอยู ่3 ชุดต่อขนานกนั 
1.6.2.1.2  แคโทดของหลอดภาพมีอยู ่3 ชุด 
1.6.2.1.3  กริดบงัคบัมีอยู ่1ชุด แต่ละชุดมี 3 รู 
1.6.2.1.4  สกรีนกริด มี 1 ชุด แต่มี 3 รู 
1.6.2.1.5  กริดเร่ง มี 1 ชุด แต่มี 3 รู 
1.6.2.1.6  โฟกสักริด มี 1 ชุด แต่มี 3 รู  
1.6.2.1.7  สลอตมาสค ์ทาํหนา้ที$ บงัคบัลาํอิเล็กตรอนทั�ง 3 ลาํ ใหพุ้ง่ชนสาร 

เรืองแสงทั�ง 3 แถบ ไดถู้กตอ้ง โดยลาํอิเล็กตรอนอาร์ ตอ้งพุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ สวา่งเป็นแสงสีแดง 
ลาํอิเล็กตรอนจีพุง่ชนสารเรืองแสงจี สวา่งเป็นแสงสีเขียว  และลาํอิเล็กตรอนบี  พุง่ชนสารเรืองแสงบี 
สวา่งเป็นแสงสีนํ�าเงิน มีลกัษณะเป็นช่องสี$เหลี$ยม ทาํดว้ยแผน่โลหะกลา้ และบาง โดยวางอยูร่ะหวา่ง 
ชุดปืนยงิอิเล็กตรอน กบัสารเรืองแสง และต่อกบัแอโนด ดงัแสดงในรูปที$ 1.16 และ 1.17 
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1.6.2.1.8  สารเรืองแสง ฉาบเป็นแถบทางแนวตั�ง 3 ชนิดสลบักนั ระหวา่ง 
แถบฉาบแถบดาํ การเกิดจุดแสงขาว สารเรืองแสงอาร์ จี และบี ตอ้งมีกระแสอิเล็กตรอนขนาด 30% 
59% และ 11% ตามลาํดบั พุง่ชนสารเรืองแสง ดงัแสดงในรูปที$ 1.17 

 

รูปที� 1.17 แสดงการฉาบสารเรืองแสงและการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของแผน่สลอตมาสค ์(Gulati, 
                    2007, p. 510)                          

1.6.2.2  โครงสร้างภายนอก 

โครงสร้างภายนอก ประกอบดว้ยสิ$งต่อไปนี�   ดงัแสดงในรูปที$ 1.18 

 

รูปที$ 1.18 แสดงโครงสร้างภายนอกของหลอดรังสีแคโทดสี (Gulati, 2007, p. 510) 

1.6.2.2.1  เวอร์-โยก้ และฮอร์-โยก้  ทาํหนา้ที$ เช่นเดียวกบัหลอดภาพขาวดาํ 
1.6.2.2.2  ชุดแม่เหล็กลู่เขา้สถิต (Static Convergence Magnet)  เป็นชุด ของ 

วงแหวนแม่เหล็ก 3 ชุด ประกอบดว้ย :- 
 − แม่เหล็กปรับศูนยก์ลาง (Purity Magnet) เป็นแม่เหล็ก 2 ขั�ว 2 วง  

ทาํหนา้ที$ บงัคบัลาํอิเล็กตรอนทั�ง 3 ลาํตกลงจุดกึ$งกลางจอภาพตรงแถบสารเรืองแสงไดถู้กตอ้งเพื$อให้ 
ไดภ้าพสมดุลทางดา้นบนล่าง และซา้ยขวา 

 − วงแหวนแม่เหล็ก 4 ขั�ว 2 วง ทาํหนา้ที$  บงัคบัลาํอิเล็กตรอนอาร์ 



16 
1.  หลกัการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 

 

วิชาเครื	องรับโทรทัศน์ 

และบี เคลื$อนที$ในทิศทางตรงกนัขา้ม (เขา้หากนั) ทางแนวราบ 
 − วงแหวนแม่เหล็ก 6 ขั�วมี 2 วง ทาํหนา้ที$บงัคบัลาํอิเล็กตรอนอาร์ 

และบี ใหเ้คลื$อนที$ในทิศทางตามกนั เพื$อรวมเขา้หาลาํอิเล็กตรอนจี ซึ$ งอยูก่บัที$ 
1.6.2.2.3  ซ็อกเก็ตขา เช่นเดียวกบัของหลอดภาพขาวดาํ ใหส้ังเกต จากรูปที$ 

1.18  โดยเริ$มนบัจาก คีย ์(Key) ตามเขม็นาฬิกา หรือตามคู่มือหลอดภาพ 
1.6.2.2.4  สารอะควัแดกซ์ เช่นเดียวกบัของหลอดภาพโทรทศัน์ขาวดาํ 

1.6.3  การให้ไบแอสหลอดรังสีแคโทดขาวดําและสี        

จากรูปที$ 1.16 ก.  มีองคป์ระกอบที$สาํคญัดงัต่อไปนี�  :- 

− ขาไส้หลอด  ตอ้งไดรั้บแรงดนัจุดไส้หลอดถูกตอ้ง  หลอดรังสีแคโทดขาวดาํ  12- 
14 นิ�ว ใช ้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์ หลอดรังสีแคโทดสี  ใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 6.3 โวลต ์ จากหมอ้ 
แปลงฟลายแบก็ 

− ขาแคโทด  ตอ้งไดรั้บแรงดนับวกสูงไม่เกินจุดคตัออฟและขา 1G ตอ้งต่อลงกราวด์ 
ดงัแสดงในรูปที$ 1.16 ก. 

− ขาสกรีนกริด และโฟกสักริด  ไดรั้บแรงดนับวก  โดยสกรีนกริด   ประมาณ 0-400 
 โวลต ์โฟกสักริด 5-10  กิโลโวลต ์ทั�งโฟกสักริด และสกรีนกริด สามารถปรับแต่งแรงดนัไดโ้ดยปรับ 
ที$ปุ่มสกรีน และปุ่มโฟกสั 

− ขาแอโนด   ตอ้งไดรั้บแรงดนัตามขนาดจอภาพ  เช่น  จอภาพขาวดาํ ขนาด 12-14 
นิ�ว แรงดนัแอโนด 8-12 กิโลโวลต ์จอภาพสี 14-16 นิ�ว แรงดนัแอโนดประมาณ 21 กิโลโวลต ์จอภาพ 
สี 20-29 นิ�ว แรงดนัแอโนดประมาณ 21-25 กิโลโวลต ์  

 

รูปที$ 1.19 แสดงการไบแอสหลอดรังสีแคโทดขาวดาํและสี (Gulati, 2007, p. 83) 
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ถา้องคป์ระกอบ 4 ขอ้ เกิดบกพร่อง หลอดรังสีแคโทดไม่มีแสงที$หนา้จอภาพมืด การ 
ควบคุมปริมาณอิเล็กตรอนใชว้ธีิเปลี$ยนค่าแรงดนับวกของแคโทด ซึ$ งแสดงความสัพพนัธ์ระหวา่ง KE  
กบั AI ดงัแสดงในรูปที$ 1.19 ข. เมื$อ KE เพิ$มมากขึ�น AI ลดลง 

1.6.4  เบอร์ของหลอดรังสีแคโทด 

เบอร์ของหลอดรังสีแคโทด มีอยูด่ว้ยกนั 3 ระบบ ไดแ้ก่  ดงัแสดงในรูปที$ 1.20 

                 

 

        

รูปที$ 1.20 แสดงรายละเอียดของเบอร์ของหลอดภาพ (เจน สงสมพนัธ์ และนิคม อนนัตทิ์พย,์ 
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                  2534, หนา้ 41) 

1.6.5  ตําแหน่งขาหลอดรังสีแคโทด     

ตาํแหน่งขาหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ และ สี แบบ อินไลน์ จะแบ่งออกตามจาํนวนขา 
ของหลอด ดงัแสดงในรูปที$ 1.21 

 
รูปที$ 1.21 แสดงตาํแหน่งขาหลอดรังสีแคโทด     

1.7  การกวาดของหลอดรังสีแคโทด     

1.7.1  การกวาดแบบสอดแทรก (Interlaced Scanning) 
                          การกวาดแบบสอดแทรกใชก้บัโทรทศัน์ระบบเอน็ทีเอสซี ระบบพลั และระบบเซกมั 
ในบทนี�ขออธิบายเมื$อใชก้บัระบบ พลั (บี/ไอ) 625 เส้น  อุปกรณ์ที$ทาํหนา้ที$ ในการสร้างเส้นกวาด คือ 
ฮอร์-โยก้ และเวอร์-โยก้  

 1.7.1.1  ฮอร์-โย้ก 

                                      สัญญาณฮอริซอนทอล  มีรูปร่างสี$ เหลี$ยม  เมื$อป้อน ใหแ้ก่ ฮอร์-โยก้ กระแสที$ 
ไหลผา่น  เป็นรูปฟันเลื$อย  ดงัแสดงในรูปที$ 1.22   และความเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที$เกิดขึ�น มี
ปริมาณเป็นปฏิภาคตรง กบัปริมาณกระแสรูปฟันเลื$อย ทาํใหเ้กิดแรงกระทาํต่อลาํอิเล็กตรอนมีทิศทาง 
และปริมาณของแรงเป็นปฏิภาคตรงกบัความเขม้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโยก้ โดยลาํอิเล็กตรอน 
ถูกบงัคบัใหเ้ริ$มตน้ที$ขอบจอดา้นซา้ย เคลื$อนที$ไปยงัจุดกึ$งกลาง และถึงขอบจอดา้นขวามือ ช่วงเวลานี�  
เรียกวา่ “ฮอร์-เทรซ”  และเริ$มจากขอบจอดา้นขวามือผา่นจุดกึ$งกลาง  และถึงขอบจอดา้นซา้ยมือ  ช่วง 
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เวลานี� เรียกวา่ “ฮอร์-รีเทรซ”  ขณะช่วงฮอร์-เทรซ ลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง  เกิดการเรืองแสง
เป็นจุดสวา่งเล็ก ๆ เรียงกนัเป็นเส้นกวาดสีขาวทางแนวราบ 

ในช่วงฮอร์-รีเทรซ หลอดรังสีแคโทดถูกบงัคบัใหห้ยดุทาํงานไม่มีอิเล็กตรอน 
พุง่ชนสารเรืองแสง  ทาํใหจ้อภาพมืด ดงัแสดงในรูปที� 1.23  ดงันัKน 1 รอบของสัญญาณฮอริซอนทอล 
จะเห็นเส้นกวาดเพียงช่วงฮอร์-เทรซ เท่านั�น 

 

รูปที$ 1.22 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้ในช่วงฮอร์-เทรซ (Gulati, 2007, p. 
                17-24) 

การประมาณค่าช่วงเวลาของฮอร์-เทรซ และฮอร์-รีเทรซ ตามสมการต่อไปนี�  

                       
H

1
H

F
=  

                                     B 0.186H

A = (H B)

=

−
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โดยที$      HF คือ ความถี$ของสัญญาณฮอริซอนทอล (Hz) 

  H คือ คาบเวลาของสัญญาณฮอริซอนทอล 1 ลูกคลื$น 

  B คือ ช่วงเวลาฮอร์-รีเทรซ (วินาที) และ A คือ ช่วงเวลาฮอร์-เทรซ (วนิาที) 

ตัวอย่าง  โทรทศัน์ระบบพาล 625  เส้นจงประมาณค่าช่วงเวลาฮอร์-เทรซ และฮอร์-รีเทรซของ  
                สัญญาณฮอริซอนทอล ที$ป้อนใหแ้ก่ ฮอร์-โยก้ 
วธีิทาํ                                        HF  = 15.625 กิโลเฮิรตซ์ 

                                   
H

1 1
H =  =  = 64

F 15625
ไมโครวนิาที 

                                                   6B = 0.186 H = 0.186×64×10  = 11.9 12−
≈ ไมโครวินาที 

                                                   6 6A = (H B) = 64×10 12×10  = 52− −
− − ไมโครวินาที 

ตอบ  ช่วงฮอร์-เทรซ 12  ไมโครวนิาที  ช่วงฮอร์-รีเทรซ 52  ไมโครวนิาที 

  
รูปที$ 1.23 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้ในช่วงฮอร์-รีเทรซ (Gulati, 2007,  
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                     p. 17-24) 

            1.7.1.2  เวอร์-โย้ก   

                         เวอร์-โยก้  ทาํหนา้ที$ เ ช่นเดียวกบัฮอร์-โยก้ แต่เป็นทางแนวตั�ง  
                                       ในช่วงเวอร์-เทรซ ดงัแสดงในรูปที$ 1.24 ลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง 
เกิดการเรืองแสงเป็นจุดสวา่งเล็ก ๆ เรียงกนัเป็นเส้นกวาดสีขาวทางแนวตั�ง 
                                       ในช่วงเวอร์-รีเทรซ   หลอดรังสีแคโทด  ถูกบงัคบัใหห้ยดุทาํงาน  จอภาพมืด 
ดงัแสดงในรูปที$ 1.25 

                         ดงันั�น 1 ลูกคลื$น จะเห็นเส้นกวาด เพียงช่วงเวอร์-เทรซ เท่านั�น  

 
รูปที$ 1.24 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของเวอร์-โยก้ในช่วงเวอร์-เทรซ (Gulati, 2007, 

                            p. 17-24) 

การประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์-เทรซ และเวอร์-รีเทรซ ตามสมการต่อไปนี�    
และดงัแสดงในรูปที$ 1.24 และรูปที$ 1.25 
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V

1
V =

F

D = 0.8V

C = (V  D)−

      

โดยที$       V  คือ คาบเวลาของสัญญาณเวอร์ติคอล 1 ลูกคลื$น (วนิาที) 
                VF คือ ความถี$ของสัญญาณเวอร์ติคอล (Hz)  

  D คือ ช่วงเวลาเวอร์-รีเทรซ (วินาที) และ C  คือ ช่วงเวลาเวอร์-เทรซ (วินาที) 

ตัวอย่าง   โทรทศัน์ระบบพาล  625  เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์-เทรซ และเวอร์-รีเทรซ ของ 
                สัญญาณเวอร์ติคอล ซึ$ งป้อนใหแ้ก่ เวอร์-โยก้ 
วธีิทาํ                                 VF  = 50เฮิรตซ์ 

                                                  
V

1 1
V =  = = 20

F 50
มิลลิวนิาที 

         3D =  0.08 V = 0.08× 20×10  =  1.6− มิลลิวนิาที   
          -3 3C = (V  D) = 20×10 1.6×10  = 18.4−

− − มิลลิวนิาที 

ตอบ  ช่วงเวอร์-เทรซ 18.4 มิลลิวนิาที ช่วงเวอร์-รีเทรซ 1.6  มิลลิวนิาที 
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รูปที$ 1.25 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของเวอร์-โยก้ในช่วงเวอร์-รีเทรซ (Gulati, 2007, 
                           p. 17-24) 

เมื$อฮอร์-โยก้ และเวอร์-โยก้ ทาํงานพร้อมกนั เกิดแรงกระทาํต่อลาํอิเล็กตรอน 2 แรง 
มีทิศทางตั�งฉากกนั  กาํหนด H

� เป็นเวกเตอร์ทางแนวราบ (แกน X)  เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของ
ฮอร์-โยก้ กระทาํต่อลาํอิเล็กตรอน และกาํหนด V

� เป็นเวกเตอร์ทางแนวตั�ง (แกนY)  เกิดจากเวอร์-โยก้ 
เมื$อฮอร์-โยก้ และเวอร์-โยก้ ทาํงานพร้อมกนัเกิดเวกเตอร์ลพัธ์ E

�� เคลื$อนที$ในทิศทางซา้ยไปขวา  และ
ขวากลบัมาซา้ย เอียงลงล่าง ดงัแสดงในรูปที$ 1.26 ก. และข.      

E
�

E H V= +
� � �

H

V

E

=

=

=

�

�

�

H
�

V
�

 
รูปที$ 1.26 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้และเวอร์-โยก้ (Gulati, 2007, p. 17-24)                 
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รูปที$ 1.27 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้และเวอร์-โยก้ในฟิลดที์$ 1 (Gulati, 
                    2007, p. 17-24)                 

เนื$องจากฮอร์-โยก้ และเวอร์-โยก้ ทาํงานพร้อมกนัทาํใหเ้ห็นลาํอิเล็กตรอนถูกบงัคบั 
ใหเ้คลื$อนที$จากขอบจอดา้นซ้ายไปดา้นขวา  และสะบดักลบัจากขอบจอดา้นขวาไปซา้ย  และเรียงราย 
ลงสู่ขอบจอดา้นล่าง เส้น 1-1′  เป็นเส้นที$เกิดขึ�นในช่วงฮอร์-เทรซ   เส้น 1 -2′  เป็นเส้นที$เกิดขึ�น ในช่วง 
ฮอร์-รีเทรซ และตั�งแต่เส้นที$ 1-1 , 2-2 , 3-3 , 4-4 , ... , 287- 287  ′ ′ ′ ′ ′ เป็นเส้นที$เกิดขึ�น ในช่วงเวอร์-เทรซ 
สามารถมองเห็นเส้นแสงได ้287 เส้น  ดงัแสดงในรูปที$ 1.27 ก. และข.  ส่วนช่วงเวอร์-รีเทรซ  มีเส้นที$ 
288-288 , 289-289 , ... , 312-312  ′ ′ ′ ดงัแสดงในรูปที$ 1.27 ค. และง. ไม่สามารถมองเห็นเส้นแสง  เนื$อง 
จากหลอดรังสีแคโทดถูกบงัคบัใหห้ยดุทาํงาน เป็นการสร้างภาพได ้1 ฟิลด ์(Field) เป็นฟิลดที์$ 1 (คี$) 
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รูปที$ 1.28 แสดงการบงัคบัลาํอิเล็กตรอนของฮอร์-โยก้และเวอร์-โยก้ ในฟิลดที์$ 2 (คู่) (Gulati, 
                2007, p. 17-24) 

การสร้างภาพในฟิลดที์� 2 (คู่)  ใชส้ัญญาณเวอร์ติคอลอีก 1 ลูกคลื�น  โดยเริ�มตน้  จาก 
ขอบจอดา้นบน และทาํเช่นเดียวกนักบัฟิลดที์$ 1 แต่เริ$มที$เส้น 313-313 , 314-314 ,′ ′ 315-315 , 316-316′ ′  
, ... ,600-600′ เป็นเส้นที$เกิดขึ�นในช่วงเวอร์-เทรซ  สามารถมองเห็นเส้นแสงได ้287 เส้น ดงัแสดง ใน 
รูปที$ 1.28 ก. และข. ส่วนช่วงเวอร์-รีเทรซ เริ$มที$เส้น 601-601 , 602-602 ,... ,625-625  ′ ′ ′ ดงัแสดงในรูป
ที$ 1.28 ค. และง. ไม่สามารถมองเห็นเส้นแสง เนื$องจากหลอดรังสีแคโทดถูกบงัคบัให้หยดุทาํงาน ไม่ 
มีลาํอิเล็กตรอนชนสารเรืองแสง เป็นการสร้างภาพไดอี้ก 1 ฟิลด ์เป็นฟิลดที์$ 2 (คู่) 
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ในการสร้างภาพ 1 ภาพ ใชส้ัญญาณเวอร์ติคอล 2 ลูกคลื$นโดย 1 ลูกคลื$นใชเ้วลา 20  
มิลลิวนิาที  ดงันั�น 2 ลูกคลื$น ใชเ้วลา 40มิลลิวนิาที  ดงันั�นระยะเวลาทั�งหมด  ในการสร้างภาพ 1 ภาพ  
40มิลลิวนิาที 

ใน 1 วนิาที สร้างภาพได ้                  
3

1
= 25

40 10−
=

×

ภาพ 

          จาํนวนเส้นกวาดในช่วงเวอร์-เทรซ   
3

6

18.4 10
287.5

64 10

−

−

×
= =

×

เส้น 

         จาํนวนเส้นกวาดในช่วงเวอร์-รีเทรซ  = 
3

6

1.6 10
25

64 10

−

−

×
=

×

เส้น 

โทรทศัน์ในระบบพลั  มีเส้นกวาดทั�งหมด 625 เส้น ในการสร้างภาพ 1 ภาพ หรือ 1 
เฟรม (Frame) แบ่งออกเป็น 2 ฟิลด ์(Field) ดงันี�  :- 

− ฟิลดที์$ 1 ใชเ้วลา 20 ไมโครวินาที โดยกวาดตั�งแต่เส้นที$ 1 ถึงเส้นที$ 312.5 สามารถ 
มองเห็นไดใ้นเส้นที$ 1 ถึง เส้นที$ 287 จาํนวน 287 เส้น ส่วนเส้นที$ 288  ถึง เส้นที$ 312   จาํนวน 25 เส้น 
ไม่สามารถมองเห็น  
                           − ฟิลดที์$ 2 ใชเ้วลา 20 มิลลิวนิาที โดยกวาดตั�งแต่เส้นที$ 312.5 ถึงเส้นที$ 625 มองเห็น 
ไดจ้าํนวน 287 เส้น  ในเส้นที$ 313  ถึง เส้นที$ 600  ส่วนเส้นที$ 601  ถึง เส้นที$ 625  จาํนวน 25 เส้น  ไม่ 
สามารถมองเห็น   

ใน 1 ภาพ มีเส้นกวาดทั�งหมด 625 เส้น  แต่สามารถมองเห็นไดป้ระมาณ  574  เส้น  
และไม่สามารถมองเห็นไดป้ระมาณ 50 เส้น       

โทรทศัน์ในระบบระบบ เอ็นทีเอสซี  525 เส้น สามารถประมาณค่าต่าง ๆ ไดด้งันี�  
ตัวอย่าง   โทรทศัน์ระบบเอ็นทีเอสซี 525 เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลา ฮอร์-เทรซ และฮอร์-รีเทรซ  
                ของสัญญาณฮอริซอนทอล ที$ป้อนใหแ้ก่ฮอร์-โยก้ 
วธีิทาํ                                        HF 15.750 kHz=  

                    
H

1 1
H 63.5

F 15750
= = = ไมโครวินาที 

                                     6B 0.186 H 0.186 63.5 10 11.80−
= = × × = ไมโครวนิาที 

                                     6 6A (H B) 63.50 10 11.80 10 51.70− −
= − = × − × = ไมโครวนิาที 

ตอบ  ช่วงฮอร์-เทรซ (A)  = 51.70 ไมโครวินาที ช่วง ฮอร์-รีเทรซ (B) = 11.80 ไมโครวนิาที            
ตัวอย่าง   โทรทศัน์ระบบเอ็นทีเอสซี 525 เส้น จงประมาณค่าช่วงเวลาเวอร์-เทรซ และเวอร์-รีเทรซ  
                ของสัญญาณ เวอร์ติคอล ซึ$ งป้อนให้แก่ เวอร์-โยก้ 

วธีิทาํ                                  VF = 60 เฮิรตซ์ 

                                                  
V

1 1
V 16.70

F 60
= = = มิลลิวนิาที 
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                                    3D = 0.08 V =  0.08× 16.70×10 = 1.34− มิลลิวนิาที 
                                     3 3C  (V  D)  16.70×10 1.34×10   15.36− −

= − = − = มิลลิวนิาที 
ตอบ  ช่วงเวอร์-เทรซ (C)15.36 มิลลิวนิาที ช่วงเวอร์-รีเทรซ (D)1.34 มิลลิวนิาที 

ในการสร้างภาพ 1 ภาพ ของระบบ 525 เส้น ใชส้ัญญาณเวอร์ติคอล 2 ลูกคลื$น โดย 1 
ลูกคลื$นใชเ้วลา 16.66 มิลลิวนิาที ดงันั�น 2 ลูกคลื$น ใชเ้วลา 33.33 มิลลิวนิาที  ดงันั�นระยะเวลาทั�งหมด
ในการสร้างภาพ 1 ภาพ 33.33 มิลลิวนิาที 

ใน 1 วนิาที สร้างภาพได ้                                            
3

P

1 1
= = = 30

T 33.33 10−×

ภาพ    

∴ ใน 1 วนิาที สร้างภาพได ้30 ภาพ 

จาํนวนเส้นกวาดช่วงเวอร์-เทรซ (15.36 มิลลิวนิาที)   
3

6

15.36 10
241.88

63.50 10

−

−

×
= =

×

เส้น 

∴ จาํนวนเส้นกวาดช่วงเวอร์-เทรซ 241.88241 เส้น 

จาํนวนเส้นกวาดช่วงเวอร์-รีเทรซ (1.34  มิลลิวนิาที)  
3

6

1.34 10
= 21.10

63.50 10

−

−

×
=

×

เส้น 

∴ จาํนวนเส้นกวาดช่วงเวอร์-รีเทรซ 21.10 เส้น 
              ใน 1 ภาพ มีเส้นกวาดทั�งหมด 525 เส้น แต่สามารถมองเห็นได ้482 เส้น และมองไม่ 

เห็นประมาณ 42 เส้น    
1.7.2  การกวาดแบบก้าวหน้า (Progressive Scanning)    
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รูปที$ 1.29 แสดงการกวาดแบบกา้วหนา้ 
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การกวาดแบบกา้วหนา้  ใชใ้นจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์  แบบหลอดรังสีแคโทด 
เป็นการสร้างเส้นกวาด โดยใชส้ัญญาณเวอร์ติคอล 1 ลูกคลื$นต่อ 1 ภาพ ดงัแสดงในรูปที$ 1.29  ในช่วง 
เวอร์-เทรซ 32 ไมโครวนิาที สร้างเส้นกวาดได ้1000 เส้นในช่วงเวอร์-รีเทรซ 8 มิลลิวนิาที สะบดักลบั 
ได ้250 เส้น ความถี$ของฮอริซอนทอล 31.250 กิโลเฮิรตซ์ ความถี$เวอร์ติคอล 25 เฮิรตซ์   

1.8  หลกัการส่งสัญญาณโทรทศัน์ 

1.8.1  บลอ็กไดอะแกรมของเครื�องส่งโทรทัศน์  

สามารถอธิบายโดยใชบ้ล็อกไดอะแกรม รูปที$ 1.30 ไดด้งันี�   

 

รูปที$ 1.30 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเครื$องส่งโทรทศัน์ (Gulati, 2007, p. 9) 

1.8.1.1  กล้องวดิีโอ (Video Camera)  

กลอ้งวดีิโอ ทาํหนา้ที$ เปลี$ยนภาพทางแสงใหเ้ป็นภาพทางไฟฟ้า เป็นไปตาม 
มาตรฐานสัญญาณโทรทศัน์ไดส้ัญญาณภาพรวม ออกมา 

1.8.1.2  วดิีโอบัฟเฟอร์ (Video Buffer)  

   วดีิโอบฟัเฟอร์  ทาํหนา้ที$ ขยายแรงดนัสัญญาณภาพรวม ใหมี้แรงดนัเพิ$มขึ�น 
ป้อนใหแ้ก่ เอเอม็  

1.8.1.3  เอฟวอีอสซิลเลเตอร์ (FV Oscillator)   

   เอฟวีออสซิลเลเตอร์  ทาํหนา้ที$  ผลิตสัญญาณรูปไซน์ มีความถี$ ตามกาํหนด 
เรียกสัญญาณนี�วา่ “สัญญาณพาห์ภาพ” หรือ “สัญญาณเอฟว-ีออส” (FV-OSC Signal) ป้อนให ้เอเอม็ 
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1.8.1.4  เอเอม็ (Amplitude Modulator, AM)  

   เอเอม็   ทาํหนา้ที$  เปลี$ยนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณเอฟวี-ออส  ตามการ
เปลี$ยนแปลงแอมพลิจูดของสัญญาณภาพรวม ไดส้ัญญาณที$เรียกวา่ “สัญญาณเอฟวี” (FV Signal) โดย 
ค่าความถี$ของสัญญาณเอฟว ียงัคงเท่ากบัสัญญาณเอฟวี-ออส เปลี$ยนแปลงเฉพาะแอมพลิจูดเท่านั�น  

   การมอดูเลต สัญญาณภาพรวม กบัสัญญาณพาห์ภาพแบบเอเอม็ แบ่งออกได ้
2 แบบคือ 

   1.8.1.4.1  แบบเฟสลบ (Negative Phase) โดยแอมพลิจูดสูงสุดของสัญญาณ 
เอฟวเีป็นยอดซิงก ์และแอมพลิจูดตํ$าสุด เป็นระดบัขาวของภาพ นิยมใชแ้บบนี�  เนื$องจากสัญญาณรบ- 
กวน จะรบกวนในช่วงจอภาพมืด ดงัแสดงในรูปที$ 1.31 ก. 

1.8.1.4.2  แบบเฟสบวก (Positive Phase)   ตรงขา้มแบบเฟสลบ  แอมพลิจูด 
สูงสุดของสัญญาณเอฟว ีเป็นระดบัขาวของภาพ และแอมพลิจูดตํ$าสุด เป็นยอดซิงก ์เมื$อถูกรบกวนจะ 
มองเห็นไดที้$จอภาพไม่ยยิมใช ้ดงัแสดงในรูปที$ 1.31 ข. 

1.8.1.5  เอฟว-ีเอาต์ (FV-OUT)   

   เอฟวี-เอาต ์ทาํหนา้ที$ ขยายกาํลงัสัญญาณเอฟวใีหมี้กาํลงัเพิ$มขึ�น  ป้อนใหแ้ก่ 
วงจรเวสติเจียลไซดแ์บนด์ 

1.8.1.6  แถบขา้งเหลืออยู ่หรือเวสติเจียลไซดแ์บนด ์ (Vestigial Sideband) 
                                        แถบขา้งเหลืออยู ่   ทาํหนา้ที$   กรองยอมให้แถบขา้งบน  หรืออพัเปอร์ไซด์- 
แบนด ์(Upper Sideband) 0-5 เมกะเฮิรตซ์ ผา่นได ้ และสัญญาณแถบขา้งล่าง หรือ โลเวอร์ไซดแ์บนด์ 
(Lower Sideband) 0- ( − 0.75) เมกะเฮิรตซ์ ผา่นได ้แต่สัญญาณแถบขา้งล่าง ตั�งแต่ ( − 0.75) - ( − 1.25) 
เมกะเฮิรตซ์ ถูกลดความแรงลงเป็นศูนย ์

 
รูปที$ 1.31 แสดงการมอดูเลตสัญญาณภาพรวมกบัสัญญาณเอฟวี-ออส (Gulati, 2007, p. 120) 
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1.8.1.7  สายอากาศ (Antenna)  

   สายอากาศ ทาํหนา้ที$ เปลี$ยนพลงังานไฟฟ้าของสัญญาณเอฟวใีหเ้ป็นสนาม- 
แม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกไปไกล ๆ โดยไม่อาศยัตวักลาง    

1.8.1.8  ปรี-แอมป์ (PRE-AMP)    

   ปรี-แอมป์ ทาํหนา้ที$ ขยายแรงดนัสัญญาณเสียงใหมี้แรงดนัเพิ$มขึ�น ป้อนให้ 
แก่ เอฟเอม็ โดยสัญญาณเสียงมีความถี$ประมาณ 20-15 กิโลเฮิรตซ์ 

1.8.1.9  เอฟเอสออสซิลเลเตอร์ (FS Oscillator)  

   เอฟเอสออสซิลเลเตอร์  ทาํหนา้ที$ ผลิตสัญญาณรูปไซน์ความถี$  ตามกาํหนด 
เรียกสัญญาณนี�วา่ “สัญญาณพาห์เสียง หรือสัญญาณเอฟเอส-ออส” (FS-OSC Signal) ป้อนใหเ้อฟเอม็ 

1.8.1.10  เอฟเอม็ (Frequency Modulator, FM)     

 เอฟเอม็ทาํหนา้ที$ เปลี$ยนแปลงความถี$สัญญาณเอฟเอส-ออสตามการเปลี$ยน 
แปลงแอมพลิจูด ของสัญญาณเสียง  ทาํใหไ้ดส้ัญญาณที$เรียกวา่  “สัญญาณเอฟเอส ± 50 กิโลเฮิรตซ์” 
ซึ$ งมีค่าความถี$แกวง่ไกวอยูใ่นช่วง 50± กิโลเฮิรตซ์  แต่ทางแอมพลิจูดของสัญญาณเอฟเอส-ออส  ไม่มี
การเปลี$ยนแปลง 

1.8.1.11  เอฟเอส-เอาต์ (FS-OUT)  

                             เอฟเอส-เอาต ์ ทาํหนา้ที�  ขยายกาํลงัสัญญาณเอฟเอส ± 50 กิโลเฮิรตซ์  ให ้

มีกาํลงัเพิ$มขึ�น ป้อนใหส้ายอากาศ 
1.8.1.12  สายอากาศ (Antenna) 

               สายอากาศ ทาํหนา้ที$ เปลี$ยนสัญญาณเอฟเอส เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระ- 
จายออกไปไกล ๆ โดยไม่อาศยัตวักลาง เรียกวา่ “สัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นเสียง”  เครื$องส่งโทรทศัน์
แพร่กระจาย  สัญญาณโทรทศัน์  ซึ$ งประกอบดว้ยสัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นภาพ  และเสียง  อยูใ่นรูป 
พลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไปยงัสายอากาศของเครื$องรับโทรทศัน์ 

1.8.2  รายละเอยีดของสัญญาณโทรทศัน์  

การกาํหนดค่าความถี$ของเครื$องส่งโทรทศัน์ตอ้งสอดคลอ้ง กบัตารางแสดงช่อง และ 
ความถี$สัญญาณโทรทศัน์ ระบบซีซีไออาร์ 625 เส้น  สมมุติตอ้งการใหเ้ครื$องส่งโทรทศัน์  ออกอากาศ 
ในช่อง 2 จาํเป็นตอ้งกาํหนดความถี$ของสัญญาณเอฟวี-ออส และสัญญาณเอฟเอส-ออส ใหถู้กตอ้ง 

     เอฟวี =  ขอบความถี$ดา้นตํ$า + 1.25 เมกะเฮิรตซ์ 
 อฟเอส  =  เอฟว ี+ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 

วธีิกาํหนด                    เอฟวี-ออส =   เอฟวี 
                                  =   ขอบความถี$ดา้นตํ$า + 1.25 เมกะเฮิรตซ์ 
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                         =  47 + 1.25        
       ∴ เอฟวี-ออส =  48.25 เมกะเฮิรตซ์ 
        เอฟเอส-ออส =  เอฟเอส     
                                         =   เอฟว ี+ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ 
                                  =   48.25 + 5.5 
        ∴ เอฟเอส-ออส =  53.75 เมกะเฮิรตซ์ 

วงจรเอฟวีออสซิลเลเตอร์  ตอ้งผลิตสัญญาณรูปไซน์ มีความถี$ 48.25 เมกะเฮิรตซ์  ใช้
เป็นสัญญาณพาห์ภาพ และเอฟเอสออสซิลเลเตอร์ตอ้งผลิตสัญญาณใหมี้ความถี$ 53.75 เมกะเฮิรตซ์ ใช้
เป็นสัญญาณพาห์เสียง  สัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นภาพ และเสียง  ถูกส่งแพร่กระจายออกอากาศไปยงั 
เครื$องรับโทรทศัน์ ในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื$อนาํเอาสัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นภาพ และเสียง 
มาวเิคราะห์ทางดา้นรายละเอียดของความถี$ ไดด้งัรูปที$ 1.32  และตารางที$ 1.3 

0.5 MHz±

 

รูปที$ 1.32 แสดงรายละเอียดของสัญญาณโทรทศัน์ระบบพลั (Gulati, 2007, p. 57) 

1.8.2.1  สัญญาณเอฟวี  

   สัญญาณเอฟวี คือ สัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นภาพ ที$ไดรั้บการมอดูเลต แบบ
เอเอม็ กบัสัญญาณภาพรวม สัญญาณเอฟวมีีความถี$ 48.25 เมกะเฮิรตซ์ 

1.8.2.2  สัญญาณเอฟเอส   

   สัญญาณเอฟเอส   คือ  สัญญาณโทรทศัน์ทางดา้นเสียง  ที$ไดรั้บการมอดูเลต 
แบบเอฟเอม็ สัญญาณเอฟเอสมีความถี$ 53.75 เมกะเฮิรตซ์ 

1.8.2.3  แถบข้างบน  

  แถบขา้งบน มีความกวา้ง 5.5 เมกะเฮิรตซ์ และมีความถี$สูงกวา่สัญญาณเอฟวี 
1.8.2.4  แถบข้างล่าง 
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  แถบขา้งล่าง มีความถี$ต ํ$ากวา่สัญญาณ เอฟว ีมีความกวา้ง 1.25 เมกะเฮิรตซ์ 
1.8.2.5  การ์ดแบนด์  

  การ์ดแบนด ์  คือ ช่องวา่งกวา้ง 0.25 เมกะเฮิรตซ์  เพื$อป้องกนัการรบกวนกนั 
ของช่องขา้งเคียง 

1.8.2.6  แชนเนลแบนด์วดิท์     

   แชนเนลแบนดว์ดิท ์   คือ  ความกวา้งของสัญญาณโทรทศัน์ 1 ช่อง  กวา้ง 7  
เมกะเฮิรตซ์   

1.8.2.7  สัญญาณเบิรสต์และโครมิแนนซ์  

   สัญญาณเบิรสต ์4.43 เมกะเฮิรตซ์ และโครมิแนนซ์ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ ±  0.5 
เมกะเฮิรตซ์ โดยสัญญาณเบิรสต ์เป็นสัญญาณอา้งอิงในการดีมอดูเลตสัญญาณโครมิแนนซ์  ในเครื$อง 
รับโทรทศัน์ 

1.8.3 ตารางความถี�สัญญาณโทรทศัน์ 

ตารางที$ 1.3 แสดงความถี$สัญญาณโทรทศัน์ระบบซีซีไออาร์ 625 เส้น (บณัฑิต โรจน์อารยานนท,์ 
                   2542, หนา้ 9)   

ตารางแสดงความถี�สัญญาณโทรทศัน์ระบบซีซีไออาร์ 625 เส้น (CCIR 625 lines) 

ช่อง 
ขอบเขตวามถี� 
(เมกะเฮิรตซ์) 

สญัญาณพาห์ภาพ (เอฟว)ี 
(เมกะเฮิรตซ์) 

สญัญาณพาห์เสียง (เอฟเอส) 
(เมกะเฮิรตซ์) 

แบนดที์� 
(เมกะเฮิรตซ์) 

2 
3 
4 

47-54 
54-61 
61-68 

48.25 
55.25 
62.25 

53.75 
60.75 
67.75 

1 
47-68 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

174-181 
181-188 
188-195 
195-202 
202-209 
209-216 
216-223 
223-230 

175.25 
182.25 
189.25 
196.25 
203.25 
210.25 
217.25 
224.25 

180.75 
187.75 
194.75 
201.75 
208.75 
215.75 
222.75 
229.75 

3 
174 -230 

21 
22 
23 

470-478 
478-486 

486-494 

471.25 
479.25 

487.25 

476.75 
484.75 

492.75 

4 และ 5 
470 -862 
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ตารางที� 1.3 (ต่อ) 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

494-502 
502-510 
510-518 
518-526 
526-534 
534-542 
542-550 
550-558 
558-566 
566-574 
574-582 
582-590 
590-598 
598-606 
606-614 
614-622 
622-630 
630-638 
638-646 
646-654 
654-662 
662-670 
670-678 
678-686 
686-694 
694-702 
702-710 
710-718 
718-726 
726-734 
734-742 
742-750 
750-758 

495.25 
503.25 
511.25 
519.25 
527.25 
535.25 
543.25 
551.25 
559.25 
567.25 
575.25 
583.25 
591.25 
599.25 
607.25 
615.25 
623.25 
631.25 
639.25 
647.25 
655.25 
653.25 
671.25 
679.25 
687.25 
695.25 
703.25 
711.25 
719.25 
727.25 
735.25 
743.25 
751.25 

500.75 
508.75 
516.75 
524.75 
532.75 
540.75 
548.75 
556.75 
564.75 
572.75 
580.75 
588.75 
596.75 
604.75 
612.75 
620.75 
628.75 
636.75 
644.75 
652.75 
660.75 
668.75 
676.75 
684.75 
692.75 
700.75 
708.75 
716.75 
724.75 
732.75 
740.75 
748.75 
772.75 

4 และ 5 
470 -862 
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ตารางที$ 1.3 (ต่อ) 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

758-766 
766-774 
774-782 
782-790 
790-798 
798-806 
806-814 
814-822 
822-830 
830-838 
838-846 
846-854 
854-862 

759.25 
767.25 
775.25 
783.25 
791.25 
799325 
807.25 
815.25 
823.25 
831.25 
839.25 
847.25 
855.25 

780.75 
772.75 
780.75 
788.75 
796.75 
804.75 
812.75 
820.75 
828.75 
836.75 
844.75 
852.75 
860.75 

4 และ 5 
470 -862 

1.9  หลกัการรับสัญญาณโทรทศัน์ 

1.9.1  บลอ็กไดอะแกรมของเครื�องรับโทรทัศน์ขาวดํา     

 บล็อกไดอะแกรมของเครื$องรับโทรทศัน์ขาวดาํ สามารถอธิบายหนา้ที$การทาํงาน ได ้
ดงันี�  จากรูปที$ 1.33 

1.9.1.1  สายอากาศ (Antenna)   

                                        สายอากาศ ทาํหนา้ที$ รับพลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสัญญาณโทรทศัน์ 
ที$ส่งแพร่กระจายจากสายอากาศของเครื$องส่งเปลี$ยนเป็นสัญญาณโทรทศัน์ทางไฟฟ้า ป้อนใหแ้ก่ จูน- 
เนอร์ โดยอาศยัหลกัการเมื$อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตดักบัตวันาํ เกิดกระแสเหนี$ยวนาํไหลในตวันาํ 

1.9.1.2  ภาคจูนเนอร์ (Tuner Section)   

ภาคจูนเนอร์ ทาํหนา้ที$ คดัเลือกสัญญาณโทรทศัน์ เพียงช่องเดียว  ที$ตอ้งการ 
และเปลี$ยนความถี$  ของสัญญาณที$รับเขา้มา  เป็นสัญญาณความถี$ปานกลางของภาพ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ 
(VIF 38.9 MHz)   หรือเรียกวา่  “วไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์”   และสัญญาณความถี$ปานกลางของเสียง 
33.4 เมกะเฮิรตซ์ (SIF 33.4 MHz)   หรือเรียกวา่ “สัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์”  ป้อน  ใหแ้ก่ 
ภาควไีอเอฟต่อไป 

1.9.1.3  ภาควไีอเอฟ (VIF Section)  

   ภาควไีอเอฟ หรือภาควดีิโอไอเอฟ    ทาํหนา้ที$  กรองสัญญาณผา่นไดเ้ฉพาะ 
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สัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์  ขยายแรงดนัให้เพิ$มขึ�น และรัก- 
ษาระดบัแรงดนัของสัญญาณใหค้งที$  ทาํการดีเทกต ์หรือดีมอดูเลตแบบเอเอม็ (AM-Demodulate) ได้
สัญญาภาพรวม 0-5 เมกะเฮิรตซ์ และเกิดการหกัลา้งความถี$ระหวา่งสัญญาณวไีอเอฟ 38.9 เมกะเฮิรตซ์ 
กบัสัญญาณเอสไอเอฟ 33.4 เมกะเฮิรตซ์ ไดส้ัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ (SIF 5.5 MHz)   

สัญญาณเขา้ สัญญาณวไีอเอฟ และเอสไอเอฟ  
สัญญาณออก สัญญาณภาพรวม 0-5  เมกะเฮิรตซ์ และเอสไอเอฟ 5.5 เมกะ- 

เฮิรตซ์ 50± กิโลเฮิรตซ์ 

 

รูปที� 1.33 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์ขาวดาํ (Gulati, 2007, p. 10) 

1.9.1.4  ภาคซาวด์ไอเอฟหรือภาคเอสไอเอฟ (SIF Section)    

   ภาคเอสไอเอฟ ทาํหนา้ที$ กรองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์ ±50 
กิโลเฮิรตซ์ผา่น และทาํการดีมอดูเลตแบบเอฟเอม็ไดส้ัญญาณเสียง และขยายใหก้าํลงัเพิ$มขึ�น ป้อนให้ 
ลาํโพงออกเป็นเสียง อุปกรณ์ที$ใชก้รองสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์  โดยใชพ้ิโซเซรามิกเอส-
ไอเอฟ ฟิลเตอร์ 5.5  เมกะเฮิรตซ์ (Piezo Ceramic SIF Filter 5.5 MHz) 

สัญญาณเขา้ สัญญาณภาพรวม และสัญญาณเอสไอเอฟ 5.5 เมกะเฮิรตซ์  
สัญญาณออก สัญญาณเสียง 

1.9.1.5  ภาควดิีโอเอาต์พุตและหลอดรังสีแคโทดขาวดํา 

ภาควดีิโอเอาตพ์ุต ทาํหนา้ที$ ขยายแรงดนัสัญญาณภาพรวมใหเ้พิ$มขึ�น ส่งให ้
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แคโทดของหลอดภาพ เพื$อควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง  มีผลใหเ้กิดภาพขาวดาํ 
สัญญาณเขา้  สัญญาณภาพรวม 
สัญญาณออก สัญญาณภาพรวม 
หลอดรังสีแคโทดขาวดาํ หรือหลอดภาพขาวดาํ  ทาํหนา้ที$ สร้างภาพขาวดาํ 

ทางแสงโดยใชส้ัญญาณภาพรวมควบคุมปริมาณอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงถา้ปริมาณอิเล็กตรอน 
เพิ$มขึ�น ทาํใหภ้าพสวา่งเพิ$มขึ�น และลาํอิเล็กตรอนตอ้งไดรั้บการกวาดที$ถูกตอ้งดว้ย 

1.9.1.6  ภาคการซิงโครไนซ์ (Synchronization Section)    

   ภาคการซิงโครไนซ์  ทาํหนา้ที$  ตดัเอาสัญญาณซิงกร์วม (Composite Sync) 
ออกจากสัญญาณภาพรวม โดยสัญญาณซิงกร์วม ประกอบดว้ยสัญญาณฮอร์-ซิงก ์(Horizontal SYNC 
Signal) สัญญาณเวอร์-ซิงก ์(VERT- SYNC) และสัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ (Equalizing Pulse Signal) 

สัญญาณเขา้ สัญญาณภาพรวม 
สัญญาณออก สัญญาณฮอร์-ซิงก ์เวอร์-ซิงก ์และอีควอไลซิงพลัส์ 

1.9.1.7  ภาคฮอริซอนทอล (Horizontal Section)   

   ภาคฮอริซอนทอล    ทาํหนา้ที$ ผลิตสัญญาณฮอริซอลทอลมีความถี$ และเฟส 
ถูกตอ้ง ตามสัญญาณฮอร์-ซิงก ์และไดรั้บการขยายใหมี้กาํลงัเพิ$มขึ�น ป้อนให้แก่ 

−  ขดลวดเหทางแนวราบ (Horizontal Deflection Coil) หรือ ฮอร์-โยก้ เพื$อ
เกิดการบงัลาํอิเล็กตรอนของหลอดภาพ เพื$อสร้างเส้นกวาดทางแนวราบ 

−  หมอ้แปลงฟลายแบก็ เพื$อสร้างแรงดนักระแสตรง  และกระแสสลบั  ค่า 
ต่าง ๆ จ่ายใหแ้ก่หลอดรังสีแคโทด และภาคต่าง ๆ  

สัญญาณควบคุมดา้นเขา้ สัญญาณฮอร์-ซิงก ์
สัญญาณออก สัญญาณฮอริซอนทอล15.625 กิโลเฮิรตซ์ 

1.9.1.8  ภาคเวอร์ติคอล (Vertical Section)  

   ภาคเวอร์ติคอล ทาํหนา้ที$ ผลิตสัญญาณเวอร์ติคอลมีความถี$ และเฟสถูกตอ้ง 
ตรงกบัสัญญาณเวอร์ติคอลทริกพลัส์  และไดรั้บการขยายใหมี้กาํลงัเพิ$มขึ�น ป้อนใหแ้ก่ เวอร์-โยก้ เพื$อ 
การบงัคบัลาํอิเล็กตรอนจากขอบจอดา้นบนลงมาสู่ขอบจอดา้นล่าง และจากขอบจอดา้นล่างขึ�นสู่ขอบ 
จอดา้นบน ทาํใหเ้กิดการเรียงรายของเส้นกวาดทางแนวราบ จากขอบจอดา้นบน ลงสู่ขอบจอดา้นล่าง 
สะบดัขึ�นทาํใหเ้กิดราสเตอร์ (แสงสวา่ง) เตม็จอ 

สัญญาณควบคุมดา้นเขา้   สัญญาณเวอร์ติคอลทริกพลัส์   สร้างจากสัญญาณ 
เวอร์-ซิงก ์และสัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ 

สัญญาณออก สัญญาณเวอร์ติคอล 50 เฮิรตซ์ 
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1.9.1.9  ภาคจ่ายกาํลงั (Power Supply Section)    

ภาคจ่ายกาํลงั ทาํหนา้ที$  ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง  จ่ายเลี�ยงวงจร โดยมีแรงดนั 
คงที$ และกระแสไฟฟ้าเรียบสนิท     

แรงดนัเขา้ กระแสสลบั 220 โวลต ์หรือกระแสตรง 12 − 24 โวลต ์
แรงดนัออก กระแสตรง 110 โวลต ์113 โวลต ์127 โวลต ์14 โวลต ์และ 12 

โวลต ์
1.9.2  บลอ็กไดอะแกรมของเครื�องรับโทรทัศน์สี 

บล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์สี   แตกต่างจากโทรทศัน์ขาวดาํ  เพียงภาคลูมิแนนซ์ 
และโครมิแนนซ์ ภาคอาร์จีบี เอาตพ์ุต และหลอดภาพ  สามารถอธิบายหนา้ที$  และการทาํงาน ไดด้งันี�  
จากรูปที$ 1.34 

 
รูปที$ 1.34 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโทรทศัน์สี (Gulati, 2007, p. 10) 

1.9.2.1  ภาคลูมิแนนซ์และโครมิแนนซ์ (Luminance and Chrominance Section)  

ภาคลูมิแนนซ์ และโครมิแนนซ์ สามารถแยกอธิบาย ไดด้งันี�  :- 
−ภาคลูมิแนนซ์ ทาํหนา้ที$ขยายแรงดนัของสัญญาณลูมิแนนซ์หรือสัญญาณ 

วายใหเ้พิ$มขึ�น และเติมสัญญาณเวอร์-แบล็งกิง และฮอร์-แบล็งกิง  ลงในสัญญาณวาย เพื$อบงัคบัใหจ้อ 
ภาพมืดในช่วงเวอร์-รีเทรซ  และฮอร์-รีเทรซ   ไม่ใหเ้ห็นเส้นสะบดักลบั   สัญญาณวายในรายการสี มี 
แบนดว์ดิท ์0-4 เมกะเฮิรตซ์  ส่วนรายการขาวดาํมีแบนด์วิดท ์0-5 เมกะเฮิรตซ์  เป็นสัญญาณใชใ้นการ 
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สร้างภาพขาวดาํ 
−ภาคโครมิแนนซ์  ทาํหนา้ที$ แยกเอาสัญญาณอาร์ − วาย  และบี − วาย ออก

จากสัญญาณโครมิแนนซ์  ตามกรรมวธีิของระบบพลั ไดส้ัญญาณอาร์ − วาย จี − วาย และบี − วาย และ
นาํสัญญาณวาย มารวมกบัสัญญาณอาร์ − วาย จี − วาย และบี − วายไดส้ัญญาณอาร์ จี และบีป้อนใหแ้ก่ 
ภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุต   

สัญญาณเขา้ สัญญาณโครมิแนนซ์รวม และสัญญาณวาย 
สัญญาณออก สัญญาณอาร์ จี และบี   

1.9.2.2  ภาคอาร์จีบีเอาต์พุตและหลอดรังสีแคโทดสี  

ภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุต และหลอดรังสีแคโทดสี สามารถแยกอธิบายไดด้งันี�  :- 
−ภาคอาร์จีบีเอาตพ์ุต (RGB Output Section)    ทาํหนา้ที$  ขยายแรงดนัของ 

สัญญาณอาร์ จี และบีใหมี้แรงดนัเพิ$มขึ�น ป้อนให้แก่ ขาแคโทดของหลอดภาพ 
 สัญญาณเขา้ สัญญาณอาร์ จี และบี      
 สัญญาณออก สัญญาณอาร์ จี และบี ใชส้ร้างภาพสี 

−หลอดรังสีแคโทดสี (Color Cathode Ray Tube)     ทาํหนา้ที$   เปลี$ยนจาก 
สัญญาณอาร์ จี และบีทางไฟฟ้า ใหเ้ป็นแสงสีแดง แสงสีเขียว  และแสงสีนํ�าเงิน  ซึ$ งเป็นแม่สีของแสง 
สามารถผสมสีทางแสงไดเ้ป็นแสงสีขาว สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีม่วง,สีแดง และสีนํ�าเงิน  ออกจอภาพ 
โดยลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ จี และบี  ในอตัราส่วนที$ถูกตอ้ง  และลาํอิเล็กตรอนตอ้ง ได ้
รับการกวาดที$ถูกตอ้งดว้ย 

1.10  สัญญาณคอมโพสิตวดิีโอหรือสัญญาณภาพรวม 

สัญญาณภาพรวม เป็นสัญญาณที$ใชใ้นการสร้างภาพสี และขาวดาํ  ประกอบดว้ยสัญญาณ
ดงัต่อไปนี�  และแสดงในรูปที$ 1.35 

1.10.1  สัญญาณวาย 

สัญญาณวาย มีช่วงเวลา 52 ไมโครวินาที (625 เส้น) เป็นสัญญาณที�ทาํหนา้ที� ควบ- 

คุมความสวา่งของภาพ  หรือการสร้างภาพขาวดาํ  การควบคุมปริมาณของอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรือง
แสง ถา้ปริมาณของอิเล็กตรอนเพิ$มขึ�นทาํใหส้ารเรืองแสงสวา่งเพิ$มขึ�นเป็นแสงขาว ถา้มีปริมาณลดลง  
เป็นแสงสีเทา จนถึงดาํ หรือไม่มีแสงสวา่ง (ที$กล่าวเป็นหลอดรังสีแคโทดขาวดาํ)  ในกรณีโทรทศัน์สี 
หลอดรังสีแคโทดสี  มีชุดปืนยงิอิเล็กตรอน 3 ชุด  ไดแ้ก่ ชุดปืนยงิอิเล็กตรอนอาร์ จี  และบี  การสร้าง
แสงขาว ตอ้งบงัคบัใหชุ้ดปืนยงิอิเล็กตรอนอาร์มีปริมาณอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงอาร์ 30% และ 
ชุดปืนยงิอิเล็กตรอนจี  มีปริมาณอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงจี 59%  และชุดปืนยงิอิเล็กตรอนบี  มี 
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ปริมาณอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสงบี 11%    จากรูปที$ 1.33   สัญญาณลูมิแนนซ์  มีลกัษณะเป็นขั�น 
บนัได  เป็นการสร้างภาพขาวดาํ 8 แถบ โดยควบคุมเกี$ยวกบัปริมาณอิเล็กตรอน ของปืนยงิอิเล็กตรอน 
อาร์ จี และบี เป็นภาพแถบขาวดาํมีความเขม้แตกต่างกนัตาม ลาํดบั เช่นแถบเหลืองมีความสวา่ง 80% 

 
รูปที$ 1.35 แสดงรายละเอียดของสัญญาณภาพรวม (Gulati, 2007, p. 36-39) 

แถบขาว  (White)  (W) =   0.3R + 0.59G + 0.11B     =    1         =    100% 

แถบเหลือง  (Yellow)   (Y) =   0.3R + 0.59G                  =    0.89      =     89% 

แถบฟ้า  (Cyan)  (C) =   0.59G + 0.11B               =    0.70       =    70% 

แถบเขียว  (Green)  (G) =   0.59G                             =    0.59       =    59% 

แถบม่วง  (Magenta)  (M) =   0.3R + 0.11B               =    0.41      =    41% 

แถบแดง  (Red)  (R) =   0.3R                           =    0.3        =    30% 

แถบนํ�าเงิน  (Blue)  (B) =   0.11B                        =   0.11       =    11% 

แถบดาํ  (Black)  (BLK) =   0                                    =    0           =    0% 

 
ถา้สังเกตจาํนวนเปอร์เซ็นต ์(%)  มาก   ทาํใหไ้ดภ้าพขาวมาก (100%)  และ 0%  เป็น

แถบดาํไม่มีแสงสวา่ง  ปริมาณของอิเล็กตรอนที$บอกเป็นเปอร์เซ็นต ์ หมายถึง ปริมาณทางไฟฟ้า ของ 
อิเล็กตรอนที$พุง่ชนสารเรืองแสง มีหน่วยเป็นไมโครแอมแปร์ หรือมิลลิแอมแปร์ 
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1.10.2  สัญญาณโครมิแนนซ์ 

สัญญาณโครมิแนนซ์ มีความถี$ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ ± 0.5 เมกะเฮิรตซ์ ระบบพลัซึ$ งใช ้
ในเมืองไทย สัญญาณโครมิแนนซ์   เป็นผลรวมทางเวกเตอร์ ระหวา่ง สัญญาณอาร์ − วายดีเอสบีเอสซี 
(R −Y DSBSC) กบัสัญญาณบี − วายดีเอสบีเอสซี (B −Y DSBSC) และมีสัญญาณ  ดงักล่าวเฉพาะราย 
การสีเท่านั�น โดยหนา้ที$ ของสัญญาณโครมิแนนซ์  เมื$อผา่นวงจรโครมิแนนซ์  หรือพลัดีโคด้เดอร์ ได้
สัญญาณอาร์ จี และบี  เพื$อใชบ้งัคบัชุดปืนยงิอิเล็กตรอนอาร์ จี และบี ทาํงาน มีอิเล็กตรอน พุง่ชนสาร
เรืองแสง ทาํใหเ้กิดการสร้างแสงสีต่าง ๆ 

1.10.3  สัญญาณเบิรสต์ 

 สัญญาณเบิรสต ์  ถูกฝากมาที$บ่าหลงัของสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ ประมาณ 8-10 ลูกคลื$น 
เพื$อใชเ้ป็นสัญญาณอา้งอิงในการดีมอดูเลตสัญญาณว ีและย ู มีสัญญาณเบิรสตเ์ฉพาะรายการสี และ
สัญญาณเบิรสต ์มีความถี$ 4.43 เมกะเฮิรตซ์ 

1.10.4  สัญญาณฮอร์-ซิงก์ 

              สัญญาณฮอร์-ซิงก ์  ตั�งอยูบ่นสัญญาณฮอร์-แบล็งกิง  ที$ระดบั 70%-100%  มีความถี$ 
 15625 เฮิรตซ์ (625 เส้น)  ฮอร์-ซิงก ์มีความกวา้งของพลัส์ 0.073H ประมาณ 4.7 ไมโครวนิาที มีความ
กวา้งของบ่าหนา้ (Front Porch) 0.023H ประมาณ 1.47 ไมโครวินาที และบ่าหลงั (Back Porch) 0.09H  
ประมาณ 5.76 ไมโครวนิาที  

              สัญญาณฮอร์-ซิงก ์ทาํหนา้ที$ควบคุมตาํแหน่งภาพทางแนวราบหรือควบคุมการสร้าง 
เส้นกวาดทางแนวราบของเครื$องรับโทรทศัน์ ให้เกิดขึ�นพร้อมกนั กบัสัญญาณดงักล่าวโดยการบงัคบั 
ใหว้งจรฮอริซอนทอลออสซิลเลเตอร์ ผลิตสัญญาณฮอริซอนทอลใหถู้กตอ้งทั�งความถี$ และเฟส ถา้ไม ่
มีสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ทาํใหเ้กิดอาการภาพลม้ หรือเลื$อนทางแนวราบได ้

1.10.5  สัญญาณเวอร์-ซิงก์และอคีวอไลซิงพลัส์  

              สัญญาณเวอร์-ซิงก ์และอีควอไลซิงพลัส์ อยูใ่นช่วงเวลาเวอร์-แบล็งกิง   ซึ$ งตอ้งมีอยู ่
ประจาํทุกฟิลด ์ใน 1 ภาพ  มีอยู ่2 ฟิลด ์(ฟิลดคี์$ และคู่)  สัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ มีอยู ่5 ลูกคลื$น แบ่ง 
ออกเป็น 2 ชุด คือบ่าหนา้ 5 ลูกคลื$น และบ่าหลงั 5 ลูกคลื$น ในช่วง 5 ลูกคลื$น มีความกวา้ง 2.5H  (160 
ไมโครวินาที) และสัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ 1 ลูกคลื$น มีความกวา้ง 32 ไมโครวนิาที ช่วงมีพลัส์ 2.35 
ไมโครวินาที 100± นาโนวนิาที สัญญาณเวอร์-ซิงก ์มี 5 ลูกคลื$นมีความกวา้ง 2.5 H (160ไมโครวนิาที) 
ใน 1 ลูกคลื$น   มีความกวา้ง 32 ไมโครวินาที    ช่วงเวลาของเวอร์-ซิงก ์  กวา้ง 4.7 ไมโครวนิาที 100±  
นาโนวินาที ดงันั�นช่วงเวลาเวอร์-ซิงก ์รวมกบัสัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ได ้7.5 H (480 ไมโครวินาที) 

              สัญญาณเวอร์-ซิงก ์ มีหนา้ที$ ควบคุมตาํแหน่งภาพทางแนวตั�ง  หรือควบคุมการเรียง 
รายเส้นกวาดทางแนวตั�ง ให้เกิดขึ�นตรง กบัการกระตุน้ของสัญญาณเวอร์ติคอล ใหถู้กตอ้งทางความถี$ 
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และเฟส เครื$องรับโทรทศัน์ขาดสัญญาณดงักล่าว ทาํใหเ้กิดภาพเลื$อนทางแนวตั�ง 
สัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ ทาํหนา้ที$รักษารูปร่างของสัญญาณเวอร์-ซิงกใ์หส้ามารถ 

คงรูปไดถู้กตอ้ง เมื$อผา่นวงจรอินทิเกรเตอร์ และช่วยในการกวาดแบบสอดแทรกเป็นไปโดยสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง โดยใชส้ัญญาณอีควอไลซิงพลัส์ และสัญญาณเวอร์-ซิงก ์ เป็นสัญญาณฮอร์-ซิงก ์ ในช่วงเวลา 
สัญญาณเวอร์ติคอลแบล็งกิง โดยป้อนใหแ้ก่ ภาคฮอริซอนทอล 

1.10.6  สัญญาณฮอร์-แบลง็กิง 

              สัญญาณฮอร์-แบล็งกิงกวา้ง 0.186 H (12 ไมโครวนิาที)  เป็นสัญญาณ ลบเส้นสะบดั 
กลบัทางแนวราบ โดยการบงัคบัใหชุ้ดปืนยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงาน ทาํใหจ้อภาพมืด มองไม่เห็นเส้น 
สะบดักลบั 

1.10.7  สัญญาณเวอร์-แบลง็กงิ 

สัญญาณเวอร์-แบล็งกิง  กวา้ง 25H (1.6 มิลลิวนิาที)    ทาํหนา้ที$  ลบเส้นสะบดักลบั 
ทางแนวตั�ง โดยบงัคบัใหชุ้ดปืนยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงาน สาเหตุที$ตอ้งมีการลบเส้นสะบดักลบั  เนื$อง 
จากการกวาดทางแนวราบ   เริ$มจากขอบจอดา้นซา้ยมือไปยงัขอบจอดา้นขวามือ   ช่วงนี�ลาํอิเล็กตรอน 
พุง่ชนสารเรืองแสง  เป็นเส้นกวาดที$มองเห็น  และเคลื$อนที$จากขอบดา้นขวา สะบดักลบัไปยงัขอบจอ
ดา้นซา้ยดงัเดิม ช่วงนี�ตอ้งไม่มีลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง โดยใชส้ัญญาณฮอร์-แบล็งกิง  บงัคบั 
ใหชุ้ดปืนยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงาน ส่วนการกวาดทางแนวตั�งเริ$มบงัคบัลาํอิเล็กตรอนจากขอบจอดา้น 
บนลงสู่ขอบจอดา้นล่าง   ช่วงนี� เห็นเส้นแสงเรียงราย จากขอบจอดา้นบน  และสะบดักลบัจากขอบจอ
ดา้นล่างขึ�นสู่ขอบจอดา้นบน ช่วงนี�ตอ้งมองไม่เห็นเส้นกวาดทางแนวราบ โดยการบงัคบัของสัญญาณ
เวอร์-แบล็งกิง ทาํใหชุ้ดปืนยงิอิเล็กตรอนหยดุทาํงาน 

สรุป 

เริ$มแรกประเทศไทยมีสถานีโทรทศัน์ ในระบบเอน็ทีเอสซี 525 เส้นรายการขาวดาํ ปัจจุบนั 
สถานีโทรทศัน์ใชร้ะบบพลับี 625 เส้น และรายการสี ซึ$ งเครื$องรับโทรทศัน์สี และขาวดาํ สามารถรับ 
ชมไดทุ้กสถานี  มีสถานีแม่ข่าย 6 สถานี  ไดแ้ก่ อ.ส.ม.ท. ช่อง 3  กองทพับกช่อง 5  กองทพับกช่อง 7 
อ.ส.ม.ท.ช่อง 9  ส.ท.ท.ช่อง 11 (NBT) และ (Thai BPS) ช่อง 26   

การมองเห็นของดวงตาแบ่งออกเป็น ทางตรง เช่น การมองเห็นดวงอาทิตย ์และโทรทศัน์ 
ฯลฯ ทางออม้ เช่น การอ่านหนงัสือ และการมองเห็นสุนขั ฯลฯ 

   ดวงตาของมนุษย ์มีเซลลรู์ปแท่ง ทาํหนา้ที$ รับความรู้สึกมืด หรือความสวา่ง   ส่วนเซลลรู์ป 
กรวย ทาํหนา้ที$ รับความรู้สึกของแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีนํ�าเงิน ซึ$ งเป็นแม่สีของแสง 

 หลอดภาพโทรทศัน์  เป็นหลอดสุญญากาศ  ที$ผลิตลาํอิเล็กตรอนพุง่ชนสารเรืองแสง  สวา่ง 
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เป็นจุดเล็ก ๆ โดยมีฮอร์-โยก้ บงัคบัลาํอิเล็กตรอนจากขอบจอภาพดา้นซา้ยไปยงัขอบจอดา้นขวา  และ 
สะบดักลบั  และมีเวอร์-โยก้  บงัคบัลาํอิเล็กตรอน จากขอบจอภาพดา้นบน  ลงสู่ขอบจอดา้นล่าง  และ 
สะบดักลบั ขาแคโทดมีสัญญาณภาพรวม ควบคุมปริมาณอิเล็กตรอน ในการสร้างภาพ 

โทรทศัน์ระบบ 625 เส้นและระบบ 525 เส้น มีการกวาดแบบสอดแทรก  จอมอนิเตอร์แบบ
หลอดรังสีแคโทดใชก้ารกวาดแบบกา้วหนา้  

การส่งสัญญาณโทรทศัน์   สัญญาณโทรทศัน์ดา้นภาพ  ไดรั้บการมอดูเลตแบบเอเอม็  ส่วน 
สัญญาณโทรทศัน์ดา้นเสียง ไดรั้บการมอดูเลตแบบเอฟเอ็ม โทรทศัน์ระบบ 625 เส้น แบนดว์ดิทก์วา้ง 
7 เมกะเฮิรตซ์  

การรับสัญญาณโทรทศัน์ โดยใชห้ลกัการซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ มีความถี$ปานกลางของภาพ 
38.9 เมกะเฮิรตซ์  และมีความถี$ปานกลางของเสียง 33.4 เมกะเฮิรตซ์ 
 

 
_______________________________ 
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