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ผู้เล่า
นายกิตติ

แย้มวิชา

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบ
คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีใน
ระบบต่างๆ มี ๓ ระบบ ได้แก่
ต่างๆ
๑. ระบบ NTSC
๑. ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีข้อดี คือ
๒. ระบบ PAL
สามารถมองเห็นภาพได้ ๓๐ ภาพ/วินาที
๓. ระบบ SECAM
(ระบบอื่นมองเห็นได้ ๒๕ ภาพ/วินาที)
ซึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์
ท าให้ ก ารสั่ น ไหวของภาพลดน้ อ ยลง ส่วนมากใช้ระบบ PAL
และเนื่ อ งจากสั ญ ญาณภาพ ใช้ ค วาม
กว้างของคลื่นสัญญาณน้อย ทาให้ภาพ
ถูก รบกวนน้ อย ภาพที่ ไ ด้รั บ จึง มี ความ
คมชัดมากขึ้น ส่ ว นข้อเสี ย นั้นเกิดจาก
การที่เส้นสแกนภาพมีจานวนน้อย หาก
ใช้ จ อภาพเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ที่ มี ข นาด
ใหญ่รับภาพจะทาให้รายละเอียดภาพมี
น้อย ดังนั้นภาพจึงขาดความคมชัดและ
ถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดา สัญญาณ
สีที่ความถี่ ๓.๕๘ MHz จะเกิดการ
รบกวนสัญญาณขาว-ดา ทาให้เกิดความ
ผิ ดเพี้ย นของสี วิ ธีแก้ ไข ต้องปรับ แก้ ที่
เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ภ าพเป็ น
ธรรมชาติ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วามสามารถ
เฉพาะตัวของผู้รับชมปรับแต่งสีให้ภาพ
ได้ดี
๒. ระบบ PAL
เป็ น ระบบที่ ใ ห้
รายละเอี ย ดของภาพสู ง ไม่ มี ค วาม
ผิ ดเพี้ย นของสี ภาพที่ได้เป็นธรรมชาติ
ความเข้มของภาพสูง (High Contrast)
ดีกว่าระบบ NTSC แต่มีข้อเสียคือภาพที่
มองเห็ น มี ค วามสั่ น ไหวมากกว่ า ระบบ
NTSC เนื่ องจากภาพที่มองเห็ น ๒๕
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ภาพ/วินาที ถูกรบกวนสัญญาณ ภาพสูง
สาเหตุเพราะมีความกว้างของสัญญาณ
ภาพมากกว่า (Higher Bandwidth)
ระบบ NTSC จุดอิ่มตัวความสว่างของสี
น้อย (reduce the color saturation)
ทาให้เห็นความสว่างของสีน้อยลง
๓. ระบบ SECAM เป็นระบบที่ไม่มีความ
ผิ ดเพี้ย นของสี รายละเอียดของภาพมี
คุ ณ ภาพสู ง เที ย บเท่ า กั น ระบบ PAL
ข้ อ เสี ย ภาพจะมี ก ารสั่ น ไหวเหมื อ น
ระบบ PAL ส่วนการตัดต่อภาพในระบบ
นี้ไม่สามารถทาได้ ซึ่งในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ส่วนมากใช้ระบบ PAL และเมื่อ
ผลิ ต เสร็ จ แล้ ว จึ ง เปลี่ ย นกลั บ ไปเป็ น
ระบบ SECAM แล้วจึงส่งออกอากาศ
แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ก ว้ า ง ข อ ง
คลื่ น สั ญ ญาณมี น้ อ ย จึ ง ท าให้ เ กิ ด คลื่ น
ค ว า ม ถี่ สั ญ ญ า ณ สี ร บ ก ว น ภ า พ
(Patterning Effects) จึงทาให้ภาพเกิด
มีสีรบกวนในขณะรับชมรายการได้
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คุ ณ ภาพของระบบโทรทั ศ น์ สี ใ นระบบ
ต่างๆ

ภาพประกอบจาก Internet
คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ
๑. ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีข้อดี คือ สามารถมองเห็นภาพได้ ๓๐ ภาพ/วินาที (ระบบอื่นมองเห็นได้ ๒๕ ภาพ/
วินาที) ทาให้การสั่นไหวของภาพลดน้อยลง และเนื่องจากสัญญาณภาพ ใช้ความกว้างของคลื่นสัญญาณน้อย ทาให้
ภาพถูกรบกวนน้อย ภาพที่ได้รับจึงมีความคมชัดมากขึ้น ส่วนข้อเสีย นั้นเกิดจากการที่เส้นสแกนภาพมีจานวนน้อย
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หากใช้จอภาพเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่รับภาพจะทาให้รายละเอียดภาพมีน้อย ดังนั้นภาพจึงขาดความ
คมชัดและถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดา สัญญาณสีที่ความถี่ ๓.๕๘ MHz จะเกิดการรบกวนสัญญาณขาว-ดา ทา
ให้ เกิดความผิ ดเพี้ย นของสี วิธีแก้ไข ต้องปรับแก้ที่เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อให้ ได้ภาพเป็นธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับชมปรับแต่งสีให้ภาพได้ดี
๒. ระบบ PAL เป็นระบบที่ให้รายละเอียดของภาพสูง ไม่มีความผิดเพี้ยนของสี ภาพที่ได้เป็นธรรมชาติ ความเข้ม
ของภาพสูง (High Contrast) ดีกว่าระบบ NTSC แต่มีข้อเสียคือภาพที่มองเห็นมีความสั่นไหวมากกว่าระบบ
NTSC เนื่องจากภาพที่ม องเห็น ๒๕ ภาพ/วินาที ถูกรบกวนสัญญาณ ภาพสูง สาเหตุเพราะมีความกว้างของ
สัญญาณภาพมากกว่า (Higher Bandwidth)ระบบ NTSC จุดอิ่มตัวความสว่างของสีน้อย (reduce the color
saturation) ทาให้เห็นความสว่างของสีน้อยลง
๓. ระบบ SECAM เป็นระบบที่ไม่มีความผิดเพี้ยนของสี รายละเอียดของภาพมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากันระบบ PAL
ข้อเสีย ภาพจะมีการสั่นไหวเหมือนระบบ PAL ส่วนการตัดต่อภาพในระบบนี้ไม่สามารถทาได้ ซึ่งในการผลิต
รายการโทรทัศน์ส่วนมากใช้ระบบ PAL และเมื่อผลิตเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบ SECAM แล้วจึงส่งออก
อากาศและเนื่ อ งจากความกว้ า งของคลื่ น สั ญ ญาณมี น้ อ ย จึ ง ท าให้ เ กิ ด คลื่ น ความถี่ สั ญ ญาณสี ร บกวนภาพ
(Patterning Effects) จึงทาให้ภาพเกิดมีสีรบกวนในขณะรับชมรายการได้
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับ คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ และเป็นประโยชน์ให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษา คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ ให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ มาปรับ
ใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ มี ๓ ระบบ
ได้แก่
๔. ระบบ NTSC
๕. ระบบ PAL
๖. ระบบ SECAM
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกัน ซึ่งในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ส่วนมากใช้ระบบ PAL
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

