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รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

Digital Television เป็นโทรทัศน์ที่
มีระบบการรับ – ส่งสัญญาณภาพและ
เสียงที่มีรูปแบบมาตรฐานพัฒนามาจาก
โทรทัศน์อนาล็อกมีระบบการส่ง
สัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอลคือ
ส่งข้อมูลเป็นบิต การส่งข้อมูลแบบนี้
สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบ
อนาล็อก เป็นการผสมคลื่นแบบ
COFDM โดยในหนึ่งช่องสัญญาณ
สามารถนามาส่งได้หลายๆรายการ
โทรทัศน์(Program) จึงเรียกได้อีกอย่าง
ว่าการแพร่กระจายคลื่นแบบหลากหลาย
รายการ(Multicasting) การส่งสัญญาณ
เป็นแบบดิจิตอลจึงทาให้ได้คุณภาพของ
ภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่น โทรทัศน์
ระบบ HDTV

สัญญาณโทรทัศน์สีในระบบต่าง ๆ ที่
ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลักการออกแบบคล้ายๆ
กั น คื อ การส่ ง โทรทั ศ น์ สี จ ะต้ อ งท าให้
เครื่องรับ โทรทัศน์ข าวดา และเครื่องรั บ
โทรทั ศ น์ สี รั บ สั ญ ญาณภาพได้ โดย
สั ญ ญาณที่ ส่ ง ออกอากาศจะต้ อ งเป็ น
สั ญญาณเดียวกัน ส่ ว นคุณภาพของภาพ
โทรทัศน์นั้นขึ้นอยู่กับข้อจากัดทางเทคนิค
การกาหนดภาพที่เหมาะสม มี ๒ ระบบ
หลักคือ ๒๕ ภาพ/วินาทีและ ๓๐ ภาพ/
วินาที สัญญาณโทรทัศน์สีในระบบอะนาล็
อกนี้ จ ะถู ก เปลี่ ย นเข้ า รหั ส เป็ น ระบบ
ดิจิตอลก่อนที่จะส่งเป็นสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล
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Digital Television

ภาพประกอบจาก Internet
Digital Television
เป็นโทรทัศน์ที่มีระบบการรับ – ส่งสัญญาณภาพและเสียงที่มีรูปแบบมาตรฐานพัฒนามาจากโทรทัศน์
อนาล็อกมีระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอลคือส่งข้อมูลเป็นบิต การส่งข้อมูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูล
ได้มากกว่าแบบอนาล็อก เป็นการผสมคลื่นแบบ COFDM โดยในหนึ่งช่องสัญญาณสามารถนามาส่งได้หลายๆ
รายการโทรทัศน์(Program) จึงเรียกได้อีกอย่างว่าการแพร่กระจายคลื่นแบบหลากหลายรายการ(Multicasting)
การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทาให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่น โทรทัศน์ระบบ HDTV
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สรุ ป สั ญญาณโทรทัศน์ สี ในระบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน นี้ห ลั กการออกแบบคล้ ายๆ กันคือ การส่ ง
โทรทัศน์สีจ ะต้องทาให้เครื่องรับ โทรทัศน์ขาวดา และเครื่องรับโทรทัศน์สี รับสัญญาณภาพได้ โดยสั ญญาณที่
ส่งออกอากาศจะต้องเป็นสัญญาณเดียวกัน ส่วนคุณภาพของภาพโทรทัศน์นั้นขึ้นอยู่กับข้อจากัดทางเทคนิค การ
กาหนดภาพที่เหมาะสม มี ๒ ระบบหลักคือ ๒๕ ภาพ/วินาทีและ ๓๐ ภาพ/วินาที สัญญาณโทรทัศน์สีในระบบอะ
นาล็อกนี้จะถูกเปลี่ยนเข้ารหัสเป็นระบบดิจิตอลก่อนที่จะส่งเป็นสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Digital Television ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Television และเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษา Digital Television ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ Digital Television มาปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง Digital Television ซึง่ เรียกได้อีกอย่างว่าการ
แพร่กระจายคลื่นแบบหลากหลายรายการ(Multicasting) การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทาให้ได้คุณภาพของ
ภาพและเสียงดีกว่าด้วย
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Television คือ สัญญาณโทรทัศน์สีในระบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลักการ
ออกแบบคล้ายๆ กันคือ การส่งโทรทัศน์สีจะต้องทาให้เครื่องรับโทรทัศน์ขาวดา และเครื่องรับโทรทัศน์สี รับ
สัญญาณภาพได้ โดยสัญญาณที่ส่งออกอากาศจะต้องเป็นสัญญาณเดียวกัน
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

