
หนวยท่ี ๓ 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโทรทัศนและวีดิทัศน 

 

๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโทรทัศน 
 
โทรทัศน คือ การสงกระจายเสียง พรอมท้ังภาพท่ีเคลื่อนไหวออกไปในรูปของสัญญาณ

โทรทัศน  ภาพท่ีเห็นเคลื่อนไหวติดตอกันบนจอเครื่องรับโทรทัศนนั้น ความจริงคือผลของการสงและ
การรับภาพหนึ่งภาพท่ีมีความแตกตางกันเล็กนอยในหลาย ๆ ภาพตอเนื่องกันไป ซ่ึงเปนหลักการ
เดียวกับการฉายภาพยนตรนั่นเอง    สัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ ซ่ึงเกิดจากไมโครโฟนและ
กลองโทรทัศนจะไดรับการขยายกําลัง  จนมีระดับสัญญาณสูงข้ึนพอสมควร แลวจึงมาเขาเครื่องสง
โทรทัศนเพ่ืออาศัยใหสัญญาณวิทยุเปนตัวพาหะออกอากาศดวยวิธีการทางไฟฟาท่ีเรียกวา 
Modulation สัญญาณท่ีสงมาถึงเครื่องรับโทรทัศน โดยการซอนเอาสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง
ไวในสัญญาณวิทยุท่ีกลาวนี้ เรียกวา สัญญาณโทรทัศน 

สัญญาณโทรทัศนที ่กระจายออกไปในอากาศจะมีความเขมมากในบริเวณที่อยู ใกล
สถานีโทรทัศน และจะออนกําลังลงเม่ือระยะทางไกลข้ึนตามลําดับ  ดังนั้นเครือ่งรับโทรทัศนที่อยูหาง
จากสถานีโทรทัศนระยะทางไกล ๆ จึงจําเปนตองใชเสาอากาศทีสู่ง เพือ่ใหรับสัญญาณโทรทัศนไดดี 
แลวตอสายสัญญาณไปยังเครือ่งรับโทรทัศน ทําใหรับภาพไดชัดเจนยิ่งขึน้  จากนัน้เครื่องรับโทรทัศน
จะรับสัญญาณโทรทัศน แลวแปลงสัญญาณโทรทัศนทั ้งภาพและเสียงใหเปนสัญญาณภาพและ
สัญญาณเสียงดวยวิธีการทางไฟฟา เรียกวา Demodulation ทําใหเปนภาพปรากฏบนจอหลอดภาพ 
และมีเสียงที่ลําโพง โดยเหมือนกับภาพและเสียงทีส่งในหองสงโทรทัศนทุกประการ (ศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา. ม.ป.ป. ๑) 

 
๑.๑.   ประวัตคิวามเปนมาของโทรทัศน 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๕ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการสงวิทยุโทรทัศนไดอยางสมบูรณเปน
ครั้งแรกของโลก ซ่ึงเปนการสงสัญญาณเสียงและภาพไปพรอม ๆ กัน ไปยังเครื่องรับภาพไดไกลถึง 
๓๐ ไมล    ตอมาจึงสามารถสงสัญญาณโทรทัศนไปตามสายเคเบิล (Cable) จากนิวยอรกถึงวอชิงตัน 
เปนระยะทาง ๒๘๐ ไมล 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๙  ประเทศอังกฤษไดมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนแหงแรกของโลก คือ 
สถานีโทรทัศนบีบีซี (British Broadcasting Corporation) 
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สําหรับประเทศไทย  จัดตั้งสถานีโทรทัศนข้ึนเปนครั้งแรก  ในป พ.ศ. ๒๔๙๕  คือ 
สถานวีทิยโุทรทัศนไทยทีว ี  ออกอากาศทางชอง ๔    ซ่ึงอยูท่ีบางขุนพรหม ในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม  โดยแพรภาพเปนครั้งแรกวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๔๙๘    ในขณะนั้นเปนโทรทัศนขาว – ดํา 
ตอมาเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๒๐ จึงไดเปลี่ยนเปนสถานีโทรทัศนชอง ๙ ขององคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย (อสมท.) 

ตอมาประเทศไทย ไดมีสถานีโทรทัศนชองอ่ืน ๆ จัดตั้งเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ัง
ปจจุบันมีสถานีโทรทัศนท้ังหมด ๖ ชอง ไดแก ชอง ๓ , ๕, ๗, ๙ , NBT (ชอง 11 เดิม)  และ ไทยทีวี 
(ITV เดิม) (ณรงค  สมพงษ. ๒๕๓๕ : ๒๔๓ , วสันต  อติศัพท. ๒๕๕๓ : ๒) 

 
๑.๒.   ระบบโทรทัศน 

การสงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน และการรับสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน จะตอง
เปนระบบเดียวกันจึงจะไดภาพและเสียงชัดเจนถูกตอง  ระบบการสงโทรทัศนในโลกมี หลายระบบ 
ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางกันในเรื่องระบบไฟฟาทีใ่ชในแตละประเทศ เชน ประเทศในทวีปยุโรปใช
ไฟฟา ๒๒๐ โวลท ๕๐ เฮิรตซ ในขณะทีป่ระเทศแถบทวีปอเมริกาใชไฟฟา ๑๑๐ โวลท ๖๐ เฮิรตซ 
และเนื่องจากจํานวนภาพท่ีสงตอวินาทีตองเปนครึ่งหนึ่งของ  
ความถ่ีไฟฟาเพ่ือใหไดภาพนิ่งท่ีสุด ทําใหจํานวนภาพตอวินาทีในการสงภาพไมเทากัน 

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ จํานวนเสนทีก่วาดภาพบนจอโทรทัศนก็มี การกําหนด
แตกตางกันออกไป มีทั้งระบบ ๕๒๕ เสน และ ๖๒๕ เสน ถาจํานวนเสนมากภาพที่ปรากฏบนจอรับ



Introduction to Film and Video 

หนวยท่ี ๓  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโทรทัศนและวีดิทัศน 

๓ 

 

[ Pipit Sitthisak I Visual Communication  Design I Poh Chang Academy of Arts] 

โทรทัศนก็จะมีรายละเอียดมากและมีความคมชัดมาก แตก็จะมีผลทําใหความกวางของชองสัญญาณก็
จะสูงข้ึน ทําใหการสงโทรทัศนไดนอยชองลงเม่ือมีความถ่ี จํากัด  

ปจจุบันระบบโทรทัศนสีในโลก แบงออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ คือ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๐ : ๘๘) 

๑.   ระบบ เอ็น ที เอส ซี (NTSC) 
๒.   ระบบพาล (PAL) 
๓.   ระบบเซก่ัม (SECAM)  

 

 
 

ภาพท่ี ๑  แผนท่ีแสดงระบบโทรทัศนสใีสโลก 
(upload.wikimedia.org) 

 
๑.๒.๑   ระบบเอ็น ที เอส ซี

คุณสมบตัิของระบบ NTSC คือ ๕๒๕ เสน  ๓๐ ภาพตอวินาที ยังแยกเปนระบบ
ยอยอีกคือ NTSC ๔.๔๓ MHz และ ๓.๕๘ MHz 

 (NTSC)    ยอมาจากคําวา National Television 
Standard Commitee  เปนระบบโทรทัศนระบบแรกของโลก  ซึ่งคิดคนขึ้นโดยคณะกรรมการ
สือ่สารรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา  ระบบนี ้ใชกันมากในอเมริกา  แคนาดา  ญี ่ปุ น  เกาหลี 
ฟลิปปนส ฯลฯ 

๑.๒.๒   ระบบพาล

คุณสมบตัิของระบบ PAL คือ ๖๒๕ เสน  ๒๕ ภาพตอวินาที   

 (PAL)  ยอมาจากคําวา Phase Alternate Line เปนระบบ
โทรทัศนท่ีชาวเยอรมันพัฒนาจากระบบ NTSC  ระบบนี้ใชกันมากในอังกฤษ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย 
ศรีลังกา ปากีสถาน และประเทศสวนใหญในยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และอาฟริกา 
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๑.๒.๓   ระบบเซกัม่

คุณสมบตัิของระบบ SECAM คือ ๖๒๕ เสน  ๒๕ ภาพตอวินาที   

 (SECAM)  ยอมาจากคําวา Sequential Couleur a Memoirs 
เปนระบบที่คิดคนโดยเฮนรี่ ดี ฟรานซ (Henri de France) ชาวฝรั่งเศส    ระบบนีใ้ชกันมากใน
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 

ระบบ 
กระแส 

ไฟฟาท่ีใช 
ระบบเสน 

จาํนวนภาพตอ 
๑ วินาที 

ประเทศท่ีใช 

NTSC ๑๑๐ โวลท ๕๒๕ เสน ๓๐ ภาพ ทวีปอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต พมา 
ฟลิปปนส และประเทศอ่ืน ๆ อีกกวา 
๓๐ ประเทศท่ัวโลก 

PAL ๒๒๐ โวลท ๖๒๕ เสน ๒๕ ภาพ เยอรมัน บราซิล ออสเตรเรีย จีน 
อังกฤษ เนเธอรแลนด มาเลเซีย ไทย 
สิงคโปร และประเทศอ่ืน ๆ  อีกกวา 
๕๐ ประเทศท่ัวโลก 

SECAM ๒๒๐ โวลท ๖๒๕ เสน ๒๕ ภาพ ฝรั่งเศส รัสเซีย เกาหลีเหนือ 
โปแลนด และประเทศอ่ืน ๆ อีกกวา 
๓๐ ประเทศท่ัวโลก 

ตารางท่ี 1  แสดงคุณสมบตัิของระบบโทรทัศนแตละระบบ 
 
๑.๓   ระบบการสงสัญญาณโทรทัศน มี 2 ระบบ คือ (ประทิน  คลายนาค. 2545 : 30) 

๑.๓.๑   ระบบ VHF
เปนระบบท่ีมียานความถ่ีระหวาง 30 – 300 เมกะเฮิรตซ (MHz) ใชสงสัญญาณ

โทรทัศนได 11 ชอง ไดแก แบงเปน 3 แบนด คือ 

 (Very High Frequency) 

แบนด 1  ชอง 2 – 4 ความถ่ี 47 – 68 MHz 
แบนด 2  ใชกับวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ความถ่ี 88 – 108 MHz 
แบนด 3  ชอง 5 – 12 ความถ่ี 174 – 230 MHz 

๑.๓.๒   ระบบ UHF
เปนระบบท่ีมียานความถ่ีระหวาง 300 – 3,000 เมกะเฮิรตซ (MHz) ใชสง

สัญญาณโทรทัศนได 49 ชอง  แบงเปน 2 แบนด คือ  

 (Ultra High Frequency) 

แบนด 4 ชอง 21 – 37 ความถ่ี 469 – 605 MHz 
แบนด 5 ชอง 38 – 69 ความถ่ี 606 – 861 MHz 
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๑.๔   ระบบการแพรภาพโทรทัศน 
ระบบการแพรภาพโทรทัศน แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ดังนี้ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540 : 27 - 28) 
๑.๔.๑   การแพรภาพดวยวัสดุบันทึกภาพ 

เปนการบันทึกรายการโทรทัศนลงวัสดุบันทึกภาพ มีทั ้งระบบแอนาลอก 
(Analog) ไดแก วิดีโอเทป  และระบบดิจิตอล (Digital) ไดแก วิดีโอซีดี (Video CD) ดีวีดี (DVD 
Video) ฯลฯ   เม่ือตองการจะชมภาพก็นําไปเลนกับเครื่องเลนอีกครั้งหนึ่ง 

 

VCD  
 

ภาพท่ี ๒   วัสดุบันทึกภาพแบบวิดีโอเทป VHS วิดีโอซีดี และดีวีดี  
(www.george-porter.com, www.elephants.com) 

 

 
ภาพท่ี ๓   เครื่องเลนเทป  VHSและเครื่องเลนวิดีโอซีดี ดีวีดี 

(www.avland.co.uk, www.nuworld.co.za) 

http://www.nuworld.co.za/�
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๑.๔.๒   การแพรภาพตามสายสัญญาณ  
โทรทัศนวงจรปด
เปนระบบการสงสัญญาณภาพและเสียงไปตามสายเคเบิลสูเครื่องรับโทรทัศนที่

ตั้งอยูตามจุดตาง ๆ ภายในหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา เชน หองเรียนรวม หองอบรมสัมมนา 
โรงเรียนกวดวิชา  หางสรรพสินคา ฯลฯ 

 (Close Circuit Television : CCTV)  

 

 
 

ภาพท่ี ๔   การใชโทรทัศนวงจรปดในโรงเรียน 
(CCTV.bexleyeducationfoundation.org) 
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ภาพท่ี ๕   การใชโทรทัศนวงจรปดในมหาวิทยาลัย 
(cvm.msu.edu) 

 
โทรทัศนทางสายเคเบิล (Cable Television : CTV) 
มักนิยมเรียกวา “เคเบิลทีวี”  เปนระบบการสงสัญญาณโทรทัศนทางสายเคเบิล

จากสถานีไปยังบานของกลุมผูชม โดยใชสาย Fiber Optic รวมกับ Coaxial และใชอุปกรณถอดรหัส
สัญญาณประกอบการรับชม เปนบริการแบบบอกรับสมาชิก  โดยคิดคาบริการจากสมาชิกเปนราย
เดือน  ซ่ึงผูใชบริการสวนใหญจะเปนแถบชานเมือง หรือไมก็เปนในเมืองตามตางจังหวัด เพราะเคเบิล
ทีวีนั้นใหภาพคมชัดกวาการใชเสาอากาศ และมีรายการใหดูมากมาย ดวยราคาท่ีไมแพงเกินไป 

๑)  ระบบทีวรีวม (Master Antenna Television : MATV)  เปน
ระบบท่ีมีสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศนชองตางๆ เพียงชุดเดียว แตกระจายสัญญาณภาพผานสาย
นําสัญญาณท่ีอยูภายในอาคาร ไปยังจุดรับชมตางๆ ในอาคารขนาดใหญไดเปนจํานวนหลายรอยจุด 
ระบบ MATV จะทําการขยายสัญญาณใหแรงข้ึนเปนชวง ๆ ทําใหสัญญาณปลายทางแรงพอท่ีจะทําให
เครื่องรับโทรทัศนรับสัญญาณไดชัดเจน นอกจากสัญญาณโทรทัศนแลว ยังสามารถรวมสัญญาณวิทยุ 
FM. สัญญาณวิดีโอ โทรทัศนวงจรปดหรือสัญญาณจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเขาไปในระบบ
โทรทัศนรวมไดอีกดวย สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับติดตั้งระบบทีวีรวม ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล 
อาคารท่ีมีจุดรับชมมาก ๆ อพารทเมนท คอนโดมิเนียม   
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ภาพท่ี ๖  ระบบทีวีรวม 
(www.ctesat.com) 

 
๒)   ระบบเสาอากาศโทรทัศนชุมชน (Community  Antenna 

Television System : CATV) บางทีเรียกวา “ระบบเคเบิลทีวีทองถิ่น”  เปนระบบทีมี่การติดตัง้
เสาอากาศขนาดใหญและสูงมาก ๆ ในชุมชน หรืออาจใชจานรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมเพื่อ
รับสัญญาณทีส่งออกอากาศ แลวสงกระจายสัญญาณภาพไปตามสายสัญญาณ (Cable) ใหกับบาน
ของสมาชิกอีกทอดหนึง่ จึงเหมาะสําหรับบริเวณทีร่ับสัญญาณตามปกติไมชัดเพียงพอ เชน บริเวณที่
อยูหางจากจุดสงสัญญาณโทรทัศนมาก ๆ   บริเวณท่ีมีภูเขาหรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ บัง หรืออยูในหุบเขา 
ระบบนี้มีขอดี คือ ทําใหไมตองติดเสาอากาศขนาดเล็กบนหลังคาบานแตละหลัง  และเปนการ
ประหยัดคาใชจายในการติดตั้ง ณ จุด ๆ เดียว สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการติดตัง้ระบบเคเบิลทีวีทองถิ่น 
(CATV) ไดแก จังหวัด อําเภอ เทศบาล ตําบล หมูบาน สถานทีที่มี่อาคารหลายหลัง  คอนโดมิเนียม รี
สอรท (สยามภณัฑ -  มาเก็ตติ้ง จํากัด.  2003 : http://www.siamphan.com/benefit.html) 

ปจจุบัน ผู ประกอบการเคเบิลทีวีทั ่วประเทศไดรวมตัวกันกอตั ้ง
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ.2536 มีสมาชิกซึง่เปนผูประกอบการ
เคเบิลทีวีรวม 250 บริษัท และครอบคลุมเครือขาย 500 สถานี ซ่ึงมีสมาชิกกวา 2,000,000 ครัวเรือน 
โดยมีอัตราคาบริการ ตัง้แต 250 บาท สําหรับเมืองเล็กๆ หรืออําเภอเล็กๆ มีจํานวนชอง 40 ชอง ใน

http://www.ctesat.com/�
http://www.siamphan.com/benefit.html�
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กรงุเทพและเมืองใหญ มี 2 ราคาคือ 350 บาท และ 450 บาท โดยมีชองใหบริการ 60 และ 80 ชอง 
ตามลําดับ เนื้อหารายการนําเสนอท้ังภาพยนตร การตูน วาไรตี้ เพลง กีฬา และ ขาว เปนรายการจาก
ตางประเทศและผลิตในประเทศ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2554 : 21 พฤษภาคม 2554) 

 

 
 

ภาพท่ี ๗   ระบบเสาอากาศโทรทัศนชุมชน (CATV) 
(www.linktionary.com) 

 
๓)   โทรทัศนบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ท  (Internet Broadcast 

System) เปนการสงสัญญาณโทรทัศนไปบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ท หรือทีเ่รียกกันวา Web TV 
ซ่ึงผูชมในประเทศและท่ัวโลก สามารถเปด Web Site เขามาชมรายการในลักษณะการถายทอดสดได
พรอมกัน และยังสามารถรับชมรายการแบบ On Demand ซ่ึงเปนการเขาไปรับชมรายการหลังจากท่ี
ออกอากาศไปแลว โดยเลือกหัวขอที่ตองการรับชมได        ดังนั้นผูรับชม (Receiver) จะตองใช
คอมพิวเตอรเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ทผานทางสายโทรศัพทแลวติดตอไปยังคอมพิวเตอรแม
ขายสําหรับใหบริการ (Media Service Server)  
ตัวอยาง โทรทัศนทางอินเตอรเน็ท เชน www.real.com, www.bbc.co.uk, 
www.windowsmedia.com (กิติศักดิ์  มรินทร. 2544 : 92 - 94) www.thaitvnetwork.com 
 

http://www.real.com/�
http://www.bbc.co.uk/�
http://www.windowsmedia.com/�
http://www.thaitvnetwork.com/�
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ภาพประกอบท่ี ๘   โทรทัศนบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ท Thai TV Network 
(www.thaitvnetwork.com) 

 
๑.๔.๓   การแพรภาพแบบไรสาย (Wireless Broadcasting) 

ระบบแพรภาพแบบวงจรเปด (Open Circuit TV)    เปนการแพรภาพ
ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนไปยังบานผูชม มี 2 ระบบ คือ 

๑)  ระบบ VHF (Very High Frequency)  เปนระบบทีแ่พรภาพ
โทรทัศนโดยใชคลื่นยานความถ่ี 30 - 300 MHz       สัญญาณท่ีสงเปนสัญญาณ Analog สงสัญญาณ
จากสถานีภาคพื้นดิน (Terrestrial Station) ไปไดไกลหลายรอยกิโลเมตร ผูชมรับสัญญาณดวยเสา
อากาศท่ัว ๆ ไป จัดเปนระบบเปดสาธารณะ หรือเรียกวา ฟรีทีวี (Free TV) ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 (ททบ. 5) ,สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 (ชอง 7 สี) โมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) 
และเอ็นบีที (ชอง 11 เดิม) 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.thaitvnetwork.com/�
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สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
 

 
 

โมเดิรนไนนทีวี เอ็นบีที 
 

ภาพท่ี ๙   สถานโีทรทัศนท่ีแพรภาพระบบ VHF 
 

๒)   ระบบ UHF (Ultra High Frequency)    เปนระบบท่ีแพรภาพ
โทรทัศนดวยสัญญาณ Analog ในยานความถ่ี 300 MHz ถึง 3 GHz เนื่องจากเปนสัญญาณท่ีมียาน
ความถ่ีสูงมาก ทําใหไมสามารถสงสัญญาณไดไกล จึงตองมีสถานีเครือขายการรับสัญญาณ ผูชมรับ
สัญญาณดวยเสาอากาศท่ัวไปได  ตัวอยางเชน สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 , สถานีโทรทัศนทีวี
ไทย (ชอง ITV เดิม)  

 

 
 

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนทีวีไทย 
 

ภาพท่ี ๑๐   สถานีโทรทัศนท่ีแพรภาพระบบ UHF 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
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ระบบโทรทัศนผานดาวเทียม (Television Via Satellite)   เปนการยิง
สัญญาณจากสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดินไปยังดาวเทียม และดาวเทียมจะทวนสัญญาณมาสูภาคพ้ืนดิน 
ทําใหพ้ืนท่ีการรับชมกวางขวางข้ึนตามจํานวนของสถานียอยท่ีรับสัญญาณจากดาวเทียม ท้ังนี้การ
รับชมจะตองอาศัยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมท่ีมีคุณสมบัติ
แตกตางกันไปตามแตรูปแบบการสงสัญญาณของแตละสถานี 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๑   ระบบโทรทัศนผานดาวเทียม (Television Via Satellite system) 
(www.toshiba.co.jp) 

 
โทรทัศนผานดาวเทียมในประเทศไทย มีระบบการสงสัญญาณผาน

ดาวเทียม 2 ยานความถ่ี ไดแก (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 2003 :  
http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0012.html) 

1) ยานความถี่  C Band      (ความถี่อยูท่ี 4-8 GHz ) แบงออกเปน
ความถี่ยาน C Band Analog ไดแกชอง เอ็มวีทีวี (MVTV) CNN, BBC, ESPN, Star TV และความถี่
ยาน C Band Digital ไดแกชอง Thai TV Global Network   

รูปลักษณของจานรับสัญญาณดาวเทียม ยาน C-band จะมีลักษณะ
เปนจานตะแกรงโปรงสีดําขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางสูงกวา 1.5 เมตรขึน้ไป มีขอดีอยูตรงที ่ปรับ
คลื่นความถ่ีรับชมรายการผานดาวเทียมไดหลายรอยชองท่ัวโลกฟรี และมีความยาวคลื่นยาวกวา เม็ด
ฝน ดังนั้นเวลา "ฝนตก" จะยังคงรับชมไดตามปกติ จึงมีโอกาสนอยมากท่ีสัญญาณจะขาดหายไป 

2) ยานความถี่ KU Band (ความถ่ีอยูท่ี 12-18 GHz )  แบงออกเปน
ความถี่ยาน KU Band Analog ไดแก ชอง 7  และความถี่ยาน KU Band Digital ไดแกชอง UBC, 
ETV, TGN, และสถานีการศึกษาผานดาวเทียมไทยคม (ดแีอลทีวี : DLTV), เอ็นบีที , เอ็มวีทีวี , พีทีวี , 
เอเอสทีวี , เท็น ทีว ี, ทีโอทีวี , เอฟเอ็มทีวี , มงคล แชนแนล   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1�
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รูปลักษณของจานรับสัญญาณดาวเทียม ยาน Ku-band จะเปนจาน
ทึบ ขนาดเล็กกะทัดรัด เสนผานศูนยกลาง 60-80 เซนติเมตร โดยประมาณ น้ําหนักเบา Ku-band จะ
มีความเขมมากกวา แตรับชมรายการผานดาวเทียมไดเฉพาะแบบจําเพาะเจาะจงตามผูใหบริการตั้งไว
ถาตองการชมรายการบางประเภทเพิม่เติมตองจายเงิน สั่งซื้อ นอกจากนี้ ความถีย่าน Ku-band มี
ความยาวคลื่นเทากับเม็ดฝน อีกทั้งเปนคลื่นความถี่สูงสงผลใหคลื่นทะลุผานเม็ดฝนยามฝนตกไมได
เม่ือฝนตกหนัก สัญญาณภาพก็จะขาดๆ หายๆ ไปจากหนาจอโทรทัศน 

  

 

 
 

ภาพท่ี ๑๒ โทรทัศนผานดาวเทียมยานความถ่ี KU Band 
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๑.๕   ประเภทของเครือ่งรบัภาพ 
เครื่องรับภาพ หรือจอรับภาพ  เปนเครื่องท่ีทําใหเกิดภาพโทรทัศน โดยแปลงสัญญาณ

แมเหล็กไฟฟาเปนสัญญาณแสง เพ่ือนําเสนอทางจอรับภาพอีกครั้งหนึ่ง 
จอรับภาพ แบงออกเปน 5 ประเภท แยกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540 : 16 – 18) 
๑.๕.๑   จอรับภาพท่ีรับสัญญาณภาพอยางเดียว มี 3 ประเภท คือ 

๑)  จอรับภาพแบบรับสัญญาณภาพอยางเดียว (Monitor) 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๓   วิดีโอ มอนิเตอร (Video Monitor) 
(www.creativevideo.co.uk) 

๒)   จอรับภาพแบบรับไดท้ังสัญญาณภาพและสัญญาณโทรทัศน 
(Monitor/Receiver) 

 
 

ภาพท่ี ๑๔   จอรับภาพแบบรับไดท้ังสัญญาณภาพและสัญญาณโทรทัศน 
(www.jvc-victor.co.jp) 
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๓)   จอคอมพิวเตอร  
 

 
 

ภาพท่ี ๑๕   จอคอมพิวเตอรแบบ CRT และ แบบ Plasma 
(www.batterycanada.com, www.plasma.com) 

 
 

๑.๕.๒   จอรับภาพท่ีรับไดท้ังสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง 
๑)   เครื่องรับโทรทัศน (TV Receiver) 

 
 

ภาพท่ี ๑๖   เครื่องรับโทรทัศนแบบ CRT และแบบ LCD 
(www.techdepot.com, www.root-computers.cz) 

 

http://www.batterycanada.com/�
http://www.plasma.com/�
http://www.techdepot.com/�
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ภาพท่ี ๑๗   เครื่องรับโทรทัศนแบบ LED 
(http://gzyhie168.en.made-in-china.com/offer/bqzmhQXxvHWf/Sell-26-Inch-LED-TV-

YH-26EHDL11N-.html) 
 

๒)   เครื่องฉายสัญญาณภาพ (Video Projector) 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๘   เครื่องฉายสัญญาณภาพ (Video Projector) 
(www.images.amazon.com) 

  



Introduction to Film and Video 

หนวยท่ี ๓  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโทรทัศนและวีดิทัศน 

๑๗ 

 

[ Pipit Sitthisak I Visual Communication  Design I Poh Chang Academy of Arts] 

1.2.2   ประเภทของรายการโทรทัศน 
ประเภทของรายการโทรทัศน  แบงตามวธิีการนําเสนอรายการ (Presentation) 

ไดดังนี ้ (สุพัฒตรา  ลิมปะพันธ. ม.ป.ป. : 32 , อรนุช  เลิศจรรยารักษ. 2541 : 41) (The 
History of Film & Television จากเว็บไซต High-Tech Productions  
http://th.wikipedia.org 18 พ.ค. 2550) 

1)  ละครโทรทัศน  เปนรายการแสดงที่นําเอาบทบาทการแสดงเทคนคิการถาย
ทํา การตดัตอ แสง เสียง และสภาพแวดลอมตาง ๆ มาผสมผสานเขาดวยกนัเปนเรือ่งราว เชน 
ละครหลังขาว, ละครซทิคอม เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 20   รายการละคร เรื่องแดจังกึม 
(www.tv3.com) 

 

http://www.high-techproductions.com/historyoftelevision.htm�
http://www.high-techproductions.com/historyoftelevision.htm�
http://www.high-techproductions.com/�
http://th.wikipedia.org/�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit�
http://www.tv3.com/�
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ภาพที่ 21  รายการละคร เรื่องสุดแดนหัวใจ 
(www.tv3.com) 

 
2)  ภาพยนตรการตนู  

- ในตางประเทศ เชน SpongeBob SquarePants, The Adventures of 
Jimmy Neutron: Boy Genius เปนตน  

- ในประเทศไทยเชน ปงปอนด ดิ แอนเิมชั่น (ชอง 3) กานกลวย ผจญภัย 
(ชอง 7) โมเดิรนไนนการตูน (โมเดิรนไนนทีวี) ไอทวีีการตูนคลับ (ไอทวีี) 
เปนตน  

 
3)  มินซิีรีส หรือ ทวีีมวูีส  ในตางประเทศ เชน Family Ties, Sabrina, the 

Teenage Witch เปนตน   ในประเทศไทย เชน บางรกัซอย 9 (โมเดิรนไนนทีวี), เปนตอ (ชอง 
3), บานนี้มรีัก (โมเดิรนไนนทีวี), โคกคูนตระกูลไข (ชอง 5) ระเบดิเถดิเทิง (ชอง 5)  นัดกับนัด 
(โมเดิรนไนนทีวี), เทวดา สาธุ (ชอง 3) , วงศคาํเหลา (โมเดรินไนนทีวี)  เปนตน  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
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ภาพที่ 22 ทีวีมูวสี เรื่องซอยรักบางเกา 
(nanichan.diaryclub.com) 

 
4)  รายการมอบรางวัล 

- ในตางประเทศ เชน รางวัลออสการ, รางวัลแกรมมี,่ เอม็ทีวี วีดโีอ มิวสิก 
อวอรดส เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน รางวัลพระราชทานพระสุรัสวด,ี รางวลัเมขลา, 
รางวลัโทรทศันทองคํา, รางวัล ท็อป อวอรดส นาฏราช เปนตน  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5_%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
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ภาพที่ 23  รางวัลโทรทัศนทองคํา ประจําป 2549 ครั้งที่ 21 
(highlight.kapook.com) 

 
5)  รายการทอลคโชว (Talk Show) และรายการสัมภาษณ (Interview 

Program) เปนรายการที่มีผูสัมภาษณทําหนาที่ถามและมีผูถูกสัมภาษณทําหนาทีต่อบคําถาม
หรือใหความคดิเหน็      ซึ่งอาจมีภาพประกอบหรอืไมมกี็ได 

- ในตางประเทศ เชน Good Morning America, Larry King Live, The 
Oprah Winfrey Show เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน ราตรีสโมสร (ชอง 3), ที่นี่..หมอชิต (ชอง 7), ทูไนท 

โชว (ชอง ๓), ตีสิบ (ชอง 3), มหานคร (ชอง 7), เจาะใจ (ชอง 5) วูดดี๊ 

เกิดมาคุย วีไอพี (ชอง ๙) สุริวิภา เปนตน  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88..%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit�
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ภาพที่ 24   รายการปกิณกะ ตีสิบ 
(www.tv3.com) 

 
6)  รายการสนทนา (Discussion Program) เปนรายการท่ีผูออกอากาศตัง้แต 2 

คนขึน้ไปมาสนทนาพูดคุยกนัถึงเรื่องตาง ๆ     โดยไมจําเปนตองมีผูดาํเนนิรายการ  ใครจะพูด
กอน พูดหลัง หรือจะพูดเสรมิกันกไ็ด  ตามที่ผูออกรายการจะเห็นสมควร เชน คันปาก 

 
7)  รายการปกิณกะและรายการดนตรี (Variety and Musical) เปนรายการที่มี

วัตถุประสงคหลัก คือ การใหความบนัเทิงแกผูชม  แตอาจจะจัดในรูปแบบที่เปนสาระบนัเทิงก็
ได  คือ ใหทั้งความรูและความบันเทิง รายการประเภทนี้จะประกอบดวย ดนตร ีละคร ตลก 
การแขงขนัตอบปญหา การพูดคยุหรอืสัมภาษณ และการแสดงตาง ๆ  หลากหลายรปูแบบผสม
กัน เนื้อหากแ็ตกตางกนัไป เชน วูดดี้ เกิดมาคุย (โมเดรินไนนทีวี) 

 
8)  เรียลลิตี้โชว  

- ในตางประเทศ เชน อเมริกาส เนก็ซ ท็อป โมเดล, เซอรไวเวอร, อเมรกิัน 
ไอดอล เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน บิก๊ บราเธอร ไอทีว ีไทยแลนด (ไอทีวี), ทรู อะคาเด
มี แฟนเทเชีย (ทรวูิชั่นส), เดอะ สตาร คนฟาควาดาว (โมเดิรนไนนทวีี) 
เดอะเทรนเนอร (โมเดิรนไนนทีวี) ไทยแลนด กอ็ดทาเลน (ชอง 3) เปน
ตน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
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ภาพที่ 25  เรียลลิตี้โชว ทรู อะคาเดม ีแฟนเทเชีย 
(www.entertainclubs.com) 

 
9)  เกมโชว (Game Show), รายการแขงขนั (Contest), รายการอภิปราย 

(Panel), รายการตอบปญหา (Quiz Show)  เปนรายการบันเทิงเปนสวนใหญ  โดยใหผูชมทาง
บานหรือดารา นักรอง และศิลปนตาง ๆ มาเลนเกมแขงขันตามที่ผูจัดกาํหนดใหหรอืตอบปญหา
ตาง ๆ   

- ในตางประเทศ เชน Who Wants to Be a Millionaire, Wheel of 
Fortune, Jeopardy! เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน แฟนพันธุแท (ชอง 5), เกมวดัดวง (ชอง 5), เศรษฐี
ความรู (ไอทวีี), อัจฉริยะขามคืน (ชอง 3), ตูชอนเงิน (ชอง 5), เกม
ทศกัณฐ (โมเดรินไนนทีวี), กลองดาํ (ชอง 3) เกมปลดหนี ้(ชอง 7) เปน
ตน  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5_%28%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%29�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5_%28%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%29�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit�
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ภาพที่ 26   รายการแขงขนั (Contest) แฟนพันธุแท 
(www.buycoms.com) 

 

 
ภาพที่ 27   รายการแขงขนั (Contest) ตีบทแตก 

(www.tv3.com) 
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10)  รายการขาว (News)  

- ในตางประเทศ เชน The NewsHour with Jim Lehrer เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน โลกยามเชา (ชอง 3), เรือ่งเลาเชานี้ (ชอง 3), ไอทวีี
ฮอทนวิส (ไอทีวี), ยามเฝาแผนดนิ (เอเอสทวีี นวิส วัน), จมูกมด (ชอง 
7), สยามเชานี้ (ชอง 5) เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 28   รายการขาว โลกยามเชา 
(www.tv3.com) 

 

 
 

ภาพที่ 29   รายการขาว เรือ่งเลาเชานี ้
(www.tv3.com) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%94&action=edit�
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11)  รายการสารคดี (Documentary Program) เปนรายการทีน่ําเสนอ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับเรือ่งใดเรือ่งหนึง่  หรือใหความรู  ขอมูล  และเรือ่งราวเหตุการณทีเ่ปน
ประโยชนตอผูชม มุงเนนใหผูชมเกิดแรงบันดาลใจใหกระทําหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  

- ในประเทศไทย เชน ถงัความคดิ (โมเดรินไนนทีวี), สํารวจโลก (ชอง 5), 
แดนสนธยา (โมเดิรนไนนทีวี), จอโลก (โมเดิรนไนนทีวี)  กบนอกกะลา 

และ คนคนฅน (โมเดรินไนนทีวี)   เปนตน  

 

 
รายการกบนอกกะลา 

 
(http://blogger.mthai.com/saranair/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-
%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%
E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2) 
 

12)  สารคดีขาวทางโทรทัศน (Television news magazine) มีรูปแบบเหมือน
ขาวในนติยสาร แตมีรปูแบบเปนสารคดี  

- ในตางประเทศ เชน 60 Minutes, Primetime เปนตน  

- ในประเทศไทย เชน ถอดรหสั (ไอทวีี), จุดชนวนความคดิ (โมเดิรนไนน
ทีวี), ยอนรอย (ไอทวีี), ชั่วโมงโลกตะลึง (ไอทวีี) เปนตน  

 
13) รายการแนะนาํสินคา (Infomercial) เปนรายการทวีีทีม่ีจุดมุงหมายเพ่ือ

นําเสนอ และจําหนายสินคา  
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit�
http://blogger.mthai.com/saranair/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://blogger.mthai.com/saranair/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://blogger.mthai.com/saranair/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://blogger.mthai.com/saranair/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87&action=edit�
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