
คือ อะไร ?
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HD ยอมาจากคำวา High-Definition เปนรูปแบบหร�อมาตรฐานใหมสำหรับการสงสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง

ในระดับ 720p/1080p/1080i ซ�่งใหภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูงกวาดีว�ดีทั่วไป ระบบการสงสัญญาณภาพแบบ HD 

ในระดับ 1080p จำเปนตองใชสายแบบ HDMI(High-Definition Multimedia Interface)เทานั้นคำศัพทที่เจอบอยในสลาก

ของอุปกรณที่มีสวนของการแสดงผล(monitoring)ที่เจอบอย 

จะสแกนเสนแบบฟนปลา ซ�่งหมายถึงจะสแกนเสนเลขคี่ คือ 1,3,5,7, จนถึงเสนสุดทายของเลขคี่กอน ตามดวยสแกนเลขคู

คือ 2,4,6,8, จนถึงเสนสุดทายของเลขคู เชน 1,3,5,7, - 1079 และ 2,4,6,8, - 1080 เร�ยกวา 1080i  ,1,3,5,7, - 719 และ

2,4,6,8, - 720 เร�ยกวา 720i เปนตนภาพที่ไดจะมีรอยตามขอบของโทรทัศนบาง เนื่องจากการสแกนทำงานแยกกัน 

ภาพจะสแกนดวยความไวสูงมาก เชน 1080i จะสแกนดวย 30 อัตราเฟรม[fps(Frame per second)] กลาวคือ ใน 1 ว�นาที

มีการแสดงภาพสามสิบภาพตอเนื่องดวยความรวดเร็ว ในระบบโทรทัศน(T.V.)ที่ออกอากาศดวยระบบเกา(Analog Signal)

จะเปน1080i เมื่อสแกนดวยความไว ตาของมนุษยจะแยกไมออก ตาของมนุษยจะแยกไดเมื่อต่ำกวา 25 fps ลงมาภาพ

จะเร�่มกระตุกหร�อขาดเปนชวงๆ  

จะสแกนเสนโทรทัศนจากบนลงลางรวดเดียวจบ คือ 1,2,3,4, จนถึงเสนสุดทาย เชน 1,2,3,4, - 1080

เร�ยกวา 1080p ,1,2,3,4, - 720 เร�ยกวา 720p เปนตน ภาพจะมีความคมชัดมาก  

ตัวยอดานหลัง(i/p)นั้นยอมาจาก 

1080i VS 1080p!

Interlaced scanning (i)/ non-progressive/non-interlaced 

Progressives scanning (p)

หลักการสแกนในภาพคือการาสแกนแนวนอนเทียบกับสถานการณจร�ง[3] 



แตการสแกนของ 1080p จะใช 60 fps ทำให 1080p มีความเร�ยบเนียน(smotheness)ของภาพสูงกวา 1080i

ซ�่งระบบโทรทัศนแบบออกอากาศเร�่มมี 1080p เปนการสงของระบบใหม(digital signal) และมีในกลองวงจรปดเชนกัน

การพัฒนาระบบของกลองวงจรปดจะคลายกับระบบโทรทัศนในบางสวนในสวนของคุณภาพ

แตขั้นตอนในการประมวลผลนั้นก็มีสวนสำคัญ ทำให 1080i และ 1080p แตกตางกันอยางมาก 1080p จะมีความชัดใน

การแสดงสูงกวา จ�งใชคำวา Full HD

Interlaced scanning[3]

Progressives scanning[3]
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Y

X

จำนวนเม็ดสีตอพื้นที่ของจอแสดงผล 

แกน X คือ จำนวนเม็ดสีแนวนอนตามความกวางจอ

แกนY คือ จำนวนเม็ดสีแนวตั้งตามความสูงของจอ

กรณีศึกษาที่คา 16:9  ในเสนสีฟาจะเปน HD1080[1]

480p = 338,000 pixels / frame (704 x 480)

720p = 922,000 pixels / frame (1280 x 720)

1080i =  1,037,000 pixels / field  or 2,074,000 pixels / frame (1920 x 1080 pixels interlaced)

1080p = 2,074,000 pixels / frame (1920 x 1080 pixels progressive)

พิกัดของความคมชัดที่จอแบบ 1080p อัตราสวนภาพ หร�อ อัตราสวนจอภาพ(aspect ratio)* 16:9 

จะมีพิกัดอยูภายใตอาณาเขต(zone)ของ 2,000,000 pixels / frame ซ�่งในภาพอาจจะเกิดจากการวัดคา
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คลาดเคลื่อนจากอุปกรณ แตคาจร�งมีคาอยูที่ 1080p = 2,074,000 pixels / frame  

คา pixel คือ จำนวนจ�ดของสีทั้งหมดในจอที่มาจากจำนวนจ�ดของแกน(แนวตั้งและแนวนอน)คูณกัน 

1920 x 1080 pixels ในจอมาตรฐานอัตราสวนจอ 16:9 

สวน 1080p = 2,074,000 pixels / frame คือ ”คาความคมชัด”ที่เกิดจากการประมวลผลแบบ progressive

ถึงแมจะมีใหเม็ดสีเทากัน 1080i และ 1080p จะมีเม็ดสีเทากัน คือ 1920 x 1080 pixels ในจอขนาดเทากัน

อัตราสวนลักษณะเทากัน

จะสังเกตไดชัดเจนวาจากกราฟคาความคมชัดที่สูงๆนั้นอาณาเขตจะลดลงเร�่อยๆ เนื่องจากขอจำกัด

ดังกลาวในสวนของเทคโนโลยี   

 

สรุป 

1.ระดับคาความละเอียดของภาพ(Resolution Level) ถูกกำหนดโดย pixels / frame ซ�่ง pixels / frame 

  ยิ่งมากภาพจะยิ่งชัดและละเอียด 

2.ความเนียนของภาพจะข�้นกับคา fps(frame per second) ยิ่งมีคาสูงภาพจะยิ่งเนียนมากข�้น

3.ตอใหคาความละเอียดของภาพ(Resolution Level) เทากัน แตขั้นตอนการประมวลผลของภาพตางกันก็ทำใหคุณภาพ

ตางกันไปดวย เชน 1080i และ 1080p

จำนวนเม็ดสีตอพื้นที่ของจอแสดงผลจากแหลงอื่น[2]

Y

X
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*อัตราสวนลักษณะ (aspect ratio) อาจเร�ยกวา อัตราสวนภาพ หร�อ อัตราสวนจอภาพ

โดยให คืออัตราสวนของความสูงตอความกวางหร�อความกวางตอความสูงของภาพโดยใหขนาดที่ใหญกวานำหนาเสมอ

โดยปกติทั่วไปขนาดหนาจอแสดงภาพ(ไมรวมกรอบนอก)เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีอัตราสวน ดานยาว:ดานกวาง

หร�อสูง = 16:9(หร�อเร�ยกเพียง 1.77:1 or 1.78:1) 

เสนทแยงมุมซ�่งใชเปนตัวบอกขนาดของจอจะมีคา =

ดังนั้นขนาดดานความยาวของจอภาพ = ขนาดจอx16/18.35755975 

และ ขนาดความยาวของตัวเคร�่อง = ความยาวของจอภาพ + ความกวางของกรอบจอทั้ง 2  ขาง

(แตละรุนมีขนาดตางกัน) 

เชน 

จอขนาด 32" ขนาดดานความยาวของจอภาพ = 32"x16/18.35755975 = 27.89041719" (708.4165966 mm.)

จอขนาด 42" ขนาดดานความยาวของจอภาพ = 42"x16/18.35755975 = 36.60617256" (929.796783  mm.)

จอขนาด 50" ขนาดดานความยาวของจอภาพ = 50"x16/18.35755975 = 43.57877686" (1,106.900932  mm.)

√16 2 2+  9  = √337  = 18.35755975   

อางอิง (reference)

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/1080p

[2] http://www.concordebattery.com/backgroundsexplained.php

[3] http://www.digitaltrends.com/home-theater/1080p-vs-1080i-whats-the-difference/
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