ชื่อ

:

นชท.เรื องศักดิ์ กระอ่อน, นชท.วีรนนท์ วงค์ชมภู, นชท.ศุภกร เสรพล
นชท.ศุภฤกษ์ พวงสมบัติ, นชท. อภิสิทธิ์ วิเศษศร, นชท.อดิศร เจริ ญผล

ชื่อเรื่ อง

:

จอแสดงผลขนาดใหญ่

สาขาวิชา

:

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึ กษา

:

จ่าสิ บเอก ธรรมรัตน์

ปี การศึกษา

:

2559

อยูร่ อง

บทคัดย่ อ
โครงงาน เรื่ อง Display LED จอยักษ์ มีจุดมุง่ หมายเพื่อการแสดงภาพของสื่ อให้มีสามารถ
ปรั บ ความความชัด เจน ความเข้ม ของแสงและสี ไ ด้ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การมองเห็ น ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการรับชมของผูร้ ับชมสื่ อนั้นๆ โดยนาจอโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 4 จอ มา
ประกอบบนผนังปูน แล้วติดตั้งเดินสายไฟเข้าจอโทรทัศน์ท้ งั 4 จอ พร้อมติดตั้งลาโพง 2 ตัว ไว้ท้ งั 2
ข้างของจอ จากนั้น นาสาย HDMI ต่อจากพอร์ ตการ์ ดจอ GTX 750 TI (ติดตั้งอยู่ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ) เข้าพอร์ ตจอโทรทัศน์ LED ทั้ง 4 จอ สุ ดท้ายติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยงโดยนาสาย 3.5
mm Jack Audio Cable มาต่อเข้ากับเครื่ องขยายเสี ยง และต่อเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
ในปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคนหมู่มาก จาเป็ นต้องใช้สื่อที่เป็ นรู ปภาพหรื อวิดีโอ
ประกอบแต่การที่จะนาเสนอในแต่ละครั้งนั้นจอแสดงผลอาจมีขนาดเล็กจึงต้องนาจอแสดงผลมา
เรี ยงต่อกันเพื่อให้ได้จอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสร้างจอภาพที่จะนาไปใช้งานต่างๆในโรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร
1.2.2 เพื่อสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในแผนกช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3 เพื่อศึกษาระบบแยกสัญญาณภาพ
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 รับสัญญาณ Input แบบAV หรื อ HDMI
1.3.2 ระยะในการมองเห็นประมาณ 10 เมตร
1.3.3 แสดงภาพได้แบบ 4 จอภาพและแบบ 1 จอภาพ
1.3.4 เป็ นจอแสดงผลแบบLED
1.4 นิยามศัพท์
1.4.1 LED คือ ไดโอดเปล่งแสง (Light-emitting diode หรื อย่อว่า LED) เป็ นอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนาอย่างหนึ่ ง จัดอยูใ่ นจาพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัส
ทางไฟฟ้ าในทิ ศทางไปข้างหน้า ปรากฏการณ์ น้ ี อยู่ในรู ปของ Electroluminescence สี ของแสงที่
เปล่งออกมา
1.4.2 สาย HDMI คือ ระบบการเชื่อมต่อ (สายสัญญาณและช่องต่อ) ภาพและเสี ยงแบบใหม่
ครับ ย่อมาจากคาว่าHigh Definition Multimedia Interface โดย HDMI จะเชื่ อมต่อทั้งสัญญาณภาพ
และเสี ยงระบบดิจิตอลไว้ในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ไม่ตอ้ งต่อหลายสายหลายเส้นให้ยงุ่ ยาก ให้
ความคมชัดของภาพ มีความละเอียด และให้เสี ยงที่สมบูรณ์แบบ HDMI ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
กับ พลาสม่าทีวี แอลซีดีทีวี TrueVisions HD Home Theatre เครื่ องเล่นดีวดี ี ฯลฯ
1.4.3 สายAV คือ สายสัญญาณภาพ ( Audio- Video) หรื อ RCA ( Radio Corporation
America ) ส่ วนมากใช้สีเหลืองเป็ นสายนาสัญญาณภาพ ที่รวมสัญญาณความสว่าง (Y=Luminance)
กับสัญญาณสี (C=Chrominance) มี 2 แบบ คือ RCA แจ็คที่หวั แจ็คตัวผูจ้ ะยาวยื่นออกมา และหัวอีก
แบบเรี ยกว่า BNC แจ็คตัวผูอ้ ยูด่ า้ นในและล็อคหัวได้ ส่ วน สายสี แดง-ขาว เป็ นสายสัญญาณเสี ยง
ขวาและซ้าย แบบอนาล็อก มาตรฐานทัว่ ไป สี ขาวจะใช้แทนสัญญาณข้างซ้าย ( L ) สี แดงจะใช้แทน
สัญญาณข้างขวา( R ) เป็ นสายสัญญาณวีดีโอคุณภาพต่า
1.4.4 จอLED คื อ จอที่ มี ระบบการฉายภาพด้วยหลอดไฟขนาดเล็ก ซึ่ งได้มี ก ารนา
เทคโนโลยีของหลอดไฟ LED ไปใช้กบั การทาเป็ นไฟท้ายรถของรถยนต์ชื่อดังอย่าง Honda อีกด้วย
โดยต้นกาเนิดของการใช้การฉายภาพแบบนี้ ก็คือ หลอด LED จะทาหน้าที่เป็ นตัวกาเนิ ดแสง และมี
ผลึ กคริ สตัลที่ เป็ นของแข็งกึ่ งเหลว 3 สี คือ สี แดง น้ าเงิ นและเขียว คอยบิ ดตัวกันเป็ นองศาและ
เพื่อให้แสงไฟจากหลอด LED ส่ องผ่านมาเพื่อทาให้ฉายออกไปเป็ นภาพสี สันที่สวยงามบนหน้าจอ
ได้นนั่ เอง
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1.4.5 การ์ ดแสดงผล หรื อ การ์ ดจอ (Video card หรื อ Display card) เป็ นอุปกรณ์ที่รับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการแสดงผลจากหน่ วยความจา มาคานวณและประมวลผล จากนั้นจึงส่ งข้อมูลใน
รู ปแบบสัญญาณเพื่อนาไปแสดงผลยังอุปกรณ์แสดงผล
1.4.6 ลาโพง (Loudspeaker, Speaker) เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าเชิงกลอย่างหนึ่ ง ทาหน้าที่แปลง
สัญญาณไฟฟ้ าให้เป็ นเสี ยง มีดว้ ยกันหลายแบบ คาว่า ลาโพงมักจะเรี ยกรวมกัน ทั้งดอกลาโพง หรื อ
ตัวขับ (Driver) และลาโพงทั้งตู ้ (Speaker system) ที่ประกอบด้วยลาโพงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับแบ่งย่านความถี่ (ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ก)
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ได้จอภาพที่สามารถนาไปใช้ในงานต่างๆใน โรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร
1.5.2 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในแผนกช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1.5.3 ได้จอภาพที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
1.5.4 ได้ชุดประกอบจอภาพที่เคลื่อนที่ได้
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