LED Backlight
เทคโนโลยีหล ังจอภาพทีต
่ อ
้ งทาความเข้าใจให้ถก
ู ต้อง
จอภาพ LCD ที่มีวางจาหน่ายอยู่ในขณะนี ้ เรี ยกได้ ว่า
แทบจะไม่มีรุ่นใดที่ให้ แสงในฉากหลังด้ วยการใช้ หลอด CCFL อีก
แล้ ว เพราะหลังจากที่เทคโนโลยี LED ได้ รับการปรับปรุง
จนกระทัง่ สามารถนามาใช้ กบั จอภาพราคาถูกได้ จอภาพ LCD
ทังหลายในช่
้
วงหลายๆ ปี มานี ้ ไม่ว่าจะเป็ นจอภาพสาหรับเครื่ อง
เดสก์ทอปหรื อว่าโทรทัศน์ก็ล้วนแต่ผลิตออกมาโดยใช้ เทคโนโลยี
LED Backlight ทังนั
้ น้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ มนั ก็มีอะไรที่คณ
ุ
ต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ LED Backlight พอสมควร

ความแตกต่ างระหว่ าง LED Backlight แต่ ละชนิด
RGB-LED Backlight: โครงสร้ างพื ้นฐานของ LED
Backlight ชนิดนี ้จะให้ แสงได้ 3 สีคือ แดง เขียวและนา้ เงิน ทังนี
้ ้

ก็เพื่อให้ การแสดงเฉดสีของจอภาพทาได้ อย่างสมบูรณ์แบบที่สดุ
ดังนันจอภาพที
้
่ให้ แสงด้ วย LED ชนิดนี ้จึงเป็ นกลุม่ จอภาพ
สาหรับผู้ใช้ มืออาชีพที่ต้องการการแสดงผลที่มีคณ
ุ ภาพสูงจริงๆ
ซึ่งที่ผา่ นมาก็มีจอภาพ HP DreamColor LP2480zx และ Samsung XL30 เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ อย่างชัดเจน และแน่นอนว่า
ราคาของจอภาพที่ใช้ RGB-LED Backlight นี ้ก็สงู ตามคุณภาพด้ วย
W-LED Backlight: LED ชนิดนี ้ โดยปกติแล้ วจะให้ แสงสีฟา้ เพียงแต่จะมีการใช้ สารเรื องแสงสีเหลืองประกอบด้ วย ทังนี
้ ้

เพื่อให้ ได้ แสงที่เป็ นสีขาว และเป็ น LED Backlight ที่มีการใช้ งานแพร่หลายมากที่สดุ ในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตามลักษณะและ
รูปแบบการใช้ งานก็จะแตกต่างกันออกไปคือเป็ น Edge-LED หรื อ Direct-LED
Edge-LED จะถูกติดตังไว้
้ ที่บริเวณขอบ

จอภาพ โดยมีการใช้ เทคนิคการกระจายแสงเพื่อให้ ทงั ้
จอภาพได้ รับแสงอย่างทัว่ ถึง แต่การใช้ งานลักษณะนี ้
จะไม่สามารถควบคุมความสว่างของส่วนหนึ่งส่วนใด
ได้ เหมือนกับ Direct-LED นอกจากนันยั
้ งไม่ได้ ช่วยทาให้ จอภาพแสดงเฉดสีได้ มากนัก แต่ก็มีข้อดีคือมีราคาถูกและมีขนาดที่
กระทัดรัดมาก ดังนันจึ
้ งเป็ นที่นิยมมากสาหรับการนามาใช้ กบั จอภาพของโน้ ตบุ๊ก และจอภาพที่ต้องการออกแบบให้ มีความบาง
เป็ นพิเศษ รวมทังจอภาพส
้
าหรับเครื่ องเดสก์ทอปจานวนมากในปัจจุบนั ก็ให้ แสงด้ วยการใช้ W-LED ลักษณะนี ้

Direct-LED จะเป็ นการใช้ งานในลักษณะแนวราบโดยติดตังอยู
้ ่

ที่ด้านหลังพาเนลและให้ แสงโดยตรง โดยการให้ แสงลักษณะนี ้ถึงแม้ วา่ จะ
ไม่ได้ ช่วยทาให้ จอภาพแสดงเฉดสีได้ มากขึ ้นเหมือนกับ RGB-LED
Backlight แต่สามารถควบคุมความสว่างของ LED แต่ละส่วนได้ อย่าง
อิสระ ทาให้ การแสดงรายละเอียดส่วนมืดและส่วนสว่างของภาพมีความ
ชัดเจนมากขึ ้น หรื อช่วยทาให้ จอภาพมีคอนทราสต์แบบไดนามิกสูงขึ ้น ซึ่ง
ในปัจจุบนั สามารถพบได้ จากโทรทัศน์ LCD เป็ นส่วนใหญ่

ความแตกต่ างระหว่ าง LED Backlight แต่ ละชนิด
แม้ วา่ จะมีการกล่าวอ้ างว่าจอภาพที่ใช้ LED Backlight นันมี
้ ข้อดีมากมาย แต่ควรทาความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องว่า อะไรจริง
อะไรเท็จ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปรี ยบเทียบกับการให้ แสงในฉากหลังด้ วยการใช้ หลอด CCFL แบบเก่า
ความสามารถในการแสดงเฉดสี: โดยหลักการแล้ ว การแสดงสีสนั ของจอภาพจะถูกควบคุมโดยคุณลักษณะของ
ฟิ ลเตอร์ สีที่อยู่ใน LCD Matrix และแสงจาก Backlight ที่สง่ ผ่านเข้ ามา ซึ่งที่ผา่ นมาการใช้ หลอด CCFL เป็ น Backlight ของ
จอภาพจะแสดงเฉดสีครอบคลุมพื ้นที่สีตามมาตรฐาน NTSC ได้ ตงแต่
ั ้ 72% ถึง 102% แต่สาหรับ LED Backlight โดยเฉพาะใน
กรณีที่ใช้ RGB LED Backlight นันจะแสดงเฉดสี
้
ได้ อย่างคลอบคลุมมาก โดยจอภาพสามารถไล่สีได้ อย่างละเอียดและมีความ
อิ่มตัวสูงเป็ นพิเศษ ซึ่งในกรณีของพื ้นที่สีตามมาตรฐาน NTSC นันจะครอบคลุ
้
มพื ้นที่สีมากว่า 114% ส่วนจอภาพที่ใช้ W-LED
Backlight นันจะแสดงสี
้
สนั ได้ ไม่ตา่ งไปจาก CCFL เลยและความแตกต่างที่เกิดขึ ้นนันก็
้ เป็ นเรื่ องยากที่จะแยกออกด้ วยตาเปล่า

Color Gamut หรื อขอบเขตสีตามมาตรฐานปกติ ซึ่งด้ านขวาจะครอบคลุมพื ้นที่สี 72% NTST ส่วนภาพขวาจะเป็ นการ

ครอบคลุมพื ้นที่สี 114% ของจอภาพที่ใช้ RGB LED Backlight

ความถูกต้ องแม่ นยาของสี: การ
ถ่ายทอดสีสนั ของจอภาพไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิด
ของ Backlight ทังหมด
้
แต่ความถูกต้ องของ
สีที่จอภาพแสดงออกมาจะถูกกาหนดโดยการ
ตังค่
้ าที่ถกู ต้ องจากโรงงานผลิต และ
คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีพาเนลที่
นามาใช้ รวมทังระดั
้ บวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่
ภายในจอภาพด้ วย ดังนันประเด็
้
นเรื่ องการ
แสดงสีอย่างถูกต้ องแม่นยาของจอภาพจึง
แทบไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ LED Backlight
ของจอภาพเลย
อัตราคอนทราสต์ แบบคงที่: จอภาพที่ใช้ เทคโนโลยี LED Backlight จานวนมากมักจะระบุวา่ มีอตั ราคอนทราสต์สงู
มากซึ่งบางรุ่นอาจจะสูงถึง 20 ล้ านต่อ 1 หรื อมากกว่านัน้ ซึ่ง
ต้ องระวัง เนื่องจากค่าตัวเลขนี ้เป็ นอัตราคอนทราสต์ที่ได้ จาก
การใช้ เทคนิคพิเศษจาก Backlight ไม่ได้ เป็ นอัตราคอนท
ราสต์แบบคงที่ที่ได้ จากคุณลักษณะเฉพาะของ LCD Matrix
จริงๆ นัน่ คืออัตราคอนทราสต์แบบคงที่นี ้ จะกาหนดโดย
ระดับความโปร่งแสงของการปิ ดและเปิ ดของพิกเซลเท่านัน้
ไม่เกี่ยวข้ องกับ LED Backlight ที่ใช้ เลย
อัตราคอนทราสต์ แบบไดนามิก: เนื่องจาก LED
สามารถปิ ดเปิ ดได้ ทนั ที และทาได้ อย่างสมบูรณ์แบบมาก
ดังนันมั
้ นจึงทาให้ อตั ราคอนทราสต์แบบไดนามิก ซึ่งได้ จาก
การปรับความสว่างของ Backlight ให้ สอดคล้ องกับภาพที่
แสดงมีค่าสูงได้ ถึง 20 ล้ านต่อ 1 แต่ทว่าในการใช้ งานจริง
อย่างเช่นชมภาพยนตร์ มนั ก็ยงั ไม่สามารถแสดงภาพสีดาได้
ดาสนิทจริงๆ นัน่ หมายความว่า ภาพที่ได้ จากการใช้ งานจริง
ไม่ได้ มีความแตกต่างไปจากอัตราคอนทราสตร์ ขนาด
10,000:1 เลยหรื อแตกต่างไปจากการใช้ Backlight ที่เป็ นหลอด CCFL ด้ วย ดังนันระลึ
้ กไว้ เสมอว่า อัตราคอนทราสต์แบบได
นามิกคือตัวเลขทางการตลาด ที่ควรนามาเป็ นประเด็น เพราะมันไม่มีโอกาสเกิดขึ ้นในระหว่างการใช้ งานจริง

ความสว่ างที่สม่าเสมอทั่วทัง้ จอภาพ: จอภาพ
สาหรับเครื่ องเดสก์ทอปส่วนใหญ่ในปัจจุบนั นี ้จะใช้ LED
Backlight ด้ วยการติดตังไว้
้ ที่ขอบจอภาพและกระจายแสง
ให้ ทวั่ จอภาพด้ วยเทคนิคพิเศษ แต่อย่างไรก็การใช้ งาน
ลักษณะนี ้ก็ทาให้ ค่าความสว่างแต่ละส่วนของจอภาพมี
ความแตกต่างกัน โดยบริเวณขอบจอภาพซึ่งมี LED
Backlight ติดตังอยู
้ ่จะเป็ นบริเวณที่มีความสว่างมากที่สดุ ซึ่งนัน่ หมายความว่า การใช้ LED Backlight ไม่ได้ รับประกันว่าจอภาพ

จะมีความสว่างที่สม่าเสมอกันทัว่ ทังจอภาพ
้
ไม่ว่าจะซื ้อมาใหม่หรื อใช้ งานมาเป็ นเวลานานแล้ ว
ความพร้ อมในการใช้ งาน: ผู้ผลิตบางรายกล่าวว่า จอภาพที่ใช้ LED Backlight นันสามารถใช้
้
งานได้ ทนั ทีโดยไม่
จาเป็ นต้ องวอร์ มอัพให้ การทางานมีความคงที่แน่นอนเหมือนกับจอภาพที่ใช้ หลอดไฟ CCFL ซึ่งก็เป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ เพียงแต่ยงั หา
ข้ อสรุปไม่ได้ วา่ ข้ อดีนี ้มีความสาคัญหรื อเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ ทวั่ ไปจริงหรื อ ?
ขนาด: เนื่องจาก LED Backlight สามารถทาให้ มีขนาดเล็กและบางลง
ได้ ดังนันผู
้ ้ ผลิตจึงสามารถผลิตจอภาพที่มีความบางเป็ นพิเศษได้ ง่ายขึ ้น และ
สามารถพบการใช้ เทคโนโลยีนี ้กับจอภาพโน้ ตบุ๊กและโทรทัศน์ LCD ได้ เสมอ และ
จากความต้ องการจอภาพที่มีความบางเป็ นพิเศษมีมากขึ ้น ก็ทาให้ ผ้ ผู ลิต
พยายามลดขนาดของ LED ให้ เล็กลงไปอีก แต่อย่างไรก็ตามข้ อดีนี ้จะมีให้ เห็นเฉพาะ W-LED ที่เป็ นแบบ Edge เท่านัน้
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม: เนื่องจาก LED ไม่มีสารปรอทเหมือนกับหลอด CCFL ที่ใช้ กบั จอภาพรุ่นเก่าๆ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถรี ไซเคิลได้ ง่าย ดังนันจอภาพ
้
LCD ที่ใช้ LED Backlight ทังหลายจึ
้
งมาพร้ อมกับใบรับรองและมาตรฐานการรักษา
สิง่ แวดล้ อมมากมาย โดยเฉพาะการใช้ สารที่เป็ นพิษตามข้ อกาหนด RoHS
การใช้ พลังงาน: สิง่ นี ้เป็ นประโยชน์สาคัญที่ได้ รับจากการใช้ LED Backlight ในยุคปัจจุบนั เนื่องจาก LED Backlight
นันท
้ าให้ จอภาพใช้ พลังงานต่าลงมาก ซึ่งนัน่ ทาให้ ผ้ ใู ช้ ประหยัดเงินค่าไฟและลดปริ มาณการใช้ พลังานได้ มากขึ ้น ในขณะเดียวกั นก็
ช่วยลดปริมาณคาร์ บอนและลดโลกร้ อนไปพร้ อมๆ กันด้ วย ยกตัวอย่างเช่นจอภาพ BenQ G2420HBD ขนาด 24 นิ ้วซึ่งไม่ได้ ใช้
LED Backlight จะใช้ พลังงานประมาณ 49 วัตต์ จอภาพ BenQ G2420HBDL ซึ่งใช้ LED Backlight จะใช้ พลังงานเพียง 24
วัตต์เท่านัน้ นอกจากนันจอภาพของผู
้
้ ผลิตรายอื่นก็มีลกั ษณะคล้ ายๆ กันคือ การใช้ LED Backlight สามารถลดปริมาณการใช้
พลังงานลงได้ ตงแต่
ั ้ 35 ถึงเกือบ 50 เปอร์ เซ็นต์ทีเดียว
ไม่วา่ จอภาพที่ใช้ LED Backlight จะมีข้อดีอย่างไร หรื อว่าคากล่าวบางอย่างจะเป็ นสิง่ ไร้ ประโยชน์ แต่ทกุ วันนีเ้ ราก็หนี
จอภาพที่ใช้ LED ไปไม่พ้นโดยเฉพาะ W-LED Backlight ที่กาลังเป็ นเทรนด์และมีการใช้ งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั นี ้ และ
แน่นอนว่ามันจะยังคงเป็ นเช่นนี ้...อีกนาน

