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สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

              อุปกรณแสดงผลถือไดวาเปนหนวยสุดทายของระบบ ที่ทําหนาที่ใน การแสดงผลลัพธ จากการประมวลผล ใหกับผูใช
อุปกรณแสดงผล จึงเปนสิ่งจําเปน สําหรับระบบทุกระบบเลยก็วาได ถาจะดูกนัจรงิๆ แลวอุปกรณแสดงผลมีมาตั้งแต สมัยยคุหิน
เลยก็วาไดโดยที่มนุษยหินจะใชผนังถํ้าในการแสดงภาพวาดหรือเขียนบนัทึกตางๆ เพื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ใหผูอ่ืนเขาใจ และ
ตอมาก็มีการพฒันาใหมีขนาดเล็กลงมาเพื่อสะดวกตอการพกพา จนเปนอุปกรณประเภทกระดานหรือกระดาษ เปนตน จนมาถึงยุค
อิเล็กทรอนิกส ที่มีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ซ่ึงนั้นคือจุดเริ่มตนของอุปกรณแสดงผล แตที่เรากําลังจะพูดถึงนี้จะเปนอุปกรณ
แสดงผลอิเล็กทรอนิกส โดยจะเริ่มคิดคนพฒันากันมาตั้งแตชวง ศตวรรษที่ 17 เร่ือยมา จะเปนดังนี ้

 
รูปท่ี 1 แสดงชวงเวลาการพฒันาของอุปกรณแสดงผล 

 



Cathode Ray Tube (CRT) 

1875 เร่ิมจาก Sir William Crookes ชาวอังกฤษ ไดทดลองใชการกระตุนดวยไฟฟา (Cathde Rays) 
กระทําตอกาซที่บรรจุอยูภายในหลอดสุญญากาศ และไดสังเกตการเบีย่งเบนของ Cathode Rays 
ดวยการใชสนามแมเหล็ก  

1896 Karl Ferdinand Braun ไดทดลองใชวิธีการเบี่ยงเบนจากสนามแมเหล็ก และใชสารฟลูออเรส
เซนต ที่ผิวหนาของจอภาพ เรียกไดวาเปน ตนกําเนดิของอุปกรณแสดงผลเลยก็วาได โดย
นํามาใชเปน เครื่องมือที่ใชวดัคาสัญญาณทางไฟฟา 

1922 Dr.Albert H. Taylor ไดสังเกตเหน็เรือเดินทะเล วิ่งผานเครื่องสงสัญญาณวิทยุและเครื่องรับ
สัญญาณ จะมสัีญญาณบางสวนสะทอนกลับมาที่เครื่องสงสัญญาณ โดยเรียกวา Radio Wave 
Echoes และในชวงเวลานี้ไดพัฒนาเปนระบบ RADAR (Radio Direction and Ranging) 

1923 Vladimir Zworykin ไดคนพบวามีการเปลีย่นแปลงภาพของแสงไปเปนสัญญาณทางไฟฟา ขณะ
ทดลองการแตกตัวในอิเล็กตรอนของแสง 

1926 J.L.Baird ชาวอังกฤษ ไดคนคิดพัฒนาสิ่งทีเ่ปนจุดเริ่มตนของโทรทัศน 
1927 ได Electronic TV โดย Philo T. Farnsworth ไดสาธิตระบบโทรทัศนวงจรปด และ Allen B. 

Dumont ไดพฒันา Picture Tube 
1928 CRT Picture Display รับสัญญาณภาพจากสถานีสงที่หางไกล 
1929 Zworykin รวมมือกับ RCA (Radio Corporation of America) พัฒนาระบบโทรทัศนขึ้นมาเพื่อ

ทางการคา โดย RCA ภายใตการบริหารงานที่มีความคิดที่กวางไกลของ David Sarnoff  
1939 เกิดการผลิต T.V. ออกสูทองตลาด เกิดระบบ TV ขึ้น(รับ-สงภาพขาว-ดาํ)  
1941 FCC กําหนดมาตรฐานยานการสงสัญญาณโทรทัศนที่ 525 เสน 
1948 พัฒนาเครื่องมอืวัดสัญญาณทางไฟฟาที่มีจอแสดงผลแบบ CRT เรียกวา Oscilloscope ในเชิง

พาณิชย  
1950 เกิดระบบโทรทัศนสี ใชมาตรฐาน FCC 
1951 มีการใช Shadow mask ในจอสี โดย Edward H. Herold 
1968 Sony Corporation(Tokyo) พฒันา CRT tube จอสี โดยปนอิเล็กตรอน 1 ตัวท่ีมีลําแสงเปน 3 ลํายิง

ไปที่ผิวจอที่ฉาบดวยสารฟอสเฟอร โดยใชเทคโนโลยีของ Aperture grill และ Striped ซ่ึงทําให
การแสดงผลของภาพมีเฉดสทีี่สูงและมีความคมชัดมากกวาเดิม เรยีกวา เทคโนโลยี Trinitron 
จนถึงปจจุบัน 

 

 



Flat Panel Display  

Light Emitting Diode (LED) 

1960 LED เร่ิมพัฒนาจากสารกึ่งตวันํา เมื่อไดรับแรงดันไฟฟาเขาไปที่ pn Junction จะทําใหเกิดการ
เรืองแสงขึ้น 

1962 LED ทําจากสารกึ่งตัวนํา จําพวก GaAsP (Gallium arsenide phosphide) คิดคนและพฒันาจาก
หองปฏิบัติการหลายแหง เชน Bell Lab., IBM, RCA Lab., HP และ Monsanto Chemical  

1966 Bell Lab. คนพบวิธีการปรบัคุณลักษณะการแสดงสีของสีเขียนออกมา โดยเติมแกส
ไนโตรเจนในสารกึ่งตัวนํา 

1968 LED Display ผลิตออกสูทองตลาดโดย Monsanto และ HP 
1970 LED ถูกนําไปใชในเครื่องคํานวณแบบพกพา เครื่องมือวดัแบบพกพาชนิดตางๆ  
1974 LED ถูกนําไปใชกับนาฬิกา 
ปจจุบัน LED นํามาใชในโทรทัศนขนาดใหญ เชน ในสนามกฬีาที่มีขนาด 30 - 60 ฟุต 

Plasma Display 

1915 เร่ิมพัฒนาและคิดคนจาก Neon Lamp ของ Georges Claude ชาวฝร่ังเศส ซ่ึงจะใชหลักการ Gas – 
Discharge ของ L.F. Weber 

1927 Bell Lab. ใชเทคโนโลยีของ Gas discharge ในระบบการแสดงภาพของโทรทัศน 
1950 มีการพัฒนา Nixie tube ลักษณะจะคลายกบัหลอดสุญญากาศที่มีการแสดงผลเปนเลขฐานสิบ (0-

9) 
1964 นักวจิัยของมหาวิทยาลัย Illinois แหงสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาระบบ AC driven memory display 

ซ่ึงเรียกไดวาเปนจอ Plasma display panel เปนครั้งแรก 
1970 พัฒนาระบบการแสดงผลแบบ Self-Scan display โดย Burroughs Corporation แตใน

ขณะเดียวกนับริษัท ฟูจิซึ (Fujitsu) ไดพฒันาระบบการแสดงผลแบบ Self-Shift display โดยลด
จํานวนวงจร circuit driver ลง 

DC Plasma Display พัฒนามาจาก Nixie tube ในชวงนี้ Dot Matrix Display พัฒนาในเชิงพาณิชย
มากขึ้น แสดงตัวอักษรไดดี ทําใหไดรับการตอบรับเปนอยางดี แตในระยะแรกอายุการใชงาน
คอนขางสั้น 

1971 พัฒนาออกมาเชิงพาณิชย โดยเรียกเปน DIGIVUE display มีอายุใชงานนานขึ้น 
1983 อเมริกากอตั้ง หนวยงานสําหรับวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีของ AC Plasma Display Panel ที่มี

ขนาด 1- 1.5 เมตร  



1989 NHK ของประเทศญี่ปุน พฒันา จอแบบ Plasma ใชในโทรทัศนขนาด 33 นิ้ว 
1990 พัฒนาสีของจอแบบ Plasma ใหมีสีมากขึ้น 

Electroluminescence EL 

1936 เกิดขึ้นในครั้งแรกโดย Georges Destriau คนพบปรากฏการณการเรืองแสงจากสนามไฟฟา 
1965 Sigmatron จาก Los Angeles วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี EL และไดออกมาในรูปของ thin-film 

dot matrix display 
1968 Sigmatron สราง Sunlight-readable numeric display 
1974 Sharp Corporation (ประเทศญี่ปุน) ไดพฒันา AC thin film EL display ที่มีอายุใชงานนาน และ

ความสวางชัดขึ้นกวาเดิม 
1978 Sharp Corporation ไดพัฒนาโทรทัศน สีเดียวที่ทํางานดวยสัญญาณภาพ (VIDEO) หลังจากนี้ 

ไดรับความสนใจ ไดเร่ิมพฒันาจริงจังใน US เพื่อผลิตออกมาเชิงพาณชิย  
1980 Sharp ประสบความสําเร็จในการผลิตในเชงิพาณิชย  

ทางยุโรปผลิตออกมาดวยระบบ Planar โดยใชรูปแบบ Thin-film EL panel  

บริษัท Cherry Electrical Product ผลิต DC powder EL display 

Vacuum Fluorescent Display (VFD) 

1967 เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Dr. T. Nakamura แหง Ise Electronics ซ่ึงใชเปน single-digit display ดวย
รูปรางที่แบน และบาง แตการแสดงผลคลายของ CRT โดยใชกําลังไฟฟาที่นอยกวา ใช Anode ที่
ทําดวยเซรามิคซึ่งถูกผนึกไวภายในหลอดแกว 

บริษัท NEC และ บริษัท Futaba ไดนําไปประยุกตใชเปนเครื่องคิดเลขหรือเครื่องคํานวณ และ
พัฒนาใหมีขนาดเล็กลง การแสดงผลไดหลาย digit แตกย็ังคงใชสารเซรามิค 

บริษัท Futaba ไดพัฒนาใหมกีารแสดงผลไดหลาย digit โดยใชแกวที่มีราคาถูกกวา จึงไดครอง
ตลาดมากที่สุด และบริษัทซัมซุง (เกาหลี) ไดนํามาประยกุตใชในทางดานเตาอบไมโครเวฟกับ 
Video Cassette Recorder (VCR) 

Liquid Crystal Display (LCD) 

1888 เร่ิมคนพบโดย Reinitzer  
1920- คนพบหลักการพื้นฐานของ LCD โดย Mauguin ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาผลกระทบของ 



1930 Electro-Optic  
1936 Marconi Wireless Telegraph Company ไดใชหลักการนี้ในการจด patent light value device 

แสดงผลดวย LCD 
1950 Westinghouse Research Laboratories ไดคนพบการนํา cholesteric liquid crystal ไปใชเปน

อุปกรณตรวจวัดอณุหภูม ิ
1960 คิดคนผลกระทบของสนามไฟฟา กับวัสดทุี่จะนําไปใชในงานดานนี ้
1962 มีเอกสารอางอิงเรื่อง “Molecular Structure and the Properties of Liquid Crystals” โดย Dr. 

Georges W Gray ทําใหความรูเร่ือง LCD เร่ิมแพรหลาย และเขามามีบทบาทมากขึ้น 
1963  Drs. Richard Williams and George Heilmeier แหง David Sarnoff Research Center คนหา

วิธีการประยกุตใช LCD 

เปนแนวคิดทีว่า “TV-on-a-wall” ทําใหเกดิความรูขึ้นมากมายจากการคนควา 
1969 RCA พัฒนาจอใหมีขนาดใหญขึ้น ที่เปนโทรทัศนแบบ LCD จนในทีสุ่ด 16 ปผานไปไดเหน็

กันในรูปแบบของ “point-of-purchase”  

James L. Fergason คนพบ “Twisted-Nematic (TN) field-effect LCD” เพื่อใหใชกับนาฬิกา 
เครื่องคิดเลข และโทรทัศน 

1969 ไดประยุกตไปใชในเครื่องมอืวัด นาฬิกาไฟฟา นาฬิกาแบบดิจิตอล สกอรบอรด ปายบนทาง
ดวน และคอมพิวเตอร 

1970-
1972 

เร่ิมมีการนํา VLSI (Very Large Scale Integration) มาประยุกตใชชวยในการ Driving และ 
Timekeeping Function 

1974 พัฒนานาฬิกาแบบ LCD digital เปนเครื่องแรกดวยการใช “Dynamic Scattering Effect” แตยัง
เปนการใชแรงดันไฟฟาที่สูง และมีมุมมองที่จํากัด 

1976 ในประเทศญีปุ่นประยกุตการใชงาน TN-LCD มาใชในเครื่องคิดเลข และนาฬกิา จนไดรับ
ความนิยมกันมากขึ้น 

ปจจุบัน - LCD แบบ DSTN หรือ Dual-Scan Twisted Nematic นั้นเปนจอ LCD แบบ Passive Matrix 

- LCD แบบ TFT หรือ Thin Film Transistor นั้นถูกพัฒนาเพื่อแกไขขอบกพรองของ จอ LCD 
แบบ DSTN โดยจอแบบ TFT นี้จะเปนแบบ Active Matrix 

Organic Light Emitting Diode OLED 

1996 เร่ิมครั้งแรกในทดลอง LED Polymer 
1997 Universal Display Corporation ประกาศถึงความกาวหนาในการพัฒนาจอภาพแบบงอได 



1998 ใชสารอินทรียในการสราง OLED สีเขียว 
2000 NEC, Samsung พัฒนา Organic บน Wireless Displays 
2001 Sony พัฒนาจอ OLED สีที่ใหญที่สุดขนาด 13 นิ้ว Resolution ขนาด 800x600 pixels 

Toshiba พัฒนาจอ OLED ใหมีสีถึง 260,000 สี เปนเจาแรก 
2002 OLED พัฒนาบนโทรศัพทมือถือ 
2003 พัฒนาสี OLED ใหมีสีเพิ่มขึน้บนอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ ,PDA 
2004 พัฒนาใหจอ OLED มีอายุใชงานไดนานถึง 50,000 ชม. 
2005 Samsung พัฒนาจอ OLED ใชในโทรทัศนขนาด 21 นิว้ 

Cathode Ray Tube (CRT) 
 

Cathode Ray Tube (CRT) – “จอซีอารที” หรือจอแสดงผลแบบหลอดภาพ 

 
รูปท่ี 2 แสดงสวนประกอบของจอภาพแบบซีอารที CRT  

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1897 โดย นักวทิยาศาสตรชาวเยอรมันชื่อ Karl Ferdinand Braun โดยพฒันาเปนเครื่องมือที่เรียกวา 
Oscilloscope ที่ใชเปนเครื่องวัดคาสัญญาณทางไฟฟา เร่ิมผลิตออกมาในเชิงพาณิชยคร้ังแรกในป ค.ศ. 1922 ในรูปแบบของ 
จอโทรทัศน จนถึงทุกวันนี ้ 
 
การทํางานของจอ CRT  
 
จะทํางานอยูภายในหลอดสุญญากาศ โดยภายในจะมี Heater Element (ไสหลอด) เมือ่มีกระแสไฟฟาไหลผาน จะเกดิความรอน
ขึ้น ทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรรอบนิวเคลียสของอะตอม ในโมเลกุลของกาซที่บรรจุอยูภายในหลอดภาพ แลวจึง
ถูกสนามไฟฟาจากแผนโลหะที่มีรูที่เจาะเอาไววางอยูดานหนา element นี้ ซ่ึงรับแรงดนัไฟฟาดวยแรงดันที่สูง (High Volts) ซ่ึง
จะทําใหเกดิการแตกตวัของ ion ของกาซเฉื่อย แลวเกิดการเรืองแสงเปนสีน้ําเงินขึ้นทีบ่ริเวณผวิหนาของจอภาพ อัน
เนื่องมาจากพลังงานของลําอิเล็กตรอนที่พุงไปตกกระทบผิวจอ โดยเราควบคุมขนาด และตําแหนงการตกกระทบของ



อิเล็กตรอนได ดวยการใชสนามแมเหล็กไฟฟา หรือใชสนามแมเหล็กคลอมที่ความกวางของหลอดภาพ ตอมาไดพัฒนาใหเพิ่ม
ความสามารถดานความคมชดั และความละเอียดของสี ดวยการใชปนอเิล็กตรอน (Electron Gun) พรอมทั้ง เพิ่มจํานวน
สนามแมเหล็กไฟฟาขึ้นที่บริเวณคอของหลอดภาพ เมื่อลําแสงอิเล็กตรอนพุงผานคอไปแลว จะถูกควบคุมดวยการกราดตรวจ 
(Scan) ลําแสงอิเล็กตรอนในการพุงไปตกกระทบผิวจอหลอดภาพ ณ.ตาํแหนงที่ตองการ ดวยการใชขดลวดแมเหล็กไฟฟาให
เบี่ยงเบนไปตามความตองการ หลังจากอิเล็กตรอนพุงไปตกบนผิวจอภาพ ที่มีการฉาบเคลือบผิวดวยสารฟอสฟอร (Phosphor – 
สารเคมีที่จะเรอืงแสงเมื่อมีอิเล็กตรอนมาตกกระทบ) ทําใหเกิดเปนจดุแสงที่สวางและมืดบนจอได  
 
สําหรับจอสี ลําของอิเล็กตรอนที่ยิงออกมากอนจะถึงฟอสฟอรจะตองผานสวนที่เรียกวา หนากาก (Shadow Mask) ซ่ึงแผน
โลหะมีรูอยูตามจุดของฟอสฟอร เมื่อทําหนาที่ชวยใหลําแสงอิเล็กตรอนมีความแมนยําสูงขึ้นแลว ระยะระหวางรูบนหนากาก 
(Shadow Mask) ก็คือ ระยะระหวางแตละจดุที่จะปรากฏบนจอดวย โดยเราจะเรียกวา dot pitch จอภาพที่มีระยะ dot pitch ต่ําจะ
มีความคมชัดสูงกวา แตละจุดบนจอภาพสี จะประกอบดวยฟอสฟอร 3 จุด คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน อยางละหนึ่งจดุ  
การยิงอิเล็กตรอนจะเริ่มจากมุมซายบนและไลไปตามแนวนอน เมื่อส้ินสุดจอก็จะกลบัไปเริ่มตนทีแ่ถวถัดไป ซ่ึงการยายแนว
อิเล็กตรอน จากทายแถวหนึง่ไปยังจดุเริ่มตนของแถวถดัไปนี้ เราเรยีกวา การกราดตรวจแบบแรสเตอร (Raster Scanning)  

 
รูปท่ี 3 แสดงภาพจอแบบ CRT  

จอ LCD (Liquid Crystal Display) 
 

Liquid Crystal Display (LCD) – ที่หลายๆคนเรียกวา “จอแอลซีดี” หรือจอภาพผลึกเหลว ที่เรียกผลึกเหลวกเ็พราะวา
สถานะของเจาผลึกเหลวนั้นอยูระวาง ของแข็งกับของเหลว  



 
รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบของจอ  

การทํางาน LCD 
 
เรามาคูโครงสรางของจอภาพแบบ LCD ทั่วๆ ไปกันกอน สวนประกอบหลัก ๆ ของจอภาพจะมีประมาณ 7 สวนดวยกัน 
ช้ันในสุดจะเปนหลอดฟลูออเรสเซน เพื่อทําหนาที่ใหแสงสวางออกมา (ดังนั้นบางทีจงึเรียกกนัวาเปนจอแบบ backlit คือให
แสงจากดานหลัง ซ่ึงตางจากจอ LCD ที่เราพบในอุปกรณขนาดเล็กทัว่ไป ที่มักจะเปนจอขาว-ดําที่ไมมีแหลงกําเนดิแสง แต
ใชแสงที่สองจากดานหนาจอเขาไปสะทอนที่ฉากหลังออกมา ซ่ึงไมสวางมากแตกป็ระหยัดไฟกวา เครื่องคิดเลขเล็ก ๆ 
นาฬิกา หรือแมแตคอมพิวเตอรขนาดเล็กบางรุน เชน palm ก็ยังใชจอแบนี้) ถัดมาเปนสวนของ diffuser หรือกระจกฝาที่ทํา
ใหแสงทีก่ระจายออกมามีความสวางสม่ําเสมอ สวนที่สามจะเปน polarizer ซ่ึงก็คือฟลเตอรชนิดหนึ่งที่ยอมใหคล่ืนแสงใน
แนวใดแนวหนึ่งผานได แตจะไมยอมใหคล่ืนแสงในอีกแนวหนึ่งผานไปได ซ่ึงสวนมากนิยมจะวางใหคล่ืนแสงในแนวนอน
ผานออกมาได ตอมาก็จะเปนชั้นของแกวหรือ glass substrate ซ่ึงทําหนาที่เปนฐานสําหรับขั้ว electrode (ขั้วไฟฟา) ช้ันนอก
ถัดออกมาอีกก็จะเปนชั้นของ liquid crystal หรือช้ันของผลึกเหลว โดยจะมีช้ันถัดมาเปนแผนแกวปดเอาไวเพื่อไมใหผลึก
เหลวไหลออกมาได สวนชั้นนอกสุดจะเปน polarizer อีกชั้นหนึ่งซึ่งนยิมวางใหทํามมุ 90 องศากับ polarizer ตัวแรก สวนถา
เปนจอสีก็จะมฟีลเตอรสี (แดง เขียว และน้ําเงิน) คั่นอยูกอนที่จะถึง polarizer ตัวนอกสดุ 
 
สวนการทํางานของจอภาพแบบนี ้จะเปนดังนี้ เร่ิมแรกแสงที่เปลงออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนจะสองผาน diffuser 
ออกมา แสงทีผ่านออกมานีจ้ะมีคล่ืนแสงกระจายอยูทกุทิศทุกทาง เมือ่นําแสงนี้มากระทบกับ polarize ตัว polarizer จะกรอง
ใหเหลือแตคล่ืนแสงในแนวนอนผานออกมาได เมื่อแสงผาน polarizer ออกมาแลวกจ็ะมาถึงชั้นของผลึกเหลว ซ่ึงจะถูก
กระตุน (charge) ดวยกระแสไฟจากขัว้ไฟฟาบน glass substrate ผลึกเหลวที่กระตุนดวยกระแสไฟฟาแลวจะเกิดการบิดตัว



ของโมเลกุล ซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับกระแสไฟฟาทีป่ลอยเขาไป โดยจดุที่ถูก charge มากที่สุดจะบิดตวัไดถึง 90 องศา 
เมื่อแสงผานชั้นของผลึกเหลวนี้แลวก็จะบดิตัวไปตาม โมเลกุลของผลึกเหลวดวย ตอมาเมื่อแสงเดนิทางมาถึง polarizer ตัว
นอกสุดซึ่งจะยอมใหเฉพาะคลื่นแสงในแนวตั้งเทานั้น ผานออกมาได คล่ืนแสงที่ถูกบิดตัวคามผลึกเหลวถึง 90 องศาก็จะผาน
ตัว polarizer ออกมาไดมากทีสุ่ดกลายเปนจดุสวางใหเรามองเห็น สวนคลื่นแสงที่ถูกบิดตัวนอยกจ็ะผานออกมาไดนอย ทํา
ใหเราเห็นเปนจุดที่มีความสวางนอย สวนคลื่นแสงสวนที่ไมถูกบิดตัวเลย ก็จะไมสามารถผาน polarizer ออกมาได ทําให
กลายเปนจุดมดืบนจอภาพ สวนถาเปนจอแบบ LCD สี กอนที่แสงจะมาถึง polarizer ตัวที่สองก็จะมีฟลเตอรสีทําใหแสงที่
ออกมานั้นมีสีตามฟลเตอรนั้นดวย  
 
 
Passive-Matrix LCD 
ในจอภาพแบบ passive-matrix การกระตุน charge แตละจุดบนจอจะทําโดยการตรวจกวาด (scan) หรือสงสัญญาณไปสราง
ภาพหรือควบคุมการบิดตัวตรงจุดนั้น ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เร่ิมจากจดุที่หนึง่ (คอลัมนที่ 1) ในแถวที่ 1, จุดที่สองใน
แถวที่ 1, จุดที่สาม... ไปเรื่อย ๆ แลววนกลบัมาจุดแทรกในแถวที่สอง.... ไปเรื่อย ๆ ตามลําดับจนกวาจะควบคุมทกุจุดบนจอ 
 
Super-Twisted Nematic (STN) 
จอภาพ passive matrix รุนใหม ๆ มักจะมกีลไกที่เรียกวา Super-Twisted Nematic หมายถึงโมเลกุลของผลึกเหลว (Nematic 
Modecule) จะมีการบิดตัวไดมากกวาปกติ เชน เบี่ยงเบนแสงไดถึง 180 หรือ 270 องศา (จากปกติที่เปน 90 องศา) ทําใหได
ภาพที่ดีขึ้น และไดพฒันาไปเปน Dual-scan STN ในปจจบุัน 
 
Active-Matrix LCD  
โครงสรางของจอภาพแบบ Active ที่ตางจากจอภาพแบบ Passive ก็คือในชั้นของ Glass substrate แทนที่จะเปนขั้วไฟฟา
ธรรมดาก็จะเปนทรานซิสเตอรที่สรางจากแผนฟลมบาง ๆ (ซ่ึงเปนที่มาของชื่อ TFT หรือ Thin Film Transistor) 
ทรานซิสเตอรเหลานี้ชวยทําใหการ charge ผลึกเหลวเปนไปอยางรวดเรว็และทีด่ียิ่งขึน้ 

 

รูปท่ี 5 แสดงภาพจอแบบ LCD 



Plasma Display – Light Emitting Diode (LED) 
 

การทํางานของ Plasma 
 
เปนจอภาพทีม่ีลักษณะแผนเรียบบาง พลาสมาเกิดขึ้นจากแกสที่แตกตวักลายเปนอิออน กับ อิเล็กตรอน (ประจุลบ) ใน
สภาวะปกต ิอะตอมของแกสเปนกลางทางไฟฟา มีจํานวนโปรตอน (ประจุบวก) เทากับจํานวน อิเล็กตรอน ทําใหประจุ
ไฟฟาสุทธิ ของอะตอมเปนศนูย และถาผานกระแสไฟฟา หรืออิเล็กตรอนอิสระเขาไปในแกส มันจะวิ่งเขาชนอะตอมของ
แกส ทําใหอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลยีส ของแกสหลุดออก อะตอมขาดความสมดุล มีประจุบวกมากกวาประจุลบ อยู
ในสภาวะอิออน อิเล็กตรอนอิสระจาก กระแสไฟฟาวิ่งเขาแทนที่อิเล็กตรอนที่หลุดออกไป เขาสูวงโคจรดานนอก และลด
ระดับเขาสูวงโคจรดานใน ปลดปลอยพลังงานออกมาเปนรูปของโฟตอน (พลังงานแสง) จอพลาสมาประกอบขึ้นจากเซล
ขนาดเล็กนับลานเซล ภายในเซลแตละเซลบรรจุแกสซีนอนหรือนีออน เซลทั้งหมดถูกแผนแกวทั้งสองประกบอยู มีเสน
อิเล็กโตรด เดนิอยูบนแผนแกว ขางลางแผนแกว เปนเลขที่อยูของขั้วไฟฟา ขั้วไฟฟาทั้งสองฝงของแผนแกวจะมลัีกษณะตัด
กัน(Cross) ดานบนเดนิเปนแนวนอน สวนดานลางเดนิอยูในแนวตั้งฉาก เมื่อจุดตดัของอิเล็กโตรดทั้งสองมีกระแสไฟฟา
ไหลผาน จะเกดิแรงดันไฟฟาระหวางจุดบน และจดุลาง กระแสไฟฟาสามารถไหลผานเซลนั้นได อะตอมของแกสในเซล 
จะปลดปลอยแสงอัลตราไวโอเล็ต ซ่ึงเปนแสงที่ตามองไมเห็น ดังนั้นภายในเซลจึงตองฉาบฟอสฟอรัส 1 เซลตอหนึ่งสี 1 
จุดแสง มี 3 เซล ประกอบดวย 3 สี เมื่อแสงอัลตราไวโอเลตกระทบเขากบัอะตอมของฟอสฟอรัส มนัจะกระตุนใหอะตอม
ของฟอสฟอร ปลดปลอยแสงที่ตามองเห็นออกมา 
 
การปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟาของเซลแตละเซล สามารถเปลี่ยนความเขมของสีแสงได  
 
ขอเดนของจอแบบพลาสมาคือคุณสามารถสรางจอใหมีขนาดใหญเทาไรก็ได เพราะจุดแสงแตละจดุไมขึ้นตอกนั ภาพที่ได
ออกมามีความสวางและคมชดัมาก มองจากมุมใดกไ็ด ความสวางไมลดลง และยังทําใหจอมีขนาดบางเหมือนกับนาํรูปภาพ
ไปแขวนไว 

 

รูปท่ี 7 แสดงภาพจอภาพแบบ Plasma 

Light Emitting Diode (LED) 



 

รูปท่ี 8 แสดงภาพสวนประกอบของจอแบบ LED 

การทํางานของ LED 
 
เปนอุปกรณจําพวกสารกึ่งตวันํา เมื่อจายไฟเขาไปในรูปของการ Forward bias จะมีอิเล็กตรอน และ hole ไหลผาน pn 
junction จากอเิล็กโทรด เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งมาพบ hole อิเล็กตรอนจะคายพลังงานออกจนถึงระดับต่ําพอที่จะเขาไปอยูในวง
โคจรรอบนิวเคลียส (อยูในรปูของโฟตอน คือจะเปลงแสงออกมา) สีของแสงที่ปรากฏขึ้นอยูกับสารอนินทรียที่ผสมในสาร
กึ่งตัวนาํ และออกมาใกลเคยีง แสงอุลตราไวโอเลต แสงที่มองเห็นได และแสงอินฟาเรด 
 
ปจจุบันนี้ LED สามารถนํามาพัฒนาเปนจอโทรทัศน ขนาดใหญ ตั้งแต 30 – 60 ฟุต และมีคุณสมบตัิที่สามารถเห็นได 
ขณะที่ตั้งอยูกลางแจง มีหลักการทํางานพืน้ฐานเหมือนกับทีวแีบบ CRT ที่เปล่ียนสัญญาณทางไฟฟาจากสายอากาศหรือ
จากเครื่องเลนวีดีโอเปนจุดแสงหนาจอ 
 
โทรทัศนขนาดใหญทีใ่ชหลอด LED สีแดง เขียว และน้ําเงิน แทนจุดแสง 1 จุด (1 โมดูล) ดังนัน้บน จอโทรทัศน 1 โมดูล 
เกิดจากหลอด LED อยางนอย 3 หลอด (สีแดง เขียว และน้ําเงิน) อยางไรก็ตาม 1 โมดูล อาจประกอบดวย หลอดมากกวา 3 
ดวงกไ็ด ขึ้นอยูกับผูออกแบบ ขนาดของ 1 โมดูล เพื่อจะไดภาพที่มีรายละเอียดชดัเจนจะตองใชหลอด LED เปนจํานวนนับ
แสนดวงเรียงกันเปนตาขาย ยกตวัอยางเชน ถาตองการภาพที่มีรายละเอียดของจดุ 640 x 480 ตองใชจุดแสงจํานวน 307200 
จุด นั่นก็หมายความวาตองใชหลอด LED อยางนอย 307200 x 3 = 921600 ดวง 

 



รูปท่ี 9 แสดงภาพจอภาพแบบ LED 

ตราบใดที่ยังมกีารคิดคนสิ่งใหมๆ เทคโนโลยีดานการแสดงผลก็ยังคงตองพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคตอาจจะไดเห็น 
OLED หรือ มีการใช Nano technology ที่เรียกวา Carbon nanotube มาใชในการผลิตอุปกรณแสดงผล กันมากขึ้น หรือ
แมแตอาจจะทาํให CRT ตองกลายเปนอดตีไปก็เปนได ถาคนเราไมเหน็ความสําคัญของ CRT แลว ซ่ึงนั่นก็หมายถึงวา 
CRT จะถูกแทนที่ดวย เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ใหมกวา ดีกวา และที่สําคัญตองถูกกวา 
ขอขอบคุณ วชิาการ.คอม      

 


