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OLED TV กับ QLED TV เลือกซื้อจอแบบไหนด ี
 

 
 

 QLED TV ได้ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลกครั้งแรกในงาน CES 2017 โดยทางซัมซุงเป็นผู้คิดค้นและ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อนี้ขึ้นมา ซึ่งเครื่องหมายการค้า QLED นั้นไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าของทาง
ซัมซุงเพียงผู้เดียว แต่ยังมีผู้ผลิตรายใหญ่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ทีร่่วมมือกับผู้ผลิตจากประเทศจีน 
อย่าง Hisense และ TCL หลังจากนั้นในงาน CES 2018 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เราจึงได้เห็น QLED TV เป็นหนึ่ง
ในไลน์สินค้ารุ่นใหม่ของยี่ห้อ TCL ส าหรับอุตสาหกรรมทีวีที่ผ่านมา OLED TV ได้รับการยกย่องจากบรรดา 
สื่อและนักวิจารณ์ทั่วโลก โดยมี LG เป็นเจ้าแรกที่น าเทคโนโลยีนี้มาน าเสนอตั้งแต่ปี 2017 หลังจากนั้น Sony 
ก็ได้น า OLED TV ของตัวเองเข้าสู่ตลาดเพ่ือลงแข่งกับเทคโนโลยี QLED TV เช่นกัน ดังนั้น จึงมีหลายคนสงสัย
ว่าระหว่างทีวี QLED กับ OLED นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือผู้ใช้งานจะได้เลือกซื้อให้
เหมาะสม บทความนี้มีค าตอบให้ท่าน 
 
QLED คืออะไร 
 QLED TV เป็นเพียงทีวี LED ที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทมาเพ่ิมประสิทธิภาพในส่วนของการ
แสดงผล อย่างไรก็ตามทางซัมซุงได้กล่าวว่า QLED TV เป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้น มันให้ความสว่างที่มากกว่า
เทคโนโลยีทีวีใด ๆ ในเวลานี้ มี black level ดีกว่า LED TV ทั่วไป และยังให้ภาพที่มีสีสันมากกว่าทีวีทั่วไป 
ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอท 
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 เทคโนโลยีควอนตัมดอทท าหน้าที่เหมือนกับตัวกรองแสงจาก LED แต่ให้ภาพที่มีความสว่างสดใส
มากกว่าเนื่องจากมันเป็นวัตถุเรืองแสงได้และมีความไวต่อแสง ในปัจจุบันมี LED TV หลายรุ่นที่ได้น าเทคโนโลยี
ควอนตัมดอทไปใช้เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับ Ultra HD Premium TV ของ Ultra HD 
Alliance ซัมซุงคิดว่ามันน่าจะช่วยลดความสับสนได้หากผู้ผลิตรายใหม่เริ่มเรียกเทคนิคนี้ว่า QLED TV ด้วย
เหตุผลก็คือ ต้องการแยกตัวออกมาจาก LED TV ทั่วไป เนื่องจาก Samsung ยังไม่มีแผนที่จะผลิต OLED TV 
ในขณะนี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งทาง Samsung เองก็ได้พัฒนา microLED TV ออกมาปะทะกับ OLED TV และจาก
ภาพของ microLED TV ที่ปรากฏในงาน CES 2018 ที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่า microLED  
มีศักยภาพในการแข่งขันกับ OLED ที่สูงพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับความสว่างและ
ระดับความเข้มของสีด า 
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 อย่างไรก็ดี QLED ไม่ใช่เทคโนโลยีการแสดงผลแบบ emissive เหมือนกับ plasma, OLED หรือ 
MicroLED เทคโนโลยีควอนตัมดอทไม่ได้ให้ก าเนิดสีออกมาให้เราเห็นได้โดยตรง มันจะกระจายอยู่บนแผ่นฟิล์ม
ที่ท าหน้าที่เกือบจะเป็นตัวกรองภายในแผง LED TV แสงไฟ LED แบล็คไลต์ที่ผ่านฟิล์มนี้จะถูกปรับให้เข้ากับ
อุณหภูมิสีที่เหมาะสม ท าให้ความสว่างและสีสันเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ถ้าควอนตัมดอทสร้างแสงให้เกิดขึ้นเอง 
QLED TV ก็อาจถูกเรียกว่า emissive display แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
 
QLED TV เหมาะกับการใช้งานแบบใด 
 1) ดูในห้องสว่างมาก เช่น ไม่มีผ้าม่านคุมแสงและห้องสว่างปกติ สู้ได้ทุกสภาพแสง และให้ค่าปริมาตร
สีหรือ Color Volume ที่สูงเร่งแสงสว่างมากสีก็ยังสดอยู่ 
 2) ห้องมืดสนิทหรือห้องแสงสลัวก็ยังใช้ได้ดี แม้โครงสร้างหลอดไฟแบล็คไลต์จะเป็น Edge LED หรือ 
Full LED ก็ดี แต่ก็ยังมีฟีเจอร์ Local Dimming ที่ช่วยเปิด-ปิด-หรี่ หลอดไฟเป็นโซน สามารถถ่ายทอดระดับ
ความด าอยู่ในเกณฑท์ีน่่าพอใจแต่ยังไม่ถึงข้ันด าสนิททั้งหมด 
 3) เล่นเกมคอนโซลและเกมคอมพิวเตอร์ได้ทุกรูปแบบ เปิดใช้งานได้ตลอดท้ังวัน  
 4) ต่อเป็นมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ เพราะเปิดภาพนิ่งหรือสไลด์โชว์ไว้นานแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเบิร์นอิน 
 
ข้อจ ากัดของ QLED TV 
 1) โครงสร้างพ้ืนฐานยังเป็นจอ LED LCD จึงต้องใช้หลอดไฟ LED Backlight ในการก าเนิดแสงสว่าง
ให้แต่ละเม็ดพิกเซล  
 2) มุมมองการรับชมกว้างขึ้นก็จริงแต่ก็ยังมีองศาที่จ ากัดอยู่ หากมองในมุมที่เฉียงมาก ๆ สีจะซีดลง
อย่างเห็นได้ชัน  
 3) อย่าไรก็ดี QLED รุ่นระดับสูงในปี 2019 มีการปรับปรุงให้มุมมองรับชมด้านข้างให้กว้างขึ้นจากเดิม
มาก แตส่ าหรับรุ่นเริ่มต้นมุมมองด้านข้างก็ยังจ ากัดเหมือนเดิม 
 
OLED คืออะไร 
 OLED ย่อมาจาก Organic Light-Emitting Diode หรือไดโอดที่เปล่งแสงได้ด้วยสารอินทรีย์เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า มันจึงถูกจัดอยู่ในประเภทจอภาพแบบ emissive display โดยทุก ๆ จุดพิกเซลบน
หน้าจอก็คือหลอด LED หนึ่งตัว ดังนั้น บนหน้าจอทีวีจึงเท่ากับมีหลอดไฟส่องสว่างได้เป็นล้านจุดและสามารถ
เปิด-ปิดตัวเองได้อย่างอิสระในทุก ๆ พ้ืนที่ของจอทีวี เมื่อหลอดไฟเหล่านั้นถูกสั่งให้ปิดสนิทมันจึงท าให้ภาพสี
ด ามีความด าสนิทอย่างแท้จริง ในขณะที่ QLED สามารถท าให้ตัวจอบางมากได้ OLED ก็ท าได้เช่นกัน อีกทั้ง 
OLED ยังสามารถท าให้บางมาก ๆ แล้วยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าได้อีกด้วย 
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OLED TV เหมาะกับการใช้งานแบบใด 
 1) ต้องการคุณภาพของภาพแบบ “ไปให้สุด” แถมให้มุมมองรับชมที่กว้างมองมุมไหนภาพยังสีสด 
 2) ดูหนังในห้องมืด เพราะสร้างระดับความด าได้ 100% พ้ืนหลังด าสนิทอย่างถูกต้องที่สุด ส่งผลให้
แสงสีดูสดสวยงาม 
 3) ห้องสว่างแบบปกติก็ให้ภาพที่สวยโดดเด่น ไม่ว่าจะดูหนังหรือรายการทีวีทั่วไป 
 4) เล่นเกมคอนโซลที่มีภาพเคลื่อนไหวและสลับฉากอยู่เป็นช่วงๆ 
 
OLED TV ไม่เหมาะกับการใช้งานแบบใด 
 1) ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแล้วใช้เป็นจอมอนิเตอร์ท างานหรือเล่นเกม เช่น เปิด PowerPoint 
หรือหน้า Desktop ค้างไว้ 
 2) เป็นจอ Display แสดงผลภาพนิ่งเป็นระยะเวลานาน เช่น จอแสดงตารางการบินในสนามบินหรือ
จอแสดงเมนูในร้านอาหาร 
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 เนื้อหาส่วนต่อไปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกันในแต่ละด้านและดูว่าเทคโนโลยีใดมีจุดเด่นทางด้านไหน 
ไม่ว่าจะเป็น คอนทราสต์ มุมมอง ความสว่าง รวมถึงประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ 
 

 
 
1. เปรียบเทียบ BLACK LEVEL (ระดับความด าของภาพ) 
 อย่างที่ทราบกันดี ว่ า เมื่อเทียบกันในแง่ของสีด า  OLED TV นั้นมีคุณภาพของสีด าที่ดี เยี่ ยม  
ในขณะเดียวกัน QLED TV ก็ได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพระดับสีด าบนจอแสดงผล LED แต่ก็ยังคงต้อง
พ่ึงพาแสงไฟสว่างที่มาจากทางด้านหลังจอ LCD แม้เทคโนโลยีการลดแสงสะท้อนแบบใหม่จะช่วยลดแสง LED  
ที่ไม่จ าเป็นต้องเปิดไฟให้สว่างเต็มที่ แต่ QLED TV ก็ยังคงได้รับผลกระทบที่เรียกว่า “แสงลอด” เกิดแสงสว่าง
ลอดออกมาจากจอภาพในตอนที่จอด าไม่มีภาพ 
 ผลกระทบนี้เห็นได้ชัดในฉากที่มีดาวสว่างบนท้องฟ้ายามค่ าคืนหรือในแถบด าด้านบนและด้านล่าง  
ของหนัง ผลที่ได้คือเกิดเป็นหมอกควันหรือรัศมีแสงเล็ก ๆ รอบวัตถุที่สว่างจึงท าให้ขอบของภาพไม่คมชัด
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่การถือก าเนิดของ QLED และถือเป็นลักษณะประจ าตัวของแผงจอดังกล่าว แต่ทาง
ซัมซุงก็ได้พัฒนาแผงควอนตัมใหม่ขึ้นในปี 2018 ด้วยคุณภาพที่ก้าวกระโดดเพ่ือปรับปรุงระดับสีด าและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของภาพนอกมุมมองให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ OLED TV ด้วยการเพ่ิมชั้นป้องกัน
แสงสะท้อนใหม่ในแผงจอภาพ 
 
2. เปรียบเทียบ BRIGHTNESS (ความสว่างของภาพ) 
 เมื่อพูดถึงความสว่างของ QLED TV มีข้อได้เปรียบมากกว่า LED TV ที่ให้ประสบการณ์ในการรับรู้ถึง
ความสว่างมากอยู่แล้ว ยิ่งเพ่ิมจุดควอนตัมเข้าไปยิ่งเป็นการเพ่ิมความสว่างให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ QLED TV 
จึงกล่าวอ้างว่าเป็นจอที่ให้ “ปริมาณความเข้มข้นของสี” ได้ดีกว่าจอแบบอ่ืน กล่าวคือ สามารถท าให้สีสันที่
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ปรากฏดูสว่างข้ึนโดยไม่เกิดการสูญเสียความอ่ิมของเนื้อสีไป ผู้ผลิต QLED TV ยังอ้างว่าความสว่างที่ได้จากจอ 
QLED ยังเป็นผลดีกับภาพในแบบ HDR เนื่องจากภาพที่ได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น แสงสะท้อนจากทะเลสาบหรือ
สีรถยนต์ที่เงาวาวจะเต็มไปด้วยประกายและมองเห็นได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องที่มีแสงสว่าง ความ
สว่างของ QLED TV ดูจะเป็นประโยชน์มาก 
 เมื่อพูดถึงประเด็นของ HDR อาจกล่าวได้ว่าผลรวมของคอนทราสต์ที่ได้รับทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจาก
ระดับสีด าที่สมบูรณ์แบบของ OLED TV เมื่อเริ่มต้นจากระดับความด าอันสมบูรณ์แบบ การรับรู้ถึงความคมชัด
ส าหรับการโปรแกรมภาพในแบบ HDR ในส่วนพ้ืนที่ที่ต้องการความสว่างจะถูกป้อนแสงที่น้อยกว่าจอทั่วไป
และผลสุดท้ายส าหรับผู้รับชม ก็จะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกับ QLED TV ที่ให้ความสว่างสูง อย่างน้อยก็ในห้องมืด 
ส าหรับในห้องที่มีแสงโดยรอบความสว่างของ QLED TV ดูจะเป็นผลดีมีประโยชน์มากส าหรับการแสดงผลภาพ
ในแบบ HDR 
 สินค้ารุ่นเรือธงของซัมซุง อย่าง Q9 และ Q8 ได้เพ่ิมโซนหลอดไฟทางด้านหลังจอไว้เต็มพ้ืนที่ การเพ่ิม
ดังกล่าวถือเป็นความได้เปรียบของบริษัทที่จะท าให้ภาพมีความสว่างได้สูงสุด อีกทั้งยังได้เคลือบป้องกันแสง
สะท้อนแบบใหม่ พร้อมกับการปรับปรุงแผงจอภาพให้ดียิ่งขึ้น เป็นการลดรัศมีหรือการกระจายแสงอันส่งผลต่อ
รับชมทีวี ความสว่างที่ได้จาก LED แบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีขอ้เสีย และมันท าให้เทคโนโลยี QLED TV ดูน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
 
3. เปรียบเทียบ COLOR SPACE (ขอบเขตการรองรับสีสัน) 
 OLED เคยเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของคุณสมบัติในส่วนนี้ แต่ QLED ก็เข้ามาท้าทายด้วยความสามารถ
ในการเพ่ิมเที่ยงตรงของแสงไฟแบคไลต์ ซึ่งท าให้ QLED TV สามารถถ่ายทอดทั้งความแม่นย าของสีสัน ความ
สว่างของสีสัน รวมถึงความเข้มข้นของสีสัน อีกท้ังทางผู้ผลิต QLED ยังรับรองว่าความอ่ิมตัวของสีสามารถแสดง
ออกมาได้ดีแม้จะปรับระดับความสว่างไว้สูงสุด ซัมซุงได้เพ่ิมปริมาณสีให้มากขึ้นส าหรับ QLED รุ่นใหม่ในปี 
2018 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความอ่ิมตัวของสีในระดับความสว่างที่สูงขึ้น 
 
4. เปรียบเทียบ RESPONSE TIME (เวลาในการตอบสนอง) 
 เวลาในการตอบสนองหมายถึงเวลาที่แต่ละไดโอดเปลี่ยนจาก “เปิด” เป็น “ปิด” เมื่อเวลาในการ
ตอบสนองเร็วขึ้นจะท าให้ภาพเคลื่อนไหวเกิดอาการเบลอน้อยลงและขอบภาพสี่เหลี่ยม ๆ ก็จะลดลงด้วย หนึ่ง
พิกเซลของ OLED เกิดจากการท างานของไดโอดขนาดเล็กหนึ่งตัว ให้เวลาการตอบสนองท าได้ดีกว่า QLED 
อย่างเทียบกับไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามไดโอดในทีวี QLED ไม่เพียงแต่ท างานช้าเท่านั้น แต่ยังอยู่ด้านหลังแผง
จอภาพ LCD และส่องสว่างให้กับกลุ่มพิกเซลในหลากหลายกลุ่มแบบไม่เจาะจง จึงท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างสถานะ “ปิด” “เปิด” ช้าลงไปอีก ในปัจจุบัน OLED มีเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วที่สุดส าหรับ
เทคโนโลยีของทีวีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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5. เปรียบเทียบ VIEWING ANGLES (มุมมองภาพ) 
 OLED TV จะได้เปรียบในเรื่องนี้ หน้าจอของ QLED TV ให้มุมมองที่ดีที่สุดคือการมองตรง ๆ และ
คุณภาพของภาพจะลดลงทั้งสีและความคมชัดถ้ามองเฉียงจากทางด้านข้างหรือบนล่าง แม้ว่าผลที่ได้จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่ก็สังเกตเห็นได้ง่าย ที่ผ่านมาทาง LG ได้ผลิตจอ LCD ชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ 
IPS ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมุมกระจายแสงที่ดีกว่าจอ LCD แบบ VA ทั่วไป แต่ก็ยังไม่สามารถแข่งขันกับ
เทคโนโลยี OLED ได้ ในท านองเดียวกัน QLED TV รุ่นสูงสุดของ Samsung ได้มีการออกแบบแผงควบคุมซึ่ง
ปรับปรุงขึ้นใหม่และท าการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนที่ต่างออกไป ท าให้เรื่องของมุมมองภาพไม่ใช่ประเด็น
ความแตกต่างที่ส าคัญเหมือนกับที่ผ่านมา 
 
6. เปรียบเทียบ SIZE (ขนาด) 
 OLED ได้ถูกพัฒนามานาน เมื่อครั้งเริ่มต้นเทคโนโลยีหน้าจอ OLED ที่ถูกท าออกมาใหญ่สุดอยู่ที่ 55 นิ้ว 
ปัจจุบัน OLED ที่ขายอยู่มีขนาดถึง 88 นิ้ว ในทางกลับกันขนาดของจอ LCD ไม่ถูกจ ากัดด้วยเรื่องของขนาด 
QLED จึงสามารถใหญ่สุดได้ถึง 100 นิ้วหรือมากกว่านั้น 
 
7. เปรียบเทียบ SCREEN BURN-IN (จอภาพเป็นรอยค้างบนหน้าจอ) 
 เรื่องนี้เห็นกันมาตั้งแต่เมื่อตอนที่เรายังใช้ทีวีตู้แบบ CRT เมื่อมีการแสดงผลภาพนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน 
จะท าให้ภาพดังกล่าวดูเหมือนโดน “เผา” ติดลงบนหน้าจอ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสารเรืองแสงที่ปกคลุมด้านหลัง
ของหน้าจอทีวีเกิดการเรืองแสงเป็นเวลานาน ท าให้สารเรืองแสงเกิดการเสื่อมและสร้างเงาภาพเหมือนโดนเผา
ตามภาพที่ปรากฏ ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับทีวี OLED เนื่องจากสารประกอบที่ท าให้เกิดแสงสว่างจะลด
ปริมาณลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าปล่อยภาพค้างให้แต่ละพิกเซลเป็นเวลานานและมีความเข้มพอ ก็จะท าให้เกิดการ
สลัวก่อนเวลาอันควร และจะเกิดการด ามืดก่อนพิกเซลส่วนที่เหลือ 
 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดให้เห็นหากรับชมตามปกติ ต้องเจตนาท าให้เกิดถึง
จะเห็นผลดังกล่าว แม้กระทัง่ “โลโก้ช่องทีวี” ที่ปรากฏค้าง บางช่องก็จะท าให้หายไปเป็นระยะหรือท าให้ชัดเจน
ขึ้นกว่าปกติ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเผาดังกล่าว อาจจะต้องเปิดดูรายการนั้น ๆ ทุกวัน (เป็นเวลาหลายวัน
ติดต่อกัน) ด้วยระดับความสว่างสูงสุดเท่าที่จะรับชมได้ถึงจะปรากฏผลให้เห็น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจและควร
เป็นข้อพิจารณา โดยเฉพาะนักเล่นเกมที่ในเกมมีฉากภาพนิ่ง ๆ ปรากฏเป็นเวลานาน หรือผู้ที่เล่นเกมติดต่อกัน
มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน อาจท าให้เกิด “การไหม”้ บนจอ OLED TV ได้ 
 
8. เปรียบเทียบ POWER CONSUMPTION (การใช้พลังงาน) 
 แผง OLED บางมากและไม่จ าเป็นต้องมีแสงมาจากทางด้านหลัง ฉะนั้น ทีวี OLED TV จึงมีน้ าหนัก
เบากว่าและบางกว่าทีวีแบบ QLED อีกท้ัง OLED ยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าด้วย 
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9. เปรียบเทียบ PRICE (ราคา) 
 ครั้งหนึ่ง QLED TV เคยได้เปรียบตรงจุดนี้ แต่หลังจาก OLED TV หลายยี่ห้อมีการลดราคาลงมา
พอสมควรจากเมื่อก่อน และเนื่องจากเราก าลังพูดถึงทีวีระดับพรีเมี่ยมทั้งหมดที่มี QLED TV รุ่นที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวก็ไม่ได้ราคาถูกมากนัก สรุปแล้วหากเป็นทีวีระดับสูงเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นความแตกต่างที่ส าคัญ 
 
10. เปรียบเทียบในภาพรวม 
 เมื่อเทียบกันในแง่ของคุณภาพของภาพระหว่าง  OLED กับ QLED จอ OLED จะมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีที่ล้ าหน้ากว่าแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ส าคัญของ LED TV ในยุคเก่า โดยตัว OLED มีน้ าหนัก
เบาและบางมาก ใช้พลังงานน้อย มีมุมมองที่ดีที่สุดได้กว้างกว่า และแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย ขณะที่
ราคาได้ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก 
 QLED มีข้อดีของตัวเองในเรื่องความสามารถในการส่องสว่าง และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระดับสี
ด าและการรับชมนอกมุมมองให้ดีขึ้น ส าหรับหลาย ๆ คน ทีวี QLED ดูจะสมเหตุสมผลมากกว่าเนื่องจาก 
QLED สามารถดูในช่วงเวลากลางวันได้ดีกว่าให้ภาพที่คมชัดกว่า แต่เมื่อดูในห้องที่แสงสว่างน้อยกว่า OLED 
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ 
 
 
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
https://www.gm2000magazine.com/qled-tv-vs-oled-tv/ 
https://www.lcdtvthailand.com/article/5744/OLED-TV-และ-QLED-TV-ต่างกันอย่างไร-ต้องเลือก 
       แบบไหน-.html 


