นวัตกรรมจากเครื่องอ่ านอีบ๊ ุค
อุปกรณ์ตวั หนึง่ ที่ผมพกพาเป็ นประจานอกจากสมาร์ ตโฟนคือ เครื่ องคินเดิล ซึง่ เป็ นเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ หรื อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกคือ Amazon.com หลายคนเห็นผมใช้ เครื่ อง
คินเดิล ก็มกั ถามว่า ทาไมไม่อา่ นอีบ๊ คุ จากแอพในแท็บเล็ตหรื อสมาร์ ตโฟน คาตอบคือ คินเดิลใช้ เทคโนโลยี
พิเศษที่เรี ยกว่า อี-อิงค์ (E-ink) หรื อหมึกอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ จอมีลกั ษณะเหมือนกระดาษ ช่วยลดการสะท้ อน
แสง ทาให้ อา่ นจากหน้ าจอนานๆ ได้ โดยไม่เคืองตาเหมือนจอคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป การอ่านอีบ๊ คุ จากคินเดิลจึงให้
ความรู้สกึ ใกล้ เคียงกับการอ่านจากกระดาษนัน่ เองครับ
นอกจากนี ้คินเดิลทาให้ ผมมีหนังสือหลายร้ อยเล่ม
พกพาติดตัวไปอ่านได้ สะดวก และไม่ต้องใช้ พื ้นที่ในการเก็บหนังสือ
ถึงแม้ วา่ คินเดิลจะเป็ นเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่ หลาย แต่ก็มีเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ในท้ องตลาดอีกจานวน
มากซึง่ แต่ละเครื่ องมีจดุ แข็ง จุดด้ อยแตกต่างกันออกไป เช่น จุดแข็งของคินเดิลคือมีหนังสือภาษาอังกฤษ
จานวนมาก แต่จดุ อ่อนคืออ่านไฟล์ PDF ไม่สะดวก และมีอีบ๊ คุ ภาษาไทยในคินเดิลน้ อยมาก ในขณะที่เครื่ อง
อ่านอีบ๊ คุ รายอื่นรองรับไฟล์ตา่ งๆ ได้ มากกว่า และอ่านอีบ๊ คุ ภาษาไทยได้ สะดวกกว่า อย่างไรก็ตาม เครื่ องอ่าน
อีบ๊ คุ ส่วนใหญ่มีความสามารถที่จากัดกว่าแท็บเล็ต คือ เน้ นที่การอ่านหนังสือหรื อไฟล์อีบ๊ คุ เป็ นหลัก อาจติดตัง้
แอพเพิ่มเติมหรื อเล่นเน็ตทัว่ ไปได้ ยาก หน้ าจอทาด้ วยอี-อิงค์ซงึ่ เป็ นจอขาวดา มีขนาด 6 นิ ้วทาให้ เครื่ องขนาด
เล็ก พกพาสะดวก แต่หลายคนรู้สึกว่า จอเล็กกว่าแท็บเล็ต ทาให้ อา่ นยาก
จากข้ อจากัดของเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ส่วนใหญ่ในท้ องตลาด
ทาให้ หลายบริ ษัทเริ่มผลิตเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ที่มี
ความสามารถมากขึ ้นและจอใหญ่ขึ ้น ตัวอย่างเช่น มีผ้ รู ะดมทุนสร้ างเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ จออี-อิงค์ 13.3 นิ ้ว เพื่อช่วย
ให้ อา่ นเอกสารต่างๆ ได้ สะดวกมากขึ ้น อ่านไฟล์อีบ๊ คุ รูปแบบต่างๆ ได้ มากมาย ใช้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
และติดตังแอพของแอนดรอยด์
้
ได้ ทงหมด
ั้
แต่ราคาสูงกว่าเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ทัว่ ไปมาก เพราะเครื่ องอ่านอี บ๊ คุ
โดยทัว่ ไปราคาไม่กี่พนั บาทเท่านัน้ แต่เครื่ องอ่านอีบ๊ คุ จอ 13.3 นิ ้วมีราคาสองหมื่นบาทขึ ้นไป ดังนันต้
้ อง
พิจารณางบประมาณและความจาเป็ นในการใช้ งานก่อนตัดสินใจซื ้อครับ ผู้อา่ นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกูเกิล
ได้ โดยใส่ข้อความ
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ดังนันอี
้ -อิงค์จงึ เป็ นเทคโนโลยีสาคัญของเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ ทังหมด
้
จุดเด่นของอี-อิงค์คือ อ่านข้ อความกลางแดด
ได้ สะดวกเหมือนอ่านกระดาษโดยที่ไม่สะท้ อนแสง และใช้ พลังงานน้ อย จึงเริ่มมีผ้ ใู ช้ อี-อิงค์ในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่
ไม่ใช่เครื่ องอ่านอีบ๊ คุ มากขึ ้น เช่น เป็ นป้ายแสดงข้ อมูลต่างๆ ป้ายบอกทางจราจร ป้ายแสดงข้ อมูลสินค้ า เป็ น
ต้ น
นาฬิกาอัจฉริ ยะหรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็เริ่ มใช้ จอจากอี-อิงค์มากขึ ้น เพราะไม่ต้องแสดงผลด้ วยสี
หรื อกราฟิ กที่หวือหวามากมาย แค่แสดงตัวเลขหรื อกราฟอย่างชัดเจนก็เพียงพอแล้ ว และเน้ นการประหยัด
พลังงานเพื่อให้ ใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่เป็ นนักเขียน

โปรแกรมเมอร์

หรื อทางานบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ นานๆ

คงทราบดีกว่า

การมอง

จอคอมพิวเตอร์ นานๆ ทาให้ ระคายเคืองดวงตาหรื อดวงตาเมื่อยล้ า แต่จอที่ใช้ อี-อิงค์ช่วยลดปัญหาเหล่านี ้ได้ จึง
มีผ้ ผู ลิตจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ อี-อิงค์เพื่อแก้ ปัญหาเหล่านี ้ครับ จออี-อิงค์นี ้มีชื่อว่า Paperlike แต่ราคายังค่อนข้ าง
สูงมาก ผู้อ่านเข้ าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://dasung.com.cn/english/
เครื่ องอ่านอีบ๊ คุ จึงใช้ เทคโนโลยีที่หลากหลายมาก ตังแต่
้ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จอแบบอี-อิงค์

เราจะเห็น

นวัตกรรมน่าสนใจจากเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ และอี-อิงค์มากขึ ้น เครื่ องอ่านอีบ๊ คุ จะหลากหลายมากขึ ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ งานประเภทต่างๆ เช่น เครื่ องอ่านตาราสาหรับนักศึกษาที่มีจอขนาดใหญ่ เครื่ องอ่านอีบ๊ ุ
คประเภทนิทานของเด็กเล็ก สงครามเครื่ องอ่านอีบ๊ คุ กาลังดุเดือดและยังไม่จบลงง่ายๆ ครับ
อ.ธงชัย โรจน์ กังสดาล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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