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เทคโนโลย� Blu-ray และ HD DVD (22101)

     เก
อบ 2 ป�มาแล�ว ท��อ�ตสาหกรรมและตลาดของอ�ปกรณ#
เก��ยวก%บความบ%นเท(ง(Digital Entertainment) ม�การแย4งช(ง
การเป6นผ8�ก9าหนดมาตรฐานเทคโนโลย�ด�ว�ด� (Digital
Versatile Disc: DVD) ระหว4าง 2 ค4ายย%กษ#ใหญ4 ได�แก4 (1)
สมาคม Blu-ray Disc (the Blu-ray Disc Association:
BDA) ท��ม�สมาช(กกว4า 140 หน4วยงาน/องค#การ น9าโดยบร(ษ%ท
โซน�� (Sony) และบร(ษ%ทฟPล(ปส# (Philips) ซS�งเป6นผ8�ค(ดค�น
เทคโนโลย� Blu-ray Disc และ (2) DVD Forum ซS�ง
สน%บสน�นเทคโนโลย�  High Density Digital Versatile
Disc:HD DVD) โดยการค(ดค�นของบร(ษ%ทฮ(ตาช( (Hitachi)
และบร(ษ%ทโตช(บา (Toshiba) โดยท%Yง 2 ค4าย ต4างพยายาม
ผล%กด%นให�บร(ษ%ทผ8�ผล(ตอ�ปกรณ#อ(เล[กทรอน(กส# และ
คอมพ(วเตอร# รวมท%Yง บร(ษ%ทผ8�ผล(ตภาพยนต#ช%Yนน9า ให�ห%นมา
สน%บสน�นเทคโนโลย�ของตน

     เทคโนโลย� Blu-ray น%Yน ได�ร%บการสน%บสน�นจากบร(ษ%ท
ช%Yนน9า เช4น บร(ษ%ท ฮ(วเล[ตแพคการ#ด (HP) บร(ษ%ท แอ[ปเปP^ล
คอมพ(วเตอร# (Apple Computer) บร(ษ%ท เอ[มจ�เอ[ม สต8ด(โอ
(MGM Studios) และบร(ษ%ท เซ[นจ8ร��ฟ6อกซ# (Century Fox)
ส4วนเทคโนโลย� HD DVD น%Yนได�ร%บแรงสน%บสน�นจากบร(ษ%ท
ไมโครซอฟท# (Microsoft) บร(ษ%ทอ(นเทล (Intel) บร(ษ%ท
เอ[นบ�ซ� ย8น(เวอร#ซ%ล (NBC Universal) รวมท%Yงบร(ษ%ทผ8�ผล(ต
จากประเทศจ�น ว4าม�แผนการท��จะผล(ตส(นค�า HD DVD ออกส84
ตลาดภายในป� พ.ศ. 2549 สถานการณ#ด%งกล4าวย(�งท9าให�
สงครามการถกเถ�ยงก%นระหว4าง 2 ค4ายใหญ4ทว�ความร�นแรง
ย(�งขSYน

Blu-ray ค�ออะไร

     Blu-ray Disc (BD) ค
อ แผ4นเก[บข�อม8ล (optical disc)
ร8ปแบบใหม4ท��สามารถเก[บข�อม8ลได�มากกว4า optical disc
ร8ปแบบเด(ม โดย BD น�Yใช�ความยาวคล
�นแสงเลเซอร# ช4วง
405 นาโนเมตร (nm) หร
อส�ฟnาม4วง (Blue-violet) ซS�งท9าให�
สามารถเก[บข�อม8ลได�มากกว4าแผ4นด�ว�ด�ร8ปแบบเด(มซS�งใช�
ความยาวคล
�นแสงเลเซอร#ส�แดง  นอกจากน%Yน BD ย%งม�พ
Yนผ(ว
ท��บางกว4า DVD ปกต( เพ
�อลดผลกระทบท��ไม4จ9าเป6นในการ
อ4านข�อม8ล และแสงเลเซอร#จะโฟก%สในบร(เวณจ�ดแคบบนพ
Yน
ผ(วของแผ4นด(สก#เท4าน%Yน  แต4การท��เก[บข�อม8ลไว�ใกล�ก%บแผ4น
ผ(วของด(สก#ตามมาตรฐานของ Blu-ray น%Yน ท9าให�เก(ดข�อเส�ย

ค
อข�อม8ลอาจถ8กท9าลายได�ง4าย หากแผ4น BD น%Yนม�ฝ�pนเกาะ
หร
อเป6นรอย ด%งน%Yนทางผ8�ผล(ตจSงต�องห��มแผ4น BD ด�วยกล4อง
พลาสต(กอ�กช%YนหนS�ง  อย4างไรก[ด� ทางสมาคม Blu-ray Disc
ได�ประกาศว4า บร(ษ%ทท�ด�เค คอร#เปอเรช%�น(TDK Corporation)
ได�พ%ฒนาโพล�เมอร#ใส "Durabis" ซS�งสามารถเคล
อบลงบน
แผ4น BD และช4วยปnองก%นการข8ดข�ดได� รวมท%Yงท9าให�สามารถ
ท9าความสะอาดแผ4นด�วยกระดาษท(ชช8ธรรมดาได� 

     แผ4น BD สามารถเก[บข�อม8ลได�ช%Yน (Layer) ละ 23-27
ก(กะไบต# (GB) ซS�งม�ขนาดความจ�ไฟล#ว�ด�โอท��ม�ความละเอ�ยด
ส8ง รวมท%Yงไฟล#เส�ยงได�นานกว4า 4 ช%�วโมง นอกจากน�Y ทางท�ม
ผ8�พ%ฒนาได�ออกแบบให�แผ4น BD ม�ขนาดเส�นผ4าศ8นย#กลาง
120 ม(ลล(เมตร และ 80 ม(ลล(เมตรเพ
�อใช�ส9าหร%บกล�องว�ด�โอ
ซS�งจะม�ความจ� 15 GB และท�มว(จ%ยย%งได�พ%ฒนาการเข�ารห%ส
ข�อม8ลให�ด�มากย(�งขSYนซS�งจะสามารถท9าให�แผ4น BD สามารถ
เก[บข�อม8ลได�เพ(�มมากขSYนอ�กด�วย (เทคน(คการเข�ารห%สจะช4วย
เพ(�มความหนาแน4นของพ
Yนผ(ว ท9าให�สามารถเก[บข�อม8ลลงบน
แผ4นได�มากขSYน)

HD DVD ค�ออะไร     

     HD DVD หร
อ High Density Digital Versatile Disc ค
อ
ร8ปแบบแผ4นเก[บข�อม8ล ซS�งม�ขนาดเท4าก%บแผ4นซ�ด�ในปxจจ�บ%น
ค
อ ม�เส�นผ4านศ8นย#กลาง 120 ม(ลล(เมตร โดยใช�แสงเลเซอร#
ส�แดงความยาวคล
�น 650 นาโนเมตร แผ4น HD DVD ม�ความจ�
15 GB ต4อหนS�งช%Yน และสามารถจ�ข�อม8ลได�ถSง 3 ช%Yน ด%งน%YนจSง
ม�ความจ�ได�ถSง 45 GB  ท%Yงน�Yแผ4นพ
Yนผ(ว HD DVD ม�ขนาด
ความหนาประมาณ 0.6 ม(ลล(เมตร (ขนาดเท4าแผ4น DVD ใน
ปxจจ�บ%น)  นอกจากน�Yค4าใช�จ4ายในการผล(ตแผ4น HD DVD รวม
ท%Yงเคร
�องเล4นแผ4น HD DVD ย%งม�ราคาถ8กกว4าเทคโนโลย�
Blu-ray อ�กด�วย 
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ภาพแสดง Blu-ray Disc แบบท��ม�กล4องพลาสต(กห��ม (ซ�าย)
และท��ไม4ม�กล4องพลาสต(กห��ม (ขวา)

ท��มา:http:// en.wikipedia.org



ตารางเปร�ยบเท�ยบความแตกต4างระหว4าง 2 เทคโนโลย�
Blu-ray HD DVD

ความจ� 23-27 GB ต4อ 1 ช%Yน
และสามารถใส4ข�อม8ล
ได�ถSง 8 ช%Yน

15 GB ต4อช%Yน
และสามารถใส4
ความจ�ได�ถSง 3 ช%Yน

ความยาวคล
�น
(Wavelength)

แสงเลเซอร#ส�ฟnา
ขนาดความยาวของ
คล
�น 405 nm

แสงเลเซอร#ส�แดง
ขนาดความยาว
ของคล
�น 650 nm

ล%กษณะแผ4น ต�องม�กล4องพลาสต(ก
ห4อห��มอ�กช%Yน

ไม4ต�องม�

     ในปxจจ�บ%น นอกเหน
อจากบร(ษ%ทช%Yนน9าท��ได�ออกมา
ประกาศสน%บสน�นเทคโนโลย�ท%Yงสองอย4างมากแล�ว บร(ษ%ทท��
เคยสน%บสน�นเทคโนโลย�ใดเพ�ยงอย4างเด�ยว เช4น บร(ษ%ท
ฮ(วเล[ตแพคการ#ด (HP) ย%งได�ปร%บเปล��ยนท4าท� และห%นมาหา
ทางเจรจาให�ทาง Blu-ray เพ(�มซอฟต#แวร#ท��ช4วยให�ผ8�ใช�
สามารถค%ดลอกเน
Yอหา หร
อภาพยนต# จากแผ4น Blu-ray
หร
อ HD DVD ลงในเคร
�องคอมพ(วเตอร#ส4วนบ�คคลได� ซS�ง
มาตรฐานซอฟต#แวร#น�Yได�ถ8กบรรจ�ลงใน HD DVD แล�ว
บร(ษ%ท Sony ได�ประกาศว4าจะใช� Blu-ray disc ส9าหร%บเคร
�อง
เล4น Play Station 3 ซS�งจะท9าให� Blu-ray disc สามารถบ�ก
เข�าถSงผ8�บร(โภคได�มากย(�งขSYน  อย4างไรก[ด�จากประสบการณ#
การโต�เถ�ยงระหว4างมาตรฐานของเคร
�องเล4นว�ด�โอ ระหว4าง
Betamax และ VHS เม
�อประมาณป� 2523 ท9าให�ผ8�บร(โภคม�
ประสบการณ#แล�วว4า จะไม4ม�การลงท�นซ
Yออ�ปกรณ#ใหม4ๆ หาก
ย%งไม4ม�การตกลงก%นเก��ยวก%บมาตรฐานกลาง รวมท%Yงแนว
ความค(ดท��จะซ
Yออป�กรณ#ท��สามารถรองร%บได�ท%Yงสอง
เทคโนโลย� หร
ออาจจะเล
อกท��จะย%งคงใช�เทคโนโลย� DVD
ท��ใช�ในอย84ในปxจจ�บ%น 

     ส9าหร%บผ8�ประกอบการไทยท��ผล(ตอ�ปกรณ#ประเภทส
�อเก[บ
ข�อม8ลด(จ(ท%ล(Digital Media) หร
อเคร
�องเล4น DVD ร�4นใหม4
คงจะต�องต(ดตามข�อม8ลข4าวสารในประเด[นเร
�องการก9าหนด
มาตรฐานเก��ยวก%บเทคโนโลย� Optical disc อย4างใกล�ช(ด
และควรพ(จารณาการพ%ฒนาอ�ปกรณ#ท��สามารถใช�งานได�ก%บ
Optical disc ท%Yง 2 แบบ ด%งเช4นท��ประเทศไทยก9าหนด
มาตรฐานด9าเน(นการผล(ตเคร
�องเล4นว�ด�โอให�สามารถท9างาน
ร4วมก%นได�ก%บท%Yงระบบ PAL และ NTSC (ท%Yงน�Y มาตรฐาน Pal
ใช�ในทว�ปย�โรป ยกเว�นฝร%�งเศส และมาตรฐาน NTSC เป6น
มาตรฐานท��ใช�ในทว�ปอเมร(กา)  นอกจากน�Y ประเทศไทยควร
ผล%กด%นให�มาตรฐานด�านเทคโนโลย�ท��เก��ยวข�อง เป6นแบบ
มาตรฐานเปPด (Open standard) รวมท%Yงสามารถท9างานได�
ก%บท�กระบบหร
อเทคโนโลย�อ�กด�วย

พร$อมหร�อย�งก�บคอมพ(วเตอร+แล,ปท,อปขน�ด 20 น(1ว
(22102)
     โดยท%�วไป ขนาดจอของเคร
�องคอมพ(วเตอร#แล[ปท[อปท��
วางขายอย84ในปxจจ�บ%นจะม�ขนาด 14-17 น(Yว ขณะท��ภาพยนต#
ในแผ4นด�ว�ด�ได�ม�การเพ(�มค�ณสมบ%ต(ของการฉายภาพแบบ
ไวด#สกร�นขSYน เพ
�อเพ(�มความสน�กสนานให�ก%บผ8�ชมขณะท��
ชมภาพยนต#มากขSYน  จSงส4งผลให�ผ8�บร(โภคม�ความต�องการ
ขนาดของจอเคร
�องแล[ปท[อปท��จะใช�ด8ภาพยนต#ใหญ4ขSYนตาม
ไปด�วย และจากความต�องการน�Yเองเป6นส4วนท��ท9าให�เก(ดการ
เปล��ยนแปลงในอ�ตสาหกรรมการผล(ตแล[ปท[อป ท��ผ8�ผล(ต
ห%นมาให�ความสนใจก%บขนาดและร8ปทรงของเคร
�อง
แล[ปท[อปท��เป6นไวด#สกร�นขนาด 19-20 น(Yว มากขSYน 

     จากการศSกษาของ IDC พบว4า คอมพ(วเตอร#แล[ปท[อป
ไวด#สกร�น ท��จ9าหน4ายในตลาดม�จ9านวนเพ�ยงร�อยละ 39.2
ของยอดจ9าหน4ายแล[ปท[อปท%Yงหมดในป�น�Y แต4คาดหมายว4า
จะเพ(�มขSYนในป�ต4อๆ ไป  ซS�งคาดว4าในป� พ.ศ. 2552 จะก(น
ส4วนแบ4งตลาดของแล[ปท[อปจอขนาดมาตรฐานไปบางส4วน
นอกจากน�Y ในรายงานของ IDC ไม4ได�ศSกษาเฉพาะแล[ปท[อป
จอขนาดใหญ4กว4าปกต(น�Yเท4าน%Yน แต4ย%งได�คาดการณ#ว4าเคร
�อง
แล[ปท[อป ขนาด 12 น(Yว (ร�4น Ultraportables) 14 น(Yว และ
15 น(Yว แสดงผลแบบไวด#สกร�น จะม�ยอดจ9าหน4ายรวมก%น
ประมาณ 62.5 ล�านเคร
�อง ในป�น�Y และจะเพ(�มขSYนเป6น 114.6
ล�านเคร
�องในป� 2552

     Richard Shim น%กว(เคราะห#จาก IDC เผยว4า ความต�อง
การต4างๆ จากผ8�บร(โภคจะเป6นต%วข%บเคล
�อนผ8�ผล(ต ซS�งในการ
ด8ภาพยนต# หร
อเล4นเกมส#น%Yน ผ8�บร(โภคต�องการอรรถรสอย4าง
เต[มท��ในแสดงภาพท��เหม
อนจร(งและเต[มหน�าจอโดยไม4ต�อง
เล
�อนหน�าจอขSYนลงจากจอแล[ปท[อป มากกว4าจะใช�แล[ปท[อป
เพ
�อการท9างานเพ�ยงอย4างเด�ยว  ท%Yงน�Y ไม4ว4าผ8�บร(โภคพร�อมท��
จะใช�งานแล[ปท[อปขนาด 20 น(Yวหร
อไม4น%Yน คงไม4เป6นปxญหา
เน
�องจากจอแสดงผลขนาด 15 และ 17 น(Yว (ว%ดตามแนวเส�น
ทแยงม�ม) คร%YงหนS�งก[ถ8กมองว4าม�ขนาดใหญ4และหน%กเก(นไป
แต4ปxจจ�บ%นก[กลายเป6นร�4นท��ได�ร%บความน(ยมและใช�ก%นอย4าง
แพร4หลาย

แม�ว4าความต�องการแล[ปท[อปจอไวด#สกร�นท��ใหญ4ขSYนน�Yจะ
เป6นการคาดการณ#ว4าจะเก(ดขSYนในป�อ%นใกล�น�Yก[ตาม แต4บร(ษ%ท
ต4างๆ ก[ได�เตร�ยมท9าการผล(ตเพ
�อน9าออกมาส84ตลาดแล�ว เช4น
บร(ษ%ทซ%มซ�ง ได�เตร�ยมผล(ตแล[ปท[อปขนาด 19 น(Yว โดยคาด
ว4าจะวางจ9าหน4ายในประมาณส(Yนป� 2548 น�Y  นอกจากน�Y
บร(ษ%ทเดลล# (Dell) ซS�งเป6นพ%นธม(ตรส9าค%ญของซ%มซ�ง ก[จะ
เพ(�มขนาดหน�าจอของแล[ปท[อปร�4น XPS ของตนเองให�ใหญ4
ขSYน รวมท%Yงบร(ษ%ท แอล จ� ฟPลล(ปส# (LG Phillips) ก[ก9าล%ง
พ%ฒนาจอขนาด 20 น(Yวออกส84ตลาดเช4นเด�ยวก%น  ท%Yงน�Y การ
ผล(ตจอให�ม�ขนาดใหญ4ขSYนไม4ได�เป6นปxญหาส9าหร%บผ8�ผล(ตแต4
อย4างใด เน
�องจากในการผล(ตน%Yน ผ8�ผล(ตได�ผล(ตหน�าจอท��
ใหญ4กว4า 17 น(Yวอย84แล�ว และน9ามาต%ดให�ม�ขนาดตามท��ต�อง
การ 

นอกจากน�Y ในรายงานของ IDC ย%งได�คาดการณ#ว4าในป�
พ.ศ. 2549 ปร(มาณการขายของแล[ปท[อปจะม�มากถSง 73.6
ล�านเคร
�อง โดย 38.5 ล�านเคร
�อง หร
อร�อยละ 52.3 ของท%Yง
หมดจะเป6นล%กษณะไวด#สกร�น และประมาณ 35.1 ล�านเคร
�อง
หร
อร�อยละ 47.7 จะเป6นจอมาตรฐาน และในป� พ.ศ. 2552
คาดว4าจะม�ปร(มาณการขายถSง 114.6 ล�านเคร
�อง โดย 96.7
ล�านเคร
�องหร
อร�อยละ 84.4 ของท%Yงหมด เป6นหน�าจอแบบ
ไวด#สกร�น ส4วนแล[ปท[อปขนาดมาตรฐาน คาดว4าจะขายได�
มากถSง 17.9 ล�านเคร
�อง หร
อร�อยละ 15.6 ขณะเด�ยวก%น IDC
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 ภาพแสดง HD-DVD Disc 
  ท��มา:http://en.wikipedia.org



คาดว4า จะม�ความแตกต4างก%นอย4างมากในเร
�องของราคา
ระหว4างจอขนาดมาตรฐานและจอแบบไวด#สกร�นในร�4น 14 น(Yว
ส4วนปxจจ%ยอ
�นๆ ท��ม�ผลต4อการเปล��ยนแปลงของตลาด
แล[ปท[อปส84ร8ปแบบไวด#สกร�นค
อ เร
�องของประส(ทธ(ภาพใน
การจ%ดเก[บข�อม8ล และระบบปฏ(บ%ต(การอย4าง Microsoft Vista
ท��คาดว4าจะผล(ตมาเพ
�อรองร%บในด�านความสามารถในการ
แสดงผลของหน�าจอไวด#สกร�นด%งกล4าว

ระบบน
�ท�งเสม�อนจร(งส
�หร�บคนข�บรถ (22103) 

มหาว(ทยาล%ยล(นซ# (Linz) ประเทศออสเตร�ย ร4วมก%บ
บร(ษ%ท ซ�เมนส# (Siemens AG) ได�ท9าการว(จ%ยและพ%ฒนา
ระบบเพ
�อใช�ส9าหร%บน9าทาง เพ
�อช4วยลดปxญหาท��ผ8�ใช�แผนท��
ท%�วไปประสบในเร
�องเก��ยวก%บล8กศร ส%ญล%กษณ# และภาพใน
แผนท�� ซS�งอาจจะท9าให�ผ8�ใช�เก(ดความส%บสนลงได� โดยระบบ
ด%งกล4าวน�Yม�ช
�อว4า “ส4วนขยายเสม
อนจร(งส9าหร%บน9าทางยาน
พาหนะ”  (the Augmented reality vehicle navigation)
ระบบน�Yจะช4วยให�ผ8�ข%บรถม�สมาธ(ก%บการข%บมากขSYน แม�ว4าจะ
อย84ในสถานท��ท��ไม4ค��นเคยหร
อไม4เคยไปก[ตาม

ส4วนประกอบหล%กๆ ของระบบจะประกอบไปด�วยกล�อง
ว�ด�โอและจอแสดงผล ซS�งกล�องว�ด�โอจะถ8กต(ดต%Yงอย84ด�านหล%ง
กระจกท��ใช�ส9าหร%บมองหล%งรถ และท9าหน�าท��บ%นทSกท(วท%ศน#
ของถนนด�านหน�าซS�งเป6นท(วท%ศน#ท��เหม
อนก%บท��คนข%บรถ
มองเห[น และฉายออกมาบนจอแสดงผลของเคร
�องน9าทาง
เหม
อนภาพในโทรท%ศน#  โดยใช�พ
Yนฐานของเทคโนโลย�
ด�านข�อม8ลแผนท��และระบบหาพ(ก%ดบนพ
Yนโลก (Global
Positioning System: GPS) ประกอบก%น เคร
�องคอมพ(วเตอร#
ท��ต(ดอย84บนรถจะท9าการค9านวณเส�นทางท��ปรากฏเพ
�อแสดงให�
เห[นว4าขณะน�Yต9าแหน4งของรถอย84บร(เวณใดในแผนท�� และท9า
เป6นแถบส�เหล
องให�เห[นบนหน�าจอ 

ในการใช�งานระบบน�Y ท9าได�โดยการกดป�pมท��อย84ข�างๆ
จอแสดงผล จะปรากฏภาพของเส�นทางท��ผ8�ข%บรถก9าล%ง
ม�4งหน�าไป โดยระบบจะท9าการค9านวณเส�นทางและต9าแหน4ง
ปxจจ�บ%นของรถจากข�อม8ลในแผนท�� 3 ม(ต(ท��ใส4ไว�ในระบบ
และเม
�อท9าการจ%บค84เส�นต9าแหน4งของรถก%บเส�นทางได�แล�ว
จะแสดงภาพท��ม�องค#ประกอบและท(วท%ศน#ข�างทางแบบ
เสม
อนจร(งของเส�นทางน%Yนๆ โดยม�แถบส�เหล
องทาท%บบน
ถนน เพ
�อให�ผ8�ข%บรถเห[นเส�นทางท��จะเด(นทางไปได�ช%ดเจน
มากย(�งขSYน และผ8�ข%บ สามารถข%บไปตามเส�นทางท��ปรากฎบน
จอได�โดยไม4ต�องค9านSงถSงสภาพแวดล�อมข�างๆ ทาง แม�จะไป
ในสถานท��ท��ไม4เคยไปก[ตาม  

ระบบน9าทางเสม
อนจร(งน�Y ได�ถ8กน9าไปแสดงในงาน
“Science & Safety” ในประเทศออสเตร�ย เม
�อว%นท�� 1
ต�ลาคม 2548 ท��ผ4านมา เพ
�อให�ประชาชนท%�วไปได�ท9าความ
ร8�จ%กและทดลองใช� โดยได�น9าไปต(ดต%Yงในรถบ%สร%บส4งผ8�ท��เข�า
มาชมงานเพ
�อให�ได�เห[นการท9างานจร(งของระบบด�วย  และ
ส9าหร%บการพ%ฒนาระบบน�Yต4อไปในอนาคต ท�มน%กพ%ฒนาจะ
พ%ฒนาระบบให�สามารถแสดงภาพท��เหม
อนจร(งได�มากย(�งขSYน

ท��มา  
22101:  http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8DC5NE00.htm?campaign_id=apn-tech
            http://www.businessweek.com/technology/content/oct2005/tc20051020_154892.htm?camp
            http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
            http://en.wikipidia.org/wiki/HD_DVD
22102:  http://news.zdnet.com/2100-1040_22-5911772.html 
22103:  http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=ft2mls5uo1318296n1031735i1318294pcz4&sdc_sid=26823258809&
            http://w4.siemens.de/ct/en/news/2004_2005/2005_09_30_3d_navigation.pdf                   
            http://www.iee.org/oncomms/sector/transport/SectionNews/Object/CA20AB4F-AE51-9DA9-090A56121B65618B
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ในส
�ออ
�นจะท9าได�ต4อเม
�อได�ร%บอน�ญาตเป6นลายล%กษณ#อ%กษรจากเจ�าของล(ขส(ทธ(�เท4าน%Yน
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ภาพแสดงการท9างานของระบบส4วนขยายเสม
อนจร(งส9าหร%บ
น9าทางยานพาหนะ 

ท��มา:http://www.siemens.com


