USB Type-C พอร์ตและปลก
๊ ั แบบใหม่
่ ผ่านข้อมูลด้วยความเร็ วสูง
มีอะไรดีๆ มากกว่าการสง
หลังจากที่มาตรฐาน USB 3.1 ได้ ถกู ประกาศออกมาไม่นาน USB-IF
(USB Implementer's Forum) ก็ได้ พฒ
ั นาปลัก๊ ต่อและพอร์ ต USB แบบ Type-C
ตามออกมาติดๆ โดยพอร์ ตและปลัก๊ ต่อแบบใหม่นี ้จะมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ
ที่ดีกว่าปลัก๊ ต่อแบบ Type-A และ Type-B ที่ใช้ งานอยู่ในปัจจุบนั นี ้
อย่างชัดเจน เพราะนอกเหนือไปจากการเป็ นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐาน USB 3.1 แล้ ว ปลัก๊ ต่อและพอร์ ตยังมีขนาดเล็กที่เล็กลง
รวมทังสามารถเชื
้
่อมต่อได้ อย่างสะดวก โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้ อง
พลิกด้ านให้ ถกู ต้ องก่อนเชื่อมต่อด้ วย
Jeff Ravencraft ซึ่งเป็ นประธานและ COO (Chief Operating Officer) ของ USB-IF ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการ

พัฒนาปลัก๊ ต่อแบบใหม่นี ้ว่า USB-IF ต้ องการปลัก๊ และพอร์ ตเชื่อมต่อที่สามารถนาใช้ งานได้ ทังอุ
้ ปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
และปลัก๊ ต่อแบบ Type-C นี ้ก็เป็ นสิง่ ที่เหมาะสม
ที่สดุ นอกจากนันการเชื
้
่อมต่อใช้ งานที่ไม่สะดวก
ก็ได้ รับการแก้ ไขด้ วยการใช้ ปลัก๊ ต่อแบบ TypeC นี ้ด้ วย เนื่องจากรูปแบบของปลัก๊ นันสามารถ
้
เสียบเข้ ากับพอร์ ตได้ โดยใช้ ด้านใดก็ได้ ใน
ลักษณะเดียวกับปลัก๊ Lightning ของแอปเปิ ล

เปรี ยบเที ยบขนาดปลัก๊ USB Type-C

Lightning

USB Micro-B

ปลัก๊ ต่อ USB Type-C นี ้จะมีลกั ษณะคล้ ายรูปสี่เหลี่ยม
ลบมุมขนาดประมาณ 8.4x2.6 มิลลิเมตร ซึ่งใหญ่กว่าปลัก๊
Lightning และปลัก๊ แบบ Micro-B เล็กน้ อย ซึ่งเมื่อทาการ

เชื่อมต่อ ส่วนของปลัก๊ จะถูกล้ อมด้ วยส่วนของพอร์ ต โดยมี Plate
แบนๆ ที่อยู่ภายในพอร์ ตแทรกอยู่ภายในปลัก๊ อีกชันหนึ
้ ่ง ซึ่ง
Plate ดังกล่าวนี ้จะเป็ นส่วนที่เชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ระหว่าง
ปลัก๊ กับพอร์ ตเข้ าด้ วยกัน
ข้ อมูลจาก USB-IF ระบุวา่ พอร์ ต USB 3.1 Type-C นี ้จะมีความทนทานสูง โดยรองรับการเชื่อมต่อจานวน 10,000 ครัง้
ได้ อย่างไม่มีปัญหานอกจากนันตั
้ วพอร์ ตและปลัก๊ เชื่อมต่อยังได้ รับการปรับปรุงให้ มีระดับการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
รบกวนคลื่นวิทยุที่ต่ากว่าเดิมด้ วย

สิ่งที่ได้ รับจากพอร์ ตและปลั๊กต่ อแบบ Type-C
นอกเหนือไปจากการส่งผ่านข้ อมูลด้ วยความเร็ว 10Gb/s
ตามมาตรฐาน USB 3.1 SuperSpeed+ แล้ ว ปลัก๊ ต่อแบบ Type-C
นี ้ยังสามารถจ่ายพลังงานได้ ถึง 100 วัตต์ตามข้ อกาหนดของ USB
Power Delivery 2.0 ด้ วยและเมื่อมีรายเอียดที่ชด
ั เจนเกี่ยวกับ
กระแส แรงดันไฟและทิศทางการส่งผ่านแล้ ว การส่งผ่านพลังงานก็
สามารถสลับกันได้ ทงสองทิ
ั้
ศทางโดยไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนสายเคเบิล
เลย ซึ่งนัน่ หมายความว่าหากเชื่อมต่อสมาร์ ทโฟนเข้ ากับแท็บเล็ต
แล้ ว อุปกรณ์ทงสองนี
ั้
้สามารถจ่ายพลังงานให้ กนั และกันได้ ภายใน
การเชื่อมต่อเดียวกัน
การส่งผ่านข้ อมูลภาพความละเอียด 4K ก็เป็ นสิง่ ที่ทาได้ เช่นกัน โดยปลัก๊ ต่อ USB Type-C นันจะรองรั
้
บการทางาน
ภายใต้ Alternate Mode ตามข้ อกาหนดของ USB Billboard Device Class ด้ วย ซึ่งการส่งผ่านข้ อมูลนี ้จะเป็ นการส่งสัญญาณ
ภาพและเสียงตามมาตรฐาน DisplayPort ผ่านปลัก๊ ต่อแบบ Type-C โดยมีการนาช่องสัญญาณความเร็วสูงบางส่วนหรื อทังหมด
้
ของ USB 3.1 มาใช้ ส่วนช่องสัญญาณที่เหลือจะถูกใช้ เป็ นช่อง AUX และการตรวจจับ Hotplug หรื อการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ า
ด้ วยกันโดยที่อปุ กรณ์นนยั
ั ้ งคงทางานอยู่

การนาไปใช้ งานในอนาคตอันใกล้ นี ้
ปัญหาอย่างหนึ่งของ USB Type-C ก็คือ ขณะนี ้ยังไม่มี
การนามาใช้ งานมากนัก แม้ วา่ มาตรฐาน USB 3.1 จะได้ รับการ
เปิ ดตัวออกสูต่ ลาดแล้ ว แต่อย่างไรก็ดีก็เป็ นที่เชื่อกันว่า การ
เชื่อมต่อด้ วยพอร์ ตชนิดนี ้จะได้ รับการยอมรับและมีการใช้ งานอย่าง
กว้ างขวาง เพราไม่วา่ จะเป็ นอินเทล ไมโครซอฟท์ Braodcom, HP
และบริษัทชันน
้ าอื่นๆ รวมทังแอปเปิ
้
ลต่างก็ให้ การสนับสนุน และ
พื ้นฐานส่วนหนึ่งของพอร์ ต USB Type-C นี ้ก็มีการออกแบบโดย
คานึงถึงการใช้ งานในอนาคตด้ วย ดังนันจึ
้ งมัน่ ใจได้ เลยว่า พอร์ ตชนิดนี ้จะมาถึงผู้ใช้ ทกุ คนอย่างแน่นอน
กล่าวโดยสรุปก็คือ พอร์ ตและปลัก๊ ต่อแบบ Type-C นันจะท
้ าให้ มาตรฐาน USB 3.1 สามารถใช้ งานได้ หลากหลาย
สะดวกสบายมากขึ ้น เพราะนอกเหนือไปจากการส่งผ่านข้ อมูลเร็ว 10Gb/s แล้ วยังสามารถส่งผ่านข้ อมูลภาพวิดีโอ 4K ได้ จ่ายไฟ
ได้ มาก ทาให้ ชาร์ จอุปกรณ์ได้ อย่างรวดเร็ว พอร์ ตมีขนาดเล็กและเข้ ากันได้ กบั มาตรฐานเก่าโดยผ่านทางอะแดปเตอร์ และสิง่ ที่ผ้ ใู ช้
ทุกคนต้ องการและรู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิ่งก็คือ ต่อไปนี ้การเชื่อมต่อด้ วยมาตรฐาน USB จะไม่มีมีคาว่า เสียบผิดด้ านอีกต่อไปแล้ ว

