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U548 เปนหน่ึงในชุดหูฟงตระกูล G-Series 
ที่ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี พรอมฟงกชั่น 
การงานท่ีหลากหลาย ใชงานสะดวก เพ่ือเอาใจ
กลุมผู ใชงานที่ เนนพลังเสียงมากเปนพิเศษ  
โดยเฉพาะกับการเลนเกม และดูหนัง ฟงเพลง 
เปนตน ซึ่งในชวงท่ีผานมาทาง บริษัท คราวน 
คอมพิวเตอร จำกัด ก็ไดออกผลิตภัณฑในรุน
ตางๆ มาใหเลือกใชงานกันมากมาย หลายระดับ
ราคา สามารถตอบสนองความตองการกับกลุม
ผูใชในบานเราไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกับความ
คุมคาท่ีไดรับกับราคาท่ีเหมาะสม  

OKER U548 ใหพลังเสียงท่ีกระห่ึมสมจริง
ในระบบ Stereo ผานชุดหูฟงขนาดใหญ (Full-
size) ที่มีดีไซนสวยงาม มาในโทนสีดำสนิทดูดุดัน
พอสมควร ออกแบบมาใหใชงานไดดีกับทุกสรีระ 
สามารถท่ีจะสวมใสไดพอดี ครอบคลุมกับใบหู
ทุกขนาด และสวมใสไดลงตัวไมรูสึกอึดอัด ดวย
โครงสรางท่ีออกแบบใหปรับเขากับสรีระไดแบบ
อิสระหลายระดับ แมวัสดุของตัวหูฟงโดยรวมอาจ
จะดูไมหรูหรามากนัก แตก็พอยอมรับได มีฟองน้ำ
ขนาดใหญชวยใหรูสึกนุมนวลไมระคายเม่ือใช
งานเปนเวลานานๆ และนาจะใชงานไดทนทาน
พอสมควร ดูคุมคากับราคาคาตัวในหลักรอย
เทาน้ัน    

สวนชุดครอบหูฟงออกแบบมาไดสวยงาม 
พรอมฟองน้ำขนาดหนามากเปนพิเศษ เพื่อให
แนบสนิทกับใบหูไดมากที่สุด สามารถปองกัน
เสียงรบกวนจากภายนอกไดดีพอสมควร สามารถ
ถายทอดรายละเอียดเสียงสูผูฟงดวยรายละเอียด
ที่ครบถวน โดยไดรฟเวอรที่ OKER เลือกใชในรุน
นี้มีขนาดใหญถึง 40 มิลลิเมตร ตอบสนองความถ่ี
เสียงไดครบถวนต้ังแต 20Hz-20kHz มีคาความ
ไวเสียงท่ี 96dB (+-3dB) คาความตานทาน
ภายใน 32 โอหม จึงเปนเร่ืองงายสำหรับการนำ
ไปใชงานกับเมนบอรดรุนตางๆ รวมไปถึงการใช
งานกับเครื่องโนตบุก เน็ตบุกในปจจุบันไดทั้งหมด 

ดวยความท่ี OKER U548 ออกแบบมาใน
ตระกูล G-Series เพ่ือความคลองตัวในการใช
งาน ที่ดานซายของชุดหูฟงจะมีไมคมาใหพรอม 
สามารถพูดคุย หรือสนทนากับกลุมเพ่ือนๆ ใน
เครือขายขณะเลนเกมไดทันที โดยใชภาครับ
ขนาด 6.0 x 2.8 มิลลิเมตร (Omnidirectional)  
มีคาความไวในการรับสัญญาณเสียงท่ี -38dB  
(+-3dB) จงึชวยตัดเสยีงรบกวนกับบรเิวณโดยรอบ
ไดด ีทำใหการพูดคยุมคีวามชัดเจนท้ังสองฝาย  

OKER U548 เช่ือมตอใชงานกับเคร่ืองพีซี
ดวยพอรต USB สามารถใชงานไดกับพีซีทุกรุนใน
ปจจุบัน โดยไมจำเปนตองอัพเกรด Sound Card 
ใหม และไดพลังเสียงท่ีกระห่ึมดวยชิพถอดรหัส
สัญญาณในตัว และมีคุณสมบัติ Plug & Play  
มีไดรฟเวอรในตัว สามารถใชงานไดทันทีหลังการ
เชื่อมตอ ไมตองเสียเวลารีสตารทใหม และใชงาน
ทัง้ OS ทีเ่ปน 32-bit, 64-bit นอกจากน้ันแลวท่ีสาย
สัญญาณยังมาพรอมชุดควบคุม Multi-function 
ขนาดพอเหมาะ สามารถควบคุมการใชงานสะดวก 
โดยเฉพาะกับปุม Navi ที่เปนแบบจอยสติก 
สามารถเรียกโปรแกรม Window Media Player 
ขึน้ไดทันทีและ ทำการเพ่ิมพลงัเสยีงเบสใหกระห่ึม
สะใจไดงายๆ ที่ชุดควบคุมนี้ (ไฟ LED จะโชว
สถานะเปนสีแดง)  

โดยรวมชุดหูฟง OKER U548 ใหความ
ประทับไดดีพอสมควร กับฟงกชั่นการใชงานที่
หลากหลาย ใชงานไดสะดวก แตน้ำเสียงโดยรวม
อาจจะไมโดดเดนมากนัก พลังเสียงเบสขาดมิติ
เมื่อเปดฟงท่ีความดังมากๆ หากใชงานในการ 
เลนเกมเปนหลักจะลงตัว และไดอรรถรสมากกวา
การดูหนัง หรือฟงเพลงพอสมควร  

ดังน้ันอาจบอกไดวา OKER U548 เปนหูฟง
ที่ เหมาะกับนัก เลน เกมท่ีใหความคุมคา ท้ั ง
คุณภาพและมีราคาท่ีโดนใจ 

OKER U548 
สัมผัสอรรถรสความบันเทิงไดเต็มพิกัดเหมาะกับเกมเมอรตัวยง   

ชดุควบคุมออกแบบมาไดลงตัว ใชงานงาย แตพลังเสยีงโดยรวมยังไมโดดเดนมากนัก  
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ปจจุบันรูปลักษณ และความสวยงามของ
อุปกรณไอทีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อมากทีเดียว 
ดังจะเห็นไดจากอุปกรณตางๆ ที่วางขายในตลาด
มีความสวยงามนาใชงานมากข้ึน ชวยใหการ
ทำงานกับเคร่ืองพีซีมีความสุข ไมเบ่ืองาย โดย
เฉพาะเมาส และคียบอรดทีเ่ราตองสมัผสัใชงานอยู
ทุกครั้ง รวมไปถึงเครื่องโนตบุก หรือเครื่องเน็ตบุก
ในปจจุบันยังคงตองมีเมาสไวใชงานดวยเสมอ 
เ น่ืองจากผู ใช งานสวนใหญควบคุมไดถนัด
มากกวาพัชแพดท่ีมีขนาดเล็กน่ันเอง สำหรับเมาส
รุน OKER MS-1880L ที่เราไดรับมาทดสอบใช
งานในครั้งนี้ถือวามีความนาสนใจ ดวยดีไซนที่
สวยงามดูแปลกตา และออกแบบใหใชงานงาย 
ดวยคุณสมบัติ Plug & Play สามารถใชงานไดดี
กับทุกสภาพพ้ืนผิว 

OKER MS-1880L ดีไซนดูนารัก (Cute & 
lovely design) นาใชงานดวยสัดสวนท่ีคลายรูป
สตัวในขนาดท่ีเล็กกะทัดรดัประมาณ 96 x 58 x 36 
มิลลิเมตร นาจะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีใชงาน 
โดยใชไดดทีัง้ผูทีถ่นัดมอืซาย และถนัดมอืขวา ปุม
คลิกเมาสดูแปลกตาตางจากเมาสท่ัวไป แตก็ให
ความสะดวกในการใชงานกับสวนโคงรบักบันิว้มอื 
สามารถกดใชงานไดอยางแมนยำ สวน Scroll 
Wheel ออกแบบใหรืน่ไหลเปนธรรมชาติ สามารถ
เล่ือนดูหนาเอกสาร หรือใชงานอินเทอรเน็ตได
สะดวก ดวนวัสดุโครงสรางของตัวเมาสถือวาทำ
ออกมาไดด ีมคีวามเรยีบรอยดใีนทกุๆ จดุ มคีวาม
ทนทาน ใชงานไดนานคุมคา (ปุมคลกิรองรับการใช
งานไดมากกวา 3 ลานครั้ง) และท่ีสำคัญทาง 
OKER ไดเลือกใชเทคโนโลยีในการเคลือบสีแบบ
พิเศษท่ีผิวชั้นนอก เพ่ือใหทนทานตอการขีดขวน 
ชวยใหเมาสดูใหมนาสัมผัสอยูตลอดเวลา โดยมี
สีสันใหเลือกตามใจมากถึง 4 เฉดสีดวยกัน 

OKER MS-1880L ทำงานดวยแบตเตอรี่
ขนาด AAA จำนวน 2 ชุด โดยมีชองใสแบตเตอรี่
อยูดานใตเมาส สามารถถอดเปลี่ยนไดสะดวก 
พรอมไฟ LED แจงเตือนที่ปุมคลิก ชวยใหผูใชได
เตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอร่ีชุดใหม 
ใกลกันน้ันจะมีชองเก็บ USB Receiver ขนาดเล็ก 
เพ่ือความสะดวก ปองกันการสูญหาย เน่ืองจาก
การพกพาออกไปใช งาน กับ เค ร่ือง โนตบุ ก 
ดานนอกตัวอาคาร พรอมดวยปุมสวิทซเพาเวอร 
(On/Off) เพ่ือประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไมไดใชงาน 
สวน Foot ใตเมาสใชวัสดุที่มีความล่ืนไหลเปน
ธรรมชาติ ใชงานไมติดขัดกับทุกสภาพพ้ืนผิว  

OKER MS-1880L มาพรอมการตรวจจับ
การเคล่ือนไหวท่ีแมนยำดวยเทคโนโลยี Laser 
sensor โดยมีคาความละเอียดสูงที่ 800dpi  
ซึ่งถือวาเปนความละเอียดระดับมาตรฐานท่ีผูใช
งานสวนใหญควบคุมเมาสไดคลองตัว ไมชา หรือ
เร็วจนเกินไปกับหนาจอแสดงผลขนาด 14-20 นิ้ว 
สามารถสามารถท่ีจะใชงานไดดีกับทุกสภาพผิว 
ไมวาจะเปนแผนไม แผนผา พ้ืนท่ีมีความมันวาว 
หรือพ้ืนกระจกก็ใชงานไดดีเชนกัน แตอาจจะลด
ความแมนยำลงไปเล็กนอย  

สวนความโดดเดนนอกจากจะมีดีไซนที่
สวยงามแลว OKER MS-1880L ยังใหความอิสระ 
ความสะดวกดวยการเช่ือมตอแบบไรสาย กับ
สัญญาณความถ่ี 2.4GHz ชวยใหการควบคุม
เมาสเปนไปอยางราบร่ืน และใชงานไดครอบคลุม
ในระยะทางประมาณ 7 เมตร แตเทาท่ีไดทดสอบ
ลองใชงาน ไมควรหางเกิน 3-4 เมตร จึงจะทำงาน
ไดแมนยำ สวน USB Receiver นั้นออกแบบใหมี
ขนาดเล็กประมาณ 19 x 14 x 6 มิลลิเมตร 
เทาน้ัน จึงไมไมเกะกะเวลาพกพาไปกับโนตบุก 
โดยรวมนับวา OKER MS-1880L เปนเมาสที่ 
นาสนใจ ใชงายไดงาย และมีดีไซนที่สวยงาม  

OKER MS-1880L 
ดีไซนถูกใจ ใชงานงายควบคุมไดทุกความตองการ 

ดไีซนสวยงาม ในขนาดเล็กกะทัดรดั ใชงานงาย เหมาะสำหรบัใชงานกบัโนตบุก  
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