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สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
ในช่วงเดือนกว่าๆ ทีผ่ า่ นมานี้ ต้องยอมรับว่ากระแสของเอเอ็มดีนนั้ แรง
จริงๆ เพราะนอกเหนือไปจากซีพียู Ryzen 3000 Series ที่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่
จะมีประสิทธิภาพการทำ�งานที่โดดเด่นแล้ว การ์ดจอ Radeon RX 5700 ที่ออกมา
เป็นคู่แข่งกับการ์ด GeForce ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็น
การ์ดจอที่แรงที่สุดก็ตาม
แน่นอนว่า หนึ่งในสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากจากซีพียู Ryzen รุ่นใหม่ที่
รองรับการทำ�งานด้วยเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 ก็คอื การส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe
4.0 ซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับไดรฟ์โซลิดสเตทจริงๆ เพราะจากที่เคย
อ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วประมาณ 3,000MB/s เศษๆ ตอนนี้มันได้ทำ�ให้ไดรฟ์
สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่า 5,000MB/s แล้ว แต่ก็มีประเด็นว่า ใน
การใช้งานทั่วไปของเรานั้น จำ�เป็นต้องใช้ความเร็วระดับนี้จริงๆ หรือ?
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ตอนนีเ้ ราจะได้ประโยชน์อะไรจากการส่งผ่านข้อมูลด้วย
มาตรฐานใหม่นี้หรือไม่ แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า อย่างไร PCIe 4.0 ก็คืออนาคตที่จะ
ต้องเข้ามาอยู่ ในพีซีทุกเครื่อง เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น
กลับมาที่เนื้อหาของ Synnextra ฉบับที่ท่านกำ�ลังอ่านอยูี้กันบ้าง...
ฉบับนีเ้ ราจะพาคุณผูอ้ า่ นไปทำ�ความรูจ้ กั กับวิธกี ารเรียนการสอนแบบใหม่
ภายใต้แนวคิดของการปรับเปลีย่ นห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom และเมื่อหมด
ยุคของกระดานดำ� หรือกระดานไวท์บอร์ดอย่างทีเ่ ราคุน้ เคยกันแล้ว มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อะไรที่สามารถนำ�มาใช้กับห้องเรียนอัจฉริยะได้บ้าง ส่วนใครที่กำ�ลังสนใจ
เปลี่ยนมาใช้ซีพียู Ryzen รุ่นใหม่ ฉบับนี้เราก็มีรายละเอียดดีๆ เกี่ยวกับเมนบอร์ด
ชิปเซ็ต X570 มาบอกกล่าวกันด้วย หรือถ้าใครทีย่ งั คิดไม่ตกว่าจะซือ้ Windows 10
แบบไหน คำ�แนะนำ�ในหน้า 37 น่าจะพอทำ�ให้คุณได้คำ�ตอบและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
อย่างแน่นอน
และก่อนจะจากกันไปตรงนี้ ขออนุญาตใช้พนื้ ทีน่ ปี้ ระชาสัมพันธ์ สำ�หรับท่าน
ใดทีส่ นใจซือ้ สินค้าไอทีราคาพิเศษทีซ่ นิ เน็คฯ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย ตอนนีส้ ามารถเข้าไปช็อป
กันได้ที่เว็บไซต์ www.synnexclearance.in.th แล้วนะครับ มีสินค้าให้เลือกซื้อกัน
พอสมควรทีเดียว โดยสินค้าทีน่ �ำ มาจำ�หน่ายจะมีทงั้ สินค้าใหม่ท่ กี่ ล่องบรรจุมลี กั ษณะ
ของการชำ�รุด และสินค้าที่ ไม่ได้อยู่ ในสภาพ 100% ลองเข้าไปเลือกดูกนั ได้เพราะสินค้า
หลายๆ รายการที่นำ�มาจำ�หน่ายนั้นน่าสนใจทีเดียว และที่สำ�คัญคือ เขาจัดส่งให้ฟรีถึง
หน้าบ้านเลย
ท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสนุกกับการอ่าน และใช้สินค้าไอทีอย่างมี
ความสุข แล้วพบกันใหม่กบั เนือ้ หาดีๆ และเทคโนโลยีอพั เดตใน Synnextra ฉบับต่อไป
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เครื่องมือสำ�หรับการเรียนการสอนยุคใหม่
ใน “ห้องเรียนอัจฉริยะ”
อัพเดตเทคโนโลยี ใหม่ ให้คุณได้รู้

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่น่าสนใจสำ�หรับคุณ

แนะนำ�สินค้าพร้อมราคากว่า 150 รายการ
ปลดปล่อยพลัง PCIe 4.0
เวลานี้ต้องเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570

เรื่องวุ่นๆ ที่กำ�ลังจะตามมา จากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

แก้ปัญหา Wi-Fi ไม่ทั่วบ้าน
วีธีไหนที่ ใช่สำ�หรับคุณ

เครื่องพร้อมใช้ด้วย Fast Startup แต่บางทีก็ ไม่ควร
ใช้งาน Windows อย่างอุ่นใจ
ต้องเลือกซื้อให้ถูกต้อง  

สารพันปัญหาไอที ที่นี่มีคำ�ตอบ
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NEWS & MOVEMENT

คณะผู้บริหารร่วมเปิดงานตลาดเปิดท้ายการกุศล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
ภายใต้คอนเซปท์ “SYNNEX THE ONE ปันความสุข”

การออกร้านสินค้าอุปโภคบริโภค
ในราคามิตรภาพจากเพื่อนพนักงาน

คุณฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล
ร่วมมินิคอนเสิร์ตกับวงดนตรีของบริษัทฯ
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ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมตลาดเปิดท้ายการกุศล ต่อเนื่องเป็น
ปีท่ี 7 คอนเซปท์ “SYNNEX THE ONE ปันความสุข”

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำ�เข้าและ
จัดจำ�หน่ายสินค้าเทคโนโลยีชนั้ นำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท สร้างเครือข่ายจิตอาสา
ภายในองค์กร ภายใต้คอนเซปท์ “SYNNEX THE ONE ปันความสุข” จัดกิจกรรม
ตลาดเปิดท้ายการกุศลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งมอบความเชื่อมัน่ ในการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ควบคู่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไปสู่พนักงานทุกระดับ ภายในงานมีกิจกรรมการกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประมูล
และจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ราคาพิ เ ศษจากผู้ บ ริ ห าร การออกร้ า นสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค                 
ในราคามิตรภาพจากเพื่อนพนักงาน ดนตรีเปิดหมวกการกุศล พร้อมกิจกรรมปันสุข
เยาวชนให้กับบุตรหลานของพนักงานในองค์กร โดยมี คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณสุธดิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (กลาง)
และคุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (ที่ 4 จากขวา) นำ�คณะ
ผู้ บ ริ ห ารร่ ว มเปิ ด ตลาด และอี ก หนึ่ ง ไฮไลท์ ข องงานนี้ คื อ การเปิ ด ตั ว โปรเจกต์
“Synnex Talent 2019” เวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงทักษะความสามารถ
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน พร้อมทั้งสร้าง
ความผูกพันธ์ ในการทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน
ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตระดับตำ�นาน คุณฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล เป็นหนึ่งใน
แขกรั บ เชิ ญ พิ เ ศษสำ � หรั บ โปรเจกต์ ค รั้ ง นี้ และร่ ว มมิ นิ ค อนเสิ ร์ ต กั บ วงดนตรี
ของบริษัทฯ อย่างสนุกสนานเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
อิ่มบุญกันถ้วนหน้า  และรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุน CSR ของบริษัทฯ
สำ�หรับใช้ประโยชน์ ในโครงการต่างๆ ด้านสังคมต่อไป

ซินเน็คฯ จับมือพันธมิตร SUblUE รุกตลาดสินค้า ไลฟ์สไตล์
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ WHITESHARK MIXScooter
แก็ดเจ็ตสายเอ็กซ์ตรีมปฎิวตั วิ งการดำ�น้�ำ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท รุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ จับมือ
พันธมิตร SUblUE (ซับบลู) แบรนด์ชั้นนำ�สินค้าสกู๊ตเตอร์ดำ�น้ำ� เปิดตัวผลิตภัณฑ์
WHITESHARK MIX Scooter แก็ดเจ็ตทีจ่ ะมาปฏิวตั วิ งการการดำ�น้�ำ และกีฬาใต้น�้ำ
ให้ตนื่ เต้นมากกว่าทีเ่ คย และสร้างไลฟ์สไตล์ ใหม่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดย WHITESHARK
MIX Scooter เป็นสกู้ตเตอร์ ใต้น้ำ�ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก น้ำ�หนักเบา พกพาง่าย
และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ที่จะพานักดำ�น้ำ�ลงไปได้ลึกถึง 40 เมตร ช่วยเพิ่มแรงส่ง
และให้การเคลื่อนไหวใต้น้ำ�คล่องตัวมากกว่าการดำ�น้ำ�ทั่วไป มอบประสบกาณ์สำ�รวจ
โลกใต้น้ำ�ได้กว้างไกล สามารถติดตั้งกล้องแอคชั่นคาเมร่า  ทำ�ให้ง่ายต่อการ เซลฟี่
บันทึกภาพ และเก็บภาพวิดีโอความประทับใจได้แบบไม่พลาดทุกช่วงเวลาท่องโลก
ใต้น้ำ�อันมหัศจรรย์ พร้อมทั้งยังมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตที่จะสามารถนำ�พาขึ้นบนผิวน้ำ�
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทั้งในสระว่ายน้ำ� และน้ำ�ทะเล รับเทรนด์ผู้ชื่น
ชอบการท่องเที่ยวทางน้ำ� การดำ�น้ำ�ลึก และการดำ�น้ำ�แบบ Free Drive ที่กำ�ลังได้รับ
ความนิยม รวมถึงใช้ในการสำ�รวจทรัพยากรทางทะเล ดำ�น้ำ�ดูปะการัง และงาน
ลาดตระเวนแหล่งน้ำ�ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีรุ่น Swii ให้เลือกใช้สำ�หรับกิจกรรมการว่ายบนผิวน้ำ�ที่
ต้องการความสนุกสนานมากกว่าทีเ่ คย ทัง้ สองรุน่ เหมาะกับผูใ้ ช้งานตัง้ แต่ระดับเริม่ ต้น
จนถึงมืออาชีพในทุกกลุ่มอายุ และสำ�หรับทุกครอบครัว

โดยมี คุ ณ สุ ธิ ด า  มงคลสุ ธี ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร (กลาง)
คุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (ขวา) บมจ.ซินเน็คฯ และ
Mr. Shi Zhengpeng Sales manager of Southeast Asia SUblUE
Underwater AI Co., Ltd (ซ้าย) ร่วมถ่ายภาพประกาศความร่วมมือ ณ สำ�นักงานใหญ่
บมจ.ซิ น เน็ ค ฯ ถ.สุ ค นธสวั ส ดิ์ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ตอกย้ำ � ดิ ส ทริ บิ ว เตอร์ ไอที
เบอร์หนึง่ คัดสรรผลิตภัณฑ์ชนั้ นำ�สูต่ ลาด รุน่ WHITESHARK MIX Scooter ราคา 
22,900 บาท รุน่ Swii ราคา 18,900 บาท
รับประกัน 1 ปี ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ รับประกัน
“Trusted by Synnex”   จำ�หน่ายผ่าน
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�เร็วๆ นี้ รายละเอียด
เพิ่มเติม www.synnex.co.th , www.
facebook.com/Synnexthailand/
หรือโทร Synnex Care 1251

ซินเน็คฯ ร่วมกับเดล จัดสัมมนา “Technology in Business
Today By DELL & Synnex” ให้กบั ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมกับพันธมิตรเดลจัดสัมมนา 
“Technology in Business Today By DELL & Synnex” พร้อมให้การต้อนรับ
ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำ�หรับการสัมมนาในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่
เทรนด์เทคโนโลยีสำ�หรับธุรกิจ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมพาเยี่ยมชม
กิจการบริษัทซินเน็ค ฯ เช่น กระบวนการผลิต คลังสินค้า  ฝ่ายบริการลูกค้า  เพื่อ
เป็นความรู้และประสบการณ์ ให้นักศึกษานำ�ไปประยุกต์ ใช้ในอนาคต อีกทั้ง ให้เห็นถึง
ความสำ�คัญของมาตรฐานสินค้าเทคโนโลยี ตอกย้ำ�ดิสทริบิวเตอร์ ไอทีเบอร์หนึ่ง
ทีค่ ดั สรรผลิตภัณฑ์ชนั้ นำ�สูต่ ลาด ภายใต้สญ
ั ลักษณ์รบั ประกัน “Trusted by Synnex”
โดยมีทีม ESG3 Dell Commercial จากซินเน็คฯ และ คุณธยศภณ คุรุพันธ์
Client Solution Specialist Dell Corporation (Thailand) Co.,Ltd ร่วมสัมมนา
ในครั้งนี้ ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้
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เครื่องมือสำ�หรับการเรียนการสอนยุคใหม่

ใน “ห้องเรียนอัจฉริยะ”

ห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีคือ ภายในห้องจะมีเก้าอี้
และโต๊ะเขียนหนังสือที่เรียงกันเป็นตับ โดยหน้าห้องจะมีกระดานดำ�  หรือไม่ก็กระดาน
ไวท์บอร์ดให้ผสู้ อนได้เขียนอธิบาย หรือถ้าทันสมัยขึน้ มาหน่อยก็อาจจะมีโปรเจคเตอร์
สำ�หรับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเพื่อให้ผู้สอนฉายเนื้อหาต่างๆ ขึ้นบนหน้าฉากหน้าชั้นเรียน
จากนั้นผู้เรียนก็คอยฟังผู้สอน คอยเขียน คอยจดสิ่งต่างๆ ที่อยู่หน้าห้องลงสมุด
สงสัยอะไรก็ยกมือถาม เป็นแบบนี้เรื่อยไปจนหมดเวลา
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา สภาพบรรยากาศและรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้
ยังคงเป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป ไม่วา่ จะในสถานศึกษาหรือว่าตามองค์กรต่างๆ
แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ สถาบันการศึกษาก็เริ่มพบว่า ห้องเรียน
ที่มุ่งเน้นแต่เรื่องการบรรยายหรือดูเนื้อหาจากตำ�รา และคาดหวังการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนไม่ได้ เริ่มเป็นเรื่องล้าสมัยและทำ�ให้ยุคของ Education 3.0 ไปต่อไม่ได้แล้ว
และเป็นเรื่องยากลำ�บากมาก หากจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุค
Education 4.0 ที่กำ�ลังเกิดขึ้น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ ทำ�ให้แนวคิดเรื่อง “ห้องเรียนอัจฉริยะ” หรือ
Smart Classroom ได้ถอื กำ�เนิดขึน้ ด้วย โดยหัวใจหลักของห้องเรียนแบบใหม่นกี้ ค็ อื
การนำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อน เพื่อทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสร้างเสริมประสบการณ์ ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้แนวคิดนี้ ก็มีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้รวมอยู่ด้วย

นิยามและความหมายของห้องเรียนอัจฉริยะ

นักการศึกษาไทยได้อธิบายความหมายโดยภาพรวมของการเป็นห้องเรียน
อัจฉริยะไว้ว่า ห้องเรียนอัจฉริยะเป็นห้องเรียนที่ประกอบด้วยผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ
ต่างๆ ซึง่ เป็นไปได้ทงั้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ทบอร์ด
โปรเจคเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมสำ�หรับ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งสถานที่และการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมกลุ่ม การบรรยาย การทำ�โครงงาน หรือว่าการนำ�เสนอหน้าชั้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และใช้ทักษะการเรียนรู้จากการ
สืบค้นด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
ห้องเรียนอัจฉริยะทีก่ �ำ ลังกล่าวถึงนี้ แม้จะดูเหมือนกับเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
สำ�หรับการปรับเปลีย่ นไปสูก่ ารเรียนการสอนในอนาคต แต่สงิ่ นีก้ ็ ได้มกี ารกำ�หนดแนวคิด
ทีบ่ ง่ บอกถึงการเป็น SMART ของห้องเรียนแบบนีม้ าตัง้ แต่ปี 2014 แล้ว และความหมาย
ของตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบรวมกันเป็นคำ�ว่า Smart ของมันก็มีความหมาย
ที่แสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนคือ
S (Showing) มิติของความสามารถในการนำ�เสนอข้อมูลสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสอื่ การสอน เป็นคุณลักษณะทีเ่ รียกว่า “คุณลักษณะ
ทางปัญญา” (Cognitive Characteristic)

ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบรวมกันเป็นคำ�ว่า Smart ที่แสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆ ของการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะหรือ Smart Classroom
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รูปแบบการเรียนการสอนและการนำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในห้องเรียนอัจฉริยะ ตามที่อินเทลได้นำ�เสนอไว้เมื่อประมาณปี 7 ปีก่อน

M (Manageable) มิติด้านความสามารถในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งคุณ
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการบริหารจัดการด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การจัดระบบการสอน
รวมทั้งแหล่งทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของการใช้ห้องเรียน
A (Accessible) มิติด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
การเรียนรู้ จากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะผ่านสื่อที่มีอยู่
R (Real-time Interactive) มิติในเชิงปฏิสัมพันธ์ สำ�หรับการสร้าง
ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นเทคโนโลยี
เชิงโต้ตอบในห้องเรียน
T (Testing) มิติด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจาก
การใช้ห้องเรียน
นอกจากแนวคิดต่างๆ ข้างต้นแล้ว ยังได้มกี ารให้ค�ำ นิยามเกีย่ วกับห้องเรียน
อัจฉริยะที่น่าสนใจไว้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเป็นห้องจำ�ลองทางปัญญา
สำ�หรับปรับประยุกต์รปู แบบการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และแหล่งทรัพยากรทาง
การเรียน ที่จะนำ�ไปสู่การปรับใช้กับกลุ่มผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่กำ�หนด ทั้งการเรียน
และการสอน หรือในกรณีของ Samsung ซึง่ เป็นยักษ์ ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ ได้นิยามความหมายของห้องเรียนอัจฉริยะไว้ 2 ลักษณะคือ
1.เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสมั พันธ์ (Interactive Teaching) ซึง่ จะช่วยเสริม
สร้างความสัมพันธ์ภายในห้อง จากการใช้อปุ กรณ์ประเภท Interactive Display เพื่อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่ม การสอบถาม รวมไปถึงการจัดทำ�
ประชามติต่างๆ
2.เป็นแหล่งบริหารจัดการทางการเรียน (Learning Management)
โดยใช้หอ้ งดังกล่าวเป็นศูนย์สอื่ อุปกรณ์ประกอบหลักสูตร การบริหารจัดการและการ
วางแผนการเรียน

ลักษณะการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบนั นี้
มีมากมายหลายลักษณะ และวิธีการเรียนการสอนที่นำ�มาใช้ก็แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของเนื้อหา การนำ�เสนอและระดับชั้นของผู้เรียน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ทุกๆ
ที่จะมีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน มากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสม และภายในห้องก็มักจะถูกปรับใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์ร่วมกัน และเทคนิควิธีการสอนของผู้สอนนั้นก็เริ่มที่จะไม่
ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแล้ว
หนึ่งในลักษณะของการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะที่พบเห็นได้
ในปัจจุบนั รวมถึงโซลูชน่ั ทีบ่ ริษทั ซินเน็คฯ ได้เคยนำ�เสนอไปก็คอื การนำ�แทบเล็ต (iPad)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนของผู้เรียนทุกคนในห้อง รวมทั้งผู้สอนก็สามารถ
นำ�เสนอเนือ้ หาและจัดการการสอนต่างๆ ของตนได้จากแท็บเล็ตของตัวเองเช่นกัน โดย
แท็บเล็ตแต่ละเครื่องทีถ่ กู นำ�มาใช้จะเชื่อมต่อกับระบบทีเ่ ป็นแบบไร้สาย และสามารถเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์แสดงผลเพื่อแสดงเนื้อหาที่หน้าชั้นเรียนได้
การเรียนการสอนแบบนี้ เนื้อหาต่างๆ ของบทเรียนจะรวมอยู่ ในแท็บเล็ต
ของผูส้ อนทัง้ หมด โดยผูส้ อนสามารถกำ�หนดให้แท็บเล็ตของผูเ้ รียน เปิดเนือ้ หาต่างๆ
อย่างเช่นเข้าหน้าเว็บไซต์ หรือเรียกใช้แอปฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามที่
กำ�หนดได้ สามารถติดตามดูเนื้อหาที่ผู้เรียนเปิดอยู่ ในขณะนั้นได้ตลอดเวลา รวมทั้ง
ตรวจดูได้ว่า ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับกับการเรียนขณะนั้นหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่า
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีส่วนร่วมกับกับการเรียนขณะนั้น รวมทั้งหากยังไม่อนุญาตให้ใช้
งานเครื่อง ก็สามารถควบคุมการใช้แท็บเล็ตของผู้เรียนแต่ละคน โดยสั่งล็อคการทำ�
งานเครื่องผ่านแอปฯ Classroom Management จากเครื่องของตัวเองได้ทันที
และถ้าต้องการ ก็สามารถนำ�เนื้อหาจากแท็บเล็ตของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งแสดงขึ้นมา
บนหน้าจอที่อยู่หน้าชั้นเรียนได้ด้วย
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะแบบนี้ จะเห็นได้ว่าบางเนื้อหาวิชา
อาจจะไม่มีการใช้กระดาษและการจดบันทึกเลย นอกจากนี้ผู้สอนก็ยังสามารถติดตาม
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ในขณะที่ตัวผู้เรียนเองก็จะรู้สึกสนุก และไม่
รู้สึกกดดันจากการบรรยากาศแบบเดิมๆ อีกต่อไป

การแสดงผลเนื้อหาที่สามารถโต้ตอบได้

หนึ่งในส่วนประกอบสำ�คัญของห้องเรียนอัจฉริยะที่นอกเหนือไปจาก
Device หรืออุปกรณ์สำ�หรับผู้เรียนก็คือ อุปกรณ์สำ�หรับการแสดงเนื้อหาต่างๆ
หน้าห้องเรียน ซึง่ ในปัจจุบนั นีก้ ม็ ี ให้เลือกใช้ทงั้ อุปกรณ์ทเี่ รียกว่า Interactive Board
และ Interactive Display แต่อปุ กรณ์ทงั้ สองชนิดนี้ แม้วา่ จะผูส้ อนจะสามารถเขียนคำ�
อธิบายต่างๆ ลงไปบนเนื้อหาที่กำ�ลังสอนอยู่ ได้ รวมทั้งใช้ทำ�หน้าที่แทนกระดาน
ไวท์บอร์ดธรรมดาๆ ได้อย่างยอดเยีย่ ม แต่เทคโนโลยีเบือ้ งหลังของมันก็มคี วามแตกต่าง
กันพอสมควร
ความแตกต่างประการแรกคือ Interactive Board เป็นเทคโนโลยีที่มีมา
นานพอสมควรแล้ว และแทนที่มันจะรองรับการใช้งานต่างๆ ได้แบบเบ็ดเสร็จภายใน
ตัวเอง มันกลับทำ�หน้าที่เป็นเพียงจอรับภาพขนาดใหญ่ โดยอาศัยการฉายภาพจาก
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โปรเจคเตอร์และการเชื่อมต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ดมี นั ก็เป็นกระดาน
ระบบสัมผัสที่สามารถควบคุมการใช้งาน และขีดเขียนสิ่งต่างๆ โต้ตอบลงไปได้ โดยใช้
ปากกา นิ้วมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่ข้อควรระวังก็คืออุปกรณ์จำ�พวก Interactive
Board ทัง้ หลายจะใช้งานได้ดเี พียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั โปรเจคเตอร์ทนี่ �ำ มาใช้และเทคโนโลยี
ที่อยู่เบื้องหลังการทำ�งานของมันว่าเป็นแบบใดเช่น
Electromagnetic – กระดานอัจริยะแบบนีจ้ ะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ
ทำ�งาน โดยส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาหาตัวรับที่เรียกว่า Coil Coating ซึ่งเมื่อนำ� 
Coil Coating เข้าไปใกล้ๆ ขดลวดดังกล่าวนี้จะรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สื่อสารกับกระดาน เพื่อนำ�ไปคำ�นวณหาตำ�แหน่งทีอ่ ยู่ ข้อดีคอื มันสามารถระบุต�ำ แหน่ง
ได้อย่างแม่นยำ�  ตอบสนองเร็วและเวลาเขียนไม่ต้องกังวลว่าจะมีส่วนของร่างกายไป
สัมผัส แต่มีข้อจำ�กัดคือ จะต้องเขียนด้วยปากกาที่มีคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น
Infrared – เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับตำ�แหน่งโดยใช้คลื่นอินฟราเรด
ซึง่ ทีก่ ระดานจะมีตวั รับส่งคลื่นอินฟราเรดอยูท่ ดี่ า้ นทัง้ 4 ด้าน ซึง่ เมื่อมีวตั ถุเข้าไปสัมผัส
หรืออยู่ ในตำ�แหน่งจุดตัดของสัญญาณแนวตัง้ กับแนวนอน จะทำ�ให้สญ
ั ญาณส่วนนัน้
ขาดช่วง และเป็นการบอกตำ�แหน่งของวัตถุทกี่ �ำ ลังสัมผัสอยู่ ข้อดีของกระดานอัจริยะ
ที่ ใช้เทคโนโลยีนี้คือ นอกจากจะมีความแม่นยำ�และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้ว มัน
สามารถใช้นิ้วมือหรือสิ่งต่างๆ เขียนลงไปได้เลย แต่เวลาใช้งานต้องคอยระมัดระวัง
เพราะทุกอย่างที่สัมผัสลงไปจะมีผลกับการเขียนบนกระดานทั้งสิ้น
Digital Vision Touch – กระดานอัจฉริยะแบบนี้จะมีตัวส่งสัญญาณ
อินฟราเรดและเซ็นเซอร์สำ�หรับแปลงสัญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ส่วนมุม
ของกระดาน โดยการทำ�งานของมันนั้น จะมีการส่งคลื่นอินฟราเรดไปที่ขอบกระดาน
และถ้าไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง เซ็นเซอร์แต่ละตัวก็จะได้รับสัญญาณปกติ แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมาขวางการตรวจจับสัญญาณที่ผิดปกติไปของเซ็นเซอร์จะถูกคำ�นวณออกมา
เป็นตำ�แหน่งของสิง่ ทีส่ มั ผัสอยูบ่ นกระดาน และมันก็ความแม่นยำ�สูง ตอบสนองได้เร็ว
ขีดเขียนโดยใช้วัสดุอะไรก็ ได้ รวมทั้งนิ้วมือ อีกทั้งยังรองรับสัมผัสพร้อมกันหลาย
ตำ�แหน่ง
Touch Sensitive – กระดานอัจริยะที่ ใช้เทคโนโลยีนจี้ ะมีผวิ หน้าทีม่ คี วาม
ยืดหยุน่ และมีการใช้ชนั้ ฟิลม์ ทีม่ คี วามอ่อนตัว โดยการระบุต�ำ แหน่งจะตรวจจับจากแรง
กดของวัตถุที่มาสัมผัสจนทำ�ให้ชั้นฟิล์มที่อยู่ภายในสัมผัสกับส่วนของกระดาน และ
เป็นการบอกให้ทราบถึงตำ�แหน่งที่กำ�ลังสัมผัสอยู่ ข้อดีคือ วิธีนี้สามารถบอกตำ�แหน่ง
ได้อย่างแม่นยำ�มากและมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ใช้วัสดุอะไรเขียนก็ ได้และไม่ต้อง
กังวัลว่าจะถูกรบกวน เนื่องจากในการเขียนลงไปบนกระดานอัจฉริยะแบบนี้จะต้องใช้
แรงกดระดับหนึ่งด้วยเสมอ
แม้ว่ากระดานอัจฉริยะแบบต่างๆ นี้จะถูกออกแบบมาสำ�หรับการใช้งาน
ในห้องเรียนอัจริยะและห้องประชุมยุคใหม่ แต่ก็ ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอไป
เพราะความคมชัดของภาพที่ ได้นั้นขึ้นอยู่กับโปรเจคเตอร์ที่นำ�มาใช้ และที่สำ�คัญก็คือ
ควรเป็นโปรเจคเตอร์ทมี่ รี ะยะการฉายสัน้ ๆ หรือเป็นแบบ Short Throw เพราะไม่เช่นนัน้
เวลาใช้งานจะมีเงาดำ�จากการฉายแสงของโปรเจคเตอร์ นอกจากนีม้ นั ยังต้องได้รบั การ
คาริเบรตอย่างถูกต้องด้วย ซึ่งนั่นทำ�ให้อุปกรณ์จำ�พวก Interactive Display เป็น
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และใช้งานไดู้ดีกว่ากันมากทีเดียว
อุปกรณ์ Interactive Display สำ�หรับใช้แสดงเนื้อหาหน้าห้องเรียน
หรือใช้งานในห้องประชุมนี้ ปัจจุบันสามารถเลือกใช้งานได้สองประเภทใหญ่ๆ นั่นคือ
ระหว่างโปรเจคเตอร์ (อย่างเช่น Epson EB-1470UI) กับจอภาพ Flat Panel (เช่น
Samsung E-Board และ Viewsonic ViewBoard รุ่นต่าง ๆ)

ด้วยระยะการฉายภาพที่สั้นเป็นพิเศษของโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw หรือ Ultra Short Throw
จะทำ�ให้ภาพที่ฉายออกมาจากโปรเจคเตอร์มีเงาดำ�เกิดขึ้นบนภาพน้อยลง

ภาพรวมของโปรเจคเตอร์ Interactive แม้วา่ จะดูไม่ตา่ งจาก Interactive
Board มากนัก แต่ด้วยความที่การรองรับการใช้งานต่างๆ ของมันเป็นแบบเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง ดังนัน้ มันจึงใช้งานได้สะดวกกว่ามาก โดยมันสามารถฉายภาพขึน้ บนผนังหรือ
บนพืน้ ทีม่ คี วามราบเรียบแล้วเริม่ ต้นใช้งานได้เลย และในการใช้งานเป็นกระดานหน้าห้องก็
สามารถใช้ปากกาทีม่ มี าให้ หรือนิว้ มือขีดเขียนสิง่ ต่างๆ ลงไปบนภาพทีโ่ ปรเจคเตอร์ฉาย
ภาพออกมาได้เลย ซึง่ โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ภาพทีเ่ ป็นเนือ้ หาต่างๆ
ที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ ซึ่งไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่โน้ตบุ๊กเพียง
อย่างเดียว เพราะอย่างในกรณีของโปรเจคเตอร์ Espon EB-1470UI มันสามารถ
ฉายภาพจากอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่นกล้อง ระบบวิดีโอทางไกลรวมไปถึงแท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟนได้ด้วย ส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การฉายภาพที่มีลักษณะเหมือนกับ
กระดานไวท์บอร์ด พร้อมกับมีเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้เขียนลงไป
ข้อดีสำ�คัญของการนำ�โปรเจคเตอร์ Interactive มาใช้กับห้องเรียน
อัจฉริยะและห้องประชุมที่ต้องการความสะดวกในการนำ�เสนองานก็คือ โปรเจคเตอร์
มักจะเป็นแบบ Short Throw ที่มีระยะการฉายภาพที่สั้นกว่าปกติ หรือถ้าเป็น Espon
EB-1470UI ก็เป็นแบบ Ultra Short Throw เลยด้วยซ้ำ� ซึ่งนั่นทำ�ให้ในระหว่างที่
กำ�ลังใช้งานอยู่นั้น แทบจะไม่มีเงาดำ�ของผู้สอนหรือผู้บรรยายจากการฉายแสงของ
โปรเจคเตอร์ปรากฏบนภาพที่ฉายอยู่เลย และด้วยระยะการฉายที่สั้นมากนี้ ยังทำ�ให้
สามารถนำ�โปรเจคเตอร์มาใช้ติดตั้งบนโต๊ะ เพื่อทำ�ให้เป็นโต๊ะแบบ Interactive สำ�หรับ
ให้ผเู้ รียนใช้งานร่วมกันได้อกี โดยมีขนาดใหญ่ได้ถงึ 100 นิว้ และทีส่ �ำ คัญก็คอื หากใช้
โปรเจคเตอร์สองเครื่องคูก่ นั ก็ยงั สามารถสร้างภาพพาโนรามาได้ขนาดใหญ่ถงึ 177 นิว้
ซึง่ สามารถเขียนหรือเคลื่อนย้ายวัตถุตา่ งๆ ในภาพระหว่างกันได้ นอกจากนีแ้ ต่ละเครื่อง
ยังสามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากถึง 50 เครื่อง และในจำ�นวน
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนี้ สามารถกำ�หนดอุปกรณ์ ใดๆ ให้เป็น Moderator และส่งภาพที่
ฉายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ รวมทั้งการฉายภาพของเครื่องก็ยังเลือก
แสดงภาพจากสื่อพร้อมกันได้สูงถึง 4 อุปกรณ์
นอกจากข้อดีต่างๆ ข้างต้นแล้ว โปรเจคเตอร์ Espon EB-1470UI
ที่เหมาะสำ�หรับใช้งานในห้องเรียนอัจฉริยะและห้องประชุมยุคใหม่นี้ ยังฉายแสงด้วย
เทคโนโลยีเลเซอร์ทมี่ คี วามสว่างสูง ทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถเห็นภาพทีฉ่ ายออกมาได้อย่าง
ชัดเจน แม้วา่ จะใช้งานกับสภาพแสงธรรมชาติ และเทคโนโลยีนกี้ ท็ �ำ ให้เครื่องสามารถเปิด
และพร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง  5 วินาทีเท่านั้น

เทคนิคการทำ�งานเบื้องหลังของกระดานอัจฉริยะแบบต่างๆ โดยซ้ายจะเป็นแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ภาพกลางเป็นแบบใช้คลื่นอินฟาเรด และภาพขวาจะเป็นการใช้แผ่นฟิล์มชนิดพิเศษ
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โปรเจคเตอร์ Ultra Short Throw ระบบอินเทอร์แอฟทีฟจาก Epson และจอภาพ ViewBoard
ระบบอินเทอร์แอคทีฟจาก Viewsonic สำ�หรับใช้งานในห้องเรียนอัจฉริยะหรือห้องประชุม ซึ่งเป็น
ระบบมัลติทัช จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขีดเขียนเนื้อหาต่างๆ ลงไปภาพหรือ
บนหน้าจอได้โดยตรง

สำ�หรับ Interactive Display ทีม่ ลี กั ษณะเป็นจอภาพ Flat Panel นัน้ การ
ใช้งานโดยทั่วไปก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโปรเจคเตอร์ Interactive เกือบทุกอย่าง
แต่ด้วยความที่การแสดงผลของมันมีลักษณะเดียวกับทีวี หรือจอภาพทั่วไป ดังนั้น
มันจึงไม่มีผลกระทบใดๆ เกี่ยวกับเรื่องของแสงเลย และเนื่องจากมันมีส่วนของ
หน้าจอสำ�หรับให้ผู้สอนขีดเขียนสิ่งต่างๆ ลงไปบนเนื้อหาโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถ
นำ�ไปใช้งานได้โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงเรื่องของสถานที่เหมือนกับโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะต้อง
มีฉาก หรือพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบมารองรับภาพที่ฉายออกมา นอกจากนี้
การแสดงเนือ้ หาต่างๆ ของจอ Interactive ในปัจจุบนั ก็ยงั มีความละเอียดสูงถึงระดับ
UHD ซึ่งมีจำ�นวนจุดภาพที่มากกว่าความละเอียดแบบ Full HD ถึง 4 เท่า
การทำ�งานของจอภาพ Interactive จะมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง
ทั้งในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และพอร์ตสำ�หรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่นมีหน่วยประมวลผล (ซีพียูและกราฟิก) RAM ROM และมีระบบ
ปฏิบัติการและแอปพลิเคชันต่างๆ มาให้พร้อมแล้ว รวมทั้งแอปฯ สำ�หรับการใช้งาน
เป็นกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งนั่นหมายความว่า มันแทบจะไม่ต้องใช้ความสามารถใดๆ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น ViewSonic IFP8650 ก็จะ
ทำ�งานด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และประมวลผลด้วยซีพียู ARM Cortex A5
ความเร็ว 1.5GHz ส่วนหน้าจอขนาด 86 นิว้ ของเครื่อง ก็เป็นระบบทัชสกรีนทีร่ องรับ
การเขียนพร้อมกันได้ 20 จุด
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ ในห้องเรียนหรือห้องประชุมของ
จอภาพ Interactive ก็สามารถทำ�ได้คล้ายๆ กับโปรเจคเตอร์ ทั้งการนำ�ภาพจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอ และการส่งภาพจากหน้าจอไปยังอุปกรณ์
ต่างๆ  แต่จ�ำ นวนทีร่ องรับอาจจะแตกต่างกันไปตามรุน่ และขีดความสามารถของเครื่อง
นอกจากนี้ ในการใช้งานเป็นกระดานไวท์บอร์ดของจอภาพ Interactive ทั้งหลายก็
สามารถเก็บบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เขียนเขียนลงไปบนหน้าจอได้ ทั้งการแฟลชไดรฟ์และ
การนำ�ไปเก็บไว้บนระบบคลาวด์ หรือจะส่งเป็นอีเมล์ ไปให้ผู้เรียนแต่ละก็ทำ�ได้เช่นกัน

Cisco Webex ระบบ Video Collaboration สำ�หรับห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ช่วยทำ�ให้การเรียน
การสอนไม่ได้ถูกจำ�กัดอยู่ภายในห้องอีกต่อไป

ต่อยอดการเรียนการสอนจากนอกห้องเรียน

นอกจากการใช้อปุ กรณ์ Interactive Display ข้างต้นแล้ว ห้องเรียนอัจฉริยะ
ยังสามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนการสอนโดยนำ�ระบบ Video Collaboration
มาประยุกต์ ใช้ได้อีก เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนจากที่อื่นๆ ทั้งในลักษณะของการสอนจากที่อื่น และการเรียนโดยที่ ไม่จำ�เป็น
ต้องอยู่ ในห้อง
โซลูชั่นที่น่าสนใจสำ�หรับการนำ�มาใช้งานลักษณะนี้ก็คือ Cisco Webex
หรือทีร่ จู้ กั กันก่อนหน้านี้ ในชื่อ Cisco Spark Board ทีแ่ ม้วา่ มันจะเป็นโซลูชนั่ สำ�หรับ
การประชุม แต่ฟงั ก์ชนั การทำ�งานหลายๆ อย่างของมัน ก็สามารถปรับและนำ�มาประยุกต์
ใช้กับห้องเรียนอัจริยะได้ เริ่มตั้งแต่การใช้เป็นกระดานสำ�หรับขีดเขียนข้อความและ
เนือ้ หาต่างๆ สำ�หรับการเรียนการสอนในห้อง ลักษณะเดียวกับ Interactive Display
อื่นๆ ซึง่ สามารถจัดเก็บและแชร์เนือ้ หาเหล่านัน้ ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ รวมไปถึงการใช้เป็นหน้าจอ
สำ�หรับแสดงเนื้อหาต่างๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในห้องเรียน
การใช้ Cisco Webex ต่อยอดการเรียนการสอนจากภายนอกห้องเรียน
ก็คอื ระบบดังกล่าวนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ตา่ งๆ เข้ามาเรียน
พร้อมกับผู้อื่นๆ ในห้องเรียนได้ หรือในขณะเดียวกันก็สามารถให้ผู้สอนจากที่อื่น
เชื่อมต่อผ่านเข้ามาสอนภายในห้องเรียนได้ หรือจะถ่ายทอดการสอนในห้องไปยังที่
ต่างๆ ก็ท�ำ ได้เช่นกัน โดยภาพและเสียงที่ ได้จะมีความคมชัดจนรูส้ กึ เหมือนกับอยู่ ในห้อง
เดียวกัน ทีส่ �ำ คัญคือ ผูเ้ รียนและผูส้ อนสามารถโต้ตอบระหว่างกัน สอบถามกลับขึน้ มา
บนจอได ้และเป็นการเรียนที่มีลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง
คุณสมบัติพิเศษสำ�คัญอีกประการหนึ่งของการนำ� Cisco Webex มาใช้
ก็คือ มันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์หรือ
LMS (Learning Management System) ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม (ยกตัวอย่าง
เช่น Moodle) ซึ่งนั่นทำ�ให้มันสามารถนำ�ไปต่อยอด โดยสร้างเป็นระบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์เพิ่มเติมได้อีก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถติดตามและเข้าถึงเนื้อหา
ต่างๆ ได้จากทุกที่
...เทคโนโลยีต่างๆ ดังที่ ได้กล่าวไปนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วย
ให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยุคใหม่ท�ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลีย่ นสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ระบบการศึกษา
กำ�ลังจะปรับเปลี่ยนไปเป็น Education 4.0
แต่อย่างไรก็ดีห้องเรียนอัจฉริยะหรือ Smart Classroom ที่สมบูรณ์จะ
เกิดขึน้ ได้ และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนก็จ�ำ เป็นต้องพึง่ บุคลากรทีม่ คี วามพร้อมและมีความ
เข้าใจในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะกับการนำ�ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มาจัดการการเรียน
การสอนให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นๆ ได้อย่าง
ถ่องแท้ รวมทั้งสามารถนำ�สิ่งที่ ได้ไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้
อย่างยั่งยืน แต่ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้กับห้อง
เรียนอัจริยะหรือห้องประชุมไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ Interactive ของ Epson จอ
ViewBoard ของ Viewsonic หรือว่า Cisco Webex สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน Synnex Care 1251
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GeForce RTX Super

Nvidia แรงต่อด้วยการ์จอรหัส “ซุปเปอร์”

Intel Ice Lake

ซีพียู Coe i เจนเนอเรชั่นที่ 10 เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้ว
เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ซีพียูเจนเนอเรชั่นที่ 10 ซึ่งใช้เทคโนโลยี
การผลิตขนาด 10 นาโนเมตร ในชื่อรหัส IceLake ได้รบั การเปิดตัว ล่าสุดนีซ้ พี ยี ู
ดังกล่าว สำ�หรับใช้งานกับโน้ตบุก๊ และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ หรือเป็นซีพยี ตู ระกูล U และ
Y-Series ก็ ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจำ�นวน 11 รุ่น
สำ�หรับไฮไลต์ส�ำ คัญของซีพยี เู หล่านีก้ ค็ อื ซีพยี จู ะผลิตออกมาเป็นแบบ
SoC โดยส่วนของแกนหลักจะเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม Sunny Cove และมี
การนำ�ระบบกราฟิก Iris Plus ที่เป็นสถาปัตยกรรมกราฟิก Gen11 มารวมไว้
กับซีพียู (มีบางรุ่นที่ยังใช้ระบบกราฟิก Intel UHD อยู่) นอกจากนี้ยังเป็นซีพียู
รุน่ แรกของอินเทลทีม่ าพร้อมกับหน่วยประมวลผลด้าน AI และมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ
ที่เรียกว่า Intel Deep Learning Boost รวมทั้งมี Intel Gaussian & Neural
Accelerator (GNA) ที่ทำ�หน้าที่เป็นกลไกเฉพาะ สำ�หรับรองรับปริมาณงานของ
โปรแกรมทีป่ ฏิบตั กิ ารอยูเ่ บือ้ งหลัง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมอยู่
ในแกนหลักของซีพียูด้วยเลย หรือในส่วนของการรองรับ Wi-Fi 6 (Gig+) และ
Thunderbolt 3 ก็ถูกเข้าไว้ในซีพียูทั้งหมด
ประเด็นสำ�คัญอีกประการหนึ่งของซีพียูเจนเนอเรชั่นใหม่สำ�หรับ
โน้ตบุ๊กที่อินเทลเปิดตัวในครั้งนี้ก็คือ อินเทลได้มีการแยกระบบกราฟิก Iris Plus
ที่ ใช้ออกเป็นสองรุ่นที่มีประสิทธิภาพต่างกันคือ รุ่นที่มีหน่วยประมวลผลจำ�นวน
64 ชุดกับ 48 ชุดและบอกให้รู้ด้วยการใช้รหัส G7 และ G4 ต่อท้ายชื่อรุ่นตัวเลข
ของซีพียู ในขณะที่ซีพียูที่ ใช้ระบบกราฟิก UHD ซึ่งมีหน่วยประมวลจำ�นวน 32
ชุดต่อท้ายรุ่นด้วยรหัส G1 และซีพียูที่เปิดตัวครั้งนี้ถ้าสังเกตดีๆ จะพบว่าซีพียู
Intel Core i5-1035 นั้นจะมีระบบกราฟิกที่แตกต่างกันถึงสามรุ่นเลย
ที่มา: https://newsroom.intel.com

Ransomware

พบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ยงั มี ให้เห็นเป็นระยะๆ และไม่ได้จ�ำ กัดอยูแ่ ต่เครื่องพีซี
เท่านัน้ เพราะล่าสุดนี้ ได้มกี ารตรวจพบการแพร่กระจายของ Ransomware ตัวใหม่
ทีช่ อื่ FileCoder และเป้าหมายหรือผูท้ ตี่ กเป็นเหยื่อจากการโจมตีของ มันก็คอื ผูท้ ี่ ใช้
มือถือแอนดรอยด์ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไปทุกคน
FileCoder ทีถ่ กู ตรวจพบนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นแบบโพสต์อนั ตราย และการแพร่
กระจายผ่าน SMS ซึ่งมัลแวร์จะส่งข้อความอันตรายไปหาทุกคนที่อยู่ ในรายชื่อ
ติดต่อของเหยื่อ โดยเมื่อแพร่กระจายเข้าสูเ่ ครื่องของเหยื่อแล้ว FileCoder จะเริม่
ทำ�งานโดยขอสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในเครื่อง จากนัน้ จะทำ�การเข้ารหัสไฟล์ทมี่ ี
อยู่ ในหน่วยความจำ�แล้วเปลี่ยนนามสกุลขอไฟล์
ให้เป็น .seven แล้วเรียกเงินค่าไถ่จากประมาณ
94 ถึง 188 เหรียญสหรัฐฯ
อย่ า งไรก็ ต ามนั ก วิ จั ย ก็ ได้ พ บว่ า
ภายในคำ � สั่ ง ที่ มั ล แวร์ ทำ � งานได้ มี ก ารนำ � ค่ า ที่ ใ ช้
เข้ารหัส Private Key รวมเอาไว้ด้วย ดังนั้นจึง
มีความเป็นไปได้สูงที่จะถอดรหัสไฟล์ที่มัลแวร์
ล็อคไว้ได้ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์คำ�สั่งต่างๆ
ก็พบว่าคำ�ขู่ลบไฟล์ภายใน 72 ชั่วโมงของมัลแวร์
ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ก็ ไม่ ได้หมายความว่ามันจะไม่มี
อันตราย เพราะจนถึงขณะนี้เซิร์ฟเวอร์ควบคุม
มันยังคงทำ�งานได้อยู่
ทีม่ า: https://www.bleepingcomputer.com

หลังจากที่มีข่าวลือว่า Nvidia จะทำ�การปรับปรุงการ์ด GeForce
RTX ใหม่ด้วยการอัพเกรดให้ทำ�งานด้วยความเร็วสูงขึ้น และใช้หน่วยความจำ� 
GDDR6 เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การ์ด GeForce RTX 20 Series ทีเ่ ปิดตัวออกมา
ก่อนหน้านี้ มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้น ล่าสุดนี้ก็ยืนยันแล้วว่า การอัพเกรด
ดังกล่าวนีเ้ ป็นเรื่องจริง และการ์ด GeForce RTX 20 Series รุน่ ปรับปรุงก็ ได้รบั
การเปิดตัวออกสู่ตลาดแล้ว
การ์ดGeForce RTX 20 Series ที่ ได้รบั การเปิดตัวในครัง้ นีจ้ ะมีค�ำ ว่า
Super ต่อท้าย ซึง่ ประกอบด้วย GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX
2070 Super และ GeForce RTX 2060 Super โดยทัง้ สามรุน่ จะได้รบั การปรับปรุง
ในลักษณะคล้ายๆ กันคือ ภายในชิปกราฟิกที่ ใช้จะมีการเพิ่มจำ�นวน CUDA Core
และหน่วยประมวลผลส่วนอื่นๆ ให้มีจำ�นวนมากขึ้น พร้อมกับปรับให้ทำ�งานด้วย
ความเร็วสูงขึน้ และในกรณีของ GeForce RTX 2060 Super นั้นก็ปรับเปลี่ยน
มาใช้หน่วยความจำ�  GDDR6 ที่เป็นแบบ 256 บิตด้วย ซึ่งการปรับเปลี่ยนต่างๆ
ที่เกิดขึ้นนี้ช่วยให้การ์ด GeForce RTX Super ทั้งสามรุ่นนี้มีประสิทธิภาพดีกว่า
รุ่นเดิม (ไม่มีคำ�ว่า Super ต่อท้าย) ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม นอกจากประสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ แล้ว การปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
ก็ท�ำ ให้การ์ด GeForce RTX Super ทัง้ สามรุน่ ก็มาพร้อมกับค่า TDP ทีส่ งู ขึน้ และ
วางจำ�หน่ายในราคาทีส่ งู กว่าการ์ดรุน่ เดิมเล็กน้อย อย่างเช่นการ์ด GeForce RTX
2060 Super นั้นสามารถหาซื้อได้ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 13,900 บาทเป็นต้นไป
ที่มา: https://www.nvidia.com

Marvell 88SS1320-Series

คอนโทรลเลอร์ ใหม่ สำ�หรับไดรฟ์โซลิดสเตท PCIe 4.0
แม้ว่าการรองรับ PCIe
4.0 ในเวลานี้ จะยังจำ�กัดการใช้งานอยู่
แค่เครื่องพีซที รี่ องรับซีพยี ู Ryzen รุน่
ใหม่ด้วยเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 แต่
การใช้ประโยชน์จาก PCIe 4.0 ก็กำ�ลัง
มีแนวโน้มว่าจะได้รับการต่อขยายมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะไดรฟ์โซลิตสเตท
M.2 NVMe ที่ก่อนหน้านี้ต่างก็จำ�กัด
อยู่เพียงการพึ่งการใช้คอนโทรลเลอร์
ของ Phison เท่านัน้ แต่ลา่ สุดนี้ Marvell
ก็ ได้เปิดตัวชิปคอนโทรเลอร์รุ่นใหม่
สำ�หรับควบคุมการทำ�งานไดรฟ์โซลิด
สเตทที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0
แล้วเช่นกัน
ชิปคอนโทรเลอร์ส�ำ หรับไดรฟ์โซลิดสเตททีร่ องรับ PCI 4.0 นีจ้ ะมี ให้
ผูผ้ ลิตเลือกนำ�ไปใช้มากถึง 3 รุน่ ประกอบด้วยชิป 88SS1321 88SS1322 และ
88SS1323 ซึง่ แต่ละรุน่ จะมีคณ
ุ ลักษณะทีต่ า่ งกันไปเช่น 88SS1321 จะรองรับการ
ใช้หน่วยความจำ� DDR4 บนไดรฟ์ด้วย หรือถ้าเป็นรุ่น 88SS1323 การส่งผ่าน
ข้อมูลด้วย PCIe 4.0 ก็จะใช้จ�ำ นวนเลนเพียง 2 เลนเท่านัน้ ในขณะทีส่ องรุน่ ทีเ่ หลือ
จะส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe 4.0 จำ�นวน 4 เลน แต่อย่างไรก็ดชี ปิ คอนโทรลเลอร์
ทั้งสามรุ่นนี้ต่างก็เป็นซีพียู ARM Cortex R5 แบบสามแกนเหมือนๆ กัน
อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่มขี อ้ มูลยืนยันว่า ชิปคอนโทรลเลอร์รนุ่ ใหม่เหล่านี้
จะถูกนำ�ไปใช้กับไดรฟ์โซลิดสเตทรุ่นใดบ้าง และการทำ�งานของไดรฟ์โซลิดสเตทที่
รองรับ PCIe 4.0 ด้วยชิปคอนโทรลเหล่านีจ้ ะมีประสิทธิภาพขนาดไหน แต่ทแี่ น่คอื
Marvell ได้น�ำ มันไปแสดงทีง่ าน Flash Memory Summit ซึง่ จัดขึน้ ทีป่ ระเทศสหรัฐ
อเมริกาเรียบร้อยแล้ว
ที่มา: https://www.marvell.com

TECH UPDATE

DisplayPort 2.0

มาตรฐานใหม่ แบนด์วิดธ์จุใจกว่าเดิมสามเท่า
ปัจจุบัน การเชื่อมต่อ
ด้วยพอร์ต DisplayPort กำ�ลัง
เป็ น มาตรฐานสำ � หรั บ การส่ ง ผ่ า น
ข้อมูลวิดโี อทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่
หลาย เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพสูง และด้วยแบนด์วิดธ์ที่สูงถึง 32.4Gb/s ดังนั้นจึง
มี แ นวโน้ ม ว่ า มาตรฐานเวอร์ ชั น
1.3/1.4 ที่ ใช้งานอยู่ ในเวลานี้ จึงน่า
จะรองรับการใช้งานได้อีกนาน
อย่างไรก็ตามล่าสุดนี้
สมาคม VESA หรือ Video Electronics Standards Association
ก็ ได้ประกาศข้อกำ�หนดสำ�หรับการ
เชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน DisplayPort เวอร์ชัน 2.0 ออกมาใหม่
แล้ว โดยมีแบนด์วิดธ์สำ � หรั บส่ ง
ผ่านข้อมูลวิดีโอที่สูงถึง 80Gb/s
หรื อ มากกว่ า ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นเวลานี้ ถึ ง
เกือบสามเท่า ซึ่งนั่นหมายความว่า
มาตรฐาน DisplayPort 2.0 นี้
สามารถรองรับการทำ�งานของจอภาพความละเอียด 4K ที่แสดงภาพ HDR
ความถี่ 144Hz ได้แบบสบายๆ เพราะด้วยแบนด์วดิ ธ์ทสี่ งู ระดับนี้ หากเป็นการใช้งาน
จอภาพเดียว DisplayPort 2.0 สามารถส่งผ่านข้อมูลวิดโี อทีม่ คี วามถีภ่ าพ 60Hz
โดยใช้วิธีการบีบอัดสีแบบ 30bpp 4:4:4 HDR ได้ความละเอียดสูงถึง 16K
(15,360×8,460 พิกเซล) (ถ้าไม่มีการบีบอัดสีเลยจะรองรับความละเอียด 10K)
และถ้าเป็นภาพความละเอียด 8K ก็รองรับการแสดงภาพ HDR 120Hz ที่มีการ
บีบอัดสีแบบ 30bpp 4:4:4 HDR พร้อมกันได้ถึงสองจอ
นอกจากส่งผ่านข้อมูลวิดีโอที่มีความละเอียดได้สูงสุดถึง 16K แล้ว
DisplayPort 2.0 ยังสามารถส่งข้อมูลวิดีโอได้หลายชุดพร้อมกัน และเป็นแบบ
Daisy-Chain ที่เป็นการต่อออกหลายจอพร้อมกันด้วยเคเบิลเส้นเดียว รวมทั้ง
ยังคงมีฟีเจอร์ต่างๆ ของเวอร์ชัน 1.4a ทั้งหมด และทำ�งานเข้ากันได้กับมาตรฐาน
เวอร์ชนั เดิม แต่อย่างไรก็ดกี ค็ าดว่าจอภาพทีร่ องรับ DisplayPort 2.0 นีน้ า่ จะเริม่
ทยอยออกสู่ตลาดได้ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 เป็นต้นไป
ที่มา: https://www.displayport.org

Intel Honeycomb Glacier

โน้ตบุ๊กสองจอสำ�หรับเล่นเกม แนวคิดใหม่ล่าสุด
การออกแบบโน้ตบุ๊กให้มีจอภาพ 2 จออาจจะไม่ ใช่เรื่องใหม่ และไม่ว่า
การออกแบบโน้ตบุก๊ แบบนีจ้ ะเป็นเทรนด์หรือไม่ อินเทลก็มแี นวคิดในการออกแบบ
และได้มีการนำ�เสนอโน้ตบุ๊กสองจอสำ�หรับใช้เล่นเกมเช่นกัน โดยได้มีการเปิดตัว
โน้ตบุก๊ ต้นแบบทีช่ อื่ Honeycomb Glacier ออกมา ซึง่ เมื่อเล่นเกม หรือใช้เครื่อง
ทำ�งานต่างๆ หน้าจอหลักขนาด 15.6 นิ้วของเครื่องจะทำ�งานร่วมกันกับจอภาพที่
สองที่มีขนาด 12.3 นิ้ว ซึ่งติดตั้งอยู่เหนือคีย์บอร์ดได้อย่างอัจฉริยะ
คุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของโน้ตบุ๊กต้นแบบนี้
ก็คือ ตัวเครื่องสามารถปรับยกหน้าจอขนาด 12.3
นิว้ ให้เอียงเป็นมุมทีเ่ หมาะกับการมองของผูใ้ ช้งานได้
พร้อมกันนีก้ ็ ได้มกี ารนำ�ส่วนของทัชเพดไปไว้ดา้ นข้าง
คีย์บอร์ด เพื่อให้วางมือขณะเล่นเกมได้สะดวกขึ้น
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่า
แนวคิดในการออกแบบลักษณะนี้จะมีผู้ผลิตรายใด
นำ�ไปใช้กับโน้ตบุ๊กของตนหรือไม่ เพราะอย่างใน
กรณีของโน้ตบุ๊ก HP OMEN X 15-dg0011TX
นั้น แม้ว่ามันจะถูกออกแบบให้มีสองจอและใช้งาน
ได้คล้ายๆ กัน แต่หน้าจอที่สองของมันก็มีขนาด
เล็กกว่า และไม่ ได้ถูกออกแบบมาให้ปรับเอียง
ได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กรุ่นต้นแบบของอินเทล
ที่มา: https://newsroom.intel.com

Microsoft Cortana

เวอร์ชันใหม่ แชทได้ ไม่ผูกติดกับ Windows
หลังจากที่ Cortana ซึง่ เป็นผูช้ ว่ ยทีค่ อยทำ�หน้าทีร่ บั คำ�สัง่ เสียง ได้ถกู
แยกออกจากระบบค้นหาของระบบปฏิบัติการ Windows 10 ล่าสุดนี้ Windows
10 Insider Preview Build 18945 (20H1) ที่ ได้ถูกเปิดตัวออกมาให้ทดสอบ
ก็มีการนำ�เสนอ Cortana ที่ ได้รับการปรับปรุงออกมาใหม่เป็นไฮไลต์สำ�คัญด้วย
โดยไมโครซอฟท์ระบุว่า Cortana เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมานี้ จะได้รับ
การปรับปรุงให้สามารถประมวลผลเชิงสนทนาได้มากขึ้น และนอกเหนือไปจาก
การสนทนาด้วยเสียงเหมือนกับเวอร์ชันที่ผ่านๆ มาแล้ว ก็จะมุ่งเน้นการใช้งานทาง
ด้านการแชทด้วย
นอกจากการปรับปรุงข้างต้นแล้ว Cortana เวอร์ชันใหม่ที่ถูกปล่อย
ออกมาพร้อมกับ Windows รุน่ ทดสอบนีก้ ย็ งั มาพร้อมกับ UI แบบใหม่ทรี่ องรับ
การใช้งานทั้ง Dark Theme และ Light Theme แต่อย่างไรก็ดีไมโครซอฟท์ก็
ยอมรับว่าในช่วงแรกนี้ แอปฯ Cortana เวอร์ชนั ใหม่จะยังมีฟเี จอร์ที่ ไม่ครบถ้วนนัก
และก็ใช่ว่าฟีเจอร์ต่างๆ ที่เคยมีก่อนหน้านี้จะมีอยู่ ใน Cortana เวอร์ชันนี้ทั้งหมด
แต่อย่างไรก็ดีความสามารถหลักๆ อย่างเช่นการสั่งการด้วยเสียงเพื่อเปิดแอปฯ
หรือการถามคำ�ถาม ยังคงมีอยู่ และไมโครซอฟท์ก็จะทยอยเพิ่มเติมฟีเจอร์อื่นๆ
เข้าไปเรื่อยๆ
แอปฯ Cortana เวอร์ชันนี้ ตอนนี้ ไมโครซอฟท์ได้เปิดให้ทดสอบใช้
งานแล้ว แต่จำ�กัดเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐฯ เท่านั้น ส่วนการใช้งานทั่วไปนั้น คาดว่าผู้ใช้
Windows 10 ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ผ่าน Cortana เวอร์ชัน
ใหม่นี้ ได้ ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020
ที่มา: https://blogs.windows.com

PCIe 4.0

ยังไม่แน่ว่าจะใช้กับเมนบอร์ชิปเซ็ต 400 ได้จริง
นอกจากประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ�งานทีย่ อดเยีย่ มจากการเปลีย่ น
มาใช้สถาปัตยกรรม Zen 2 แล้ว
AMD Ryzen 3000 Series ยังเป็น
ซีพยี ทู รี่ องรับการส่งผ่านข้อมูลด้วย
PCIe 4.0 ด้วย แต่ขอ้ จำ�กัดก็คอื การ
ใช้ความสามารถนี้จะต้องรองรับการ
ทำ�งานของซีพียูด้วยเมบอร์ดซ็อก
เก็ต AM4 ที่ ใช้ชิปเซ็ต X570 เท่านั้น
แต่เนื่องจากการรองรับ
PCIe 4.0 ของซีพียู Ryzen รุ่น
ใหม่นั้นไม่ ได้เป็นข้อกำ�หนดทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซีพียู Ryzen 3000
Series ก็สามารถใช้งานกับเมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ทีม่ อี ยูเ่ ดิมอย่างได้ ดังนัน้ ผู้
ผลิตเมนบอร์ดบางรายจึงได้พยายามทีจ่ ะทำ�ให้เมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ทีอ่ อกมา
ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะรุ่นที่ ใช้ชิปเซ็ต X470 และ B450 รองรับ PCIe 4.0 ของ
ซีพียูด้วย
การใช้ประโยชน์จาก PCIe 4.0 ของซีพียู Ryzen ได้โดยไม่ต้องพึ่ง
ชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง X570 จะทำ�ออกมาในลักษณะของการอัพเดตไบออส และที่
หน้าเว็บไซต์ชื่อดังในประเทศจีนอย่าง mydrivers.com ก็ ได้ปรากฏรายชื่อรุ่น
เมนบอร์ดชิปเซ็ต 400 Series ที่มีการพัฒนาไบออสออกมารองรับ PCIe 4.0
แล้วเกือบ 20 รุน่ พร้อมกับมีผลทดสอบยืนยันด้วยว่า การรองรับ PCIe 4.0 ของ
เมบอร์ดชิปเซ็ต 400-Series นั้นเป็นไปได้ ทั้งการใช้สล็อต PCIe สำ�หรับการ์ด
แสดงผลและการเชื่อมต่อด้วยสล็อต M.2 ของไดรฟ์โซลิดสเตทเลย
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนีก้ ย็ งั ไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า การรองรับ PCIe 4.0
ของเมนบอร์ดชิปเซ็ต 400 Series ในลักษณะข้างต้นนีจ้ ะใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือ
สิง่ ทีป่ รากฏออกมาเป็นเพียงแค่การพิสจู น์อะไรบางอย่างของผูผ้ ลิต เพราะผลจาก
การอัพเดต AGESA 1.0.0.3 ABB ทำ�ให้ไบออสเวอร์ชนั ใหม่ส�ำ หรับเมนบอร์ดชิป
เซ็ต X470 หลายๆ รุน่ ของบางผูผ้ ลิต ได้มกี ารถอนการรองรับ PCIe 4.0 ออกไปแล้ว
ที่มา: http://www.mydrivers.com/
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LG 24GL600F-B

3

Huawei Pocket Photo Printer

คมชัดรวดเร็วทันใจ ภาพลื่นไหลไร้การสะดุด

จอภาพความละเอียด Full HD ขนาด 23.6 นิว้ สำ�หรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ
โดยใช้พาเนลแบบ Twisted Nematic ที่พิกเซลต่างๆ บนหน้าจอสามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 1 มิลลิวินาที (แบบ GtG) สามารถแสดงภาพวัตถุที่มี
ลักษณะของการเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด หมดปัญหาการเบลอของภาพ นอกจากนี้ยัง
แสดงภาพต่างๆ ออกมาบนหน้าจอได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องไร้การสะดุดด้วยการรองรับ
อัตราการรีเฟรช 144Hz หรือในแต่ละวินาทีจอภาพสามารถแสดงภาพจากเกมได้สงู สุดถึง
144 ภาพ และไม่มีปัญหาภาพฉีกขาดด้วยการรองรับเทคโนโลยี FreeSync ด้วย
นอกจากความโดดเด่นข้างต้นแล้วจอภาพยังมาพร้อมกับฟีเจอร์พเิ ศษสำ�หรับ
การเล่นเกมอีกมากมายเช่น Black Stabilizer ที่ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดของวัตถุ
ต่างๆ ในเกมได้ชัดเจนขึ้น มีจุดตัดที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ�ในการยิง และมี Dynamic
Action Sync ที่ช่วยให้ภาพต่างๆ จากเกมถูกนำ�มาแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ก็ยังมีโหมดสำ�หรับเล่นเกมประเภท RTS และ FPS ให้เลือกใช้งานอีก
โครงสร้างของจอภาพค่อนข้างแข็งแรง สามารถปรับมุมก้มเงยได้ แขวนติด
ผนังได้ ดูภาพบนหน้าจอได้สบายตาด้วยพืน้ ผิวหน้าจอแบบ Anti-Glare ทีม่ แี สงสะท้อนต่�ำ
และแสดงผลต่างๆ บนหน้าจอได้โดยที่ภาพไม่มีการสั่นกระพริบ พร้อมกันนี้ยังมีโหมด
สำ�หรับการอ่านข้อความ และสามารถควบคุมการตั้งต่าต่างๆ ของจอโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้
ในขณะที่การเชื่อมต่อของจอภาพก็รองรับทั้ง HDMI และ DisplayPort 1.2
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 6,950 บาท

พิมพ์สนุกทุกที่ สะดวกทันใจไม่ต้องซื้อหมึก

เครื่องพรินเตอร์แบบพกพาสำ�หรับพิมพ์ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน ขนาดเล็ก
กะทัดรัด น้ำ�หนักเบา และพร้อมใช้งานทุกที่ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 500mAh
ในตัว โดยการพิมพ์ของเครื่องจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Zero Ink หรือ Zink ซึ่งมีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เนื่องจากภายในเครื่องจะไม่มหี มึก แต่หมึกที่ ใช้จะรวม
อยู่ ในกระดาษขนาด 2x3 นิว้ ที่ ใช้พมิ พ์ ใช้งานง่าย เพียงเปิดเครื่องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
ผ่าน Bluetooth จากนั้นก็สามารถสั่งพิมพ์ภาพผ่านแอปฯ HUAWEI Printer ที่รองรับ
การใช้งานทั้งระบบ Android 8.0 และ iOS 10.0.2 ได้โดยตรงเลย โดยเมื่อเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม จะสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 23 ภาพ
การพิมพ์ของเครื่องจะมีความละเอียด 314x490dpi ที่ ให้ภาพที่มีคุณภาพ
สีสันสดใสและมีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ โดยการพิมพ์ภาพแต่ละภาพจะใช้เวลาประมาณ
55 วินาที และด้วยกระดาษทีเ่ ป็นสติก๊ เกอร์ ดังนัน้ จึงสามารถนำ�ภาพทีพ่ มิ พ์ได้ไปติดไว้ในที่
ทีต่ อ้ งการได้ทกุ พืน้ ผิว นอกจากนีภ้ ายในแอปฯ HUAWEI Printer ที่ ใช้กย็ งั สามารถปรับ
แต่งภาพจากแกลลอรี่ก่อนที่จะพิมพ์ออกได้ ทั้งการใส่ฟิลเตอร์ ใส่กรอบ และสติ๊กเกอร์
รวมทั้งยังพิมพ์ภาพแบบต่างๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพติดบัตร ภาพตัดแปะแบบ
ต่างๆ (Collage) หรือแม้กระทั่งนามบัตร หรือจะพิมพ์ภาพจากไฟล์วิดีโอออกมาเป็นภาพ
AR ก็ยังได้ ซึ่งภาพดังกล่าวนี้หากนำ�กล้องไปส่องโดยใช้ฟีเจอร์ AR Scan ภายในแอปฯ
ก็จะเห็นเป็นภาพวิดีโอโดยอัตโนมัติ
การรับประกัน: 6 เดือน | ราคา 3,690 บาท
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Dell Inspiron G3
(W56605506THW10)

รูปลักษณ์เร้าใจ แรงสั่งได้ทุกเกม

โน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล G3 มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบ
ใหม่ที่โดดเด่นเร้าใจยิ่งกว่าเดิม ทั้งรูปร่างหน้าตาและพื้นผิววัสดุ ตัวเครื่องแข็งแรง
เพรียวบาง พกพาค่อนข้างสะดวก และยังคงอัดแน่นไปได้ด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดอย่าง
Dynamic Game Shift ทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถควบคุมการทำ�งานของระบบพัดลมคูภ่ ายใน
เครื่องให้ท�ำ งานอย่างเต็มที่ ได เพียงแค่กดปุม่ บนคียบ์ อร์ด หากต้องการประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานที่สูงขึ้นหรือเมื่อต้องใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องตลอดเวลา
ภายใต้รปู ลักษณ์ทดี่ ดู นี า่ สัมผัสของเครื่อง จะใช้จอภาพความละเอียด Full HD
ขนาด 15.6 นิว้ ทีน่ อกจากจะมีมมุ มองกว้างและถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ ของภาพได้อย่าง
ชัดเจนและมีสีสันสดใส ภายในอัดแน่นไปด้วยขุมพลังจากซีพียู Intel Core i7-9750H
ทีท่ �ำ งานด้วยความเร็ว 2.6-4.5GHz และเป็นแบบ 6 คอร์ 12 เทรด พร้อมกับมีระบบกราฟิก
GeForce GTX 1660Ti และมีหน่วยความจำ� DDR4-2400 ติดตั้งมาให้ 8GB รวมทั้ง
มีไดรฟ์โซลิตสเตทความจุ 512GB ที่รองรับ NVMe ให้มาพร้อมกับเครื่องด้วย ดังนั้น
จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องสามารถเล่นเกมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดั่งใจทุกเกม
สำ�หรับการรองรับการใช้งานอื่นๆ นั้น ตัวเครื่องจะมาพร้อมกับคีย์บอร์ด
ที่มีไฟ Backlit เพื่อความสะดวกในการงานในที่มืด พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ มี ให้ครบทั้ง
HDMI, Ethernet, USB Type-A และ Type-C รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11ac
แบตเตอรีข่ องเครื่องเป็นแบบ 3 เซลล์ทจี่ า่ ยไฟได้ 51WHr ใช้งานได้ทนั ทีโดยมี Windows
10 Home ให้มาพร้อมกับเครื่องแล้ว
การรับประกัน: 2 ปี Premium Support (Onsite Service) | ราคา 39,990 บาท
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ASRock X570 Steel Legend

พันธุแ์ กร่ง รองรับความแรงของ Ryzen อย่างสมบูรณ์

เมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 สายพันธุ์แกร่งแรงระดับตำ�นานสำ�หรับใช้งานกับ
ซีพียู AMD Ryzen เจนเนอเรชั่นล่าสุดและในรุ่น 2000 Series โดยรองรับการทำ�งาน
ต่างๆ ด้วยชิปเซ็ต AMD X570 ทีเ่ ปิดตัวออกมาใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์และคุณสมบัติ
พิเศษต่างๆ จากซีพียู Ryzen เจนเนอเรชั่นล่าสุดได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการรองรับ
PCIe 4.0 ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม
นอกจากรองรับการทำ�งานของซีพียู Ryzen รุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
เมนบอร์ดยังมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษมากมาย เริ่มจากออกแบบให้มีภาคจ่ายไฟ 10
เฟส พร้อมกับมีชุดระบายความร้อนขนาดใหญ่ และใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะ Super Alloy ของเมนบอร์ดจาก ASRock พร้อมกันนี้ยังมีระบบป้องกัน
อันตรายต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบการทำ�งานทช่วยให้
ผู้ใช้วิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีไฟ RGB ที่รองรับ Polychrome Sync ให้เล่น
สำ�หรับการรองรับการใช้งานอื่นๆ นั้น เมนบอร์ดสามารถใช้หน่วยความจำ�
DDR4 ได้ถงึ ความเร็ว 4,666MHz สามารถใช้งาน CrossFire ได้ รองรับระบบเสียงแบบ
7.1 ด้วยชิป Realtek ALC1220 ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง มีพอร์ต SATA ให้ใช้งานถึง 8 พอร์ต
พร้อมกับมีสล็อต M.2 สำ�หรับไดรฟ์โซลิดสเตทที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0 x4
จำ�นวน 2 ช่อง พอร์ต USB 3.2 ความเร็ว 10Gb/s มี ให้ใช้ทงั้ แบบ Type-A และ Type-C
การปรับแต่งและการตั้งต่าต่างๆ ที่จำ�เป็นในไบออสก็ทำ�ได้อย่างครบเครื่อง
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา CALL

5

TP-Link TL-PB10000

จุสะใจ ใช้งานปลอดภัยทุกอุปกรณ์

พาวเวอร์แบงค์ความจุ 10,000mAh ที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย
ด้วยรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเพรียวบาง และมีน้ำ�หนักเบาประมาณ 210 กรัมเท่านั้น โดย
แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์ที่มีคุณภาพสูง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ทุกสถานการณ์ สำ�หรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์โมบายล์ต่างๆ ที่ชาร์จไฟด้วย
พอร์ต USB นอกจากนีย้ งั มาพร้อมระบบป้องกันอันตรายต่างๆ ทีท่ �ำ งานได้อย่างน่าเชื่อถือ
แบบรอบด้าน ไร้ปัญหาไฟเกิน และการชาร์จเกินความจุ รวมไปถึงการช็อตของวงจรและ
การเกิดความร้อนสูงก็มีระบบป้องกันรวมไว้ให้แบบเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับการใช้งานนัน้ TP-Link TL-PB10000 สามารถชาร์จแบตเตอรีข่ อง
iPhone XS และ Samsung Galaxy S9 ให้เต็มความจุได้ถึงสองครั้ง นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ รียกว่า Dual Smart Fast Charging Port ช่วยให้สามารถชาร์จ 2 อุปกรณ์
พร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่ชาร์จอย่างเหมาะสม
โดยมีก�ำ ลังไฟรวมสูงสุด 10.5 วัตต์ ในขณะทีต่ วั พาวเวอร์แบงค์นนั้ จะใช้เวลาในการชาร์จ
จนเต็มความจุประมาณ 4.8 ชั่วโมงด้วยกระแสไฟ 2.1A โดยมีไฟ LED คอยแสดงระดับ
แบตเตอรี่และสถานะการชาร์จอย่างชัดเจน และในขณะที่กำ�ลังชาร์จอยู่นี้ ก็สามารถใช้ TPLink TL-PB10000 ชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้พร้อมๆ กันเลย
การรับประกัน: Limited Lifetime | ราคา 599 บาท
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HP OMEN X 15-dg0011TX

ที่สุดแห่งพลัง พร้อมนวัตกรรม Dual Screen

โน้ตบุ๊กทรงพลังที่เป็นที่สุดทั้งในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในขณะนี้
รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ทั้งการเล่นเกมระดับฮาร์ดคอร์ และการใช้งานระดับ
มื อ อาชี พ ตั ว เครื่ อ งมาพร้ อ มกั บ รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ดู ล้ำ �สมั ย เพรี ย วบาง โดยมี น้ำ � หนั ก
ประมาณ 2.5 กิโลกรัม โครงสร้างและการประกอบชิ้นส่วนมีความแน่นหนา แข็งแรง
โดยมีหน้าจอ IPS ความละเอียด Full HD ขนาด 15.6 นิ้ว ที่นอกจากจะมีมุมมองกว้าง
และถ่ายทอดสีสันได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ยังแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด
และราบรื่นด้วยการรองรับอัตรารีเฟช 144Hz ภายในเครื่องอัดแน่นมาด้วยขุมพลังจาก
ซีพยี ู Intel Core i9-9880H ความเร็ว 2.3-4.8GHz ทีเ่ ป็นแบบ 8 คอร์ 16 เทรด พร้อม
ระบบกราฟิก GeForce RTX 2080 ของ Nvidia และหน่วยความจำ� DDR4-2666 ความจุ
16GB อีกทัง้ ยังมีไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2 NVMe ความจุ 512GB มัน่ ใจได้วา่ เล่นเกม
แบบปรับสุดได้ราบรื่นทุกเกม
นอกจากการใช้ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว โน้ตบุ๊กยังได้รับการ
ออกแบบให้มจี อทัชสกรีนขนาด 6 นิว้ ความละเอียดแบบ Full HD บริเวณเหนือคียบ์ อร์ด
ด้วย และหน้าจอที่สองนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ ใช้เป็นหน้าจอ
แสดงสถานะการทำ�งานต่างๆ และระดับการโหลดของเครื่อง ใช้เป็นคียบ์ อร์ดเสมือนสำ�หรับ
พิมพ์ตัวเลข ตลอดจนการปรับแต่งไฟ และการทำ�งานบางอย่างของเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การควบคุมพัดลมระบายความร้อน หรือว่าความสว่างของหน้าจอ ก็สามารถควบคุมผ่าน
โปรแกรม OMEN Command Center บนหน้าจอนี้ ได้โดยตรง หรือจะใช้เล่นวิดีโอ
โปรแกรมแชท หรือใช้โปรแกรมสตรีมบนหน้าจอนี้ ไปพร้อมๆ กับการเล่นเกมก็ท�ำ ได้เช่นกัน
โน้ตบุ๊ก HP OMEN X รุ่นนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดที่มีไฟ RGB ที่สามารถ
ปรับแต่งได้ และมีการแยกสีไฟเพื่อให้งา่ ยต่อการมองเห็น ถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีพลังด้วย
ลำ�โพงคู่ Bang & Olufsen ทัชเพดใช้งานสะดวก การเชื่อมต่อต่างๆ มี ให้อย่างครบถ้วนทัง้
Wi-Fi 802.11ac และ USB Type-C นอกจากนีย้ งั มาพร้อมกับแบตเตอรีล่ เิ ธียมโพลิเมอร์
แบบ 6 เซลล์ที่จ่ายไฟได้มากถึง 72Wh รวมทั้งมี Windows 10 Home ให้มาพร้อม
กับเครื่องแล้ว
การรับประกัน: 2 ปี | ราคา 99,990 บาท

6

Asus RT-AX92U

8

WD Black SN750 (WDS100T3X0C)

แรงทั่วบ้าน ด้วย Mesh Wi-Fi มาตรฐานล่าสุด

เราเตอร์ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ax หรือ Wi-Fi 6 สำ�หรับผู้ใช้ที่
ต้องการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง และการเชื่อมต่อใช้งานที่มีเสถียรภาพ
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,500 ตารางฟุตภายในบ้านผ่านโครงข่ายระบบ Mesh ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและทำ � งานได้ อ ย่ า งอั จ ริ ย ะ จากการเชื่ อ มต่ อ กั น ด้ ว ยความเร็ ว สู ง ถึ ง
4,808Mb/s ของเราเตอร์ Asus RT-AX92U จำ�นวนสองตัว และการกระจายสัญญาณ
Wi-Fi สองคลื่นความถี่ โดยเมื่อเชื่อมต่อด้วยคลื่น 2.4GHz จะมีความเร็วในการส่งผ่าน
ข้อมูลสูงสุด 400Mb/s แต่หากเป็นคลื่น 5GHz จะมีความเร็ว 867Mb/s
นอกจากความเร็วและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อทีย่ อดเยีย่ มแล้ว เราเตอร์
Asus RT-AX92U ยังรองรับการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์หลายๆ ตัว
ได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี OFDMA และ MU-MIMO ทีท่ �ำ งาน
อย่างน่าเชื่อถือ และเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Wi-Fi มาตรฐานต่างๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมี
เทคโนโลยีที่ช่วยทำ�ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อประหยัดแบตเตอรี่ ได้มากกว่าเดิมถึง 7 เท่า
Asus RT-AX92U สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย และทำ�ได้ทั้งจากบราวเซอร์
และแอปฯ บนมือถือ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกัน
ผ่านสาย LAN ได้ ทำ�ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นระบบ Tri-Band
ของเราเตอร์ ได้อย่างเต็มที่ และในการเชื่อมต่อใช้งานนั้น เราเตอร์ก็ยังมาพร้อมกับ
ระบบ AiProtection Pro ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในขณะที่ฟีเจอร์สำ�หรับการใช้งานอื่นๆ ก็มี ให้อย่างพร้อมสรรพ
ทั้งระบบ Parental Controls, Adapter QoS, Download Master และการใช้งาน
VPN รวมไปถึงพอร์ต USB นอกจากนีก้ ารเชื่อมต่อด้วยพอร์ต RJ45 ทีต่ วั เครื่องไม่วา่
จะเป็น LAN หรือ WAN ก็เป็นความเร็วระดับ Gigabit ทั้งหมด
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 24,900 บาท (RT-AX92U 2 Pack)

เร็วแบบทะลุทะลวง หมดห่วงเรื่องความจุ

ไดรฟ์โซลิดสเตทประสิทธิภาพสูงสุดจาก WD ที่มาพร้อมความจุขนาด
1TB โดยเป็นโมดูล M.2 2280 ที่ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe 3.0จำ�นวน 4 เลนและ
รองรับ NVMe ที่เป็นโปรโตคอลใหม่ล่าสุด เหมาะสำ�หรับเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กที่ต้องการ
ประสิทธิภาพการทำ�งานสูงเป็นพิเศษ โดยไดรฟ์สามารถอ่าน-เขียนข้อมูลแบบต่อเนื่อง
ได้ด้วยความเร็วที่สูงถึง 3,470MB/s และ 3,000MB/s ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ใน
การอ่านเขียนข้อมูลขนาด 4K แบบสุ่ม ก็ยังมีความเร็วสูงสุดถึง 515,000IOPS และ
560,000IOPS ใช้งานได้อย่างมั่นใจ ด้วยการรับประกันที่ยาวนานถึง 5 ปีและไดรฟ์ก็
รองรับการเขียนข้อมูลทั้งหมดได้กว่า 600TB
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 9,900 บาท
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ปลดปล่อยพลัง PCIe 4.0
เวลานี้ต้องเมนบอร์ด

ชิปเซ็ต X570

ผลจากการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาสู่สถาปัตยกรรม Zen 2 ทำ�ให้
ซีพียู Ryzen เจนเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดที่วางจำ�หน่ายภายใต้รุ่นตัวเลข 3000 Series
มีประสิทธิภาพการทำ�งานที่โดดเด่นขึ้นมาก โดยเฉพาะกับค่า IPC (Instructions per
Cycle) ซึ่งเป็นความเร็วในการประมวลผลคำ�สั่งต่อสัญญาณนาฬิกาที่ดีกว่าเดิมถึง
15 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อรวมเข้ากับความสามารถในการทำ�งานด้วยความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเป็น 7
นาโนเมตร ก็ยง่ิ ทำ�ให้ซพี ยี มู ปี ระสิทธิภาพทีก่ ว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั เจน (อ่านรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี ใหม่ๆ ในซีพียู AMD Ryzen 3000 Series
ได้จากเว็บไซต์ http://www.synnex.co.th/th/community.aspx)
แน่นอนว่า ประสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ แบบรูส้ กึ ได้นที้ �ำ ให้ซพี ยี ู AMD Ryzen เจน
เนอเรชัน่ ใหม่ กำ�ลังตกเป็นเป้าหมายในการเลือกใช้งานของหลายๆ คน และนอกเหนือ
ไปจากประสิทธิภาพการทำ�งานทีน่ า่ ประทับใจ ภายใต้ระดับราคาทีส่ มเหตุผลแล้ว ข้อดีอกี
ประการหนึง่ ก็คอื ซีพยี ู AMD Ryzen รุน่ ใหม่นกี้ ย็ งั คงใช้สามารถใช้งานกับเมนบอร์ด
ซ็อกเก็ต AM4 ที่มีอยู่เดิมได้ เพียงแค่อัพเดตไบออสใหม่ ให้รองรับการทำ�งานของ
ซีพียูเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดรายนั้นๆ จะมี ให้อัพเดตหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การที่ผใู้ ช้สามารถนำ�ซีพยี ู AMD Ryzen รุน่ ใหม่ไปใช้งาน
กับเมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้ ได้ ก็ ไม่ได้หมายความว่ามันจะ
เป็นแพลตฟอร์มทีร่ องรับการทำ�งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากผูใ้ ช้จะไม่สามารถ
ใช้การส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐาน PCI Express 4.0 จากซีพียูได้เลย แม้จะมี
ข่าวออกมาว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดบางรายกำ�ลังทำ�ให้มันสามารถใช้งานได้อยู่ก็ตาม แต่
AMD ก็ ได้ประกาศยืนยันแล้วว่า หากต้องการใช้ความสามารถจาก PCIe 4.0 บน
แพลตฟอร์มที่ ใช้ซีพียู Ryzen เจนเนอเรชั่นใหม่นี้ ตอนนี้จะต้องใช้เมนบอร์ดที่
รองรับการทำ�งานด้วยชิปเซ็ต AMD X570 เท่านั้น

PCIe 4.0 เร็วจริงแบบไม่อิงทฤษฎี

คำ�ถามที่ทำ�ให้หลายๆ คนอาจจะกำ�ลังสงสัยก็คือ การรองรับ PCIe 4.0
ทีส่ ามารถส่งผ่านข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมถึงสองเท่าตามทฤษฎีนี้ ในเวลานีม้ นั สามารถนำ�
ไปใช้ประโยชน์กบั อะไรได้บา้ ง และเราจะได้ประสิทธิภาพการทำ�งานทีย่ อดเยีย่ มจากแบนด์
วิดธ์ที่มีอย่างมากมายนั้นจริงๆ หรือ
ประโยชน์แรกก็คือ การรองรับการทำ�งานของการ์ดแสดงผลกราฟิก

เปรียบเทียบคุณสมบัติของชิปเซ็ต X570 กับ X470
ชิปเซ็ต
X570
X470
การเชื่อมต่อซีพียู
ความเร็วในการเชื่อมต่อกับซีพียู
จำ�นวนเลน PCIe ที่ ใช้งานได้

PCIe 4.0 x4
8GB/s
16 PCIe 4.0

จำ�นวนพอร์ต USB 3.1 Gen2
จำ�นวนพอร์ต USB 3.1 Gen1
จำ�นวนพอร์ต USB 2.0
จำ�นวนพอร์ต SATA 6Gb/s
ค่า TDP สูงสุด

8
0
4
4
13W

PCIe 3.0 x4
4GB/s
4 PCIe 3.0
PCIe 2.0
2
6
6
4
7W

Radeon RX 5700 แบรนด์ตา่ งๆ ทีผ่ ลิตออกมา เพราะมันจะทำ�ให้การ์ดทำ�งานได้อย่าง
ราบรื่นมาก และจากการทดสอบสาธิตของ AMD โดยใช้ PCIe Feature Test จาก
Futuremark ก็แสดงให้เห็นว่า PCIe 4.0 นั้น ช่วยทำ�ให้การ์ด Radeon RX 5700
ที่ทำ�งานกับซีพียู Ryzen 7 3800X บนเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 นั้นสามารถส่งผ่าน
ข้อมูลได้เร็วกว่าการ์ด GeForce GTX 2080 Ti ทีท่ �ำ งานกับซีพยี ู Core i9-9900K
ถึง 69 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม ความเร็วที่ดีกว่าจากการส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0
ของการ์ดแสดงผลกราฟิกนั้น ก็อาจจะไม่ ได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้ใช้โดยตรง
เพราะท้ายที่สุดแล้ว ประสิทธิภาพในการเล่นเกมของการ์ดก็มักจะถูกชี้วัดด้วยจำ�นวน
ภาพที่ถูกส่งมาแสดงผลบนหน้าจอเสมอ แต่ถ้าหากเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เช่นไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2 NVMe ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากความเร็วของ
การส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0 ไปแบบเต็มๆ เพราะอย่างเช่นในกรณีของไดรฟ์

ตัวอย่างเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 จากผู้ผลิตชั้นนำ� ที่มีวางจำ�หน่ายในปัจจุบัน

ASRock X570 Steel Legend

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Gigabyte GA-X570 Gaming X

MSI X570 Gaming Pro Carbon WiFi

TECH REVIEW

เมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 สามารถใช้งานกับซีพียู Ryzen เจนเนอเรชั่นก่อนได้ แต่เฉพาะรุ่น 2000
Series เท่านั้น

เปรียบเทียบความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูล ของไดรฟ์โซลิดสเตท M.2 NVMe ที่ส่งผ่านข้อมูล
ด้วย PCIe 4.0 เมื่อรองรับการทำ�งานด้วยเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 (ขวา) กับการรองรับการทำ�
งานด้วยเมนบอร์ดชิปเซ็ต X470 (ซ้าย)

โซลิดสเตท Gigabyte Aorus ทีร่ องรับการส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐานนี้ เมื่อใช้งาน
บนเมนบอร์ดชิปเซ็ต AMD X570 มันสามารถอ่าน-เขียนข้อมูลแบบเรียงลำ�ดับได้
ด้วยความเร็วถึง 5GB/s และ 4.2GB/s ตามลำ�ดับ (ดังภาพด้านบน) แต่หากใช้งาน
บนเมนบอร์ดที่รองรับ PCIe 3.0 ความเร็วในการอ่าน-เขียนของมันจะถูกเบรคอยู่
ประมาณ 3.2GB/s เท่านั้น ซึ่งช้ากว่ากันถึง 37 และ 25% เปอร์เซ็นต์

ความยืดหยุ่น พร้อมการเชื่อมต่อที่ทันสมัย

ชิปเซ็ต AMD X570 ที่ ได้รับการพัฒนาออกมาสำ�หรับใช้งานกับซีพียู
Ryzen 3000 Series นั้น นอกจากจะแตกต่างจากชิปเซ็ตที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้
ตรงที่การรองรับการส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0 แล้ว มันยังเป็นชิปเซ็ตสำ�หรับ
ซีพียู Ryzen รุ่นแรกที่เอเอ็มดีออกแบบและพัฒนาด้วยตัวเอง (ชิปเซ็ตรุ่นก่อน
หน้านี้จะรับหน้าที่โดย ASMedia) และเอเอ็มดีก็ค่อนข้างพิถีพิถัน โดยยกระดับความ
สามารถในการส่งผ่านข้อมูลให้เป็น PCIe 4.0 ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ
ซีพียู Ryzen หรือว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ I/O อื่นๆ
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งของชิปเซ็ต AMD X570 เมื่อเทียบกับ
ชิปเซ็ตรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ มันจะรองรับการเชื่อมต่อด้วย USB 3.1 Gen2 มากขึ้น

ASRock X570 Taichi

ASUS ROG Crosshair VIII Formula

โครงสร้างและการรองรับการใช้งานต่างๆ ของชิปเซ็ต AMD X570

เป็น 8 พอร์ต และเมื่อรวมเข้ากับการใช้ประโยชน์จากซีพยี กู ท็ �ำ ให้บนเมนบอร์ดชิปเซ็ต
X570 มีพอร์ต USB ความเร็ว 10Gb/s ได้จำ�นวนมากถึง 12 พอร์ต นอกจากนี้
การส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe 4.0 ของชิปเซ็ตก็ยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้ผลิต
เมนบอร์ดสามารถเลือกใช้งานหลายลักษณะ ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะเลือกผลิตออกมาอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นสล็อต PCIe สำ�หรับการ์ด Add-On ซ็อกเก็ต M.2 สำ�หรับไดรฟ์โซลิด
สเตท NVMe หรือว่าพอร์ต SATA 6Gb/s ที่ออกแบบให้มีจำ�นวนได้มากที่สุดถึง
12 พอร์ต ถ้าต้องการ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชิปเซ็ต X570 จะรองรับ PCIe 4.0 อย่างสมบูรณ์
แต่ผลจากการส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐานใหม่นี้ นอกจากข้อดี ในเรื่องของความเร็ว
แล้ว มันก็ท�ำ ให้ชปิ เซ็ตใช้พลังงานสูงขึน้ และมีความร้อนเกิดขึน้ มากกว่าเดิมเกือบสอง
เท่าด้วย ดังนั้นเมนบอร์ดชิปเซ็ต X570 ส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมา จึงมักจะมีพัดลม
ระบายความร้อนติดตั้งมาด้วยเสมอ  

พลังสำ�หรับ Ryzen เจนเนอเรชั่นใหม่โดยเฉพาะ

นอกเหนือไปจากคุณลักษณะต่างๆ ข้างต้นแล้ว ชิปเซ็ต X570 ก็ยังถูก
จัดเป็นชิปเซ็ตสำ�หรับเมนบอร์ดประสิทธิภาพสูงระดับ Hi-End ที่รองรับการทำ�งาน
ของซีพยี ู Ryzen เจนเนอเรชัน่ ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ เมนบอร์ดชิปเซ็ต X570
แต่ละรุ่นที่ผลิตออกมาจึงรองรับการทำ�งานของซีพียู Ryzen ได้ถึงรุ่น 3950X ที่มี
แกนหลักสูงสุดถึง 16 แกน และหลายๆ รุ่นก็จะมีระบบการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูง
เป็นพิเศษ แต่จะเป็นอย่างไร หรือใช้สว่ นประกอบอะไรบ้างนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั แนวทางการ
ออกแบบของผู้ผลิตแต่ละราย
เนื่องจากเมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ที่ ใช้ชิปเซ็ต X570 ถูกผลิตออกมา
สำ�หรับผูใ้ ช้ทตี่ อ้ งการประสิทธิภาพสูง และการใช้งานระดับ Hi-End ดังนัน้ เมนบอร์ด
จึงมีราคาพอสมควร ขึ้นอยู่กับความสามารถและส่วนประกอบที่ผู้ผลิตนำ�มาใส่ ไว้
ดังนั้นในการเลือกใช้ จึงต้องดูก่อนว่า นอกจากความสามารถและข้อดีต่างๆ ที่ ได้
จากชิปเซ็ต X570 แล้ว คุณยังต้องการฟีเจอร์อะไรจากเมนบอร์ดสำ�หรับใช้งานกับ
ซีพยี ู Ryzen รุน่ ใหม่อกี บ้าง ซึง่ ตัวเลือกสำ�หรับการใช้งานก็มตี งั้ แต่รนุ่ ราคาประมาณ
5,000 บาทขึ้นไปจนถึงกว่า 2 หมื่นบาท

Gigabyte GA-570 Aorus Master

MSI MEG X570 Godlike

SYNERGY GREEN CLUB

เรื่องวุ่นๆ ที่กำ�ลังจะตามมา

จากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

จากปัญหาและภาวะวิกฤตพลังงาน ตลอดจนการรณรงค์ต่างๆ เพื่อลด
ปัญหาโลกร้อน ได้ทำ�ให้การใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ�อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์กำ�ลังเป็นเทรนด์สำ�คัญของโลก และเป็น
กระแสที่มาแรงมาก โดยเราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร
ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ผใู้ ช้ตามบ้าน ต่างก็มกั จะลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ด้วยกันทั้งนั้น
กระแสความนิยมที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ ใจรักษา
สิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์พลังงานแล้ว การทีอ่ ปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่ ใช้ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถหาซือ้ ได้งา่ ยและมีราคาถูกลง ก็ถอื เป็นแรงกระตุน้ สำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เกิดการลงทุน แต่อย่างไรก็ดีก็มีคำ�ถามตามมาว่า กระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์นนั้ จะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาตามมาจริงๆ หรือ โดยเฉพาะเมื่อแผงโซลาร์เซลล์
ทีน่ �ำ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านัน้ หมดอายุการใช้งาน และตัวมันเองก็มสี ว่ นประกอบทีเ่ ป็น
สารเคมีต่างๆ มากมาย ดังนั้นแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุการใช้งานจึงน่าจะทำ�ให้เกิด
ปัญหาได้ในลักษณะเดียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม

พิษด้วย ยกตัวอย่างเช่นมีการใช้กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก และไฮโดรเจนฟลู
ออไรด์ เพื่อทำ�ความสะอาดผิวหน้าของแผงโซลาร์
นอกจากการใช้สารเคมีทเี่ ป็นอันตรายและโลหะหนักแล้ว จากการศึกษาของ
หน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศแคนาดายังได้พบว่า แผงโซลาร์เซลล์แบบต่างๆ
ก็ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เช่นถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบผลึกซิลิกอน
นั้นจะมีค่าตั้งแต่ 28 ถึง 72.4 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
(gCo2/kWh) ส่วนแผงโซลาร์เซลล์แบบฟิลม์ บางแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) จะมีคา่
ระหว่าง 18 – 20 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้
ในกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์จะมีการใช้กา๊ ซทีม่ ฟี ลูออรีนเป็นส่วนประกอบ และ
ในการทำ�ความสะอาดอุปกรณ์พบว่า ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ที่ ใช้ในการผลิตแผง
โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางของอะมอร์ฟัสซิลิกอนและแบบผลึกซิลิกอนนั้น ก็ก่อให้
เกิดก๊าซเรือนกระจก 2 และ 7 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ตามลำ�ดับ รวมทั้งยังมีการสร้างมลพิษอื่นๆ อย่างเช่นไนโตรเจนออกไซด์ และ
ซัลเฟอร์ออกไซด์เกิดขึ้นในวัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์ด้วย

อายุไขของแผงโซลาร์เซลล์

ไม่ว่าแผงโซลาร์เซลล์จะมีอายุการใช้งานเท่าใดก็ตาม แต่เมื่อมันหมดอายุ
การใช้งานแล้ว ในเชิงกฏหมายจะจำ�แนกมันเป็น “กากของเสีย” และในกรณีของ
สหภาพยุโรปนั้น แผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุการใช้งานจะถูกจัดเป็น “ขยะอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-waste)” ภายใต้กฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive) เพิ่มเติมจากกรอบข้อบังคับอื่นๆ ดังนั้นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จะต้อง
ทำ�ตามข้อกำ�หนดเฉพาะในกฎหมาย และมาตรฐานการรีไซเคิล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผง
โซลาร์เซลล์จะไม่กลายเป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมเมื่อหมดอายุการใช้งาน

แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานเท่าใด แม้จะเป็นคำ�ถามที่อาจจะต้องรอ
การพิสูจน์ แต่โดยปกติทั่วไปนั้น เมื่อถูกติดตั้งใช้งานแล้ว โซลาร์เซลล์แต่ละแผงจะมี
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะลดลงประมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนั่นหมายความว่า
เมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผง
โซลาร์เซลล์จะเหลือเพียง 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแผงที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 300 วัตต์ ในปีที่ 25 มันจะผลิตไฟฟ้าได้เพียง 240 วัตต์) แต่อย่างไร
ก็ดกี ม็ บี างข้อมูลระบุวา่ ถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ก็มคี วามเป็นไปได้ทกี่ ารใช้
งานตลอดระยะเวลา 25 ปีจะมีประสิทธิภาพลดลงเพียง 6-8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
แม้ว่าแผงโซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพเหลือเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา 25 ปี แต่ก็ใช่ว่ามันจะต้องถูกปลดระวางเสมอไป เพราะ
จริงๆ แล้วมันยังคงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่ เพียงแต่อาจจะไม่ดีเหมือนช่วง
ปีแรกๆ ดังนั้นคำ�ถามที่ว่าแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงมีอายุเท่าใด จึงมักจะมีเรื่องของ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าพอใจกับกระแส
ไฟฟ้าที่มันผลิตได้ มันก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่นานได้ถึง 40 ปี

เมื่อแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุการใช้งาน

สิ่งที่อยู่ภายในวัฏจักรของแผงโซลาร์เซลล์

แม้วา่ กระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกมองว่าเป็นพลังงาน
สะอาด เนื่องจากในระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมันแทบจะไม่ทำ�ให้เกิดมลพิษทาง
อากาศและสร้างผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมเลย แต่หากมองลึกไปถึงทีม่ าของมันจะพบว่า
แท้จริงแล้วมันก็ ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะมันใช้วตั ถุดบิ และทรัพยากร
ของโลกอยู่ มิหนำ�ซ้�ำ ในระหว่างการผลิตก็ยงั มีการใช้สารเคมีอนั ตราย หรือโลหะทีเ่ ป็น

สภาพของแผงโซลาร์เซลล์หลังจากที่ถูกแยกชิ้นส่วน ก่อนนำ�ไปรีไซเคิล
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สำ�หรับในประเทศไทยนั้น หาก(ร่าง)พระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งเป็นฉบับที่คณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการถูกนำ�มาใช้ ก็จะสามารถเป็นกรอบทางกฎหมายในการจัด
วางการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ทหี่ มดอายุการใช้งานให้มคี วามยัง่ ยืนทางสังคมและสิง่
แวดล้อมได้

แนวทางการกำ�จัดและการนำ�กลับมาใช้ใหม่

ไม่ว่าจะเสื่อมสภาพ ชำ�รุดเสียหายหรือหมดความคุ้มค่าต่อการนำ�ไปใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ทถี่ กู ปลดประจำ�การแล้วจำ�เป็นต้องได้รบั การจัดการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พื่อไม่ ให้มนั เปลีย่ นสภาพไปเป็นขยะมลพิษทีท่ �ำ ให้เกิดผล
กระทบกับสิง่ แวดล้อม และเป็นอันตรายกับสุขภาพของมนุษย์ แต่เนื่องจากแผงโซลาร์
เซลล์แบบต่างๆ นัน้ มีการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี า่ มากมาย และหลายๆ อย่างก็สามารถนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นแผ่นกระจก อะลูมิเนียม และทองแดง ดังนั้นก่อนที่แผง
โซลาร์เซลล์ที่หมดสภาพจะถูกนำ�ไปกำ�จัด มันจึงต้องมีการคัดแยกชิ้นส่วนที่ยังคงใช้
ประโยชน์ได้ออกมาก่อน
สำ�หรับวิธีการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่ ไม่ ได้นำ�ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
แล้วจะแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ โดยจำ�แนกตามความยากง่ายและความสมบูรณ์ของวัสดุ
สุดท้าย เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ดังนี้คือ
1. การจัดการถอดแยกเบื้องต้นและฝังกลบส่วนที่เหลือ
2. การถอดแยกเบื้องต้น บด และทำ�การคัดแยกวัสดุหลังการบด
3. การถอดแยกเบือ้ งต้นและการใช้เครื่องมือในการแยกส่วนกระจกออกไป
และ 4.การถอดแยกเบื้องต้น และการแยกชิ้นส่วนของวัสดุให้นำ�กลับไป
ทำ�แผงโซลาร์เซลล์ได้อีก

กระบวนการรี ไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์แต่ละชนิด จะมีขนั้ ตอนการรีไซเคิลทีแ่ ตกต่างกัน โดยการ
รีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ชนิดซิลิกอนนั้น จะเริ่มต้นด้วยการแยกชิ้นส่วนของแผงโซ
ลาร์เซลล์ออกเป็นอะลูมเิ นียมและแก้ว โดยแก้วจำ�นวนมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์จะสามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ในขณะทีส่ ว่ นประกอบทีเ่ ป็นโลหะภายนอกก็ใช้ท�ำ กรอบแผงโซลาร์
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เซลล์ได้อีก ส่วนวัสดุที่เหลือจะถูกนำ�ไปหลอม โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ
500 องศาเซลเซียส ซึ่งด้วยความร้อนระดับนี้จะทำ�ให้พลาสติกที่หุ้มอยู่ระเหยออก
ไปจนเหลือแต่แผงซิลิกอนที่พร้อมจะนำ�ไปสู่กระบวนการใหม่
หลังจากที่ผ่านการหลอมด้วยความร้อนแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกแยก
ออกจากกัน โดยมีชิ้นส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถนำ�มาใช้ใหม่ได้ทันที ใน
ขณะทีส่ ว่ นทีเ่ หลือจะนำ�ไปแปรรูปต่อ ส่วนชิน้ ส่วนซิลกิ อนทีเ่ รียกว่า “เวเฟอร์” จะถูก
นำ�ไปสกัดด้วยกรด แผ่นเวเฟอร์ทแี่ ตกเป็นชิน้ ๆ จะถูกนำ�ไปหลอมเพื่อผลิตเป็นแผงซิ
ลิกอนใหม่
สำ�หรับแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นชนิดฟิล์มบางนั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลจะไม่มกี ารแยกชิน้ ส่วน แต่แผงโซลาร์เซลล์ถกู นำ�ไปใส่ลงในเครื่องบด โดยชิน้
ส่วนที่ผ่านการบดย่อยนี้จะต้องมีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ
ทีอ่ ยูภ่ ายในถูกแยกออกจากกันทัง้ หมดและสามารถนำ�ออกมาได้ จากนัน้ ชิน้ ส่วนต่างๆ
ที่บดย่อยแล้วจะถูกนำ�ไปแยกออกเป็นวัสดุที่เป็นของแข็งกับของเหลว แล้วจึงนำ�ไป
ผ่านกระบวนการกำ�จัดฟิล์มที่ติดอยู่ด้วยการใช้กรดและสารเคมี
วัสดุสว่ นทีเ่ ป็นของเหลวจะถูกนำ�ไปผ่านกระบวนการทำ�ให้แห้ง และเพื่อคง
ความบริสทุ ธิเ์ อาไว้ วัสดุที่ ได้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการทางโลหะเพื่อแยกวัสดุทเี่ ป็นเซมิ
คอนดักเตอร์ตา่ งๆ ออกจากกัน โดยขัน้ ตอนหลังนีข้ นึ้ อยูก่ บั เทคโนโลยีจริงๆ ทีม่ กี าร
ใช้ตอนทีผ่ ลิตแผงโซลาร์เซลล์ แต่อย่างไรก็ดโี ดยเฉลีย่ แล้ว หลังจากทีผ่ า่ นขัน้ ตอนนี้
ไปแล้วจะได้วสั ดุเซมิคอนดักเตอร์ส�ำ หรับนำ�ไปใช้ใหม่ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวัสดุ
ที่เป็นของแข็งหลังจากที่กำ�จัดฟิล์มด้วยสารเคมีแล้ว จะยังคงมีวัสดุระหว่างชั้นฟิล์ม
ปะปนอยู่ แต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งเจือปนที่มีน้ำ�หนักเบา ดังนั้นมันจึงถูกกำ�จัดออกไป
ด้วยการใช้วิธีการสั่น จากนั้นวัสดุที่ ได้จะถูกนำ�ไปเข้าสู่กระบวนการผ่านน้ำ� เพื่อให้
เหลืออยู่เพียงแค่แก้วบริสุทธิ์ที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
...แม้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำ�ให้มีความยุ่ง
ยากตามมา แต่มันก็เป็นทางเลือกที่รักษ์โลกและสร้างมลพิษน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลอย่างมาก แต่กระนัน้ ด้านทีท่ �ำ ให้ต้ อ้ งเกิดปัญหาและความยุง่ ยากของมันก็เป็น
อะไรที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆ
ข้อมูล: กรีนพีซ (http://www.greenpeace.co.th),
ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (https://www.tcijthai.com)
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แก้ปัญหา WiFi ไม่ทั่วบ้าน
วิธี ไหนที่ ใช่สำ�หรับคุณ

ปัจจุบันนี้ ทุกบ้านที่ ใช้อินเทอร์เน็ต มักจะมีระบบเน็ตเวิร์ก Wi-Fi สำ�หรับ
ให้ทุกคนในบ้านได้ใชกันด้วยเสมอ และวิธีที่ง่ายที่สุดที่ ใช้กันอยู่ทั่วไปแทบทุกบ้านก็คือ
การใช้เราเตอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มากระจายสัญญาณ Wi-Fi และเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ แต่ปัญหาก็คือ การใช้งานลักษณะนี้บางที
มันก็ ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกับบ้านหลังใหญ่ๆ หรือมีพื้นที่ ใช้งานมากๆ
ปัญหา Wi-Fi ใช้งานได้ไม่ทั่วบ้านนี้ จริงๆ แล้วเราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก
และมันก็มวี ธิ ี ให้เลือกมากมาย แต่กอ่ นทีจ่ ะเลือกแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธี ใดวิธหี นึง่ จะ
ต้องรู้ก่อนว่า การที่เราจะใช้ Wi-Fi ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในบ้าน จะต้อง
คำ�นึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยคือ
1.คลื่นสัญญาณที่ ใช้ในการเชื่อมต่อ
2.กำ�ลังส่งของอุปกรณ์
3.สภาพแวดล้อมหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน รวมถึงคลื่น
สัญญาณรบกวนที่อยู่รอบๆ
หลักการที่รู้กันโดยทั่วไปก็คือ ในกรณีท่ีเราเตอร์ Wi-Fi ส่งผ่านข้อมูล
ในทีโ่ ล่งด้วยคลื่นความถี่ 2.4GHz เราสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ในระยะเกือบ 100 เมตร
แต่ถ้าเป็นการใช้งานภายในบ้าน ระยะไกลสุดอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ 46 เมตร แต่
นัน่ ก็ยงั ถือว่าเป็นระยะที่ ไกลกว่าการส่งผ่านข้อมูลด้วยคลื่นความถี่ 5GHz พอสมควร
เพราะหากเป็นสภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน มันจะมีระยะทำ�การที่น้อยกว่ากันถึงสามเท่า
ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
อย่างไรก็ดี แม้วา่ คลื่นความถี่ 2.4GHz จะทะลุทะลวงสิง่ กีดขวางได้ดแี ละมี
ระยะทำ�การที่ ไกลกว่าคลื่น 5GHz ถึงสามเท่า แต่มันก็ถูกรบกวนได้ง่าย โดยเฉพาะจาก
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ ใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz เหมือนกัน และเมื่อสัญญาณถูกรบกวน
ความเร็วและความแน่นอนในการเชื่อมต่อของมันก็มักลดลงเสมอ

แก้ปัญหา Wi-Fi ใช้งานไม่ทั่วถึง

ใช้อปุ กรณ์ทวนสัญญาณ – การเพิม่ ระยะการใช้งาน Wi-Fi ด้วย Wi-Fi
Range Extender ถือเป็นวิธีที่ทำ�ได้ง่ายที่สุด เพราะเพียงแค่นำ�มันไปเสียบกับปลั๊กไฟ
ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์อย่างเพียงพอ (ที่ตัวอุปกรณ์มักจะมีไฟ
บอกความแรงของสัญญาณ Wi-Fi) แล้วกดปุ่ม WPS ที่เราเตอร์ Wi-Fi (ถ้ามี) กับ
ที่ตัวอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเท่านั้น
ติดตัง้ Access Point เพิม่ จุดเชื่อมต่อ – เนื่องจากวิธนี จี้ ะต้องจำ�เป็น

Powerline เป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่ ใช้งาน Wi-Fi
ในบ้าน ที่ทำ�ให้เราแทบจะไม่ต้องยุ่งยากกับการ
เดินสาย LAN ใหม่เลย

การใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Wi-Fi ถือเป็น
วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาสั ญ ญาณ Wi-Fi ไม่ ทั่ ว บ้ า นที่
ทำ�ได้ง่ายมาก

ต้องเดินสาย LAN ใหม่ โดยลากสายจากเราเตอร์ Wi-Fi (หรือสวิทช์ที่เชื่อมต่อกับ
Wi-Fi) ไปเชื่อมต่อกับ Access Point ที่ติดตั้งด้วย ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดีว่า
มีอุปสรรคอะไรหรือไม่ (เช่นต้องเจาะผนังเพื่อให้เดินสายผ่านไปได้) นอกจากนี้เมื่อติด
ตัง้ Access Point ใหม่แล้ว ก็จ�ำ เป็นต้องตัง้ ค่าการเชื่อมต่อเพิม่ เติม (ชื่อเน็ตเวิรก์ และ
พาสเวิรด์ ) ดังนัน้ จึงอาจจะเป็นวิธที คี่ อ่ นข้างยุง่ ยากและใช้ความรูค้ วามเข้าใจพอสมควร
แต่มันก็เป็นวิธีที่ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ใช้ Powerline – การเพิ่มพื้นที่ ใช้งาน Wi-Fi ด้วยวิธีนี้จะใช้อุปกรณ์ 2
ตัว (เรียกว่าตัวแม่และตัวลูก) ซึง่ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกันผ่านสายไฟทีอ่ ยู่ ในบ้าน โดยเมื่อ
เริม่ ต้นใช้งานให้น�ำ อุปกรณ์ทงั้ สองมาเสียบเข้ากับปลัก๊ ไฟและจับคูท่ �ำ งานกันก่อน (Pair)
จากนั้นให้นำ�อุปกรณ์ตัวแม่ไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่อยู่ ในบริเวณเราเตอร์ Wi-Fi แล้ว
เชื่อมต่อกับเราเตอร์นนั้ ด้วยสาย LAN ส่วนอุปกรณ์ตวั ลูกให้น�ำ ไปเชื่อมต่อกับปลัก๊ ไฟ
ที่อยู่ ในบริเวณที่ต้องการใช้งาน Wi-Fi (สามารถนำ�ตัวลูกย้ายไปใช้ที่อื่นได้) จากนั้นก็
ใช้ Wi-Fi โดยเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ตัวลูกได้ทันที (พาสเวิร์ดที่ ใช้ในการเชื่อมต่อมัก
จะระบุอยู่ที่ตัวอุปกรณ์)
ใช้ Mesh Wi-Fi Whole-Home – เป็นวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
งาน Wi-Fi ภายในบ้านที่ค่อนข้างได้ผล และการเชื่อมต่อใช้งานก็ครอบคลุมพื้นที่มาก
โดยอุปกรณ์ 1 ชุดส่วนใหญ่มักจะมีตัวกระจายสัญญาณ 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะถูกนำ�
ไปติดตัง้ ไว้ในทีต่ า่ งๆ ภายในบ้าน และช่วยกันทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการการเชื่อมต่อให้โดย
อัตโนมัติ โดยมีตวั หนึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi สำ�หรับใช้งานอินเทอร์เน็ต
และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เหลือ การตั้งค่าใช้งานต่างๆ สามารถทำ�ได้ง่าย โดยมีแอปฯ
ให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟน
ใช้เราเตอร์ประสิทธิภาพสูง – วิธีนี้คือการเปลี่ยนเราเตอร์ ใหม่ โดยให้
เราเตอร์ทำ�หน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi แทนเราเตอร์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งฟังดูอาจจะเป็น
เรื่องง่ายและทำ�ได้สะดวก แต่มนั ก็อาจจะไม่ ใช่เสียทีเดียว เพราะบางกรณีอาจจะต้องตัง้ ค่า
การทำ�งานใหม่ด้วย โดยกำ�หนดให้เราเตอร์ Wi-Fi ตัวเดิมทำ�หน้าที่เป็นเพียงโมเด็ม
สำ�หรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ส่วนการบริหารจัดการและฟังก์ชันการใช้งาน
Wi-Fi ต่างๆ เปลี่ยนมาอยู่เราเตอร์ Wi-Fi ตัวใหม่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม แนวทางต่างๆ ข้างต้นนีแ้ ม้วา่ จะช่วยทำ�ให้คณ
ุ สามารถใช้งาน
Wi-Fi ในบ้านได้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้ แต่มนั ก็ ไม่ได้เป็นวิธที เี่ หมาะกับทุกคน หรือเหมาะ
กับทุกบ้าน เพราะแต่ละแบบต่างมีข้อจำ�กัดและมีเงื่อนไขของตัวมันเอง ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเป็นการใช้อปุ กรณ์ทวนสัญญาณ ความเร็วที่ ได้กข็ นึ้ อยูก่ บั ความแรงของสัญญาณ
ในบริเวณที่ติดตั้งด้วย หรือถ้าเป็นการติดตั้ง Access Point คุณก็อาจจะพบกับ
ความยุ่งยากในการเดินสาย LAN และการตั้งค่า Wi-Fi ใหม่ หรือถ้าใช้ Powerline
ก็ต้องดูเรื่องปลั๊กไฟและระบบสายไฟในบ้านว่าใช้งานได้หรือไม่ หรือในกรณีของการ
ใช้ Mesh Wi-Fi Whole-Home อุปกรณ์ก็มีราคาพอสมควร หรือหากต้องการใช้
เราเตอร์ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพสูง เราเตอร์เหล่านี้นอกจากจะมีราคาค่อนข้างสูงแล้ว
คุณก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานใหม่ด้วย แต่ไม่ว่าจะใช้แนวทางใด
ก็ตาม ก็ควรเลือกใช้อุปกรณ์ Wi-Fi 802.11ac ที่เป็นระบบ Dual Band ไว้ก่อน
เว้นเสียแต่ว่าคุณต้องการประหยัด และไม่มีอุปกรณ์อะไรในบ้านที่ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้
คลื่น 5GHz เลยจริงๆ
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เครื่องพร้อมใช้ด้วย Fast Startup
แต่บางทีมนั ก็ ไม่ควร

เพราะทุกคนต่างก็ต้องการให้เครื่องเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ฟีเจอร์ Fast Startup ในระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 จึงเป็นวิธกี ารง่ายๆ ทีห่ ลายๆ
คนเลือกใช้งาน และในทางปฏิบตั นิ นั้ หากใครใช้ไดรฟ์โซลิดสเตททีม่ คี วามเร็วสูง ฟีเจอร์
พิเศษนี้ก็ช่วยทำ�ให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ก็ตอ้ งเข้าใจก่อนว่า ความเร็วทีเ่ กิดขึน้ เมื่อใช้ฟเี จอร์นี้ ไม่ได้มา
จากการเปิดปิดเครื่องที่สมบูรณ์เหมือนกับการปิดเปิดเครื่องตามปกติ เพราะมันเป็น
เพียงการหยุดพักการทำ�งานชัว่ คราว แล้วทำ�การบันทึกสถานะการทำ�งานต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในขณะนัน้ ไปเก็บไว้ในไฟล์ทอี่ ยูบ่ นฮาร์ดดิสก์ จากนัน้ เมื่อต้องการกลับมาใช้งานเครื่อง
อีกครั้ง ระบบก็จะโหลดเฉพาะสถานะการทำ�งานต่างๆ ที่บันทึกไว้ขึ้นมาทำ�งานต่อ ซึ่งนั่น
ทำ�ให้เครื่องสามารถเริ่มต้นใช้งานได้เร็วกว่าปกติมาก

หลักการทำ�งานของ Fast Startup

Fast Startup เป็นวิธีการทำ�งานที่อาศัยการผสมผสานกันระหว่าง Cold
Shutdown กับ Hibernate โดยเมื่อสั่ง Shutdown เครื่องโดยเปิดใช้ฟีเจอร์ Fast
Startup ด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows จะปิดโปรแกรมทั้งหมดและ Log off ผู้ใช้
ออกจากระบบในลักษณะเดียวกับ Cold Shutdown ซึ่ง ณ จุดนี้ระบบจะอยู่ ในสถานะ
คล้ายกับการเริ่มต้นใหม่ คือไม่มีผู้ใช้ ไม่มีโปรแกรมที่ ใช้งาน แต่ Kernel และบางส่วน
ของระบบยังคงมีการทำ�งานอยู่ จากนั้นจะสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ หยุดทำ�งาน พร้อมกับ
เก็บบันทึกสถานะการใช้งานทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ลงไปไว้ในไฟล์ Hibernate แล้วปิดการทำ�งาน
ต่างๆ ทั้งหมด
เมื่อเครื่องหรือระบบถูกสัง่ ให้ให้กลับมาเริม่ ต้นทำ�งานใหม่อกี ครัง้ Windows
จะไม่มีการโหลด Kernel ไดรเวอร์หรือค่า Registry ใดๆ ใหม่ แต่จะทำ�เพียงแค่โหลด
ข้อมูลที่เป็นสถานะการทำ�งานต่างๆ จากไฟล์ Hibernate แล้วนำ�ไปไว้ในหน่วยความจำ�
(RAM) เท่านั้น จากนั้นก็ให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อ Log In ใช้งานได้ทันที
การข้ามขัน้ ตอนการโหลด Kernel และไดรเวอร์ตา่ งๆ นี้ ทำ�ให้เครื่องสามารถ
เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่มันก็จะต่างไปจากฟีเจอร์ Hibernate ที่ ใช้กันอยู่
ทั่วไป เนื่องจาก Fast Startup จะเริ่มต้นการทำ�งานของระบบใหม่ทั้งหมด ในขณะที่
การใช้ Hibernate นัน้ หากมีการเปิดโฟลเดอร์และโปรแกรมใดๆ อยู่ ระบบจะคืนค่าการ
ทำ�งานก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ใช้กลับมาทำ�งานต่อได้ด้วย

เหตุผลที่ต้องปิดการทำ�งาน

โดยปกติแล้ว ไม่ว่าเครื่องที่ ใช้จะเป็นเดสก์ทอปหรือโน้ตบุ๊ก เมื่อติดตั้ง
Windows 10 ใหม่แล้วฟีเจอร์ Fast Startup จะถูกกำ�หนดให้เปิดใช้งานด้วยเสมอ แต่
เชื่อหรือไม่วา่ บางทีมนั ก็ ไม่ได้เป็นผลดีเสียทีเดียว เพราะการทำ�งานของมันมีผลกระทบ
กับเครื่องไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น
- เมื่อเปิดใช้ฟเี จอร์นร้ี ะบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 ของเครื่องจะ Shut
Down ไม่เหมือนปกติ ดังนั้นมันจึงค่อนข้างมีปัญหา หากจำ�เป็นต้องทำ�การอัพเดต
ระบบการทำ�งานใด และการอัพเดตส่วนใหญ่ก็จำ�เป็นต้องโหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้น หรือแม้ว่าจะอัพเดตได้ แต่การใช้ Fast Startup ก็จะทำ�ให้การอัพเดต
นั้นไม่มีผลใดๆ กับเครื่องเลย
- สิน้ เปลืองพืน้ ทีฮ่ าร์ดดิสก์ เพราะโดยปกติการเก็บข้อมูลของฟีเจอร์ Fast
Startup นีจ้ ะใช้พนื้ ทีฮ่ าร์ดดิสก์ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำ� (RAM) ที่
มีอยู่ ในเครื่อง
- การทำ�งานของ Fast Startup จะมีผลกับอิมเมจของไดรฟ์ที่มีการเข้า
รหัส โดยเฉพาะกับโปรแกรม TrueCrypt โดยไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกติดตั้ง
ใหม่ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารเริม่ ต้นสำ�รองข้อมูล ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องยกเลิกการติดตัง้ ไดรฟ์ที่
เข้ารหัสดังกล่าวด้วยตัวเองก่อนปิดเครื่องเสมอ
- ถ้าหากเครื่องที่ ใช้ไม่สนับสนุนการ Hibernate จะใช้งานฟีเจอร์นี้ ไม่ได้
ดังนั้นการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้จึงไม่เกิดประโยชน์
- เมื่อทำ�การ Shut Down เครื่องโดยมีการเปิดใช้ฟีเจอร์ Fast Startup
ฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้จะถูกล็อคไม่ ให้เข้าถึงข้อมูลจากระบบปฏิบัติการอื่น ยิ่งไปกว่านั้นหาก
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ระบบการทำ�งานที่มีอยู่ก็อาจจะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถ
กลับมาทำ�งานได้อีก
- การใช้ Fast Startup อาจทำ�ให้คุณเข้าถึงเมนูการตั้งค่าของไบออสไม่
ได้ เพราะเมื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ การ Shut Down ของเครื่องจะเป็นเพียงแค่การพักการ
ทำ�งานที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เท่านั้น
แม้วา่ Fast Startup จะเป็นฟีเจอร์ทดี่ แี ละช่วยทำ�ให้เราสามารถเริม่ ต้นใช้งาน
Windows 10 ได้อย่างรวดเร็ว แต่ ในทีน่ กี้ ค็ งเฉพาะกับเครื่องที่ ไม่มผี ลกระทบข้างต้น
เท่านั้น ส่วนมันควรจะเปิดไว้หรือปิดการทำ�งาน ก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ใช้แต่ละคน แต่ที่
แน่ๆ ก็คอื ไม่วา่ คุณจะใช้ฟเี จอร์นหี้ รือไม่ หากเปลีย่ นมาใช้ไดรฟ์โซลิดสเตทรุน่ ใหม่ๆ ล่ะก็
รับประกันได้เลยว่า เครื่องของคุณจะบูตได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน

วิธีปิดการทำ�งานของ Fast Startup - ถ้าหากเครื่องที่คุณใช้มีปัญหาหรือเกรงว่าจะมีปัญหามาจากการใช้ฟีเจอร์ Fast Startup คุณสามารถปิดการทำ�งานของมันได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่ Power Option ใน
Control Panel แล้วเลือก Choose what the power button do จากนั้นให้เลือกที่ Change settings that are currently unavailable แล้วคลิกยกเลิกที่ Turn on fast start-up ที่อยู่ ในรายการ
Shut-down setting เท่านั้น
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สำ�หรับใครทีเ่ ป็นคนขีล้ มื บางทีการจดบันทึกก็เป็นวิธที ชี่ ว่ ยได้เยอะ (ถ้าได้
กลับมาเปิดอ่าน) และแทนทีจ่ ะใช้สมุดโน้ต ก็เขียนลงไปบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเลย โดยใช้
แอปฯ ดีๆ อย่างเช่นแอปฯ นี้ ซึ่งมันออกแบบมาสำ�หรับคนที่ชอบจดชอบเขียนจริงๆ
เวลาเขียนก็ ได้ความรู้สึกที่เหมือนกับการเขียนด้วยลายมือบนกระดาษ โดยเฉพาะถ้า
เขียนด้วยปากกาสไตลัส หรือจะใช้นิ้วมือเปล่าๆ เขียนแทนก็ ได้ การใช้งานก็ ไม่มีอะไร
ซับซ้อน เลือกจดบันทึกได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกความทรงจำ� จดสิ่งที่
ต้องทำ� เตือนความจำ� หรือจะใช้เขียนแบบแปลนต่างๆ ก็ยังได้
สำ�หรับการใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อน ซึ่งมี ให้
เลือกทัง้ ทีเ่ ป็นแบบหน้ากระดาษโล่งๆ แบบมีเส้นบรรทัด และแบบเส้นกราฟ หรือถ้าอยาก
ได้หน้ากระดาษแบบพิเศษ เช่นแบบที่เป็นแผนผังสนามกีฬา  กระดาษบรรทัด 5 เส้น
สำ�หรับเขียนโน้ตเพลง รวมไปถึงตารางแบบต่างๆ รวมทั้งแบบอื่นๆ ก็สมัครใช้งาน
แอปฯ แบบเต็มๆ ฟีเจอร์ได้ และเมื่อเลือกแบบหน้ากระดาษทีจ่ ะใช้จดบันทึกได้แล้ว จากนี้
ก็สามารถเขียนลงไปได้เลย โดยสามารถเลือกกำ�หนดขนาดลายเส้นปากกาได้ รวมทั้ง
เลือกใช้สีได้ตามต้องการ นอกจากนีย้ งั สามารถปรับเปลีย่ นขนาดและรูปแบบของหน้า
กระดาษได้ตลอดเวลา ที่สำ�คัญเมื่อเขียนจนเต็มหน้าแล้วสามารถเพิ่มหน้าได้เรื่อยๆ
ข้อดีสำ�คัญประการหนึ่งของการจดบันทึกด้วยแอปฯ นี้ก็คือ ลายเส้นที่
ขีดเขียนลงไปจะถูกเก็บอยู่ ในรูปแบบของภาพเวคเตอร์ ทำ�ให้สามารถซูมเพื่อดูสิ่งที่
จดบันทึกไว้ได้อย่างคมชัดโดยไม่มีการสูญเสียรายละเอียดเลย หมดปัญหาเส้นแตก
แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ภายในหน้าที่กำ�ลังเขียนอยู่ก็ยังสามารถนำ�ภาพถ่าย
มาประกอบได้ ทั้งจากภาพที่อยู่ ในเครื่องหรือจะถ่ายใหม่โดยใช้กล้อง ครอปได้ ปรับ
ขนาดเล็กใหญ่ได้ตามใจชอบ แต่ภาพทีน่ �ำ มาใส่นนั้ หากวางได้ทแี่ ล้วจะย้ายตำ�แหน่งใหม่
ไม่ได้
หลังจากที่จดบันทึกหรือเขียนสิ่งต่างๆ แล้ว หากต้องการส่งต่อให้กับผู้
อื่นก็สามารถ Export แล้วแชร์ผา่ นไปยังแอปฯ ต่างๆ ได้เลย โดยเลือกได้วา่ จะให้อยู่ ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ภาพ นอกจากนีห้ ากต้องการเขียนข้อความ เซ็นชื่อ
หรือวาดเส้นต่างๆ เพิ่มเติมลงไปในไฟล์ PDF ด้วย ก็สามารถซื้อความสามารถนี้
เพิ่มเติมได้ในราคาประมาณ 175 บาท

ทุกวันนี้สมาร์ทโฟน คือสิ่งที่มีความจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน ไม่
เว้นแม้กระทั่งเด็กๆ ที่กำ�ลังอยู่ ในช่วงวัยเรียน เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ ใชทั้งสำ�หรับ
ติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและการทำ�งานกับเพื่อนๆ หรือครูที่โรงเรียน แต่
อีกมุมหนึง่ การใช้สมาร์ทโฟนของเด็กๆ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ต้องพบกับเนือ้ หา
ที่ ไม่เหมาะสมในโลกอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ ยังอาจจะทำ�ให้เด็กๆ ใช้เวลาอยูก่ บั สมาร์ทโฟน
มากเกินไป ดังนัน้ พ่อแม่ผปู้ กครองจึงจำ�เป็นต้องใส่ ใจกับการใช้มอื ถือของเด็กๆ พอ
สมควร หรือไม่ก็ลองให้แอปฯ นี้เป็นตัวช่วย
แอปฯ นี้จะทำ�ให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้งานมือถือของ
เด็กๆ ให้มีความเหมาะสมได้ตามที่เห็นสมควร โดยการใช้งาน จะมีทั้งที่เป็นส่วนของ
แอปฯ ที่ติดตั้งลงในเครื่องของพ่อแม่ผู้ปกครอง และแอปฯ ที่ ใช้ติดตั้งลงในเครื่อง
ของเด็ก โดยเมื่อเริม่ ต้นใช้งานครัง้ แรก ให้ก�ำ หนดผูใ้ ช้ และสามารถใช้ชอื่ บัญชี Gmail
ของ Google ที่มีอยู่ ใช้งานได้เลย (ทั้งของผู้ปกครองและของเด็ก) หรือถ้าเด็กยัง
ไม่มี พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถสร้างบัญชี ให้ก่อนได้ จากนั้นจึงนำ�รหัสจากแอปฯ
ที่อยู่ ในเครื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองไปใส่ลงในแอปฯ ที่อยู่ ในเครื่องของเด็ก เพื่อ
เชื่อมต่อบัญชีทั้งสองชื่อเข้าเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือถ้าหากมีบุตรหลานหลาย
คนก็สามารถเพิ่มเข้ามารวมได้อีก
เมื่อเชื่อมต่อบัญชีเข้าด้วยกันแล้ว พ่อแม่ผปู้ กครองก็สามารถกำ�หนดการ
ใช้งานเครื่องของเด็กๆ ผ่านแอปฯ ในเครื่องได้ทันที โดยสิ่งที่สามารถจัดการและ
ควบคุมได้จะประกอบด้วย การกำ�หนดขอบเขตการใช้งานแอปฯ ต่างๆ ลักษณะเนือ้ หา
ของสื่อ และการติดตัง้ แอปฯ ลงในเครื่องของเด็ก ซึง่ ถ้าหากแอปฯ ใดไม่เหมาะสมหรือ
ไม่เป็นไปตามที่กำ�หนด เด็กๆ จะติดตั้งแอปฯ นั้นลงในเครื่องไม่ได้ จนกว่าจะมีการขอ
อนุญาตและได้รับการยินยอมจากแอปฯ ที่อยู่ ในเครื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน
นอกจากนี้การกำ�หนดการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ การค้นหาผ่าน Google
Search ก็สามารถควบคุมได้เช่นกัน รวมทั้งสามารถกำ�หนดเวลาการใช้งานได้ และ
ติดตามการใช้งานแอปฯ ต่างๆ ของเด็กได้ตลอดเวลา
แอปฯ นี้เป็นตัวช่วยที่ดีมาก ในการควบคุมการใช้งานมือถือของเด็กๆ
และแน่นอนว่าแอปฯ นี้ แม้ว่ามันจะเครื่องมือที่น่าสนใจ แต่เด็กๆ คงไม่ปลื้มแน่ๆ

จดบันทึกง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว

Download Here

ควบคุมการใช้มือถือของเด็กๆ

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

ประเภท – จดบันทึก
ราคา – ฟรี +เสนอขายในแอปฯ
เวอร์ชันปัจจุบัน – 3.4.9.5-GP
วันที่อัพเดต – 16 เมษายน 2562
ระบบปฏิบัติการ – แอนดรอยด์ 4.1
ประเภทเนื้อหา – 3+
ผู้ให้บริการ – Steadfast Innovation, LLC

ประเภท – เครื่องมือช่วยจัดการ
ราคา – ฟรี
เวอร์ชนั ปัจจุบนั – 1.42.0.W.258192683
วันทีอ่ พั เดต – 25 กรกฎาคม 2562
ระบบปฏิบตั กิ าร – แอนดรอยด์, iOS 10
ประเภทเนือ้ หา – 3+
ผู้ให้บริการ – Google LLC

Download Here
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ใช้งาน Windows อย่างอุ่นใจ
ต้องเลือกซือ้ ให้ถกู ต้อง
เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่า Windows 10 เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ ีให้เลือก
ใช้งานหลาย Edition มาก โดยแบ่งออกเป็น Edition สำ�หรับใช้งานส่วนบุคคล องค์กร
และอุปกรณ์เฉพาะทาง และในแต่ละแบบนัน้ ก็มี Edition แยกย่อยออกไปอีก อย่างเช่น
ถ้าเป็นการใช้งานส่วนบุคคลก็มี Windows 10 Home และ Pro ให้เลือก หรือถ้าเป็น
การใช้งานขององค์กรก็มีทั้งแบบ Enterprise และ Education
แน่นอนว่าการเลือกใช้อาจจะไม่ ใช่เรื่องยาก เพราะกลุม่ เป้าหมายการใช้งาน
ของแต่ละ Edition ค่อนข้างชัดเจน และที่สำ�คัญก็คือ ในกรณีของผู้ใช้ทั่วไปที่หาซื้อ
ได้จากร้านค้าชัน้ นำ�ทัว่ ไป ก็จะมีเฉพาะ Windows 10 Home กับ Windows 10 Pro
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นสำ�คัญของการเลือกใช้งานก็ ไม่ได้อยู่ที่ Edition เพียง
อย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาไปถึงความถูกต้องและความเหมาะสมของ License
หรือลิขสิทธิ์ ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ของเราด้วย ว่าแบบไหน
จะคุ้มค่า หรือเหมาะกับการใช้งานของเราที่สุด

ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ของ Windows 10

ลิขสิทธิ์ ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 แม้จะมีอยู่ไม่กี่แบบ
แต่มนั ก็มรี ายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ดังนัน้ จึงไม่ ใช่เรื่องง่ายทีเ่ ราจะทำ�ความเข้าใจได้
ทัง้ หมดภายในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่ ในกรณีของผูใ้ ช้ทวั่ ไปอาจจะไม่ ใช่เรื่องยาก เนื่องจาก
มันจะมีอยู่ 2 แบบเท่านั้น แต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดส่วนนั้น ขอให้ทำ�ความเข้าใจให้
ถูกต้องก่อนว่า การทีเ่ ราสามารถ Activate หรือเปิดใช้งาน Windows 10 ได้นนั้ ไม่
ได้หมายความว่า เราได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องแล้ว เพราะความถูกต้องของ
การใช้งาน Windows 10 ไม่ได้อยู่ที่การ Activate ว่าได้หรือไม่ได้ แต่อยู่ที่การซื้อ
หรือหามาใช้วา่ ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีการรับรองทีถ่ กู ต้องตามประเภทของ
มันหรือเปล่าต่างหาก
Windows 10 ที่มีลิขสิทธิ์ ในการใช้งานอย่างถูกต้องสำ�หรับผู้ใช้ทั่วไป
จะมี ให้เลือกระหว่างแบบ OEM (หรือ OEI) กับ FPP โดยลิขสิทธิ์ทั้งสองแบบนี้จะมี
เงื่อนไขในการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้คือ
ประเภท Original Equipment Manufacturer (OEM)
ลิขสิทธิ์ Windows 10 ประเภทนีจ้ ะมีทงั้ แบบทีต่ ดิ ตัง้ มาพร้อมกับเครื่องฯ  
ที่เราซื้อ (ทั้งเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก) โดยมีสติ๊กเกอร์บอกให้รู้ที่ตัวเครื่อง (ติดตั้งมา
จากโรงงานผูผ้ ลิต ไม่ ใช่รา้ นจำ�หน่าย) ซึง่ โดยมากมักจะเป็นผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันโดย
ทั่วไปเช่น Dell, HP หรือ Lenovo และบางครั้งก็อาจจะมีแผ่นดีวีดีสำ�หรับติดตั้งมา
ให้ด้วย แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้จะต้องสร้างแผ่นดีวีดี หรือทำ�ระบบสำ�รองสำ�หรับกู้คืนเวลาที่
เครื่องมีปัญหาขึ้นมาเอง กับอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถหาซื้อมาใช้
งานได้ (เป็นแผ่นดีวีดีสำ�หรับติดตั้ง บรรจุในซองกระดาษ) แต่ไม่ว่าจะติดมาพร้อม
กับเครื่องหรือว่าซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำ�หน่าย ลิขสิทธิ์แบบ OEM นี้ จะต้องใช้งาน
กับเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น โดย Key ที่ ใช้จะผูกติดอยู่กับเมนบอร์ดของเครื่อง
ตลอดอายุการใช้งาน นั่นคือ เมื่อติดตั้งใช้งานกับเครื่องใดๆ แล้ว จะย้ายไปใช้กับ
เครื่องอื่นไม่ได้ ดังนัน้ หากเมนบอร์ดของเครื่องมีปญ
ั หาจนต้องเปลีย่ นใหม่ ลิขสิทธิ์
การใช้งานจะสิ้นสภาพทันที แต่หากจำ�เป็นต้องติดตั้งใหม่และ Activate ใช้กับเครื่อง
เดิม กรณีนี้สามารถทำ�ได้อย่างไม่มีปัญหา
เนื่องจากลิขสิทธิ์ประเภท OEM นี้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้ ดังนั้นมันจึงไม่
เหมาะกับการซือ้ มาใช้กบั เครื่องเดสก์ทอปทีม่ แี นวโน้มว่าจะมีการอัพเกรดเมนบอร์ดใน
อนาคต แต่เหมาะกับการซือ้ มาใช้กบั โน้ตบุก๊ ที่ ไม่มรี ะบบปฏิบตั กิ ารมาให้มากกว่า อย่างไร
ก็ดีมันเป็นทางเลือกที่ดีเพราะลิขสิทธิ์ Windows 10 ประเภทนี้มักจะมีราคาไม่แพง
ลิขสิทธิป์ ระเภท OEM นีบ้ างครัง้ อาจจะพบในชื่อ OEI (Original Equip-

Windows 10 Pro แบบ OEM

Windows 10 Pro และ Home แบบ FPP

ment Installation) ได้เช่นกัน แต่ ให้เข้าใจว่าเป็นแบบเดียวกัน และขอบเขตการใช้งาน
ระหว่าง OEM กับ OEI ก็เหมือนกันทุกอย่าง
ประเภท Full Package Products (FPP)
ลิขสิทธิ์ประเภท FPP นี้จะเป็นแบบที่วางจำ�หน่ายทั่วไป โดยเป็นกล่อง
บรรจุที่มีแฟลชไดรฟ์ USB สำ�หรับติดตั้ง รวมทั้ง Key สำ�หรับใช้ Activate รวม
อยูด่ ว้ ย โดยเงื่อนไขสำ�หรับการใช้งานลิขสิทธิป์ ระเภทนีก้ ค็ อื เมื่อติดตัง้ ใช้งานแล้วจะ
ต้องเก็บกล่องและสิง่ ต่างๆ ที่ ให้มาพร้อมกับกล่องให้ดี ตลอดเวลาที่ ใช้งาน เนื่องจาก
ลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทนี้จะอยู่ที่กล่อง ไม่ได้อยู่ที่เครื่องหรือฮาร์ดแวร์เหมือนกับ
แบบ OEM ดังนั้นจึงห้ามแกะสติ๊กเกอร์ที่กล่องมาแปะไว้ที่เครื่องเด็ดขาด และให้เข้าใจ
ด้วยว่า Key ที่ ให้มานั้นจะใช้งานได้เพียงเครื่องฯ เดียวเท่านั้น
ข้อดีของลิขสิทธิ์ประเภท FPP ก็คือ มันสามารถย้ายไปใช้กับเครื่อง
ใดๆ ก็ ได้ เพียงแค่ถอนการใช้งานออกจากเครื่องเดิมก่อนเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าเราจะ
เปลี่ยนเมนบอร์ดเพื่ออัพเกรดเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนแบบยกเครื่องเลย ก็ยังคงใช้
งานได้เหมือนเดิม แต่ลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทนี้จะ Downgrade ไม่ได้ นั่นคือซื้อ
อะไรมาก็ต้องใช้แบบนั้นไปตลอด
นอกจากลิขสิทธิ์ 2 ประเภทข้างต้นแล้ว Windows 10 ยังมีลิขสิทธิ์
ประเภท Open หรือแบบ Volume License ด้วย แต่ถ้าเป็นการใช้งานส่วนบุคคล
ก็สามารถมองข้ามไปได้เลย เนื่องจากมันจะต้องซื้อในนามของบริษัทหรือองค์กรที่
ต้องการลิขสิทธิ์การใช้งานเป็นจำ�นวนมาก โดย 1 Key สามารถใช้งานได้ทั้งองค์กร
หรือตามจำ�นวนที่ซื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่ 5 เครื่องเป็นต้นไป ส่วนจะมี
เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
กล่าวโดยสรุปก็คอื ถ้าคุณต้องการซือ้ Windows 10 ไว้ใช้งานส่วนตัว
โดยทีส่ ามารถอัพเกรดหรือเปลีย่ นเครื่องได้ตลอดเมื่อมีฮาร์ดแวร์ ใหม่ๆ ก็ควรเลือก
ซื้อลิขสิทธิ์แบบ FPP แต่ถ้ามั่นใจว่าจะใช้กับเครื่องหนึ่งเครื่องใดไปตลอด ลิขสิทธิ์
แบบ OEM ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะมันจะมีราคาที่ประหยัดกว่า ส่วนความสามารถ
ในการใช้งานจะเป็นอย่างไรนั้น อยู่ที่ Edition ว่าเป็น Windows 10 Home หรือ
Pro ไม่ได้อยู่ที่ประเภทของลิขสิทธิ์
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GAMING ZONE

เกมยิงลุ้นระทึก บนโลกที่ล่มสลาย
Metro Exodus หนึ่งในเกมน่าเล่นที่เปิดตัวออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี
และด้วยความที่มันเป็นเกมภาคต่อ ดังนั้นถ้าหากใครที่เคยเล่น Metro 2033 กับ
Metro Last Light มาก่อน ก็น่าจะเข้าใจความเป็นมาของตัวละครต่างๆ ในเกมได้
เป็นอย่างดี แม้ว่าเรื่องราวของเกมภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังจากภาค Last Light จบไป
ประมาณ 1 ปี และเป็นการปรับเปลีย่ นจากการเอาชีวติ รอดในใต้ดนิ แคบๆ ออกมาเป็น
การผจญภัยตามหาสิ่งใหม่ๆ บนโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ตาม
ตัวเกมยังคงมีลกั ษณะการเล่นทีเ่ ป็นการยิงมุมมองบุคคลที่ 1 ทีม่ งุ่ เน้น
ให้ผู้เล่นบริหารจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ และฉากต่างๆ ในเกมภาคนี้
ก็ถือว่าค่อนข้างหลากหลาย เพราะเป็นการผจญภัยในโลกกว้างหลังยุคหายนะ
นิวเคลียร์ โดยมีทั้งฉากทะเลทราย ที่รกร้างซากปรักหักพัง ป่าไม้และห้วยหนอง
ต่างๆ และพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแผนที่ขนาดย่อมที่ ให้ผู้เล่นเดินไป
ไหนมาไหนได้ตามใจชอบ รวมทัง้ ยังคงมีฉากมืดๆ แคบๆ ทีซ่ กุ ซ่อนความระทึกต่างๆ
ไว้ให้ตนื่ เต้นกันด้วย แต่กอ็ าจจะไม่ได้มลี กั ษณะเป็น Open World อย่างเต็มรูปแบบ
เสียทีเดียว เนื่องจากเกมจะมีการแบ่งช่วงเป็นด่าน ซึ่งเมื่อผ่านฉากนั้นๆ ไปแล้ว
จะไม่ย้อนกลับมาได้อีก แต่ก็ ไม่ทั้งหมด เพราะบางฉากก็มีลักษณะการดำ�เนินเรื่อง
แบบตรงไปตรงมา หรือบางทีก็มีลักษณะของทั้งสองแบบ ซึ่งหากจะบอกว่ามัน
เป็นสัดส่วนที่พอดีก็คงได้ เพราะการที่มันไม่ได้ยึดติดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่ง มัน
ช่วยทำ�ให้เกมไม่น่าเบื่อ
อย่างไรก็ตาม Metro ภาคนีก้ ย็ งั คงเป็นเกมแนวยิงทีม่ คี วามฮาร์ดคอร์
ระดับหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสถึงการต่อสู้แบบถึงเลือดถึงเนื้อ ทั้งจากศัตรู
ที่ต้องหาทางเอาชนะด้วยการใช้ชั้นเชิงในการยิงต่อสู้ และสัตว์กลายพันธุ์ต่างๆ
ที่พร้อมจะเข้ามาขย้ำ�อย่างไม่ปราณี ประกอบกับการที่ต้องดิ้นรน เสาะแสวงหา
ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำ�คัญอย่างปืน กระสุน ยาเติมพลังและ
ตัวกรองอากาศจากทุกๆ ที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ก็ทำ�ให้การเล่นเกมนี้
ยังคงได้อรรถรส

เกมสนุก ภาพสวย แต่เครื่องต้องแรง

Metro เป็นเกมที่มีภาพกราฟิกสุดอลังการมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ว และ
ภาคนีต้ วั เกมก็ยงั คงรักษามาตรฐานนี้ ไว้ได้อย่างยอดเยีย่ ม แต่ดว้ ยความทีเ่ กมจัด
เต็มด้วยภาพกราฟิกระดับแนวหน้า และการแสดงภาพต่างๆ ในเกมก็มกี ารใช้เอฟเฟ็ค
ต่างๆ มากมาย ดังนั้นการเล่นเกมนี้จึงจำ�เป็นต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพในการ
แสดงผลกราฟิกพอสมควร เพราะสเปคเครื่องขั้นต่ำ�ที่กำ�หนดมาก็แทบเป็นเครื่อง
ที่เล่นเกมอื่นได้แบบสุดๆ แล้ว ดังนั้นหากใครต้องการภาพที่มีความละเอียดสูง
กว่า 1080p หรือการแสดงภาพที่มีความราบรื่นโดยมีอัตราการแสดงผลที่สูง
กว่า 60 ภาพต่อวินาที บอกได้เลยว่าเกมนี้แม้แต่ความแรงระดับการ์ด GeForce
GTX 1060 ก็ยังเหนื่อย ดังนั้นหากใครต้องการเล่นเกมนี้ด้วยภาพความละเอียด
1080p ที่มีการตั้งค่ารายละเอียดระดับ High และมีอัตราการแสดงผลไม่น้อยกว่า
60 ต่อวินาที แนะนำ�ให้ใช้การ์ดจอที่มีความแรงระดับ GeForce GTX 1070 กับ

Radeon RX Vega 56 ดีกว่า หรือไม่ก็ขยับไปใช้การ์ด GeForce RTX 2060
เลย แต่ถ้าต้องการคุณภาพภาพกราฟิกที่ดีกว่านี้ โดยมีความละเอียดที่สูงขึ้นเป็น
1440p และปรับรายละเอียดแบบ Ultra การแสดงภาพด้วยอัตราความเร็ว 60
ภาพต่อวินาที จะต้องพึ่งการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพระดับ GeForce GTX 1080
หรือไม่ก็ GeForce RTX 2070 เลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ด้วยความทีพ่ นื้ ฐานการแสดงภาพของเกมนัน้ ดีอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ หากเครื่องใครแรงพอจะเล่นได้ โดยที่ ไม่จ�ำ เป็นต้องภาพมีความละเอียดสูงไป
กว่า 1080p แล้ว การปรับรายละเอียดการแสดงภาพของเกมไว้ที่ระดับ Medium
แม้วา่ จะไม่ได้เปิดใช้เทคนิคพิเศษอย่าง Ray Tracing, DLSS, HairWorks หรือว่า
Tessellation ภาพของเกมทีแ่ สดงออกมาก็จดั ว่ามีความเนียนตา และสวยสมจริง
จนแทบจะเหมือนกับการปรับสุดๆ ในเกมบางเกมแล้ว
นอกจากการแสดงภาพของเกมทีต่ อ้ งพึง่ การ์ดจอแรงๆ กับซีพยี ทู ี่ ไป
ด้วยกันได้แล้ว การเล่นเกมนี้ก็อาจจะจำ�เป็นต้องใช้ไดรฟ์โซลิดสเตทด้วย เพราะไม่
เช่นนัน้ เวลาเล่น อาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดทีน่ านเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับการเล่น
โดยใช้ DirectX 12 มิหนำ�ซ้ำ�ในระหว่างที่ข้ามพื้นที่ ใหม่ๆ ในเกมก็อาจจะเกิดการ
กระตุกเป็นระยะๆ ด้วย
…โดยรวมแล้ว Metro Exodus ถือเป็นเกม Action Shooting ที่มี
ความลงตัวในแบบฉบับของตัวเอง สนุกตื่นเต้น และมีความท้าทายมากพอทีจ่ ะทำ�ให้
เกมไม่มคี วามน่าเบื่อ การถ่ายทอดบรรยากาศผ่านภาพกราฟิกของเกมทำ�ออกมาได้
อย่างยอดเยีย่ ม และถ้าเครื่องที่ ใช้เล่นแรงอย่างเพียงพอแล้ว รับประกันได้วา่ คนที่
ชอบเกมยิงมุมมองบุคคลที่ 1 จะต้องชอบเกมภาคต่อนี้อย่างแน่นอน
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Q&A

สารพันปัญหาไอที ที่นี่มีคำ�ตอบ
Q: กำ�ลังจะติดกล้อง IP Camera แต่บริเวณที่จะติดมีปัญหาเรื่องการเดินสายไฟ จึงคิดจะใช้แบบที่เป็น PoE แต่สงสัยว่ามัน
จะใช้กับเราเตอร์ที่บ้านได้หรือไม่ และสาย LAN ที่ ใช้จะต้องเป็นแบบเฉพาะของมันหรือเปล่า
A: โดยปกติแล้วเราเตอร์ทั่วๆ ไปที่ออกแบบมาใช้งานตามบ้านจะไม่รองรับ PoE คือไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์โดยใช้สาย LAN ที่
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับเราเตอร์ได้ ดังนั้นในกรณีที่จะติดตั้งกล้อง IP Camera ที่รองรับ PoE เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนี้
จึงต้องลงทุนซื้อ Switch ที่รองรับ PoE เพิ่มด้วย อย่างเช่น Zyxel GS1008HP และ GS1005HP (ดังภาพ) ส่วนสาย LAN ที่ ใช้
ก็เป็นสาย LAN ปกติ แต่ ในที่นี้ก็ควรเป็น CAT5e ขึ้นไป
Q: ต้องการนำ�การ์ด Radeon RX 580 ที่ยังอยู่ ในช่วงระยะเวลาการรับประกันไปเคลมที่ศูนย์บริการซินเน็คฯ แต่ว่าไม่ ได้เก็บ
กล่องไว้ แบบนี้สามารถทำ�ได้หรือไม่
A: สำ�หรับสินค้าจำ�พวกการ์ดแสดงผลกราฟิก คุณสามารถนำ�ไปเคลมหรือส่งซ่อมทีศ่ นู ย์บริการซินเน็คฯ ได้เลย โดยไม่จ�ำ เป็นต้องมีกล่อง
บรรจุ เพียงแต่มีข้อแม้ว่าบนตัวการ์ดที่นำ�มาเคลมนั้นจะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่ระบุซีเรียลนัมเบอร์ของการ์ดอย่างชัดเจน
Q: พอดีเพิ่งซื้อไดรฟ์โซลิดสเตท WD Blue SN500 ที่เป็นแบบ M.2 MVMe มาใช้ และสังเกตเห็นว่าตรงจุดที่เชื่อมต่อมี
รอยบาก 2 ตำ�แหน่ง จึงสงสัยว่าทำ�ไมมันจึงไม่เหมือนกับ WD Black SN750 และไดรฟ์โซลิดสเตท M.2 MVMe อื่นๆ ที่
ต่างก็มีรายบากเพียงตำ�แหน่งเดียว
A: รอยบากบริเวณจุดเชื่อมต่อของโมดูล M.2 จะมีชื่อเรียกว่าคีย์ (Key) ซึ่งเวลาเชื่อมต่อมันจะต้องพอดีและเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต โดย
คีย์ที่ว่านี้จะมีอยู่ 4 แบบและกำ�หนดชื่อด้วยตัวอักษร A, B, E และ M แต่ ในกรณีของไดรฟ์โซลิดสเตทจะมีเฉพาะคีย์ B และ M เท่านั้น
โดยคีย์ M จะรองรับการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe x4 ส่วนคีย์ B จะรองรับ PCIe ได้สูงสุด x2 ดังนั้นไดรฟ์โซลิดสเตทที่ส่งผ่าน
ข้อมูลโดยใช้ PCIe x4 อย่าง WD SSD Black จึงต้องใช้กับซ็อกเก็ตที่เป็นคีย์ M เพียงอย่างเดียว ส่วนในกรณีของ WD Blue
SN500 ซึ่งมันรองรับ PCIe เพียง 2x ดังนั้นมันจึงออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งกับซ็อกเก็ตที่เป็นคีย์ B และ M เลย (ลักษณะเดียวกับ
ไดร์ฟโซลิดสเตท M.2 ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย SATA)
Q: ซือ้ โน้ตบุก๊ Asus TUF-FX505DT มาใหม่ ซึง่ เครื่องสามารถปรับพัดลมได้โดยกดปุม่ ฟังก์ชนั ทีค่ ยี บ์ อร์ด แต่เพราะฟังเสียง
พัดลมไม่ออก จึงอยากทราบว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมอะไรที่ตรวจสอบความเร็วพัดลมได้บ้าง
A: สำ�หรับการตรวจสอบการทำ�งานของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรม Armoury Crate ที่ ให้มาพร้อมกับเครื่องตรวจสอบ
ความเร็วรอบของพัดลม และระดับอุณหภูมิซีพียูของเครื่องได้เลย รวมทั้งโปรแกรมนี้ยังสามารถใช้ปรับแต่งการทำ�งานเพิ่มเติมได้อีก
ซึ่งที่หน้าเว็บไซต์ผู้ผลิต ตอนนี้น่าจะมีเวอร์ชันใหม่ ให้ดาวน์โหลดแล้ว
Q: การ์ด micro SD SanDisk Ultra ที่วางจำ�หน่าย ไม่ว่าจะความจุ 32 หรือ 64GB จะมีทั้งที่ระบุว่า GN6MA และ GN6MN
และคุณสมบัติต่างๆ ของทั้งสองแบบก็เหมือนกันทุกอย่าง แต่ทำ�ไมราคาของรุ่นที่ระบุว่า GN6MA จึงแพงกว่าเล็กน้อย
A: การ์ด micro SD SanDisk Ultra ทีม่ วี างจำ�หน่ายในปัจจุบนั นีจ้ ะมี 2 แบบคือ หากเป็นรุน่ ทีห่ มายเลขผลิตภัณฑ์ (Product Numbers)
ลงท้ายด้วยรหัส GN6MA ตัวการ์ดจะมีอะแดปเตอร์สำ�หรับใช้กับสล็อต SD ให้มาด้วย แต่ถ้าเป็นรหัส GN6MN จะไม่มี แต่อย่างไรก็ดี
ในอนาคตอันใกล้นี้รุ่นที่มีอะแดปเตอร์มาให้ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการนำ�เข้ามาจำ�หน่ายแล้ว
Q: หน่วยความจำ� DDR4 HyperX Furry แต่ละสีมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร และสามารถใช้งานรวมกันได้หรือไม่
A: ไม่ว่าหน่วยความจำ�  DDR4 HyperX Furry จะใช้ชุดกระจายความร้อน (Heat Spreader) สีขาว สีดำ�  หรือสีแดง หากเป็นรุ่น
ความเร็วเดียวกัน และมีความจุเท่ากัน หน่วยความจำ�จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันทุกอย่าง และแต่ละสีก็สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มี
ปัญหา แต่อย่างไรก็ดีหากต้องการใช้งานแบบ Dual Channel ที่สมบูรณ์จริงๆ แนะนำ�ให้เลือกซื้อหน่วยความจำ�ที่จำ�หน่ายเป็นชุด Kit
of 2 หรือ Kit of 4 ดีกว่า
Q: เนื่องจากใช้งานเครื่องเกีย่ วกับการตัดต่อวิดโี อและใช้สตรีมเกมเป็นหลัก ดังนัน้ จึงซือ้ ซีพยี ู Core i7-8700 มาใช้ แต่เพราะไม่
ได้ใช้งานในห้องแอร์ เลยไม่แน่ ใจว่าชุดระบายความร้อนทีแ่ ถมให้มาพร้อมกับซีพยี นู นั้ จะดีพอหรือไม่ หรือควรเปลีย่ นใหม่ดกี ว่า
A: ถ้าเป็นการใช้งานปกติ ชุดระบายความร้อนที่แถมมาพร้อมกับซีพียูก็สามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องการความมั่นใจหรือ
อยากให้ซีพียูมีระดับอุณหภูมิที่ต่ำ�เป็นพิเศษ การเปลี่ยนใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่ ในที่นี้ก็ควรเป็นชุดระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า
เดิม และควรรองรับค่า TDP ของซีพียูได้ตั้งแต่ 150 วัตต์ขึ้นไป

