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สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
ต้องยอมรับว่า วันนี้เทคโนโลยีท�ำ ให้การใช้ชีวิตประจำ�วันของเราสะดวก
สบายขึ้นมากจริงๆ ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ วันนี้สินค้าหลายๆ อย่างเราสามารถสั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ โดยกดสั่งจากหน้าจอมือถือได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องเสียเวลาครึ่ง
ค่อนวัน เดินทางฝ่ารถติดไปที่ร้านเหมือนเมื่อก่อนแล้ว มิหนำ�ซ้ำ�ยังอาจจะได้ราคาที่
ถูกกว่าไปที่ร้านอีก หรือหากต้องทำ�ธุรกรรมการเงิน หลายๆ ธนาคารก็สามารถทำ�
ผ่านแอปฯ บนมือถือไดเลย การรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนความบันเทิงทั้งหลาย วันนี้
ก็ล้วนแต่หาดูได้จากแพลตฟอร์มบนหน้าจอมือถือทั้งนั้น
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไป และการใช้ชิวิตที่สะดวก
สบายเช่นนี้ก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและการทำ�ธุรกิจไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้น
การปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปจึงถือเป็นเรื่องสำ�คัญของการอยู่รอดของธุรกิจ
ส่วนจะทำ�อย่างไรนัน้ มันคงไม่ ใช่เรื่องง่ายในการหาคำ�ตอบ และเข้าใจว่ามันคงไม่มอี ะไร
ที่สำ�เร็จรูปขนาดนั้น แต่โดยส่วนตัวเชื่อเหลือเกินว่ามันมีแนวทางของมันอยู่ เพียง
แค่หาให้เจอ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกเท่านั้น
สำ�หรับเนื้อหาของ Synnextra ฉบับนี้ นอกจากคุณผู้อ่านจะได้ท�ำ ความ
รูจ้ กั กับเทคโนลยีและโซลูชนั่ ทีร่ า้ นค้าปลีกยุคใหม่ควรจะมีไว้ใช้แล้ว เราจะมาไขข้อข้องใจ
ให้กระจ่างด้วยว่า หน้าจอมือถือที่มี ให้เลือกในวันนี้ แบบไหนมันถึงจะเหมาะกับการใช้
งานของเรา หรือถ้าใครต้องการจะซื้อการ์ดหน่วยความจำ� เราก็มีคำ�แนะนำ�ว่า แท้จริง
แล้วมันมีอะไรที่เราต้องรู้ และต้องพิจารณาบ้าง
ท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสนุกกับการอ่าน และใช้สินค้าไอทีอย่างมี
ความสุข แล้วพบกันใหม่กับเนื้อหาดีๆ และเทคโนโลยีอัพเดตใน Synnextra ฉบับ
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ซินเน็คฯ ร่วมกับอินเทล เปิดตัวเป็น IoT Aggregator
ซินเน็คฯ ต้อนรับคณะ YPO เยีย่ มชมธุรกิจบริษทั ไอทีชน้ั
อย่างเป็นทางการ พร้อมสนับสนุนตัวแทนจำ�หน่ายเดินหน้า นำ�อันดับหนึง่ ของประเทศไทย
ธุรกิจ AIoT ในประเทศไทยเต็มรูปแบบ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชนั้ นำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมกับพันธมิตรยักษ์ ใหญ่ Intel
(อินเทล) ผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีระดับโลก จัดงานสัมมนา  SYNNEX AND INTEL
LAUNCH EVENT Powering The Future: Smart Transformation Through
AIoT เปิดตัวเป็น IoT Aggregator อย่างเป็นทางการ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ AIoT
ในประเทศไทยเต็มรูปแบบ รับเทรนด์เทคโนโลยีทา่ มกลางกระแส Digital Disruption
ทีก่ �ำ ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เตรียมความพร้อมตัวแทนจำ�หน่ายกลุม่ คอมเมอร์เชียล
ให้เติบโตในธุรกิจควบคู่ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการ
ตลาดผู้บริโภคทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา  ตลอดจนรัฐบาลได้อย่างฉับไว ภายในงาน
เป็นการรวมแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลกด้าน AI และ IoT นำ�ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
มาจัดแสดงในรูปแบบโซลูชนั่ ทีน่ า่ สนใจ อาทิ Smart Building, Smart Factory และ
Smart Retail พร้อมการนำ�เสนอข้อมูลให้กบั ตัวแทนจำ�หน่ายอย่างใกล้ชดิ ตลอดงาน
โดยมีคุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) คุณพรเทพ วัชรอำ�นวย  
ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยขายและการตลาดกลุ่ ม สิ น ค้ า คอมเมอเชี ย ล (ที่ 3 จากขวา)
บมจ.ซินเน็คฯ Mr. Michael Lin Director of Global IoT Scale Channels,
Intel Internet of Things Group (ที่ 2 จากซ้าย) และ Mr.Troy D Smith Director,
IoT Partners and Distribution, IoT Global Sales (ที่ 2 จากขวา) intel corporation
ร่วมเปิดงานพร้อมคณะผู้บริหารจากแบรนด์ชั้นนำ� ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท ต้อนรับคณะ YPO ประเทศไทย
(Young Presidents’ Organization) องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรทีเ่ ป็นเครือข่ายผู้
บริหารรุน่ ใหม่ระดับโลก โดยการเชื่อมต่อผ่านภารกิจ เพื่อการเป็นผูน้ �ำ ทีด่ ผี า่ นการศึกษา
และแลกเปลี่ยนแนวคิด นำ�คณะ YPO ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมธุรกิจบริษัทซินเน็คฯ
ในคอนเซ็ปต์ “SMART Happens Here” บริษทั ไอทีชนั้ นำ�อันดับหนึง่ ของประเทศไทย
ที่นำ�เทคโนโลยีมาบริหารจัดการในส่วนของ Smart Office ระบบสแกนใบหน้า ห้อง
ประชุม และเทรนนิ่งรูมในรูปแบบการประชุมทางไกลที่ทันสมัย Smart Warehouse
ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และ Smart Workspace พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
สำ�หรับพนักงาน โดยมี คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเน็คฯ
และเป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก YPO ประเทศไทย ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ พร้ อ มกั บ
คุณสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการร่วมพบปะคณะ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ธุรกิจ ณ บมจ. ซินเน็คฯ สำ�นักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

เยาวนชนไทย ม.รังสิต คว้าแชมป์โลกอีสปอร์ตระดับ
อุดมศึกษา รายการ PUBG Survival Series 2019
UNIVERSITYGLOBAL ประเทศเกาหลี
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท ผู้จัด “SYNNEX GAMING
ซินเน็คฯ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
& ESPORT TOURNAMENT 2019” การแข่งขันเกมออนไลน์ PUBG ระดับ
ประจำ�ไตรมาส 2/62
อุดมศึกษาของประเทศไทยซึ่งเป็นลีคที่ ได้รับการยอมรับในการส่งตัวแทนเยาวชน
นายทศพร นิษฐานนท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ บริษัท ไปร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬาอี ส ปอร์ ต ในระดั บ สากล ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เยาวชนที ม
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)   หรือ SYNEX   ผู้นำ�เข้าสินค้าไอทีชั้นนำ� มหาวิทยาลัยรังสิตแชมป์อันดับที่สองของรายการ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปคว้า
ระดับโลกหลากหลายประเภท นำ�ทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบ แชมป์โลกอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษาในรายการ PUBG Survival Series 2019
นักลงทุน (Opportunity Day) งวดประจำ�ไตรมาส 2/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์ UNIVERSITY GLOBAL การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN’S
แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเผยแนวโน้มครึ่งปีหลังเติบโตกว่าครึ่งปีแรก รับ BATTLEGROUNDS หรือ “PUBG” จาก 16 ทีมมหาวิทยาลัยชัน้ นำ� รับเงินรางวัล
ไฮซีซั่นธุรกิจ สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัว พร้อมเดินหน้าขยายไลน์สินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท การแข่งขันจัดขึน้ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา ณ กรุงโซล
และสินค้าทีเ่ ป็นเทรนด์ ในอนาคต ตอกย้�ำ การเป็นดิสทริบวิ ตอร์ไอทีรายใหญ่ทมี่ สี นิ ค้า  ประเทศเกาหลี ใต้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการอีสปอร์ตไทยในสนาม
พร้อมการบริการก่อน และหลังการขายครบวงจรที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ สนับสนุน ระดับอินเตอร์ครั้งนี้ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง fb/synnexthailand, www.
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
synnex.co.th หรือโทร Synnex care 1251
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“Smart Retails”

ทางรอดของร้านค้าปลีกยุคใหม่?

“ร้านค้าปลีก” เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำ�คัญกับผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เพราะมันถือเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้านานาชนิด ก่อนที่จะถูกส่งต่อ
ไปยังผู้บริโภคทั่วไป นั่นคือการที่ผู้บริโภคจะได้มาซึ่งสินค้าใดๆ จะต้องซื้อจากร้านค้า
ปลีกเท่านั้น แต่ด้วยความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก ก็ทำ�ให้
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั นีม้ ที างเลือกที่ ไม่ได้จ�ำ กัดอยูแ่ ต่ ในร้านค้าแบบทีเ่ ราเคยชิน
กันเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไปแล้ว
ทางเลือกทีว่ า่ นีก้ ค็ อื การซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ ป็นการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ตา่ งๆ และในปัจจุบนั นีม้ นั ก็ก�ำ ลังได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง ดังนัน้ เพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอดหรือสามารถแข่งขันได้ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั้งหลาย จึงต้องให้
ความสำ�คัญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาซื้อสินค้าในลักษณะนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็รายงานผลการสำ�รวจว่า ในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมานัน้ การซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ยังคงมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ยมาก

และไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคทีอ่ ยู่ ในกลุม่ Gen. Z, Gen. Y หรือ Gen. X ตอนปลายทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 35-49 ปี ก็ยงั คงเลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ควบคู่ไปกับระบบออฟไลน์อยู่
ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boom และ Gen. X ตอนต้นที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
จะให้ความสำ�คัญกับการซื้อผ่านระบบออฟไลน์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนที่สูงถึง 63
เปอร์เซ็นต์ แต่กระนัน้ ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคกลุม่ ใดก็ตาม การซือ้ สินค้าผ่านระบบออฟไลน์
เพียงอย่างเดียวนั้น มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ
แม้ว่าการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์จะมีบทบาทกับผู้บริโภค และมีความ
สำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ ได้วิเคราะห์ว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้านี้ ผู้บริโภคก็ยังคงมีการเลือกซื้อสินค้าทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์อยู่
ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและความต้องการที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ดังนั้นธุรกิจค้าปลีก
จึงยังคงจำ�เป็นต้องทำ�ควบคู่กันไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเป็นลักษณะของ
การบริหารจัดการและเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีกในแต่ละช่องทางเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม

ร้านค้าปลีกกำ�ลังแย่ แต่ ไม่มีวันตาย?

ช่องทางการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค จำ�แนกพฤติกรรม โดยแบ่งตามช่วงอายุ
ข้อมูล: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (พฤศจิกายน 2561)

จากข้อมูลข้างต้นนีจ้ ะเห็นได้วา่ การซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทำ�ให้การซือ้
สินค้าจากร้านค้าโดยตรงมีสดั ส่วนน้อยลงและกำ�ลังหมดความนิยมลงเรื่อยๆ แต่ก็ ไม่ได้
หมายความว่าผูบ้ ริโภคจะให้ความสำ�คัญกับการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่าง
เดียว เพราะสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านระบบออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่
มีมูลค่าไม่สูงนัก หรือเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าที่วางจำ�หน่ายทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็น
สินค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่าย ไม่มีรายละเอียดให้ต้องคำ�นึงถึงมากนัก
สำ�หรับสินค้าที่มูลค่าค่อนข้างสูง หรือเป็นสินค้าที่ผู้ใช้จำ�เป็นต้องสัมผัส
ต้องจับต้องก่อนใช้งาน รวมถึงเป็นสินค้าที่ ใช้ความรูส้ กึ ความพอใจส่วนตัวเป็นเครื่อง
ตัดสินนัน้ ผูบ้ ริโภคยังคงเลือกซือ้ ผ่านร้านค้าปลีกอยู่ เพราะถึงแม้วา่ มันจะไม่สะดวกสบาย
เหมือนกับการซื้อผ่านระบบออนไลน์ แต่การเสียเวลาเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าด้วย
ตัวผู้บริโภคเอง บางครั้งมันก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และได้อะไรมากกว่าการซื้อผ่าน
ออนไลน์พอสมควรยกตัวอย่างเช่น สามารถตรวจสอบและดูสินค้าที่จะซื้อได้อย่าง
ละเอียด ว่าถูกต้องตรงกับทีต่ อ้ งการจริงๆ หรือไม่ สามารถทดลองหรือเรียนรูก้ ารใช้
งานได้ นอกจากนั้นการซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสังคม
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โครงสร้างโดยภาพรวมของโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะสำ�หรับร้านค้าปลีกจาก Dahua

และสามารถใช้บริการอื่นๆ เสริมได้อีก และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่า ทำ�ไมระบบออนไลน์จึง
ไม่สามารถแทนที่การซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกได้ทั้งหมด
แม้ว่าร้านค้าปลีกจะไม่มีวันตาย (อย่างน้อยก็ในช่วง 5 ปีนี้ หรือขายสินค้า
ทีก่ ารซือ้ ขายผ่านระบบออนไลน์ยงั ไม่ตอบโจทย์ผบู้ ริโภค) แต่ ในยุคทีม่ กี ารแข่งขันอย่าง
รุนแรง และเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทกับการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภค
มากขึ้น ร้านค้าปลีกก็จำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ธุรกิจค้าปลีกและผู้อ�ำ นวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้แนะนำ�ว่า ผู้ประกอบการ
จะต้องปรับ Mindset ในการทำ�ธุรกิจ ต้องมองบทบาทของตัวเองให้ชดั และพยายาม
หาจุดแข็งของตัวเองให้เจอก่อน นอกจากนี้เพื่อให้สามารถปรับตัวเองได้ง่ายและทำ�ได้
เร็วขึ้น ก็จะต้องไม่ลงทุนโดยไม่จำ�เป็น และควรมองหาความร่วมมือหรือหาพันธมิตร
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจ รวมทัง้ ควรมีการนำ�ข้อมูลหรือ Database มาใช้
ในการวิเคราะห์ และช่วยในการปรับตัวของธุรกิจด้วย

มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ ให้กับลูกค้า

การดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีกให้เติบโตต่อไปได้ เห็นได้ชัดว่าจำ�เป็นต้องมี
การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการทำ�ธุรกิจในทุกๆ ช่องทางด้วย ทั้งหน้า
ร้านและโลกออนไลน์ รวมทั้งต้องบูรณาการข้อมูลจากทุกช่องทางการซื้อขายเข้าด้วย
กัน (O2O) และเนื่องจากการซื้อผ่านร้านค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและสร้าง
ประสบการณ์ ในการซื้อสินค้าได้อย่างเต็มที่ ได้เห็นและได้สัมผัสสินค้าก่อนซื้อจริงๆ
ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการนำ�เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กบั ผู้ที่เข้ามาซือ้
สินค้าภายในร้านด้วย
การนำ�เทคโนโลยีมาปรับปรุงให้เป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะ หรือที่เรียกกันว่า
Smart Retails เพื่อสร้างประสบการณ์ทดี่ ี ให้กบั ลูกค้านัน้ เป็นแนวคิดทีม่ มี าได้ระยะหนึง่
แล้ว แต่มันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ลักษณะธุรกิจ
และชนิดสินค้า โดยในยุคแรกๆ ร้านค้าปลีกอัจฉริยะที่เราพบเห็นกัน อาจจะเป็นเพียงแค่
การใช้เทคโนโลยีพนื้ ฐานอย่างกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริการเป็นหลัก แต่ส�ำ หรับร้านค้า
ปลีกในยุคปัจจุบันนี้มันสามารถทำ�อะไรได้มากกว่านั้นมาก

สร้างโอกาสและความปลอดภัยด้วยระบบกล้องอัจฉริยะ

ตัวอย่างของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาสำ�หรับร้านค้า
ปลีกอัจฉริยะโดยเฉพาะก็คือ โซลูชันระบบกล้องวงจรปิดจาก Dahua ซึ่งนอกจาก
มันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ของร้านค้าและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน โดยสามารถตรวจจับสิ่งต่างๆ ภายใน
ร้านได้อย่างทั่วถึงและทำ�งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว มันยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และทำ�ให้สามารถบริหารจัดการร้านค้า
ได้สะดวกสบายขึ้นด้วย
ภายในโซลูชั่นของระบบรักษาความปลอดภัยนี้จะแบ่งกล้องที่ ใช้งานออก
เป็น 5 ลักษณะคือ กล้องบริเวณทางเข้า กล้องภายในร้าน กล้องที่บริเวณพื้นที่จ่าย
เงิน กล้องภายในห้องเก็บสินค้า และกล้องหน้าร้าน โดยกล้องในส่วนต่างๆ จะเชื่อมต่อ
เข้าด้วยกันโดยผ่าน PoE Switch เลเยอร์ 2 ที่สามารถจัดการได้ ซึ่งมันจะเชื่อมต่อ
กับเครื่องบันทึก NVR และจอแสดงผลสำ�หรับตรวจดูอีกทอดหนึ่ง
คุณสมบัติพิเศษของกล้องแต่ละตัวที่ออกแบบมาสำ�หรับการใช้งานกับ
ร้านค้าปลีกก็คือ กล้องหลายๆ รุ่นจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Super WDR ที่ช่วยให้การ
บันทึกภาพสามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน โดยรองรับความต่างของแสงได้
สูงสุดถึง 140dB และบันทึกภาพได้ความละเอียดแบบ Full HD จนถึงความละเอียด
4K รวมทัง้ การใช้งานภายในห้องเก็บสินค้า ก็ยงั มีการเพิม่ ความความปลอดภัยในการ
เข้าออกด้วยการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วย ส่วนการควบคุมและบริหารจัดการ
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ นั้น จะทำ�ผ่าน DSS Professional ที่เป็น
ซอฟต์แวร์ส�ำ หรับการจัดการกล้องที่ ใช้งานทั้งหมด
สำ�หรับความสามารถทีน่ า่ สนใจ ทีม่ าพร้อมกับการตรวจจับของกล้อง และ
เป็นเทคโนโลยีที่ Dahua นำ�มารวมไว้เพื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ ให้กบั ร้านค้าจะประกอบ
ไปได้วย
การตรวจนับจำ�นวนคนเข้าออก – ในขณะทีก่ ารขายสินค้าบนระบบออนไลน์นน้ั
สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่า ในแต่ละวันมีผู้มาซื้อหรือเปิดดูสินค้าที่จำ�หน่าย
จำ�นวนเท่าใด เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะของ Dahua ทีต่ ดิ ตตัง้ ไว้ทปี่ ระตูเข้าออก ก็ท�ำ ให้
ร้านค้าปลีกทั่วไปมีความสามารถในลักษณะนี้ ได้เช่นกัน โดยกล้องสามารถนับจำ�นวน
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อีกความสามารถหนึ่งของกล้องจาก Dahua ก็คือมันสามารถนำ�ข้อมูลการขายสินค้าจากเครื่อง POS
มาร่วมเข้ากับภาพวิดีโอที่บันทึกได้

ด้วยกล้องที่มาพร้อมกับความสามารถในการตรวจนับคนที่เดินผ่านไปมา ทำ�ให้ร้านค้าสามารถตรวจดูได้
ว่า ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าจำ�นวนมากน้อยเพียงใด

คนที่เดินผ่านเข้าออกและบันทึกรวบรวมเป็นสถิติในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ� ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริหารจัดการร้านได้สะดวกขึ้น
การวิเคราะห์เส้นทางการเดิน – ไม่เพียงแต่การตรวจนับคนเข้าออกเท่านัน้
แต่เทคโนโลยีกล้อง Fisheyes ทีส่ ามารถจับภาพได้รอบตัว 360 องศา ยังมาพร้อมกับ
ฟังก์ชัน Heat Map ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้วิเคราะห์ได้ว่า พื้นที่หรือเส้นทางเดิน
ต่างๆ ภายในร้านนั้น บริเวณใดที่มีลูกค้าเดินผ่านไปมากที่สุด และด้วยการวิเคราห์นี้ก็
ทำ�ให้ร้านค้าสามารถวางแผนการจำ�หน่าย การจัดวางสินค้าและบริหารธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การรวมข้อมูลการขายสินค้าเข้ากับวิดโี อ – หนึง่ ในคุณสมบัตทิ ยี่ อดเยีย่ ม
ของกล้องจาก Dahua ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บริเวณเคาท์เตอร์กค็ อื มันสามารถช่วยลดข้อพิพาท
หรือข้อโต้แย้งระหว่างลูกค้ากับร้านค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมันสามารถผนวกรวม
ข้อมูลการขายสินค้าทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ รวมเข้ากับวิดโี อทีบ่ นั ทึกได้ และในการตรวจสอบ
ระบบก็สามารถค้นหาข้อความในรายการขายกับวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
ข้อดีอกี ประการหนึง่ ของโซลูชนั่ ระบบการรักษาความปลอดภัยจาก Dahua
นี้ก็คือ มันสามารถปรับเปลี่ยนขนาด หรือปรับให้เหมาะกับการใช้งานของร้านค้าปลีก
แต่ละแห่งได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นร้านปลีกขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถนำ�
โซลูชั่นระบบกล้องรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะของ Dahua มาใช้ได้ทั้งนั้น

สื่อสารผ่านป้ายแสดงข้อมูลดิจิตอล

เพราะการประชาสัมพันธ์ ให้ลกู ค้าหรือผูใ้ ช้บริการรับทราบข่าวสาร โปรโมชัน่
หรือข้อมูลสินค้าต่างๆ เป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจของร้านค้า ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีป้ายแสดงข้อมูลดิจิตอล หรือที่เรียกกันว่า Digital Signage ก็
เป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก เนื่องจากมันช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ด้วยความที่มันเป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิตอล ก็ทำ�ให้
สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้ได้อย่างยืดหยุน่ สร้างความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์ทดี่ ี
ให้กับผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีด้วย
การสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาเพื่อดึงดูดความน่าสนใจ โดยใช้จอ
ดิจิตอลไซเนจนั้น สามารถถ่ายทอดออกมาได้ทั้งการใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพสไลด์
และวิดีโอ ดังนั้นมันจึงสามารถใช้แสดงเนื้อหาต่างๆ ของร้านได้ตั้งแต่รายการสินค้าที่
มีจำ�หน่าย โปรโมชั่น ไปจนถึงโฆษณา นอกจากนี้ภายในหน้าจอหนึ่งๆ ซึ่งมี ให้ใช้งาน
หลากหลายขนาด (ใหญ่ได้ถึง 98 นิ้ว) ก็ยังสามารถแบ่งพื้นที่แสดงผลออกเป็นส่วนๆ
ได้ตามความต้องการ ประหยัดค่าใช้จา่ ย เพราะไม่ตอ้ งเสียค่าพิมพ์ปา้ ย หรือค่าดำ�เนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อมีการจัดทำ�เนื้อหาใหม่ๆ และหากต้องการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขใดๆ ก็ยังสามารถทำ�ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ที่ส�ำ คัญ การสื่อสารผ่านจอดิจิตอล
ไซเนจนั้น ก็ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับร้านค้าด้วย
ภาพรวมของการสื่อสารผ่านหน้าจอดิจิตอลไซเนจที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น
ภายในระบบการทำ�งานของมันนัน้ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำ�คัญ 3 ส่วนหลักคือ

ด้วยฟีเจอร์ Heat Map ของกล้อง Fisheye ทำ�ให้ร้านค้าตรวจสอบได้ว่า พื้นที่ส่วนใดของร้านที่มี
คนเดินผ่านไปมากมากที่สุด

1. ส่วนแสดงผล (Display) ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นจอภาพ Flat Screen
หรือเป็นทีวีจอแบน
2. ส่วนควบคุมหลัก (MCU หรือ Main Control Unit) เป็นส่วนที่ทำ�
หน้าทีเ่ ล่นสื่อ โดยจอดิจติ อลไซเนจทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงหรือจอรุน่ ใหม่ๆ มักจะรวมส่วน
ประกอบนี้ ไว้ภายในจอด้วยเลย เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน แต่ส�ำ หรับจอที่ ไม่มี
ความสามารถลักษณะนี้ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ความสามารถจากเครื่องเล่นสื่อที่
อยู่ภายนอก หรือไม่ก็อาจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบใดแบบหนึ่งทำ�หน้าที่แทน
3. ส่วนของซอฟต์แวร์จดั การ สำ�หรับทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการสื่อให้ปรากฎ
ออกมาตามที่ต้องการ
แม้วา่ จอดิจติ อลไซเนจจะมีลกั ษณะโดยรวมที่ ใกล้เคียงกับทีวมี าก แต่ดว้ ย
เป้าหมายของการใช้งานที่แตกต่างกันก็ทำ�ให้มันไม่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ทั้งหมด
โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งการความสามารถในการใช้งานทีเ่ หมาะสมเป็นพิเศษ เช่นเมื่อต้อง
เปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 16 ชัว่ โมงต่อวัน หรือต้องการความแข็งแรง
ทนทานกับสภาพแวดล้อมสูง หรือเมื่อต้องใช้งานในที่ที่มีลักษณะเปิดโล่งและเป็นพื้นที่
ที่มีแสงสว่างมากๆ จอดิจอตอลไซเนจก็เหมาะกับการใช้งานเช่นกัน และบางรุ่นนั้นก็มี
ความสว่างที่สูงถึง 3,000 นิต ซึ่งนั่นทำ�ให้มันยังคงสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน
นอกจากคุณสมบัตขิ า้ งต้นแล้ว จอดิจติ อลไซเนจ ยังมีรปู แบบของหน้าจอ
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การสื่อสารผ่านจอดิจิตอลไซเนจ ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น แต่ยังช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถจัดการดูแลเนื้อหาและโฆษณาสินค้าได้อย่างสะดวกด้วย

ป้ายบอกราคาสินค้าอัจฉริยะซึ่งมันสามารถตรวจสอบผู้ที่ก�ำ ลังดูอยู่ เพื่อโฆษณาสินค้าที่เหมาะสมได้

หน้าจอดิจิตอลไซเนจแบบโปร่งใส ซึ่งสามารถมองทะลุหน้าจอได้ ถูกนำ�มาประยุกต์ ใช้งานกับตู้แช่น้ำ�ดื่ม

ทีห่ ลากหลายให้เลือกใช้งาน เพราะนอกเหนือไปจากหน้าจอทีม่ คี วามละเอียดสูงทัว่ ไปแล้ว
ยังมีชนิดที่เป็นกระจกเงา และหน้าจอแบบโปร่งใสที่มองทะลุผ่านได้ ให้เลือกใช้งานด้วย

เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีก ด้วยเทคโนโลยี ไฮเทค

ขับเคลื่อนการทำ�งานด้วยระบบประมวลผลขนาดจิ๋ว

สำ�หรับการใช้งานจอดิจติ อลไซเนจภายในร้านค้าปลีก ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีเครื่อง
เล่นสื่อหรือต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าใช้
บริการด้วยการใช้ระบบ Interactive Kiosks นัน้ เครื่อง Intel NUC ถือเป็นตัวเลือก
ทีเ่ หมาะสมมาก เพราะด้วยขนาดรูปร่างทีเ่ ล็กกะทัดรัดเพียง 4x4 นิว้ เศษๆ กับความหนา
ประมาณ 2 นิ้วของมัน ทำ�ให้มันประหยัดพื้นที่ ในการจัดวาง และติดตั้งใช้งานได้อย่าง
สะดวกมาก และที่สำ�คัญก็คือมันสามารถซ่อน หรือนำ�ไปไว้ที่ด้านหลังจอแสดงผลได้
อย่างกลมกลืน
เนื่องจากเครื่อง NUC นีเ้ ป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทมี่ กี ารใช้สว่ นประกอบ
ลักษณะเดียวกับเครื่องโน้ตบุก๊ ดังนัน้ มันจึงใช้พลังงานค่อนข้างต่�ำ และทำ�งานได้อย่าง
น่าเชื่อถือ โดยมีประสิทธิภาพทีร่ องรับการใช้งานได้แบบสบายๆ และความสามารถในการ
แสดงผลของมันนั้นก็รองรับความละเอียดของภาพได้ถึงระดับ 4K
นอกจากความสามารถทางด้านฮาร์แวร์ทมี่ อี ย่างสมบูรณ์เหมือนกับเครื่อง
พีซีเครื่องหนึ่งแล้ว มันยังรองรับการใช้งานซอฟต์บริหารจัดการจอดิจิตอลไซเนจ
ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งซอฟท์แวร์ Embed Signage และ SmarterSign Express ที่เป็นการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งด้วยซอฟท์แวร์เหล่านี้ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และจัดการการแสดงผลบนหน้าจอได้จากทุกที่

การสร้างประสบการณ์ทดี่ ี ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการนัน้ นอกจากร้านค้า
ปลีกจะนำ�เทคโนโลยีต่างๆ ข้างต้นมาประยุกต์ ใช้แล้ว ยังสามารถยกระดับความสามารถ
และความอัจฉริยะในการให้บริการของร้านให้สงู ขึน้ ได้อกี โดยนำ�ระบบจดจำ�ใบหน้ามาใช้
วิเคราะห์ลกู ค้าหรือผูม้ าใช้บริการ เพื่อให้สามารถแนะนำ�สินค้าหรือโฆษณาสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อย่างเช่นการแสดงข้อมูลสินค้าโดยใช้จอแสดงผลแบบ Bar Type
ของ Shuttle ที่สามารถตรวจวิเคราะห์เพศ และช่วงอายุเพื่อแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมได้
..ไม่ว่าร้านค้าปลีกต่างๆ จะมีการนำ�เทคโนโลยีอะไรมาใช้ก็ตาม เห็นได้ชัดว่า
ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการเป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะหรือ Smart Retails นัน้ สามารถแบ่ง
ได้เป็นสองส่วนคือ เพื่อสร้างประการณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้
บริการ จนทำ�ให้เขาเหล่านัน้ อยากกลับมาซือ้ สินค้าทีร่ า้ นอีก กับอีกส่วนจะเป็นเรื่องของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการสามารถบริหารจัดการร้านค้า เพื่อรับมือกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และสร้างโอกาสกับการทำ�ธุรกิจของตัวเอง
แต่อย่างไรก็ดีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะเป็นทางรอดของธุรกิจร้านค้าปลีกหรือไม่นั้น
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นสำ�คัญด้วย
รวมทั้งจำ�เป็นต้องให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดจริงๆ
เพราะปฏิเสธไม่ ได้เลยว่า สาเหตุที่ทำ�ให้ผู้บริโภคจำ�นวนไม่น้อยยังคงเลือกซื้อสินค้า
จากหน้าร้านอยู่ก็คือ เขาเหล่านั้นยังต้องการสัมผัสสินค้า และต้องการมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ขายโดยตรงนั่นเอง
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AMD AGESA

อัพเดตใหม่ แก้ปัญหาซีพียูท�ำ งานไม่เต็มประสิทธิภาพ

8K Ultra HD

มาตรฐานและสัญลักษณ์ ใหม่ของการแสดงผล

หลังจากที่ถูกประกาศใช้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการในปี 2014
ปัจจุบันนี้ความละเอียด 4K Ultra HD ก็เริ่มมีความหลากหลายและสามารถพบได้
จากอุปกรณ์นานาชนิด ทั้งทีวีจอแบน จอคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ หรือแม้แต่
สมาร์ทโฟน นอกจากนี้การถ่ายวิดีโอของอุปกรณ์ต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนมารองรับ
ความละเอียด 4K ด้วยกันทั้งนั้น
อย่างไรก็ตามมาตรฐานความละเอียดก็ยงั ไม่หยุดอยูเ่ พียงเท่านี้ เพราะ
ล่าสุดนี้มาตรฐานความละเอียด 8K Ultra HD ซึ่งภาพจะมีความละเอียดสูงกว่า
Full HD 16 เท่า ก็ ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการสำ�หรับทีวีรุ่นใหม่แล้ว โดย
CTA (Consumer Technology Association) ได้ก�ำ หนดเงื่อนไขของการได้รบั
มาตรฐานนี้ว่า หน้าจอทีวีที่สามารถนำ�สัญลักษณ์ 8K UHD ไปใช้งานได้นั้นจะต้อง
รองรับการแสดงผลความละเอียด 7,680x4,320 พิกเซล ในสัดส่วนภาพแบบ 16:9
โดยใช้จ�ำ นวนพิกเซลอย่างน้อย 33 ล้านพิกเซล และต้องสามารถแปลงภาพความ
ละเอียด SD, HD และ 4K ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันให้แสดงผลบนหน้าจอได้ด้วย
นอกจากความละเอียดแล้ว ทีวีที่ ได้มาตรฐาน 8K Ultra HD จะต้อง
รองรับการแสดงเฉดสีระดับ 10 บิตและการแสดงภาพแบบ HDR รวมทั้งรองรับ
อัตราการแสดงภาพทั้ง 24 30 และ 60 ภาพต่อวินาที นอกจากนี้จะต้องรองรับ
HDCP v2.2 เพื่อป้องกันเนือ้ หา ส่วนการเชื่อมต่อสัญญาณภาพนัน้ จะต้องมีพอร์ต
HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง โดยการใช้โลโก้สญ
ั ลักษณ์ 8K Ultra HD ของทีวที ี่ ได้รบั
มาตรฐานนั้น จะเริ่มมี ให้เห็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.cta.tech

Realtek RTS5771

คอนโทรลเลอร์อีกรุ่น สำ�หรับ SSD PCIe 4.0 NVMe
การส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe 4.0 เริม่ กลายเป็นเทรนด์ทมี่ คี วามชัดเจน
ขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุม่ สินค้าจำ�พวกไดรฟ์โซลิดสเตททีอ่ ยู่ ในรูปแบบของ M.2
เพราะหลังจากที่ Phison และ Marvell ได้ผลิตคอนโทรลเลอร์ทรี่ องรับการทำ�งาน
ออกสูต่ ลาด ล่าสุดนี้ Realtek ก็ ได้พฒ
ั นาคอนโทรลเลอร์ RTS5771 สำ�หรับนำ�ไป
ใช้กับไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2 ที่รองรับ PCIe 4.0 NVMe ออกมาแล้วเช่นกัน
Realtek ได้นำ�เสนอคอนโทรลเลอร์ RTS5771 นี้ที่งาน Flash
Memory Summit 2019 โดยการทำ�งานร่วมกับชิปหน่วยความจำ� NAND Flash
มันสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ 8 ช่องทางโดยมีความเร็วสูงสุด 1,200MT/s ต่อ
ช่อง รองรับ NVMe 1.3 และไดรฟ์ทผี่ ลิตออกมาก็สามารถออกแบบให้มี DRAM
คอยทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยความจำ�แคชได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่มขี อ้ มูลยืนยันว่า
ขณะนี้ชิปคอนโทรลเลอร์รุ่นดังกล่าวนี้จะถูกนำ�ไปใช้กับไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2
รุน่ ใดบ้าง แต่ชดั เจนว่าในอนาคตอันใกล้นมี้ นั จะทำ�ให้ตลาดไดรฟ์โซลิดสเตททีร่ องรับ
PCIe 4.0 มีความหลากหลายขึ้นมากทีเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://flashmemorysummit.com

หลังจากซีพียู Ryzen 3000 Series รุ่นต่างๆ ประสบปัญหาทำ�งาน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยซีพียูไม่สามารเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นได้ตามที่ระบุ ไม่ว่า
จะเป็นการทำ�งานโดยใช้แกนหลักเพียงแกนเดียว (Single-Core) หรือว่าหลายแกน
ก็ตาม (Multi-Core) ล่าสุดเอเอ็มดีก็ ได้ประกาศว่าขณะนี้ ได้เริ่มปล่อย AGESA
1.0.0.3ABBA เวอร์ชนั ใหม่ ให้กบั ผูผ้ ลิตเมนบอร์ดได้ท�ำ การอัพเดตไบออสออกมา
แก้ไขปัญหานี้แล้ว
AGESA 1.0.0.3ABBA ทีเ่ อเอ็มดีปล่อยออกมาใหม่นี้ นอกจากจะช่วย
แก้ปัญหาความเร็วในการทำ�งานของซีพียู Ryzen 3000 Series รุ่นต่างๆ แล้ว
มันยังช่วยปรับปรุงการใช้พลังงานของซีพียูขณะที่ยังไม่มีการโหลดใดๆ และทำ�ให้
ซอฟต์แวร์ตา่ งๆ สามารถอ่านค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องด้วย โดยเอเอ็มดีได้ให้ขอ้ มูลว่า
การใช้พลังงานขณะทีซ่ พี ยี ไู ม่มกี ารโหลดใดๆ จะต้องมีแรงดันไฟประมาณ 1.2 โวลต์
หรือต่ำ�กว่านี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซีพียูนั้นๆ เป็นสำ�คัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.amd.com

Wi-Fi 6

มาตรฐานใหม่ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
หลังจากมาตรฐาน 802.11ax ได้รับการเปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม
ปีทผี่ า่ นมาด้วยการเรียกชื่อใหม่วา่ Wi-Fi 6 (พร้อมกับเรียกมาตรฐาน 802.11ac
ใหม่ว่า Wi-Fi 5) ล่าสุดนี้ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดก็ ได้รับการรับรอง
จาก Wi-Fi Alliance อย่างเป็นทางการ
802.11ax หรือ Wi-Fi 6 ที่ ได้รับการรับรองนี้ เป็นมาตรฐานการ
เชื่อมต่อไร้สายที่ ได้รับการพัฒนาออกมา โดยมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพของคลื่น
สัญญาณ โดยมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 2.4Gb/s หรือเร็วกว่า Wi-Fi
5 ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และมีการเพิ่ม OFDMA (Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access) ทีท่ �ำ ให้แต่ละช่องสัญญาณรองรับอุปกรณ์ได้มากขึน้
โดยแยกช่องสัญญาณย่อยให้แต่ละอุปกรณ์รวมเข้าไว้ดว้ ย นอกจากนัน้ ยังรองรับ
มาตรฐานความปลอดภัย WPA3, 1024-QAM และช่องสัญญาณคลื่นความถี่
160MHz รวมถึงระบบ Target Wake Time (TWT) ที่ช่วยทำ�ให้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน จากการที่ ไม่ต้องส่งสัญญาณหากันบ่อยๆ ด้วย
สำ�หรับอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน Wi-Fi 6 เบื้องต้นมีดังนี้
- Broadcom BCM4375, BCM43698 และ BCM43684
- Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified
- Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200 (สำ�หรับ PCs)
- Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series
(สำ�หรับเราเตอร์และเกตเวย์)
- Marvell 88W9064 (4x4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA
- Marvell 88W9064 (4x4) + 88W9068 (8x8)
Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP
- Qualcomm Networking Pro 1200 Platform
- Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6
Mobile Connectivity Subsystem
- Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point
อย่างไรก็ดี เนื่องจากก่อนหน้านีม้ ผี ผู้ ลิตหลายรายทีอ่ า้ งว่ารองรับกับ
ดราฟต์ทเี่ กิดขึน้ แต่อาจจะยังไม่ได้รบั การรับรอง ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจ
ด้วยว่ามันสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ได้หรือไม่ เพราะหากขาดฟีเจอร์บางอย่างทีม่ ี
อยู่ ในมาตรฐานไป มันอาจจะทำ�ให้เกิดปัญหาตามมาได้ โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งนำ�มา
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wi-Fi 6 ที่ ได้รับรองจริงๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.wi-fi.org

TECH UPDATE

Bluetooth BR/EDR

พบช่องโหว่ ใหม่ ในระบบการเข้ารหัสเชื่อมต่อ
Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายทีม่ กี ารใช้งานอย่างกว้าง
ขวาง และไม่ได้จำ�กัดอยู่เฉพาะอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น แต่มันยังมีการใช้งาน
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะเริ่มกังวลเกี่ยว
กับการทำ�งานของมันแล้ว เมื่อนักวิจัยจาก CISPA (Center for IT-Security,
Privacy and Accountability) ได้ตรวจพบช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยใน
ระบบเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ Bluetooth BR/EDR โดยนักวิจัยได้รายงานว่า
มีความเป็นไปได้ที่แฮกเกอร์จะอาศัยจังหวะที่อุปกรณ์กำ�ลังเข้ารหัส (Encryption)
เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth BR/EDR ไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ด้วยการ
แทรกแซงการเชื่อมต่อ โดยเปลีย่ นรหัสทีถ่ กู สร้างขึน้ ให้มขี นาดทีส่ นั้ ลง เพื่อให้งา่ ย
ต่อการคาดเดา และด้วยการที่การเชื่อมต่อของ Bluetooth BR/EDR ไม่มีการ
กำ�หนดความยาวของจำ�นวนรหัส ทำ�ให้แฮกเกอร์สามารถกำ�หนดความยาวให้เหลือ
แค่เพียง 1 ตัวอักษรได้ ซึ่งนั่นทำ�ให้การเจาะรหัสทำ�ได้ง่ายขึ้นมาก
อย่างไรก็ตาม การโจมตีโดยใช้ชอ่ งโหว่ดงั กล่าวนีก้ ็ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ได้
ง่ายๆ เนื่องจากแฮกเกอร์จะต้องอยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อ ซึ่งนั่นหมายความว่า
ผู้ใช้จะต้องมองเห็นการกระทำ�ของแฮกเกอร์ที่กำ�ลังโจมตีอย่างแน่นอน แต่กระนั้น
องค์กรทีท่ �ำ หน้าทีด่ แู ลมาตรฐาน Bluetooth ก็ยอมรับว่าการโจมตีนมี้ โี อกาสเกิดขึน้
ได้ และช่องโหว่ดังกล่าวก็ ไม่สามารถปิดได้ด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควร
ป้องกันด้วยการตั้งรหัสในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ให้มีความยาวเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://uds.cispa.saarland

USB4

มาตรฐานเวอร์ชันใหม่พร้อม ปีหน้ามาแน่

USB-IF หรือ USB Implementers Forum ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการแล้วว่า ทางองค์กรได้สรุปข้อกำ�หนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อด้วย
มาตรฐาน USB4 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ข้อกำ�หนดดังกล่าวก็กำ�ลังจะถูกส่งไป
ยังนักออกแบบ วิศวกรและโรงงานผู้ผลิตต่างๆ โดยคาดว่าในปี 2020 นี้จะมี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาโดยใช้มาตรฐานใหม่นี้อย่างแน่นอน
การเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน USB4 นี้ พอร์ตเชื่อมต่อจะเป็นแบบเดียว
กับ USB type-C ทุกอย่าง แต่จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงถึง 40Gb/s
หรือเร็วกว่า USB 3.2 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดที่ ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันนี้สองเท่า
แต่สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทเี่ ป็น USB มาตรฐานเดิมได้ นอกจากนี้
อุปกรณ์ที่ ใช้ USB Type-C ในปัจจุบันนี้ก็สามารถใช้งานกับ USB4 ได้ทันที
USB4 เป็นมาตรฐานที่ ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาโดยใช้คณ
ุ สมบัตพิ นื้ ฐาน
จาก Thunderbolt 3 ดังนั้นทั้งสองมาตรฐานนี้จึงสามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่าง
ไม่มีปัญหา และเมื่อมีการพัฒนา USB4 ออกมาก็น่าจะทำ�ให้อุปกรณ์ที่รองรับการ
เชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน Thunderbolt สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.usb.org

Intel 400 Series

ชิปเซ็ตรุ่นใหม่จากอินเทล ใช้กับซ็อกเก็ต 1200
ในขณะทีซ่ พี ยี เู จนเนอเรช่นั 10 เวอร์ชนั สำ�หรับเครื่องเดสก์ทอปของ
อินเทล หรือที่เรียกกันในเวลานี้ภายใต้ชื่อรหัส Comet Lake-S ยังไม่มีก�ำ หนด
ออกสู่ตลาดที่ชัดเจน แต่ล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า ซีพียูรุ่นใหม่นี้จะยังคงใช้
เทคโนโลยีการผลิตขนาด 14 นาโนเมตรอยู่ (14nm++) แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ เพราะแทนที่จะใช้ซ็อกเก็ต 1151 เหมือนอย่างในปัจจุบัน ซีพียูจะเปลี่ยน
ไปใช้ซ็อกเก็ต 1200 โดยอยู่ ในรูปแบบ LGA
จำ�นวนจุดเชื่อมต่อสัญญาณที่มากขึ้นอีก 49 จุดนี้ทำ�ให้ชัดเจนว่า
ซีพยี ู Comet Lake-S ทีอ่ นิ เทลผลิตออกมาจะไม่สามารถนำ�มาใช้งานกับเมนบอร์ด
ชิปเซ็ต 300 Series ที่มีอยู่ ในปัจจุบันได้เลย นั่นคือการใช้ความสามารถจากซีพียู
รุ่นใหม่นี้จะต้องซื้อเมนบอร์ดซ็อกเก็ต 1200 ใหม่ด้วย ซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการรายงาน
ข้อมูลว่า เมนบอร์ดซ็อกเก็ต 1200 ทีผ่ ลิตออกมาจะรองรับการทำ�งานด้วยชิปเซ็ต
Intel 400 Series ทั้งหมด โดยยังคงแบ่งออกเป็น 4 รุ่นสำ�หรับกลุ่มตลาดผู้ใช้
ที่แตกต่างกันได้แก่ H410, B460, H470 และ Z490
สำ�หรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชิปเซ็ตรุ่นใหม่นี้ ขณะนี้ยังไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลใดๆ ว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร แต่ถ้าดูจากชื่อและการแบ่งกลุ่ม
ตลาดก็พอจะเดาได้ว่า ไม่น่าจะต่างไปจากชิปเซ็ต Intel 300 Series ที่ ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบันมากนัก เพียงแต่มันจะมีฟีเจอร์ ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาหรือไม่เท่านั้นเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://wccftech.com

Windows 10

ติดตั้งระบบใหม่ มีคลาวด์ ให้เลือก

หนึง่ ในฟีเจอร์ส�ำ คัญของ Windows 10 ที่ ใช้งานกันอยู่ ในขณะนีก้ ค็ อื
มันสามารถคืนค่าของเครื่องให้กลับไปเป็นเหมือนใหม่ได้ ด้วยการติดตั้งระบบใหม่
อีกครัง้ โดยใช้ฟงั ก์ชนั Reset this PC แต่ขอ้ จำ�กัดประการสำ�คัญของการใช้งานก็
คือ มันจะต้องติดตั้งใหม่จากพาร์ทิชันอื่นของเครื่องที่ ใช้อยู่เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี
ใน Windows 10 (20H1) Build 18970 ที่ ไมโครซอฟท์ปล่อยออกมาให้ทดสอบ
ใช้งานัน้ ฟังก์ชนั การกูค้ นื ระบบนีก้ ส็ ามารถเลือกติดตัง้ ใหม่โดยดาวน์โหลดจากระบบ
คลาวด์ได้ด้วย
ข้อดีของการกูค้ นื ระบบ โดยดาวน์โหลดผ่านคลาวน์ของไมโครซอฟท์
แล้วติดตัง้ ใหม่กค็ อื ผูใ้ ช้สามารถทำ�ได้งา่ ย และระบบที่ ได้หลังจากทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่แล้ว ก็
จะเป็นเวอร์ชนั เดียวกับที่ ใช้งานอยูก่ อ่ นหน้านีท้ กุ อย่าง นัน่ คือไม่วา่ จะมีการอัพเดต
ใดๆ ระบบจะทำ�การติดตั้งให้ด้วยโดยอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://blogs.windows.com
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Huawei MediaPad T5

จอใหญ่ตระการตา พกพาไปได้ทุกที่

แท็บเล็ตรูปลักษณ์เพรียวบาง ตัวเครื่องแข็งแรงด้วยการใช้วัสดุที่
เป็นโลหะ ผลิตมาอย่างพิถีพิถันและจับถือได้ถนัดมือ มาพร้อมหน้าจอขนาด 10.1
นิ้วที่แสดงผลได้อย่างคมชัด และแสดงเนื้อหาได้มากกว่าด้วยความละเอียดแบบ
WUXGA ที่มีสัดส่วนภาพแบบ 16:10 (1,920x1,200 พิกเซล) นอกจากนี้ยังมี
ลำ�โพงสเตอริโอคู่ที่ทรงพลัง สำ�หรับการใช้งานเพื่อความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ
โดยเครื่องประมวลผลด้วยซิปเซ็ต Kirin 659 ที่เป็นซีพียู Octa-Core และมา
พร้อม EMUI 8.0 ที่เป็นแอนดรอยด์ 8.0 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งคลื่น
2.4 และ 5.0GHz กล้องหน้าถ่ายภาพได้ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ส่วนกล้อง
หลังความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด Full HD ในขณะที่
แบตเตอรี่ที่ ให้มามีขนาดใหญ่ถึง 5,100mAh และเพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน
ภายในเครื่องก็ยงั มีระบบ Parental Control สำ�หรับดูแลการใช้งานของเด็กๆ ด้วย
Huawei MediaPad T5 จะมี ให้เลือกใช้งานสองเวอร์ชัน ระหว่าง
Wi-Fi กับ Cellular โดยเวอร์ชัน Cellular จะมาพร้อมกับความสามารถในการ
4G LTE และใช้เป็นโทรศัพท์ได้ โดยรองรับการใช้ซิมแบบนาโน นอกจากนี้ยังมี
RAM 3GB และมีหน่วยความจำ�ในเครื่องขนาด 32GB ส่วนเวอร์ชัน Wi-Fi จะมี
RAM 2GB และมีหน่วยความจำ�ในเครื่อง 16GB แต่สามารถเพิม่ การ์ด microSD
ความจุสูงสุด 256GB ได้ทั้งสองเวอร์ชัน  
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 7,990 บาท (Cellular)
		
ราคา 5,990 บาท (Wi-Fi)
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brother MFC-L2715DW

ฟังก์ชนั ครบ ตอบโจทย์การพิมพ์ขาว-ดำ�

เครื่องพรินเตอร์มลั ติฟงั ก์ชนั ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ�ทีร่ องรับการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถพิมพ์ สำ�เนา สแกน และรับแฟกซ์ขนาด A4 ได้ใน
เครื่องเดียวกัน โดยการพิมพ์ของเครื่องจะมีความเร็ว 34 แผ่นต่อนาที และใช้เวลา
ในการพิมพ์แผ่นแรกประมาณ 8.5 วินาทีเท่านั้น นอกจากนั้นยังรองรับการพิมพ์
สองหน้าอัตโนมัติ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1,200x1,200dpi
ตัวเครื่องมาพร้อมกับถาดบรรจุกระดาษทีร่ องรับกระดาษได้ 250 แผ่น
และมีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น รองรับการเชื่อมต่อใช้งานทัง้ USB 2.0
เน็ตเวิรก์ Ethernet LAN แบบใช้สายและไร้สาย 802.11n รวมไปถึงการเชื่อมต่อ
ผ่าน Wi-Fi Direct นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์และสแกนจากมือถือผ่านแอปฯ
ต่างๆ ทั้งจาก iPrint & Scan ของ Brother, Apple AirPrint, Mopria และ
Google Cloud Print
สำ�หรับการสแกนของเครื่องจะมีความละเอียด 1,200x1,200dpi แต่
สามารถขยายได้ถึง 19,200x19,200dpi ส่วนการใช้งานแฟกซ์จะรับแฟกซ์ด้วย
ความเร็ว 33.6kb/s โดยใช้เวลา 3 วินาทีตอ่ แผ่น ตัวเครื่องมีจอแสดงผลแบบ 16
ตัวอักษร 2 บรรทัดและมีหน่วยความจำ�ในเครื่อง 256MB หมึกพิมพ์มาตรฐาน
ของเครื่องรองรับการพิมพ์ได้สูงสุด 3,000 แผ่น
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 9,990 บาท

2

HP 14s-dk0110AU

4

Asus RT-AX92U

มี ให้ครบ จบด้วยราคาที่คุ้มค่า

โน้ตบุ๊กราคาประหยัด ที่มาพร้อมกับขุมพลังของซีพียู AMD Athlon
300U ทีเ่ ป็นแบบ Dual Core ประมวลผลได้ 4 เทรด ความเร็ว 2.4-3.3GHz และ
มีระบบกราฟิก Radeon Vega 3 รวมอยู่ ในตัว รองรับการใช้งานและความบันเทิง
ทั่วไปในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงเล่นเกมที่ ไม่มีความซับซ้อน
ได้อย่างราบรื่น และไม่มีปัญหาความร้อน โดยภายในเครื่องมี RAM ความจุ 8GB
ไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2 ความจุ 256GB และติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows
10 Home มาให้แล้ว
ตัวเครื่องมีขนาดทีค่ อ่ นข้างกะทัดรัด พกพาสะดวกด้วยน้�ำ หนักเบาเพียง
1.47 กิโลกรัม โดยใช้จอภาพแบบ IPS ขนาด 14 นิว้ ทีถ่ า่ ยทอดสีสนั ได้อย่างถูกต้อง
และแสดงผลได้อย่างคมชัดด้วยความละเอียดแบบ Full HD รองรับการเชื่อมต่อ
อย่างครบครันทั้ง Wi-Fi 802.11ac, GbE-LAN, Bluetooth 4.2 รวมทั้งมี
กล้องเว็บแคม พอร์ต USB 3.1 Type-C, Type-A, HDMI และเครื่องอ่านการ์ด
หน่วยความจำ�ให้ใช้ แบตเตอรี่ที่ ใช้เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์ที่จ่ายไฟได้ 45Wh
การรับประกัน: 2 ปี (Limited Warranty) | ราคา 11,990 บาท

แรงทั่วบ้าน ด้วย Wi-Fi มาตรฐานล่าสุดแบบแพ็กคู่

เราเตอร์ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ax หรือ Wi-Fi 6 สำ�หรับผู้ใช้
ที่ต้องการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง และการเชื่อมต่อใช้งานที่มี
เสถียรภาพ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 5,500 ตารางฟุต ผ่านโครงข่ายระบบ Mesh ทีม่ ี
ประสิทธิภาพและทำ�งานได้อย่างอัจริยะจากการเชื่อมต่อกันด้วยความเร็วสูงถึง
4,808Mb/s ของเราเตอร์ Asus RT-AX92U จำ�นวนสองตัว และการกระจาย
สัญญาณ Wi-Fi สองคลื่นความถี่ โดยเมื่อเชื่อมต่อด้วยคลื่นความถี่ 2.4GHz
จะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 400Mb/s แต่หากเป็นคลื่น 5GHz จะมี
ความเร็ว 867Mb/s
นอกจากความเร็วและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมแล้ว
เราเตอร์ Asus RT-AX92U ยังรองรับการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์
หลายๆ ตัวได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี OFDMA และ
MU-MIMO ทีท่ �ำ งานได้อย่างน่าเชื่อถือ และเข้ากันได้กบั อุปกรณ์ Wi-Fi มาตรฐาน
ต่างๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยทำ�ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อประหยัด
แบตเตอรี่ ได้มากกว่าเดิมถึง 7 เท่า
Asus RT-AX92U สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย และทำ�ได้ทั้งจาก
บราวเซอร์และแอปฯ บนมือถือ นอกจากนี้ยังความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถเลือก
เชื่อมต่อกันผ่านสาย LAN ได้ ทำ�ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณ Wi-Fi ที่
เป็นระบบ Tri-Band ของเราเตอร์ได้อย่างเต็มที่ และในการการเชื่อมต่อใช้งานนั้น
เราเตอร์ก็ยังมาพร้อมกับระบบ AiProtection Pro ที่ช่วยรักษาความปลอดภัย
ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในขณะที่ฟีเจอร์ ในการใช้งาน
อื่นๆ ก็มี ให้อย่างพร้อมสรรพทั้งระบบ Parental Controls, Adapter QoS,
Download Master และการใช้งาน VPN รวมไปถึงพอร์ต USB นอกจากนี้
การเชื่อมต่อด้วยพอร์ต RJ45 ของเราเตอร์ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือ WAN ก็
เป็นความเร็วระดับ Gigabit ทั้งหมด
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 24,900 บาท (RT-AX92U 2 Pack)
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SanDisk Ultra Luxe [SDCZ74]

แข็งแกร่ง ปลอดภัย หลากหลายความจุ

แฟลชไดรฟ์ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทานด้วยการใช้วัสดุที่เป็น
โลหะหลอมขึ้นรูป โอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการรองรับการเชื่อมต่อ
ผ่าน USB 3.1 Gen 1 แบบ Type-A โดยมีความเร็วในการอ่านข้อมูลที่สูงถึง
150MB/s และคัดลอกภาพยนตร์ทั้งเรื่องมาเก็บไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 30 วินาที
พกพาข้อมูลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่
จัดเก็บอยู่ได้ โดยใช้พาสเวิร์ดที่เป็นการเข้ารหัส AES 128 บิต ผ่านซอฟต์แวร์
SanDisk SecureAccess ที่ ใช้งานได้ทั้งบนระบปฏิบัติการ Windows และ
MacOS มีความจุให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ 16GB จนถึง 256GB
การรับประกัน: 5 ปี | 16GB ราคา 145 บาท, 32GB ราคา 185 บาท
		
64GB ราคา 295 บาท, 128GB ราคา 540 บาท
		
256GB ราคา 1,015 บาท
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LG 24GL600F-B

คมชัดรวดเร็วทันใจ ภาพลื่นไหลไร้การสะดุด

จอภาพความละเอียด Full HD ขนาด 23.6 นิ้วสำ�หรับใช้เล่นเกมโดย
เฉพาะ โดยใช้พาเนลแบบ Twisted Nematic ที่พิกเซลต่างๆ บนหน้าจอสามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 1 มิลลิวินาที (แบบ GtG) ดังนั้น
จอภาพจึงสามารถแสดงภาพวัตถุที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด
หมดปัญหาการเบลอของภาพ นอกจากนี้ยังแสดงภาพต่างๆ ออกมาบนหน้าจอ
ได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องไร้การสะดุดด้วยการรองรับอัตราการรีเฟรช 144Hz
หรือในแต่ละวินาทีจอภาพสามารถแสดงภาพจากเกมได้สูงสุดถึง 144 ภาพ และ
หมดปัญหาภาพฉีกขาดด้วยการรองรับเทคโนโลยี FreeSync ด้วย
โครงสร้างของจอภาพค่อนข้างแข็งแรง สามารถปรับมุมก้มเงยได้
แขวนติดผนังได้ ดูภาพบนหน้าจอได้สบายตาด้วยพืน้ ผิวหน้าจอแบบ Anti-Glare ที่
มีแสงสะท้อนต่�ำ และแสดงผลต่างๆ บนหน้าจอโดยทีภ่ าพไม่มกี ารสัน่ กระพริบ พร้อม
กันนีย้ งั มีโหมดสำ�หรับการอ่านข้อความ และสามารถควบคุมการตัง้ ต่าต่างๆ ของจอ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ได้ ส่วนการเชื่อมต่อจะรองรับทัง้ HDMI และ DisplayPort 1.2
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 6,950 บาท
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HP Color LaserJet Pro M454dw

พิมพ์เร็วอย่างมีสีสัน รองรับงานจำ�นวนมาก

เครื่องพรินเตอร์เลเซอร์สปี ระสิทธิภาพสูง ทีร่ องรับการพิมพ์เอกสาร
ขนาด A4 ได้สูงสุดถึง 50,000 แผ่นต่อเดือน โดยเครื่องสามารถพิมพ์เอกสารได้
เร็ว 27 แผ่นต่อนาที ทัง้ สีและขาวขดำ� โดยทีแ่ ผ่นแรกใช้เวลา 9.5 วินาที สำ�หรับการ
พิมพ์ขาว-ดำ�และ 11.1 วินาทีส�ำ หรับการพิมพ์สี โดยมีความละเอียด 600x600dpi
ที่มาพร้อมเทคโนโลยี HP ImageREt 3600
ตัวเครื่องจะมีจอภาพทัชสกรีนขนาด 2.7 นิ้ว พิมพ์สองหน้าได้โดย
อัตโนมัติ มีถาดกระดาษทีบ่ รรจุกระดาษได้ 250 แผ่น พร้อมกับมีถาดเอนกประสงค์
ที่บรรจุกระดาษได้ 50 แผ่น รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 และการเชื่อมต่อผ่าน
Ethernet LAN ทั้งแบบมีสายและ Wi-Fi รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์จากมือถือผ่าน
แอปฯ ต่างๆ ได้ทั้ง HP ePrint, Apple AirPrint และ Google Cloud Print
การรับประกัน: 1 ปี (Onsite Service) | ราคา 37,500 บาท

สะดวกง่ายดาย สแกนได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องสแกนเอกสารแบบ Sheet Fed ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด
ทำ�งานได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องสามารถสแกนได้ 30 หน้าต่อนาทีทงั้ สีและขาว-ดำ� 
โดยมีความละเอียดในการสแกน 600dpi เลือกสแกนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
หรือทั้งสองด้านพร้อมกัน มาพร้อมถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติที่บรรจุกระดาษได้
60 แผ่น รองรับการใช้งานทัง้ เอกสารขนาด A4 นามบัตร และบัตรประชาชน รวมทัง้
ยังมีฟังก์ชัน Folio Scan ที่ช่วยให้ทำ�ให้สแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า A4 ได้
อย่างง่ายดาย
ตัวเครื่องจะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB 2.0 และมาพร้อมฟีเจอร์
พิเศษมากมาย ทัง้ ระบบตรวจสอบขนาดเอกสารอัตโนมัติ และการสแกนข้ามหน้าว่าง
ใช้งานง่ายไม่มีอะไรยุ่งยาก โดยเครื่องสามารถรองรับการสแกนได้มากถึง 3,500
ครั้งต่อวัน
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 17,976 บาท
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Canon DR-C230

Dell Inspiron G3 (W56605506THW10)
รูปลักษณ์เร้าใจ แรงสั่งได้ทุกเกม

โน้ตบุก๊ เกมมิง่ รุน่ ใหม่ลา่ สุดของตระกูล G3 มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบ
ใหม่ที่โดดเด่นเร้าใจยิ่งกว่าเดิม โครงสร้างแข็งแรง เพรียวบาง พกพาได้ค่อนข้าง
สะดวก และยังคงอัดแน่นไปได้ด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดอย่าง Dynamic Game
Shift ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำ�งานของระบบพัดลมคู่ของเครื่องให้
ทำ�งานอย่างเต็มที่ ได้เพียงแค่กดปุ่มบนคีย์บอร์ด หากต้องการประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานที่สูงขึ้นหรือเมื่อต้องใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องตลอดเวลา
ภายใต้รปู ลักษณ์ทดี่ ดู นี า่ สัมผัสของเครื่อง จะใช้จอภาพความละเอียด
Full HD ขนาด 15.6 นิ้ว ที่มีมุมมองภาพกว้าง ถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ ของ
ภาพได้อย่างชัดเจน และมีสีสันสดใส ภายในอัดแน่นไปด้วยขุมพลังจากซีพียู Intel
Core i7-9750H ที่ทำ�งานด้วยความเร็ว 2.6-4.5GHz และเป็นแบบ 6 คอร์ 12
เทรด พร้อมกับมีระบบกราฟิก GeForce GTX 1660Ti และมีหน่วยความจำ� 
DDR4-2400 ติดตั้งมาให้ 8GB รวมทั้งมีไดรฟ์โซลิตสเตทความจุ 512GB ที่
รองรับ NVMe ให้มาพร้อมกับเครื่องด้วย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องสามารถ
เล่นเกมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดั่งใจทุกเกม
สำ�หรับการใช้งานอื่นๆ นัน้ เครื่องจะมาพร้อมกับคียบ์ อร์ดทีม่ ีไฟ Backlit
เพื่อความสะดวกในการงานในที่มืด พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ มี ให้ครบทั้ง HDMI,
Ethernet, USB Type-A และ Type-C รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11ac
และ Bluetooth 5.0 แบตเตอรี่ของเครื่องเป็นแบบ 3 เซลล์ที่จ่ายไฟได้ 51WHr
ใช้งานงานได้ทันทีโดยมี Windows 10 Home ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องแล้ว
การรับประกัน: 2 ปี Premium Support (Onsite Service) | ราคา 39,990 บาท
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หน้าจอสมาร์ทโฟนวันนี้

OLED หรือ IPS-LCD
สมาร์ทโฟนทีม่ วี างจำ�หน่ายในปัจจุบนั นี้ แม้วา่ จะมีขนาดหน้าจอทีห่ ลากหลาย
มาก อีกทัง้ สัดส่วนภาพก็ ไม่ได้จ�ำ กัดอยูเ่ พียงแบบใดแบบหนึง่ แต่ถา้ สังเกตดีๆ จะพบว่า
พื้นฐานของเทคโนโลยีจอภาพที่ผู้ผลิตนำ�มาใช้ ตอนนี้จะมีอยู่เพียงแค่สองแบบ คือ
ระหว่าง IPS-LCD กับ OLED เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่า การใช้จอภาพสอง
เทคโนโลยีนี้ ยังมีผใู้ ช้อกี เป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยทีย่ งั สับสนอยู่ และไม่รวู้ า่ มันดีแตกต่างกัน
อย่างไร
เพื่อทำ�ความเข้าใจ และช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ในบทความต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปหาคำ�ตอบว่า การแสดงผลที่มีคุณภาพของ
หน้าจอทั้งสองเทคโนโลยีนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไร แบบไหนที่มันดีกว่ากัน และ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

IPS - หน้าจอ LCD เทคโนโลยีหนึ่ง

IPS ย่อมาจากคำ�ว่า In-Plane Switching เป็นเทคโนโลยีหน้าจอ LCD
ประเภทหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก
ทีวี จอคอมพิเตอร์ หรือว่าสมาร์ทโฟนต่างก็นยิ มใช้หน้าจอประเภทนี้ เนื่องจากมันเป็น
เทคโนโลยีหน้าจอ (หรือที่เรียกกันว่าพาเนล) ที่สามารถแสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ
โดยสามารถถ่ายทอดสีสันออกมาได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติที่สุด
หลักการทำ�งานของหน้าจอ
เนื่องจาก IPS เป็นเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ประเภทหนึง่ ดังนัน้ โครงสร้าง
หลัก และพืน้ ฐานการทำ�งานของมันจึงไม่แตกต่างไปจากหน้าจอ LCD ประเภทอื่นมากนัก
ไม่ว่าจะเทียบกับหน้าจอแบบ TN (Twisted Nematic) หรือว่า VA (Vertically
Aligned) ก็ตาม นั่นคือภายในหน้าจอ ซึ่งประกอบด้วยพิกเซลย่อยสีพื้นฐาน RGB
ต่างๆ จะมีผลึกเหลวคอยกัน้ แสงทีจ่ ะทะลุผา่ น Polarizer (บังคับแสง) ออกไปบนหน้าจอ
ตามข้อมูลที่ต้องการแสดงผล โดยผลึกเหลวในหน้าจอ IPS จะมีการเรียงตัวตาม
แนวนอน ขนานไปกับหน้าจอ ซึ่งผลึกเหลวเหล่านี้จะถูกกระตุ้นให้ท�ำ งาน โดยหมุนตัว
เป็นมุมต่างๆ (สูงสุด 90 องศา) ด้วยการเหนีย่ วนำ�ทางไฟฟ้าปริมาณต่างๆ ส่วนแหล่ง
กำ�เนิดแสงที่ ใช้กบั หน้าจอ IPS-LCD นี้ โดยมากมักจะเป็นหลอด LED ขนาดเล็กทีถ่ กู
ติดตั้งไว้บริเวณขอบจอ ซึ่งจะมี Diffuser คอยทำ�หน้าที่กระจายแสงที่ส่องออกมา
ให้กระจายทั่วทั้งหน้าจอ

อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีหน้าจอ
IPS ที่มีการใช้งานกันนั้น ก็มีมากมาย
หลายรูปแบบ และมีชื่อเรียกปลีกย่อย
ที่แตกต่างกันไปตามเทคนิคการพัฒนาของ
ผู้ผลิตหน้าจอ เช่น S-IPS, E-IPS,AS-IPS
และ AH-IPS รวมไปถึงหน้าจอ PLS
(Plane-to-Line Switching) ก็มีพื้นฐานของ
เทคโนโลยีที่เป็นแบบเดียวกับหน้าจอ IPS เช่นกัน ดังนั้น
ความสามารถในการแสดงผลของหน้าจอประเภทนี้จะดีขนาดไหน ส่วนหนึ่งก็ขึ้น
อยู่กับวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่นำ�มาใช้ด้วย แต่โชคร้ายก็คือ สมาร์ทโฟนทั้งหลาย
ที่ ใช้หน้าจอแบบนี้ มักจะระบุรายละเอียดของหน้าจอที่ ใช้ไว้เพียงแค่ IPS เท่านั้น
และที่สำ�คัญก็คือ การที่จะหาคำ�ตอบว่ามันเป็นแบบใด ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ตรวจสอบ
ได้ยากมาก
แต่ไม่ว่าจะหน้าจอ IPS-LCD จะเป็นแบบใดก็ตาม มันก็มีข้อดีคล้ายๆ กัน
คือ หน้าจอจะมีมมุ มองภาพทีค่ อ่ นข้างกว้าง โดยสามารถมองภาพบนหน้าจอได้อย่าง
ชัดเจน แม้ว่าจะไม่ได้มองจอภาพตรงๆ และหน้าจอก็สามารถถ่ายทอดสีสันออกมาได้
อย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมันยังเป็นหน้าจอที่ผลิตได้ง่าย แต่เพราะต้องใช้แสงจาก
หลอด LED ที่ติดตั้งไว้บริเวณขอบจอ ก็ทำ�ให้มันมีโอกาสเกิดแสงรั่วได้ด้วยเช่นกัน
(อ่านรายละเอียดเกีย่ วกับปัญหาแสงรัว่ ของจอ IPS ได้จากหน้า 34) นอกจากนีภ้ าพที่
แสดงออกมาบนหน้าจอ ก็อาจจะมีอตั ราคอนทราสต์ทคี่ อ่ นข้างจำ�กัด รวมทัง้ การแสดง
สีด�ำ ก็ดูไม่ด�ำ สนิทจริงๆ
		

OLED – หน้าจอแบบใหม่ ให้แสงได้ในตัวเอง

สำ�หรับหน้าจอ OLED (Organic Light-Emitting Diode) นัน้ แม้วา่ มัน
จะมีการใช้งานมานานพอสมควรแล้ว แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
และมีลักษณะที่แตกต่างไปจากหน้าจอ LCD อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากจุดภาพต่างๆ ที่
ประกอบไปด้วยพิกเซลย่อยสีพื้นฐาน RGB ของมันนั้น สามารถให้แสงได้ด้วยตัว
มันเอง ซึ่งนั่นทำ�ให้หน้าจอเทคโนโลยีนี้ ไม่มีส่วนประกอบที่คอยทำ�หน้าที่เป็นแหล่ง
กำ�เนิดแสงเลย

IPS-LCD Panel Structure

การเรียงตัวตามแนวนอนของผลึกเหลวในหน้าจอ IPS-LCD แม้ว่าจะทำ�ให้แสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ แต่ก็ยังมีอัตราคอนทราสต์ที่ค่อนข้างจำ�กัด และผลจากการใช้ Backlight
ก็ท�ำ ให้การแสดงภาพสีด� ำ ไม่ดำ�สนิทจริงๆ

TECH REVIEW

แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยี OLED เหมือนกัน แต่ลักษณะการเรียงตัวของพิกเซลย่อยบนหน้าจอ OLED ก็อาจจะต่างกันได้
(ซ้าย-เป็นการเรียงพิกเซลแบบ Pentile กลาง-เรียงตัวแบบ S-Stripe และขวา-เป็นการเรียงตัวแบบ Diamond)

เทคโนโลยีหน้าจอ OLED ทีน่ �ำ มาใช้กบั สมาร์ทโฟนในปัจจุบนั นี้ ส่วนใหญ่
มักจะอยู่ ในรูปแบบของหน้าจอ AMOLED ซึง่ ตัวอักษร AM (Active Matrix) ทีเ่ พิม่
เข้ามานีเ้ ป็นสิง่ ทีบ่ อกให้ผใู้ ช้รวู้ า่ แต่ละพิกเซลย่อยต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอจะถูกควบคุม
การทำ�งานโดยตรงจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตัวมันเอง (หน้าจอ OLED แบบเก่า
ซึ่งเป็น Passive Matrix จะควบคุมการทำ�งานของพิกเซลย่อยต่างๆ โดยใช้แผง
วงจรร่วมกัน) แต่อย่างไรก็ดีหน้าจอ LCD ทั้งหลายที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันนี้ ก็ควบคุม
พิกเซลย่อย RGB ลักษณะเดียวกันนีเ้ หมือนกัน แต่ส�ำ หรับคำ�ว่า Super AMOLED
นัน้ ให้เข้าใจว่า มันเป็นชื่อทางการตลาดของผูผ้ ลิต ซึง่ มีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันเพียง
แค่เทคนิคการผลิตเท่านั้น
หลักการทำ�งานของหน้าจอ
การทำ�งานของหน้าจอ OLED จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับจอพลาสมา
เกือบทุกอย่าง ยกเว้นเพียงแค่ การเรืองแสโดยใช้กระบวนการ Electroluminescence
ในแต่ละพิกเซลย่อยของมันจะใช้สารอินทรีย์โพลิเมอร์ที่เปล่งแสงได้เมื่อได้รับไฟฟ้า
(แสงที่จอพลาสมาสร้างขึ้น จะได้จากการแตกตัวของก๊าซนีออน) กล่าวคือ เมื่อมีการ
จ่ายกระแสไฟให้กับมันแล้ว อิเล็กตรอนจะถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นพลังงานโฟตอน
และปรากฎเป็นแสงขึ้นมา แต่จะได้เป็นสีพื้นฐาน RGB อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ
โพลิเมอร์ (สีพื้นฐาน RGB จะได้จากการใช้สารอินทรีย์โพลิเมอร์ที่แตกต่างกัน) โดย
ความสว่างของแสงที่ ได้จะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟที่จ่ายให้กับพิกเซลย่อยนั้นๆ และด้วย
ความทีแ่ ต่ละพิกเซลย่อยทำ�งานได้อย่างอิสระด้วยตัวมันเอง ทำ�ให้หน้าจอ OLED นัน้
สามารถแสดงเฉดสีต่างๆ ได้กว้างมาก
ผลจากโครงสร้างและการทำ�งานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว ทำ�ให้หน้าจอ OLED
มีข้อดีมากมาย อีกทั้งด้วยความที่มันให้แสงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ Backlight
ก็ยังช่วยประหยัดพลังงาน และเนื่องจากแต่ละพิกเซลสามารถตัดการใช้พลังงานได้
อย่างสมบูรณ์เมื่อไม่ตอ้ งการให้มกี ารเรืองแสง ก็ยงั ทำ�ให้การแสดงผลโดยใช้ Theme
แบบ Dark Mode ของสมาร์ทโฟนสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน (เพราะ
เมื่อพิกเซลบนหน้าจอแสดงผลสีด� ำ พิกเซลเหล่านั้นจะไม่ ใช้พลังงานเลย) นอกจากนี้
ส่วนประกอบที่น้อยกว่าของมัน ก็เหมาะมากกับการนำ�ไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการให้
มีขนาดที่บางเป็นพิเศษด้วย

การตอบสนองของหน้าจอ OLED โดยทั่วไปถือว่าเร็วกว่าหน้าจอ
IPS-LCD มาก โดยแต่ละพิกเซลสามารถเปลี่ยนสถานะหรือสีของตัวเองได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นการแสดงภาพวิดีโอ หรือภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
บนหน้าจอจึงแทบไม่มีการเบลอของขอบวัตถุให้เห็นเลย อีกทั้งหน้าจอยังมีมุมมอง
ที่กว้างมาก โดยไม่ว่าจะมองหน้าจอเอียงเป็นมุมเท่าใด ก็ยังคงเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน และแทบจะไม่มีความผิดเพี้ยนของสีเกิดขึ้นเลย นอกจากนี้เนื่องจากแต่ละ
พิกเซลย่อยให้แสงด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ ยังทำ�ให้ภาพที่แสดงออกมามีอัตรา
คอนทราสต์ที่สูงมาก การแสดงภาพสีดำ�  ก็ท�ำ ได้ด�ำ สนิทจริงๆ ดังนั้นมันจึงเหมาะกับ
การแสดงภาพ HDR ด้วย
อย่างไรก็ดกี ารใช้หน้าจอ OLED ก็มขี อ้ เสียด้วยเช่นกัน เนื่องจากมันเป็น
เทคโนโลยีการแสดงผลทีย่ งั มีราคาค่อนข้างแพง ดังนัน้ สมาร์ทโฟนหลายๆ รุน่ ทีผ่ ลิต
ออกมาโดยใช้หน้าจอ OLED นี้จึงมักจะมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งก็ ได้แต่หวังว่า ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตจะทำ�ให้มนั มีราคาถูกลงได้ รวมทัง้ ปัญหาเรื่องสีน�้ำ เงิน
ที่มักจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา ก็น่าจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย

OLED หรือ IPS-LCD อยู่ที่การให้ความสำ�คัญ

จากรายละเอียดทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด จะเห็นได้วา่ การใช้หน้าจอ OLED ทำ�ให้
สมาร์ทโฟนมีข้อดีมากมาย และความสามารถในการแสดงผลของมันก็ดูเหมือนว่าจะ
ดีกว่าการใช้หน้าจอ IPS-LCD แทบทุกเรื่อง ดังนั้นมันจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
อย่างไม่ต้องสงสัยเลย ซึ่งคำ�ตอบก็คือ “ใช่” แต่นั่นเฉพาะเมื่อพิจารณาจากพื้นฐาน
การทำ�งานและสิ่งที่ ได้จากเทคโนโลยีเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ OLED หรือว่า IPS-LCD  มันต่างก็มี
ข้อดีของตัวเอง ดังนั้นการเลือกใช้งานจึงอยู่ที่ว่าจะให้ความสำ�คัญหรือต้องการ
อะไรเป็นพิเศษเช่น ถ้าต้องการการแสดงผลที่มีสีสันสดใส และต้องการให้สมาร์ท
โฟนประหยัดแบตเตอรี่เมื่อใช้งาน Dark Mode ก็ต้องเลือกสมาร์ทโฟนที่ ใช้หน้าจอ
OLED เป็นหลัก แต่ถ้าต้องการสีสันที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่จัดจ้านจนเกินเหตุ หน้าจอ
OLED อาจไม่ ใช่ตวั เลือกก็เป็นได้ แต่ทแี่ น่ๆ ก็คอื ก่อนทีจ่ ะเลือกแบบใดแบบหนึง่ ควร
พิจารณาคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ความละเอียด
หรือว่าสัดส่วนของภาพก็ตาม

OLED Panel Structure

แต่ละพิกเซลย่อยของหน้าจอ AMOLED สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเอง ลักษณะเดียวกับจอพลาสมา และมีวงจรควบคุมการทำ�งานที่เป็นอิสระต่อกัน
ทำ�ให้หน้าจอเทคโนโลยีนี้สามารถถ่ายทอดสีสันได้กว้างมาก
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พลาสติกย่อยสลายได้

ใช่วา่ จะ “รักษ์โลก”

พลาสติกทีม่ นุษย์ ใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ถือเป็นตัวการสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดขยะ
และเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการสร้างมลภาวะให้กบั สภาแวดล้อม
หรือว่าการดำ�รงชีวิตของสรรพสัตว์ต่างๆ ทั้งที่อยู่บนบกและในทะเล แต่เนื่องจาก
พลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และมันก็เป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิต
มนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาการใช้แล้วทิ้งโดยไม่ค�ำ นึงถึง
ความถูกต้อง ในช่วงหลายๆ ปีทผี่ า่ นมานี้ จึงได้มกี ารคิดค้นพลาสติกชนิดใหม่ทยี่ อ่ ย
สลายได้ขึ้นมาทดแทน

ย่อยสลายได้ ไม่ ได้หมายความว่าสลายตัว

พลาสติกที่ย่อยสลายได้นี้ ปัจจุบันมีการใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องสองคำ�
ระหว่าง พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable plastic) กับพลาสติก
สลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable plastic) ซึ่งต้องทำ�ความเข้าใจให้ดี เพราะ
ทั้งสองคำ�นี้มีความหมายแตกต่างกัน
กล่าวคือ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพหมายถึง การที่พลาสติก
สามารถแตกออกจากกันได้ โดยกิจกรรมของจุลนิ ทรียห์ รือสิง่ มีชวี ติ ซึง่ โดยทัว่ ไปถ้าจะ
ให้เกิดการย่อยอย่างสมบูรณ์ จะต้องมีสภาวะที่เหมาะสมจริงๆ ทั้งปริมาณจุลินทรีย์
ความชืน้ และความร้อน ดังนัน้ ถ้าหากพลาสติกประเภทนีถ้ กู ทิง้ ในสภาวะแวดล้อมทัว่ ไป
ไม่วา่ จะในหลุมฝังกลบหรือรัว่ ไหลลงทะเล แม้มนั จะแตกออกเป็นชิน้ เล็กๆ ทีอ่ าจจะเล็ก
ลงเป็นไมโครพลาสติกได้ มันก็อาจจะเกิดการสะสมในธรรมชาติเป็นเวลานาน
ในขณะที่ พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพจะหมายถึง พลาสติกทีส่ ามารถ
สลายตัวเป็นแร่ธาตุและสารประกอบในธรรมชาติได้เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ� และ
ชีวมวล โดยพลาสติกชนิดนีส้ ามารถสลายตัวทางชีวภาพในสภาวะควบคุมทีเ่ หมาะสม
ในการหมักปุย๋ ระดับอุตสาหกรรม หรือเครื่องหมักปุย๋ จากเศษอินทรีย์ เมื่อพลาสติก
ประเภทนี้อยู่ ในธรรมชาติปกติก็จะไม่สามารถสลายตัวได้ ดังนั้นพลาสติกที่ถูกระบุว่า
เป็นชนิด “compostable” (โดยนัยยะว่าเป็นพลาสติกที่ควรผ่านมาตรฐานตามข้อ
กำ�หนดสากล ISO 17088, EN13432 หรือ ASTM 6400) จึงช่วยทำ�ให้การจัดเก็บ
รวบรวมนำ�ไปจัดการทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนำ�ไปผ่านกระบวนการทำ�ปุ๋ย
ที่สามารถนำ�ไปปลูกพืชต่อไปได้ ในขณะที่พลาสติกชนิด “biodegradable” จะไม่
สามารถนำ�ไปกำ�จัดหรือจัดการได้
การแก้ปัญหาความคงทน และการย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากของ
พลาสติกทำ�ได้โดยการเติมสารเติมแต่งประเภทแป้งหรือสารอินทรียอ์ นื่ ๆ ซึง่ เมื่อแป้ง
ถูกจุลินทรีย์ย่อยแล้ว พลาสติกจะเกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งในช่วงแรกๆ ผู้
ผลิตจะเรียกพลาสติกลักษณะนีว้ า่ เป็น “พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” แต่ตอ่ มา

Narayan et al. ได้ออกมาบ่งชีว้ า่ การเติมแป้ง (ประมาณร้อยละ 6-15) ในพลาสติก
ประเภทโพลิเอทิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP) นั้น ในความเป็นจริงเป็นกระบวนการ
ทำ�ให้พลาสติกเกิดการแตกตัวเท่านั้น ไม่ ใช่ทำ�ให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นว่า ส่วนผสมที่เป็นแป้งหรือสารอินทรีย์เท่านั้นที่จะ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจริงๆ ส่วนพลาสติก PE หรือ PP จะยังคงตกค้างอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมเช่นเดิม
พลาสติกทีม่ กี ารเติมสารเติมแต่งเพื่อเร่งให้พลาสติกเกิดการแตกตัวเป็น
ชิ้นเล็กๆ ได้เร็วขึ้นนั้น ถูกเรียกว่าเป็นพลาสติกชนิดออกโซ (Oxo-degradable)
ซึ่งในหลายกรณี ผู้ผลิตมักจะเลี่ยงไปใช้คำ�ว่า Oxo-biodegradable เพื่อให้ดูว่า
มันสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทั้งๆ ที่ความจริงนั้นมันเป็นพลาสติกประเภท
เดียวกัน สารเติมแต่งในกลุ่มนี้จะช่วยทำ�ให้พลาสติกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชนิด PE, PP,
PS, PET, PVC แตกตัวเป็นชิ้นเล็กลงและมีจำ�นวนมากขึ้น โดยจะเกิดขึ้นในสภาพ
แวดล้อมที่มีแสง ความชื้นหรือความร้อน หรือสภาวะทางกายภาพเท่านั้น

มาตรฐานพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

จากความสับสนเกี่ยวกับ “พลาสติกที่ย่อยสลายได้” ดังกล่าว ทำ�ให้
หน่วยงานระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานอย่างเช่น International
Organization for Standardization (ISO), American Organization for
Standardization (ASTM) และ European Organization for Standardization
(EN) ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความ และมาตรฐานเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ของพลาสติก ซึ่งจะ
ต้องไม่เพียงแต่ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านัน้ แต่จะต้องแปรสภาพเป็นปุย๋
ได้ หรือสลายตัวได้ทางชีวภาพด้วย โดยในปัจจุบัน มาตรฐานสากลที่รับรองว่าเป็น
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพได้แก่ ISO 17088 (สากล), ASTM D6400
(สหรัฐอเมริกา), EN 13432 (ยุโรป), มอก. 17088-2555 (ไทย)
สำ�หรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้แบบออกโซหรือ Oxo-degradable
plastic นั้น หลังจากที่นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ตรวจสอบระดับ
การย่อยสลายทางชีวภาพและความเป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมของมันแล้ว งานวิจยั
ส่วนใหญ่กบ็ ง่ ชีว้ า่ พลาสติกประเภทนี้ หลังจากทีม่ นั แตกตัวเป็นชิน้ เล็กๆ แล้ว ยังไม่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่า ชิ้นส่วนของพลาสติกที่แตกออกจากกันนี้จะ
สามารถถูกย่อยโดยเอ็นไซม์ของจุลินทรีย์ ได้ โดยกระบวนการย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพต้องอาศัยระยะเวลาทีย่ าวนานกว่าระยะเวลาทีผ่ ผู้ ลิตระบุ ซึง่ นัน่ ทำ�ให้เกิดปัญหา
ไมโครพลาสติกสะสมตกค้างในสิง่ แวดล้อมเป็นจำ�นวนมาก และทำ�ให้หว่ งโซ่อาหารของ
มนุษย์ต้องเสี่ยงกับการปนเปื้อนไมโครพลาสติกมากขึ้นไปอีก
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พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable plastic) เมื่อเกิดการสลายตัวอย่างสมบูรณ์
มันจะกลายเป็นปุ๋ยที่สามารถนำ�ไปปลูกพืชต่อไปได้

จากผลดังกล่าวทำ�ให้ องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาคธุรกิจ กลุม่ พลาสติก เอ็นจีโอ
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และมหาวิทยาลัยกว่า 150 องค์กร ได้ร่วมกันออก
แถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก ยกเลิกการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้
ประเภทนี้ นอกจากนีพ้ ลาสติกทัว่ ไป (ทัง้ ประเภท PE, PP, PS, PET, PVC) ทีเ่ ติมสาร
ชนิดออกโซ ก็ยงั ไม่เหมาะกับการนำ�มาใช้ซ�้ำ เนื่องจากพลาสติกอาจจะเกิดการแตกเป็น
ชิ้นในระหว่างการจัดเก็บ หรือในการรีไซเคิลเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ก็ ไม่ ใช่ทางเลือกที่ดี
เพราะหากพลาสติกชนิดนี้ปะปนรวมไปกับพลาสติกทั่วไป มันจะทำ�ให้กระบวนการ
รีไซเคิลมีคุณภาพแย่ลงหรือควบคุมไม่ได้
สำ�หรับในประเทศไทย ผูป้ ระกอบการได้มกี ารใช้สารออกโซมาเป็นเวลากว่า
10 ปีแล้ว ซึง่ ต่างก็สอื่ สารว่าเป็น พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ไม่มีสารพิษตกค้าง นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารในลักษณะที่ว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ย่อยสลายได้ของตัวเองไม่ได้เป็นพลาสติกชนิดออกโซ ทั้งๆ ที่เป็นกระบวนการเติม
สารเติมแต่งในพลาสติกประเภท PE, PP โดยอ้างว่าเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ใน
สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable Plastics: EDP) ทัง้ ๆ ที่
ไม่มีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17088-2555 ตามที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้ง
ยังระบุในสื่อว่า พลาสติกเหล่านัน้ ใช้หลายกระบวนการในการทำ�ให้พลาสติกแตกตัวและ
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เติมสารเติมแต่งประเภทออกโซ
และกลุม่ ทีเ่ ติมแป้งลงไป แต่วา่ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ก็ขดั แย้งกับรายงานของ UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization องค์การพัฒนา
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อุสหกรรมแห่งสหประชาติ) ทีเ่ ป็นหน่วยงานเดียวทีอ่ ธิบายคำ�ว่า “EDP” ไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยระบุว่า EDP ก็คือกลุ่มพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพนั่นเอง
ในรายงาน UNIDO ยังได้กล่าวถึงประเภทพลาสติกที่ ใช้ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นพลาสติกธรรมชาติเช่น แป้ง เพคติน (pactin) และพลาสติกที่มาจากการ
สังเคราะห์เช่น พอลิแลคติคแอซิด (PLA) และพอลิคาร์โปแลคโตน (PCL) นอกจากนี้
ในรายงานยังระบุด้วยว่า EDP เป็นกลุ่มสารโพลีเมอร์ธรรมชาติและโพลีเมอร์
สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ภายใต้ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีนี้จะต้องตามมาด้วยการย่อยสลาย
และการดูดซึมของจุลินทรีย์จนได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ� นอกจากนี้
การย่อยสลายและการดูดซึมนี้ จะต้องเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอทีจ่ ะไม่ท�ำ ให้เกิด
สารตกค้าง สะสมอยู่ ในธรรมชาติ ทั้งนี้ UNIDO ได้เน้นย้ำ�ว่า อัตราการย่อยสลาย
ทางชีวภาพเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะแยก EDP ออกจากโพลีเมอร์ เช่น PE ที่ ไม่ย่อยสลาย
ได้ และอัตราการย่อยสลายของ EDP ก็จะอิงกับมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ว่า
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสลายตัวได้ทางชีวภาพ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาตินั้น ควรใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตและสารเติมแต่งที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ใน
ขณะที่การทดสอบเพื่อขอใบรับรองนั้นก็สามารถทำ�ได้ ซึ่งในหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยก็มตี ราสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกถึงการได้รบั การรับรองมาตรฐานการทดสอบ
ดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งความสับสนและความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการใช้
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ จึงควรตรวจสอบก่อนว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพตามข้อกำ�หนดสากล
อย่าง ISO 17088 หรือไม่ หรือถ้าให้ง่ายจะดูจากมาตรฐาน มอก. 17088-2555
ก็ ได้เช่นกัน แต่หากไม่มีมาตรฐานเหล่านี้หรืออ้างถึงมาตรฐานอื่นๆ แต่กระบวนการ
ผลิตมีลักษณะเติมสารเติมแต่งในพลาสติกทั่วไป เช่น PE, PP, PS, PET, PVC ให้
สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นพลาสติกชนิดออกโซ หรือชนิดที่เติมสารเติมแต่ง ซึ่งก่อให้
เกิดปัญหาการเพิ่มและเกิดการสะสมของไมโครพลาสติกมากขึ้น

ย่อยสลายได้ แต่ก็ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม

แม้ว่าพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์จะตัวเลือกที่ช่วย
ลดปัญหาขยะตกค้างตามธรรมชาติได้ แต่ตัวมันเองก็ ไม่ ได้ขึ้นชื่อว่ารักษ์โลกอย่าง
แท้จริง เพราะเมื่อย่อยสลายมันจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการของก๊าซ
เรือนกระจก ดังนั้นจึงต้องมีการระบบจัดการหลังการใช้ที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย
นัน่ คือควรมีระบบการเก็บรวบรวมพลาสติกประเภทนีเ้ ป็นการเฉพาะ และมีการควบคุม
สภาวะที่เหมาะสมให้กับพลาสติกชีวภาพ เพื่อให้มันสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพจน
กลายเป็นปุ๋ยและนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริงๆ
ข้อมูล: CHULA Zero Waste
(http://www.chulazerowaste.chula.ac.th)
“ตัวชี้วัดสำ�คัญที่บ่งบอกว่าเป็น พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ การวัด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นดัชนีแสดงกิจกรรมจุลินทรีย์ ในดิน โดย
มาตรฐาน มอก.17088-2555 และมาตรฐานพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ
(Compostable Plastic Standards) ต่างๆ กำ�หนดให้คาร์บอนต้องเปลี่ยนเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด
ขึ้นตามทฤษฎี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน”

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics)

ถุงพลาสติก OXO-degradable

ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายแต่ไม่สลายตัว
โดยจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ หรือไมโครพลาสติก
แล้วตกค้างในสิง่ แวดล้อม ใช้ซ�้ำ ไม่ได้เพราะเปื่อยยุย่ ง่าย
รีไซเคิลก็ ไม่ดี ประเทศไทยจะเลิกใช้ภายในปี 2562
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ปัญหาที่คนใช้จอ IPS ต้องเจอ
ด้วยความที่จอภาพ LCD ที่ ใช้พาเนลแบบ IPS (In-Plane Switching)
มีมมุ มองภาพทีค่ อ่ นข้างกว้าง (ภาพบนหน้าจอไม่มกี ารผิดเพีย้ นเมื่อมองเป็นมุมเฉียง)
และสามารถแสดงเฉดสีได้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ มันจึงเป็นตัวเลือกทีห่ ลายๆ คนเลือกใช้
แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ ใู้ ช้อาจจะยังไม่ทราบก็คอื จอภาพที่ ใช้พาเนลหรือหน้าจอแบบนี้ ไม่วา่ จะเป็น
รุน่ ใดหรือมีราคาเท่าใด เวลาใช้มนั มีผลกระทบจากอาการแสงลอด (IPS Glow) พ่วงมา
ด้วยเสมอ ไม่มากก็น้อย

ความแตกต่างระหว่างแสงลอดกับแสงรั่ว

ลักษณะอาการแสงลอดทีเ่ กิดขึน้ กับจอ IPS ก็คอื เมื่อมองหน้าจอเป็นมุม
เฉียงๆ บนหน้าจอจะมีสว่ นของแสงทีม่ ลี กั ษณะเรืองๆ ส่องสว่างออกมาจากด้านใดด้าน
หนึง่ หรือบางทีกจ็ ะมีปรากฏให้เห็นเฉพาะบริเวณมุมจอ และแสงทีส่ อ่ งออกมานีบ้ างครัง้
ก็อาจจะเห็นเป็นเฉดสี ใดเฉดสีหนึ่งก็ ได้ เช่นเป็นสีน้ำ�เงิน สีเหลืองหรือสีเทา (ดังภาพ
ด้านล่าง) โดยปริมาณของแสงที่เกิดขึ้นนี้จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับมุม
ของสายตาที่มอง ระยะการมอง ความสว่างของหน้าจอ และความสว่างของสภาพ
แวดล้อมในขณะนั้น
อาการแสงลอดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลมาจากลักษณะการเรียงตัวของผลึก
เหลวที่อยู่ ในพาเนล ดังนั้นการเรืองแสงที่ปรากฏออกมาจึงเป็นธรรมชาติที่พบได้จาก
จอภาพ IPS ทุกๆ จอ และเนื่องจากมันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของหน้าจอ IPS ดังนั้น
เราจึงไม่สามารถกำ�จัด หรือแก้ไขอะไรได้ นอกจากลดปริมาณโดยพยายามหลีกเลี่ยง
ปัจจัยที่ท�ำ ให้เกิดแสงลอดเท่านั้น
นอกจากอาการแสงลอดแล้ว บางครัง้ บนหน้าจอ IPS หลายๆ จอก็อาจจะ
มีความผิดปกติในลักษณะทีเ่ รียกว่า แสงรัว่ หรือ Backlight Bleeding รวมอยูด่ ว้ ย
โดยมีลกั ษณะเป็นกลุม่ แสงทีม่ คี วามสว่างมากกว่าปกติ เกิดขึน้ ตามแนวขอบจอโดยรอบ
ซึ่งต้องแยกแยะให้ดีเพราะมันไม่ ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะแสงรั่วมีสาเหตุมาจากการให้แสง
ในฉากหลังของจอภาพ เมื่อกรอบหน้าจอบริเวณนั้นมีการกดทับโครงสร้างหรือส่วน
ประกอบของหลอด LED มากเกินไป (พบได้บ่อยครั้งบริเวณมุมจอ) และถึงแม้ว่าแสง
ลอดกับแสงรั่วจะมีลักษณะอาการคล้ายๆ กัน แต่ก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆ เนื่องจาก
อาการแสงรั่วที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะมองภาพบนหน้าจอแบบไหน หรือปรับเปลี่ยนระยะ
การมองอย่างไร มันก็จะปรากฎให้เห็นตลอดเวลา

ระดับปกติที่ยอมรับได้

โดยปกติแล้ว เมื่อใช้งานจอภาพ IPS ไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตาม เราจะเห็น
ความผิดปกติของแสงทีเ่ กิดขึน้ บนหน้าจอได้ยาก แต่เมื่อใดก็ตามที่ ให้จอภาพแสดงภาพ

สีดำ�แบบ Full Screen แล้วใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมืด เราจะเห็นอาการทั้ง
สองนี้ ได้อย่างชัดเจน และยิ่งเพิ่มความสว่าง (Brightness) ของหน้าจอให้สูงขึ้น ก็จะ
ยิ่งเห็นอาการแสงรั่วและแสงลอดได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีก
คำ�ถามที่ตามมาก็คือ ปริมาณแสงมากน้อยขนาดใด มันถึงเป็นเรื่องปกติ?
คำ�ตอบนี้ ไม่มีตัวเลขตายตัวว่าเท่าใด และเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่า
ปริมาณเท่าใดที่เป็นระดับปกติ เนื่องจากแสงที่เกิดขึ้นมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
มากมาย ดังนัน้ มันจึงขึน้ อยูก่ บั แต่ละคนว่าจะอ่อนไหวกับแสงเหล่านีข้ นาดไหน นอกจากนี้
ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย เพราะอย่างเช่น ถ้าใช้งานในห้องที่มี
แสงไฟส่องสว่างตลอดเวลา ปัญหานี้ก็แทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ เลย แต่ถ้าใครชอบ
เล่นเกมทีเ่ ป็นฉากสีเข้มๆ ในห้องมืดๆ บางทีจอภาพที่ ใช้พาเนล TN อาจจะเป็นตัวเลือกที่
เหมาะสมกว่าก็ ได้

การบรรเทาอาการแสงลอดและแสงรั่วบนหน้าจอ

ลักษณะของแสงลอดบนหน้าจอ IPS ทีส่ อ่ งสว่างออกมาตามมุมจอ เมื่อมองหน้าจอเป็นมุมเฉียง (ซ้าย)
แต่เมื่อมองมุมจอนั้นตรงๆ จะไม่มีแสงลอดปรากฎให้เห็น (ขวา)

เนื่องจากแสงลอดเป็นลักษณะเฉพาะของจอ IPS ดังนั้นผู้ผลิตจอภาพ
ส่วนใหญ่จงึ มักจะรับเคลมเฉพาะในกรณีทเี่ ป็นแสงรัว่ เท่านัน้ แต่จะมีเงื่อนไขอย่างไรนัน้
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละผู้ผลิต ส่วนใครที่เคลมไม่ได้หรือไม่อยากเสียเวลาเคลม
แต่รสู้ กึ รำ�คาญอาการแสงลอดกับแสงรัว่ ทีเ่ กิดขึน้ กับจอของตัวเองให้ลองปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ปรับมุมก้มเงยและระดับความสูงของหน้าจอใหม่ ให้เหมาะกับองศา
การมองของสายตามากที่สุด
2. ลดความสว่างของหน้าจอลง เพื่อเป็นการลดแสงส่วนเกินที่อยู่บน
หน้าจอ ซึ่งในกรณีที่ดีที่สุดความสว่างนี้ ไม่ควรเกิน 120Cd/m2
3. ปรับระยะห่างของการมองหน้าจอใหม่ ซึ่งในกรณีที่เป็นจอขนาด 24
นิ้วขึ้นไป ไม่ควรมีระยะการมองที่ ใกล้กว่า 80 เซนติเมตร
4. เพิ่มความสว่างภายในห้อง ขณะที่กำ�ลังใช้งาน
อย่างไรก็ดที งั้ 4 ข้อนีก้ เ็ ป็นเพียงแค่วธิ หี ลบเลีย่ ง เพื่อลดปริมาณแสงลอด
และแสงรั่วของหน้าจอเท่านั้น ส่วนมันจะช่วยได้ขนาดไหนคงรับประกันไม่ได้ เพราะมัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคน
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แม้แต่กล้องก็ ไม่ปลอดภัย
จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่

Ransomware หรือทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั กันในชื่อ ไวรัสเรียกค่าไถ่ เป็นมัลแวร์
ชนิดหนึ่งที่โจมตีเหยื่อด้วยการปิดกั้นการเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ ในเครื่อง ไม่
ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือวิดีโอด้วยการเข้ารหัสใหม่ ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการใช้
งานไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสเหล่านี้ จะต้องจ่ายเงินเป็น“ค่าไถ่”ตามจำ�นวน หรือเงื่อนไขตามที่
มัลแวร์แจ้งเตือน เพื่อปลดล็อคหรือถอดรหัสไฟล์ขอ้ มูลต่างๆ ทีอ่ ยู่ ในเครื่องให้กลับมา
ใช้งานได้ตามเดิม
การแพร่ระบาดและการถูกมัลแวร์ชนิดนี้โจมตี สามารถเกิดขึน้ ได้กบั เครื่อง
คอมพิวเตอรทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นเครื่องพีซี โน้ตบุก๊ หรือว่าเครื่องเซิรฟ์เวอร์ รวมถึง
สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ที่หลายๆ คนใช้กันอยู่ ก็มีการตรวจพบว่า มีการแพร่
ระบาดของมัลแวร์ชนิดนีด้ ว้ ยเช่นกัน แต่เชื่อหรือไม่วา่ อันตรายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่นี้
มันสามารถแพร่ระบาดและโจมตีได้แม้กระทัง่ กล้อง DSLR ทีเ่ ราใช้ถา่ ยภาพ โดยทีมวิจยั
ของ Check Point ซึง่ เป็นบริษทั ด้านความปลอดภัยได้ตรวจพบว่า หากกล้องมีระบบ
การตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลที่รับส่งผ่าน PTP (Picture Transfer Protocol) ไม่ดีพอ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ก็สามารถเข้าไปล็อคไฟล์ภาพต่างๆ ที่อยู่ ในกล้องได้

โจมตีผ่าน PTP ได้ทั้ง 2 รูปแบบ

PTP (Picture Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลทีถ่ กู ออกแบบมาสำ�หรับ
การส่งผ่านข้อมูลของกล้อง โดยกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ
สื่อสารกันและโอนถ่ายข้อมูล (ภาพถ่าย) จากกล้องมายังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องมีไดรเวอร์พิเศษ โดยทีมวิจัยของ Check Point
ได้พบว่า หากกล้องมีช่องโหว่อย่างใดอย่างหนึ่ง มันอาจทำ�ให้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ แพร่
กระจายเข้าไปควบคุมกล้อง และยอมให้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้ โดยช่องโหว่ต่างๆ
ของคำ�สั่งที่ทีมวิจัยของ Check Point ได้ตรวจพบประกอบด้วย
CVE-2019-5994 – Buffer Overflow ในคำ�สั่ง SendObjectInfo
(opcode 0x100C)
CVE-2019-5998 – Buffer Overflow ในคำ�สั่ง NotifyBtStatus
(opcode 0x91F9C)
CVE-2019-5999 – Buffer Overflow ในคำ�สั่ง BLERequest
(opcode 0x914C)
CVE-2019-6000 – Buffer Overflow ในคำ�สั่ง SendHostInfo
(opcode 0x91E4)
CVE-2019-6001 – Buffer Overflow ในคำ�สั่ง SetAdapterBatteryReport (opcode 0x91FD)
CVE-2019-5995 – Silent malicious Firmware Update

การสาธิตของทีมวิจัยของ Check Point ที่แสดงให้เห็นว่า มัลแวร์เรียกค่าไถ่สามารถโจมตีกล้องได้
หากการเชื่อมต่อผ่าน PTP แบบไร้สายของกล้องมีช่องโหว่

ช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยที่มีการตรวจพบนี้ ทำ�ให้มัลแวร์สามารถ
โจมตีกล้องผ่าน PTP ได้ ทั้งเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย
USB และการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน WiFi โดยทีมวิจัยของ Check Point ได้
แสดงให้เห็นว่า มัลแวร์เรียกค่าไถ่สามารถโจมตีกล้องได้ โดยใช้ช่องโหว่ทางด้านความ
ปลอดภัยทีม่ อี ยู่ ในกล้อง Canon EOS 80D ทีเ่ ชื่อมต่อแบบไร้สายกับโน้ตบุก๊ ซึง่ เมื่อ
เชื่อมต่อผ่าน PTP ได้แล้ว มัลแวร์จะถูกเขียนลงการ์ดหน่วยความจำ�ของกล้องทีก่ �ำ ลัง
เชื่อมต่ออยู่ จากนั้นจะเริ่มต้นทำ�งานเองโดยอัตโนมัติ โดยเข้ารหัสไฟล์รูปภาพทั้งหมด
ที่มีอยู่ ในกล้อง แล้วแจ้งขึ้นมาบนหน้าจอแสดงภาพ ซึ่งไฟล์ภาพที่มีอยู่ ในการ์ดหน่วย
ความจำ�ของกล้องจะไม่สามารถเปิดดูได้อีกเลย
นอกจากกล้อง EOS 80D แล้ว ทีมวิจยั ของ Check Point เชื่อว่ากล้อง
รุ่นอื่นๆ หรือไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตรายใดก็มีโอกาสมีช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย
ลักษณะนี้ ได้ เพียงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า มีกล้องของผู้ใช้ถูกมัลแวร์
เรียกค่าไถ่โจมตีจริงๆ ขนาดไหน หรือมีกล้องรุน่ ใดทีถ่ กู โจมตีไปแล้วบ้าง แต่อย่างไรก็ดี
เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ผู้ผลิตกล้องก็ ได้เริ่มทำ�การอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้กับ
กล้องหลายุรน่ แล้ว อย่างเช่นในกรณีของกล้องตระกูล EOS ของ Canon นัน้ ตอนนี้
ก็มีเฟิร์มแวร์อัพเดตที่แก้ไขช่องโหว่ของ PTP แล้วจำ�นวน 7 รุ่น
สำ�หรับกล้องรุ่นอื่นที่ก�ำ ลังอยู่ ในระหว่างรอเฟิร์มแวร์อัพเดตนั้น ผู้ผลิต
แนะนำ�ให้ใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกล้องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ ไม่มคี วามน่าเชื่อถือ หรือเป็นเครื่องทีก่ ำ�ลังใช้งานในระบบ
เครือข่ายสาธารณะที่ ไม่มีความปลอดภัย และถ้ายังไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้งานก็ควร
ปิดฟังก์ชันเครือข่ายของกล้องไปก่อน แต่ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ ก็ควรตรวจสอบให้มั่นใจ
ก่อนว่า การตัง้ ค่าเกีย่ วกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ทเี่ ชื่อมต่อกับกล้องนัน้ ถูกต้อง
เหมาะสมแล้วจริงๆ
การสาธิตของทีมวิจัยของ Check Point ได้ทำ�ให้เกิดการตื่นตัวในวง
กว้าง ทั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่ออุดช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย และการเชื่อม
ต่อใช้งานกล้อง และไม่ว่าตอนนี้จะมีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่โจมตีกล้องถ่ายภาพหรือไม่ ก็
ไม่ควรประมาท เพราะภาพถ่ายทีอ่ ยู่ ในกล้องก็ถอื เป็นข้อมูลทีม่ คี า่ ดังนัน้ มันจึงมีโอกาส
ที่จะถูกจับไปเรียกค่าไถ่ได้เหมือนกัน

เมื่อกล้องถูกมัลแวร์เรียกค่าไถ่โจมตี รูปภาพต่างๆ ที่ถูกมัลแวร์เข้ารหัสจะไม่สามารถเปิดดูได้อีก
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EvoEnergy

Drops

สำ�หรับผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ หรือเข้าใจว่าต้องคิดคำ�นวณอย่างไร คงไม่ ใช่เรื่อง
ยากหากจะดูวา่ การเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องทำ�ให้ตอ้ งเสียค่าไฟเท่าใด แต่กบั ผูท้ ี่ ไม่ทราบ หรือ
ใครที่ ไม่อยากวุน่ วายกับการคำ�นวณตัวเลข แอปฯ EvoEnergy คือตัวช่วยทีเ่ หมาะมาก เพราะมัน
จะทำ�ให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบได้งา่ ยๆ เลยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างทีค่ ณ
ุ กำ�ลังเปิดใช้งาน
ที่บ้านนั้น แต่ละวัน มันทำ�ให้ต้องจ่ายค่าไฟเท่าใดกันแน่
การคำ�นวณค่าไฟโดยใช้แอปฯ EvoEnergy นี้ ไม่ถอื ว่าซับซ้อนอะไรมาก เพียงแค่
กำ�หนดข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในเมนูการตั้งค่าก่อนว่า ณ เวลานั้นจะคิดจากค่าไฟฟ้าหน่วยละ
เท่าใด เช่นกำ�หนดไว้ที่ 4 บาทต่อหน่วย ซึง่ แม้วา่ มันจะใช่คา่ ทีถ่ กู ต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่กพ็ อ
จะทำ�ให้เห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบคร่าวๆ ได้ จากนั้นก็ ให้กำ�หนดแรงดันไฟฟ้าที่ ใช้เป็น 220
โวลต์ แล้วเริม่ ต้นคำ�นวณค่าไฟฟ้าได้เลย โดยให้ใส่คา่ กำ�ลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ระยะเวลา
ที่ ใช้งานในแต่ละวันและจำ�นวนเครื่องลงไป ซึง่ เพียงเท่านีแ้ อปฯ ก็จะคำ�นวณออกมาให้ทราบว่า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวนั้น ทำ�ให้ต้องเสียค่าไฟวันละหรือเดือนละกี่บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่คิดคำ�นวณค่าไฟข้างต้น สามารถนำ�มารวมเข้าด้วย
กันเป็นรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อดูค่าไฟฟ้าโดยรวมที่เกิดขึ้นได้ และสามารถเปรียบ
เทียบกันได้วา ่ อะไรทำ�ให้เสียค่าไฟมากกว่ากัน แต่ ให้เข้าใจว่าตัวเลขที่ ได้ออกมาเป็นค่าไฟฟ้าโดย
ประมาณเท่านัน้ เพราะวิธกี ารคิดคำ�นวณทีถ่ กู ต้องตามกรรมวิธขี องการไฟฟ้าจะมีเงื่อนไขอื่นๆ
ประกอบอีกมากมาย อีกทัง้ ค่ากำ�ลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ใช้ในการคำ�นวณของแอปฯ นัน้
ก็เป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงทีผ่ ผู้ ลิตระบุไว้เท่านัน้ ไม่ ใช่ก�ำ ลังไฟทีม่ กี ารใช้จริงๆ กล่าวคือ ขณะที่
กำ�ลังใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะมีกำ�ลังไฟน้อยกว่านั้น อีกทั้งกำ�ลังไฟก็อาจจะไม่คงที่ หรือ
ถ้าหากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ใช้งานมานาน หรือมีสภาพที่ ไม่สมบูรณ์ การใช้พลังงานก็อาจจะสูง
กว่าที่ระบุไว้ได้เหมือนกัน
ไม่ว่าค่าไฟที่ ได้จากการคำ�นวณของแอปฯ จะต่างไปจากค่าไฟที่ต้องจ่ายจริงๆ
ขนาดไหน แต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำ�ให้เราตรวจสอบได้งา่ ยๆ ว่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ที่อยู่ ในบ้านนั้น ทำ�ให้เสียค่าไฟฟ้ามากน้อยต่างกันอย่างไร เป็นแอปฯ ที่ ใช้งานง่าย ไม่มีอะไร
ซับซ้อน และทีส่ �ำ คัญก็คอื เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างทีค่ �ำ นวณ มันสามารถเก็บไว้ดแู ละเปรียบ
เทียบการใช้งานระหว่างกันได้ ซึง่ ช่วยให้เราสามารถวางแผนและปรับเปลีย่ นการใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านได้อย่างถูกต้อง

เพราะภาษาทีส่ องและสามมีความสำ�คัญกับการทำ�งาน และการใช้ชวี ติ ของเรามาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่โชคดีที่ ในปัจจุบันนี้มีวิธีที่ทำ�ให้เราเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจกับภาษามากมาย ทั้ง
วิดีโอสอนภาษา และแอปฯ ต่างๆ ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้ฟรี ซึ่งแอปฯ Drops นี้
ก็เป็นหนึง่ ในตัวเลือกทีน่ า่ สนใจสำ�หรับผูท้ อี่ ยากเรียนรูภ้ าษาเช่นกัน โดยเฉพาะกับผูท้ ี่ ไม่คอ่ ยมี
เวลา เพราะแอปฯ นี้จะให้คณ
ุ ใช้เวลาเรียนเพียงแค่วันละ 5 นาทีเท่านัน้ ที่สำ�คัญภายในแอปฯ นี้
ยังมี ให้เลือกเรียนรูม้ ากมายถึงกว่า 30 ภาษาทีเดียว ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาหลักๆ ของโลก ก็สามารถเรียนรู้ได้พร้อมๆ กัน
แนวคิดของแอปฯ Drops นี้ก็คือ การทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และจดจำ�
คำ�ศัพท์ตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจำ�กัดระยะเวลาไม่ ให้เกิน 5 นาที โดยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนทีน่ า่ ติตตาม และไม่ท�ำ ให้รสู้ กึ น่าเบื่อ โดยทุกคำ�ศัพท์จะมีภาพกราฟิกประกอบ
ที่ช่วยให้จดจำ�ได้งา่ ย มีเสียงประกอบที่อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีการเก็บ
สถิติต่างๆ หลังจากการเรียนแต่ละครั้ง แต่ละบทโดยอัตโนมัติ รวมทั้งมีการรายงานผล
คำ�ศัพท์ทั้งหมดที่ ได้ศึกษาไป ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้อย่างชัดเจน
ภายในแอปฯ Drops จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของคำ�ศัพท์ ไว้อย่างมากมายกว่า 
100 หมวดหมู่ โดยมีคำ�ศัพท์กว่า  26,000 คำ�ที่ ไม่ซ้ำ�กัน ครอบคลุมคำ�ศัพท์ที่พบเห็นได้
ในชีวิตประจำ�วันถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เลือกเป้าหมายของการเรียนภาษาได้ว่า  จะนำ�ไปใช้งาน
ลักษณะใด สามารถเลือกระดับความยากง่ายของเนื้อหาได้ หรือหากต้องการบทเรียนที่ยาก
กว่านั้นก็มีโหมดให้ปลดล็อกได้ เมื่อเรียนรู้คำ�ศัพท์จนชำ�นาญแล้ว
การเรียนการสอนภาษาของแอปฯ Drops นั้นจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเรียนรู้
คำ�ศัพท์ ไม่ ใช่ไวยกรณ์ ซึง่ จะคัดมาเฉพาะคำ�ทีม่ กี ารใช้กนั เป็นปกติ และจุดเด่นสำ�คัญคือ การเรียน
การสอนของแอปฯ จะมีลกั ษณะคล้ายๆ กับการเล่นเกมแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การจับคูภ่ าพ
การจดจำ�ภาพ การประกอบคำ�ศัพท์ และการเรียงคำ� ซึ่งทั้งหมดนี้ทำ�ให้จดจำ�ได้ง่าย และทำ�ให้
การเรียนรูค้ �ำ ศัพท์ไม่นา่ เบื่อจำ�เจ นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังสามารถตัง้ ค่าให้แอปฯ แจ้งเตือนการเริม่
เรียนในแต่ละวันได้ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการเรียนได้ตามต้องการ
ไม่เพียงแต่เป็นแอปฯ ที่เหมาะกับการเรียนรู้คำ�ศัพท์เท่านั้นๆ แต่ Drops ยังเป็น
แอปฯ ที่ ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ เพราะในปีที่ผ่านมา มันก็ ได้ชื่อว่าเป็น BEST APP
ประจำ�ปีของ Google ด้วย

ค่าไฟเท่าไร ประมาณการได้ไม่ยาก

Download Here

เรียนรู้ 33 ภาษาได้ ในแอปฯ เดียว

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

ประเภท – เครื่องมือช่วยคำ�นวณ
ราคา – ฟรี
เวอร์ชันปัจจุบัน – 1.1.2 (แอนดรอยด์)
วันที่อัพเดต – 22 มิถุนายน 2562
ระบบปฏิบัติการ – แอนดรอยด์ 2.3, iOS 8.0
ประเภทเนื้อหา – 3+
ผู้ให้บริการ – MyCafeCup.com

ประเภท – การศึกษา
ราคา – ฟรี +เสนอขายในแอปฯ
เวอร์ชนั ปัจจุบนั – 32.4 (แอนดรอยด์)
วันทีอ่ พั เดต – 19 กันยายน 2562
ระบบปฏิบตั กิ าร – แอนดรอยด์ 4.4, iOS 9.0
ประเภทเนือ้ หา – 3+
ผู้ให้บริการ – Language Drops

Download Here
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มาตรฐานและวิธกี าร
เลือกซือ้ การ์ดหน่วยความจำ�
ทุกวันนี้ การ์ดหน่วยความจำ�เป็นสื่อบันทึกข้อมูลทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่
หลายมาก โดยเฉพาะในกลุม่ อุปกรณ์จ�ำ พวกกล้อง และสมาร์ทโฟน แต่ดว้ ยความทีม่ นั
เป็นสื่อบันทึกมีมาตรฐานมากมาย และมีหลายระดับราคา ดังนัน้ หากเราไม่รจู้ กั มันดีพอ
ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาคำ�ตอบเมื่อต้องการเลือกซื้อว่า  การ์ดหน่วยความจำ�แบบไหน
หรือรุ่นใดที่มันเหมาะกับการใช้งานของเราจริงๆ
สมัยก่อนการ์ดหน่วยความจำ�อาจจะดูวา่ มีมากมายหลายชนิด แต่ปจั จุบนั นี้
เราจะพบว่า  อุปกรณ์ส่วนใหญ่มักจะใช้การ์ด SD เป็นหลัก เพียงแต่จะเป็นฟอร์ม
แฟคเตอร์มาตรฐานขนาด 32x24 มิลลิเมตร หรือเป็นแบบ micro SD ที่มีขนาด
11x15 มิลลิเมตรเท่านั้น แต่นั่นก็ ไม่ได้หมายความว่า เราจะดูแค่เรื่องของขนาดเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากมันยังมีเรื่องของมาตรฐาน SDHC (Secure Digital High
Capacity) กับ SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) ทีต่ อ้ งเลือกใช้งาน
ตามการรองรับการทำ�งานของอุปกรณ์ด้วย (micro SDXC กับ micro SDXC
ก็เช่นเดียวกัน)
SDHC กับ micro SDHC เป็นมาตรฐานการ์ดตามข้อกำ�หนด SDA 2.0
โดยการ์ดจะมีความจุตงั้ แต่ 4GB จนถึง 32GB และใช้ระบบไฟล์ FAT32 ส่วน SDXC
กับ micro SDXC เป็นการ์ดมาตรฐานใหม่ที่ ใช้ข้อกำ�หนด SDA 3.0 โดยมีความจุ
ตั้งแต่ 64GB จนถึง 2TB และเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟล์ exFAT แต่ ในกรณีที่อุปกรณ์
รองรับการใช้งาน SDXC ก็จะใช้งาน SDHC ได้ด้วย แต่ถ้าอุปกรณ์นั้นรองรับการ
ใช้งานเฉพาะ SDHC ก็ให้มองข้ามการ์ดที่มีความจุสูงกว่า 32GB ไปได้เลย

สัญลักษณ์ความเร็วของการ์ดหน่วยความจำ�

เมื่อทราบว่าต้องเลือกใช้การ์ดหน่วยความจำ�แบบใดกับอุปกรณ์แล้ว
ลำ�ดับต่อไปก็ ให้ดูว่าการ์ดนั้นๆ มีความเร็วระดับใด เหมาะสมกับการใช้งานของเรา
หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถดูได้จากสัญลักษณ์แบบต่างๆ ที่แสดงไว้บนตัวการ์ด
(หรือที่บรรจุภัณฑ์) ดังนี้คือ
Speed Class: มาตรฐานความเร็วของการ์ดหน่วยความจำ� แสดง
สัญลักษณ์ดว้ ยตัวเลขความเร็วในการเขียนข้อมูลขัน้ ต่�ำ ในตัวอักษร C โดยมีตงั้ แต่
Class 2 จนถึง Class 10
UHS Speed Class: มาตรฐานความเร็วนี้จะแสดงสัญลักษณ์ด้วย
ตัวเลข 3 หรือ 1 ในตัวอักษร U (U1 ความเร็วขัน้ ต่�ำ 10MB/s, U3 ความเร็วขัน้ ต่�ำ
30MB/s)
UHS Speed Bus: มาตรฐานบัสอินเทอร์เฟสทีก่ าร์ดรองรับการทำ�งาน
แสดงสัญลักษณ์ดว้ ยตัวอักษร I หรือ II (I รองรับความเร็ว 104MB/s (SDR104)
ส่วน II รองรับความเร็ว 312MB/s (Half Duplex))
Video Speed Class: มาตรฐานความเร็วสำ�หรับการบันทึกวิดีโอของ
การ์ด แสดงสัญลักษ์ดว้ ยตัวอักษร V และตามด้วยตัวเลขความเร็วในการเขียนข้อมูล
ขั้นต่ำ�ของการ์ดเช่น V6, V10, V30, V60 และ V90
Application Performance Class: มาตรฐานประสิทธิภาพสำ�หรับ
การใช้งานแอปฯ ของการ์ดหน่วยความจำ� แสดงสัญลักษณ์ตัวอักษร A และตาม
ด้วยตัวเลข 1 หรือ 2 โดยการ์ดจะมีความเร็วในการเขียนข้อมูลขั้นต่ำ� 10MB/s
เหมือนกัน แต่การ์ดที่มีประสิทธิภาพระดับ A1 จะมีความเร็วในการทำ�งานเมื่อมีการ
อ่าน-เขียนข้อมูลแบบสุ่มขั้นต่ำ� 1,500 และ 500IOPS ส่วนระดับ A2 จะมีความเร็ว
ตั้งแต่ 4,000 และ 2,000IOPS ขึ้นไป

Speed Class
ความเร็วในการเขียนข้อมูล
Video
UHS
แบบต่อเนื่องขั้นต่ำ�
Speed Class Speed
Class Speed Class
90MB/s
60MB/s
30MB/s
10MB/s
6MB/s
4MB/s
2MB/s

ระดับความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ถ้าเป็นการบันทึกภาพถ่ายจากกล้อง พื้นฐานการ์ดหน่วยความจำ�ที่เลือก
ใช้ควรเป็น Class 10 และในปัจจุบันนี้การ์ด Class 10 จะหาซื้อได้งา่ ยและแพร่หลาย
กว่า อีกทั้งราคาของมันก็ ไม่ได้แพงไปกว่า Class 6 ด้วย (ในกรณีที่ ไม่มีระบุไว้ให้ดู
ที่ UHS Speed Class แทน) แต่ถ้าต้องการนำ�มาใช้บันทึกวิดีโอ จะต้องดูความ
ละเอียดและเฟรมเรต หรืออัตราการแสดงภาพต่อวินาทีของวิดีโอประกอบด้วย ซึ่ง
การ์ดที่เป็นมาตรฐาน V6 จะเหมาะกับการบันทึกวิดีโอ 720p แต่ถ้าเป็นความละเอียด
แบบ 1080p ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกใช้มาตรฐาน V10 ดีกว่า ส่วนวิดีโอความละเอียด
4K และวิดีโอ 1080p ที่มีเฟรมเรตสูงๆ นั้นควรเป็นมาตรฐาน V30 แต่สำ�หรับวิดีโอ
ความละเอียด 8K ควรใช้การ์ดมาตรฐาน V60 ขึ้นไป
สำ�หรับการ์ดที่เป็น Class 10 กับ V10 นั้นแม้ว่ามันจะมีความเร็วในการ
เขียนข้อมูลขั้นต่ำ� 10MB/s เหมือนกัน แต่เพื่อความเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้บันทึก
วิดีโอและกระบวนการทำ�งานที่เกิดขึ้นจริงๆ แนะนำ�ให้ดูที่มาตรฐาน V10 เป็นหลัก
นอกจากนี้ ให้เข้าใจว่า มาตรฐานความเร็วทีเ่ หมาะสมข้างต้นนี้ เป็นเพียงคำ�แนะนำ�เบือ้ งต้น
เท่านั้น ส่วนในการใช้งานจริง หากต้องการความมั่นใจในการใช้งานที่สูงขึ้น ก็อาจจะ
เลือกใช้การ์ดที่มีความเร็วสูงขึ้น หรือเป็นรุ่นที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษก็ ได้ แต่นั่น
หมายความว่า จะต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้นด้วย

ความจุที่ควรเลือกซื้อ

เนื่องจากอุปกรณ์หลายๆ ชนิดไม่สามารถถอดเปลีย่ นการ์ดหน่วยความจำ�
ได้ในทันที หรือบางทีกม็ ลี กั ษณะทีค่ อ่ นข้างถาวร ไม่มกี ารถอดเปลีย่ นบ่อยๆ ดังนัน้ การ
เลือกซือ้ การ์ดหน่วยความจำ�สำ�หรับใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็นสมาร์ทโฟน
โดรน หรือว่ากล้องติดรถยนต์ จึงควรเลือกใช้การ์ดที่มีความจุสูงที่สุดเท่าที่คุณ
สามารถซือ้ ได้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั การใช้งานในขณะนัน้ ว่า อุปกรณ์จะ
มีพนื้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ และยิง่ ถ้าเป็นการบันทึกวิดโี อทีม่ คี วามละเอียดสูงๆ
ก็ควรให้ความสำ�คัญกับเรื่องความจุเป็นพิเศษด้วย
...ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้คุณสามารถเลือกซื้อการ์ด
SD และ micro SD ได้อย่างเหมาะสม แต่เพื่อความปลอดภัยและความมัน่ ใจในการใช้งาน
ก็ควรเลือกซื้อการ์ดหน่วยความจำ�เหล่านี้ จากผู้จัดจำ�หน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเท่านั้น
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ปฏิบัติการภาคใหม่ กับความท้าทายสุดหิน
หลังจากถูกส่งไปปราบแก๊งค์คา้ ยาในภาคทีแ่ ล้ว Tom Clancy’s Ghost
Recon เกมแนว Tactical Shooter ภาคใหม่กก็ �ำ ลังจะออกมาให้เล่นแล้ว ซึง่ ในภาค
Breakpoint นีจ้ ะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ บนเกาะ Aurora ซึง่ มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศที่
หลากหลายทั้งป่าทึบ ทุ่งหญ้า ภูเขาและอื่นๆ โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Nomad
หัวหน้าหน่วย Ghost ทีจ่ ะต้องเอาตัวรอด จากการทำ�ภารกิจในดินแดนทีม่ กี องกำ�ลัง
The Wolves เป็นศัตรู
เกมภาคนีย้ งั คงมีลกั ษณะคล้ายกับภาพก่อน คือเปิดโอกาสให้ผเู้ ล่นได้มี
โอกาสสำ�รวจพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และด้วยความที่ตัวเกมได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
โดยนำ�ข้อดีจากเกมซีรีย์อื่นๆ มาใช้ก็ทำ�ให้หลายๆ อย่างที่ถูกนำ�มารวมไว้ในเกม
ค่อนข้างลงตัว แอคติ้งและการเคลื่อนไหวต่างๆ ของตัวละครทำ�ได้ราบรื่นกว่าเดิม
อย่างชัดเจน การลอตของมี ให้เห็นทั่วไปในหลายๆ พื่นที่ และเมื่อเริ่มเกม ผู้เล่น
ก็สามารถสร้างตัวละครในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยสามารถปรับ
รูปลักษณ์และแต่งตัวได้อย่างหลากหลายกว่าภาคก่อนมาก รวมไปถึงในส่วนของ
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ด้วย
ด้วยความที่ศัตรูของเกมภาคนี้ก็เป็นอดีต Ghost เหมือนกัน ดังนั้น
จึงไม่ ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะ ยิ่งกว่านนั้นการบาดเจ็บ ความเหนื่อยล้าก็มีลักษณะ
ที่สมจริงมากขึ้น และมีผลต่อการเล่นทั้งหมด ทำ�ให้เกมภาคนี้ค่อนข้างท้าทายและมี
ความยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้นแม้ว่าเกมนี้จะเล่นแบบคนเดียวได้ แต่มันก็น่าจะเหมาะ
กับการเล่นแบบ Co-op 4 คนมากกว่า เพราะอย่างน้อยเมื่อถึงเวลาฉุกเฉิน เพื่อน
ร่วมทีมก็สามารถให้ความช่วยเหลือและแบกออกจากพื้นที่สู้รบได้
ข้อดีส�ำ คัญอีกประการหนึง่ ของเกมในภาค Breakpoint นีก้ ค็ อื ตัวเกม
ได้ถกู ออกแบบให้มคี �ำ บรรยายทีเ่ ป็นภาษาไทยด้วย ดังนัน้ ผูเ้ ล่นที่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ
จึงสามารถเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ตา่ งๆ และบทสนทนาระหว่างตัวละครได้งา่ ยขึน้
แต่ก็ต้องยอมรับว่า คำ�บรรยายที่เป็นภาษาไทยนั้น บางคำ�บางประโยคก็อาจจะดูไม่
เหมาะ และทำ�ให้เสียอารมณ์ได้เหมือนกัน

GTX 1060 6GB หรือ AMD Radeon RX 480 8GB
ความละเอียด 1440p / Ultra: ซีพียู Intel Core i7-6700K หรือ
AMD Ryzen 7 1700X พร้อม RAM 16GB และใช้การ์ดจอ Nvidia GeForce
GTX 1080 หรือ AMD Radeon RX 5700 XT
ความละเอียด 4K / Ultra: ซีพยี ู Intel Core i7-7700K หรือ AMD
Ryzen 7 2700X พร้อม RAM 16GB และใช้การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX
2080 หรือ AMD Radeon VII
แม้วา่ การเล่นเกม Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint จำ�เป็น
ต้องใช้เครื่องคอมฯ ที่มีสเปคฯ สูงพอสมควร แต่ถ้าไม่ติดว่าจะต้องได้อัตราการ
แสดงภาพที่สูงกว่า 60 ภาพต่อวินาที การใช้การ์ด GeForce RTX 2060 ก็
สามารถเล่นเกมนี้ ได้จนถึงความละเอียด 4K เลย เพียงแต่อัตราการแสดงภาพ
ที่สูงกว่า 30 ภาพต่อวินาที จะจำ�กัดการแสดงรายละเอียดภาพไว้ที่ระดับ Ultra
เท่านั้น แต่ถ้าใช้ความละเอียด 1440p ก็สามารถปรับการแสดงรายละเอียดภาพได้
จนถึงระดับ Ultimate เลย
...ใครชอบเล่นเกมแนวนี้ หรือติดตามเกมนี้มาตั้งแต่ภาคก่อนๆ รับ
ประกันได้เลยว่าต้องชอบเกม Tom Clancy’s Ghost Recon ภาคใหม่นอี้ ย่างแน่อน
และวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ทาง Ubisoft จะเริม่ นำ�ออกวางจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
ซึ่งถ้าเครื่องคอมฯ พร้อมแล้วก็เตรียมลุยได้เลย
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://th.ubisoft.com

เครื่องคอมฯ ที่เหมาะสำ�หรับการเล่น

ภาพกราฟิกต่างๆ ของเกมในภาค Breakpoint นี้ถือว่าทำ�ออกมาได้
ยอดเยีย่ มมาก แต่ดว้ ยความสมจริงของภาพและระบบฟิสกิ ส์ทที่ รงพลังจากการใช้
เอ็นจิ้น AnvilNext 2.0 ก็ท�ำ ให้เครื่องพีซีที่ ใช้เล่นเกม Ghost Recon ภาคใหม่
นี้ต้องมีประสิทธิภาพดีพอสมควร เพราะถึงแม้ว่าสเปคเครื่องฯ “ขั้นต่ำ�” สำ�หรับ
การเล่นโดยใช้ความละเอียด 1080p และตัง้ ค่าการแสดงผลแบบ Low จะเป็นเพียง
แค่ซีพียู Intel Core i5-4460 (ความเร็ว 3.2-3.4GHz, 4คอร์ / 4 เทรด) หรือ
AMD Ryzen 3 1200 (ความเร็ว 3.1-3.4GHz, 4 คอร์ / 4 เทรด) โดยใช้การ์ด
จอรุน่ ใดรุน่ หนึง่ ระหว่าง GeForce GTX 960 กับ Radeon R9 280X ทีม่ หี น่วย
ความจำ�กราฟิก 2GB แต่หากใครต้องการภาพที่มีความละเอียดที่สูงขึ้น และมีราย
ละเอียดที่สมจริงยิ่งขึ้น แนะนำ�ให้เครื่องฯ ที่มีสเปคฯ ดังนี้คือ
ความละเอียด 1080p / High: ซีพียู Intel Core i7-6700K หรือ
AMD Ryzen 5 1600 พร้อม RAM 8GB และใช้การ์ดจอ Nvidia GeForce

อัตราการแสดงภาพของเกม Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint เมื่อใช้การ์ด GeForce
RTX 2060 กับซีพียู Intel i7-5820K โดยมีหน่วยความจำ� DDR4 16GB
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สารพันปัญหาไอที ที่นี่มีค�ำ ตอบ
Q: ซื้อ RAM DDR4-3200 HyperX Predator ความจุ 8GBx2 มาใช้ แต่ตรวจสอบดูแล้ว มันทำ�งานด้วยความเร็วเพียง 2400MHz
ไบออสของเมนบอร์ดชิปเซ็ต B450 ซึ่งใช้อยู่กับซีพียู Ryzen 5 3600 ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
A: ความเร็ว 3200MHz ของหน่วยความจำ�  เป็นความเร็วตามโปรไฟล์ XMP ซึ่งผู้ใช้จะต้องเข้าไปกำ�หนดใช้งานในไบออส อย่างเช่นถ้าเป็นการใช้
งานกับเมนบอร์ดของ Gigabyte การตั้งค่านี้จะอยู่ที่หัวข้อ Advanced Memory Setting ในเมนู M.I.T ซึ่งถ้าไม่เปิดใช้ หรือตั้งค่าไบออสโดยใช้
ค่า Default หน่วยความจำ�จะทำ�งานด้วยความเร็ว 2400MHz ตามค่ามาตรฐาน JEDEC
Q: แบตเตอรี่สำ�รองหรือว่า Power Bank มีข้อมูลระบุว่า Battery Capacity ของมันมีความจุ 20,000mAh/3.7V 74Wh แต่ก็มี
อีกข้อความหนึ่งระบุว่า Rated Capacity มีความจุ 12,500mAh (5V=2.4A) เลยสงสัยว่า แท้จริงแล้วแบตเตอรี่สำ�รองรุ่นนี้มีความจุ
เท่าใดกันแน่
A: ความหมายของคำ�ว่า Battery Capacity ทีร่ ะบุไว้ เป็นค่าความจุรวมทัง้ หมดของแบตเตอรี่ โดยนับรวมทุกเซลล์ทบี่ รรจุอยูภ่ ายในทีแ่ รงดันไฟ 3.7
โวลต์ ซึง่ จากตัวเลขทีร่ ะบุจะเห็นว่ามันมีกำ�ลังในการจ่ายไฟ 74 วัตต์-ชัว่ โมง ((20,000x3.7)/1,000) ส่วนคำ�ว่า Rated Capacity จะเป็นค่าความจุของ
Power Bank ทีร่ ะดับแรงดัน 5 โวลต์ ซึง่ เป็นคนละส่วนกัน เนื่องจากส่วนนีจ้ ะเป็นความจุของกระแสไฟที่ Power Bank จ่ายให้กบั อุปกรณ์ แต่เหตุที่
ความจุของมันมีแค่ 12,500mAh ก็เพราะการแปลงไฟจากแรงดัน 3.7 โวลต์ที่อยู่ภายในไปเป็น 5 โวลต์เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์นั้น จะมีการสูญเสีย
พลังงานเกิดขึ้น ซึ่งในกรณีของ Power Bank รุ่นนี้จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ คือแทนที่จะจ่ายไฟได้ 14,800mAh ((74/5)
x1,000) ก็จ่ายได้ 12,500mAh ตามที่ระบุ
Q: จอ Dell U2417H ใช้งานมาได้ประมาณ 2 ปีเศษ แล้วปรากฎว่าหน้าจอมีลักษณะเป็นเส้นแนวตั้งเกิดขึ้นกลางจอ อาการผิดปกติแบบ
นี้สามารถนำ�จอไปติดต่อเคลมที่ศูนย์บริการซินเน็คฯ ได้หรือไม่
ั หาภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากทีซ่ อื้ มาใช้ สามารถติดต่อเคลมทีศ่ นู ย์บริการซินเน็คได้ แต่ ในกรณีนจี้ ะต้องติดต่อ
A: โดยปกติแล้วถ้าจอ Dell มีปญ
ซ่อมเคลมกับผูผ้ ลิตด้วยตัวเอง โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6707200 แล้วแจ้งหมายเลขการค้า S/N เฉพาะของเครื่องหรือ Service
Tag ที่อยู่ด้านหลังเพื่อดำ�เนินการซ่อมได้เลย
Q: ใช้โดรน DJI Mavic Pro มาประมาณ 1 ปีเศษ ล่าสุดมีปัญหากล้องค้าง หมุนไปมาเองและควบคุมไม่ ได้เลย อาการลักษณะนี้จะทำ�ให้
กลับมาใช้งานตามปกติได้อย่างไร
A: ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากสายแพร์ที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากอายุการใช้งานของมันและการใช้งานอย่างหนัก
หรือไม่ก็เกิดจากการลืมเอาที่ล็อคกล้องออกเป็นประจำ�  ซึ่งจะต้องส่งซ่อมเคลมเพื่อเปลี่ยนใหม่เท่านั้น และเมื่อพบความผิดปกติลักษณะนี้ห้ามฝืนใช้
งานเด็ดขาด เพราะอาจจะทำ�ให้ตัวลำ�หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เสียหายตามไปด้วย
Q: หูฟัง Logitech G430 เวลาที่ ใช้งานจะได้ยินเสียงจากภายนอกแว่วเข้ามาเป็นแบบไกลๆ ด้วย เราสามารถทำ�การตัดเสียงรบกวนพวก
นี้ ไม่ ให้เข้าหูฟังได้หรือไม่
A: เนื่องจากหูฟงั รุน่ นีจ้ ะไม่มรี ะบบตัดเสียงทีเ่ รียกว่า Active Noise Cancelling ดังนัน้ จึงไม่สามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกออกไปจากหูฟงั ได้
แต่จะตัดเสียงรบกวนได้เฉพาะเสียงที่เข้าไปในไมโครโฟนเท่านั้น
Q: กำ�ลังจะซื้อ SSD มาอัพเกรดให้กับโน้ตบุ๊ก แต่มีข้อสงสัยว่า SSD ที่เป็น M.2 NVMe กับที่เป็น M.2 PCIe นั้นเป็นแบบเดียวกัน
หรือไม่ หรือต่างกันอย่างไร
A: จริงๆ ต้องบอกว่า NVMe กับ PCIe นั้นเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เนื่องจาก PCIe นั้นเป็น ”ช่องทางหรือบัส” ที่ ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ส่วน
NVMe เป็น ”โปรโตคอล” ที่ ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล เพียงแต่มันถูกกำ�หนดให้ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ PCIe เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วก่อนที่จะมีมาตรฐาน
NVMe ออกมานั้นก็มีการผลิต SSD M.2 PCIe ออกมาใช้งานแล้ว เพียงแต่ตอนนั้น มันยังใช้โปรโตคอลเดียวกับ SSD SATA อยู่ (ยกตัวอย่าง
เช่น Kingston HyperX Predator SSD) แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม่มี SSD M.2 แบบนี้แล้ว ดังนั้นจึงถือว่า SSD ที่เป็นแบบ M.2 NVMe ก็คือ
M.2 PCIe ได้เหมือนกัน
Q: สนใจซื้อการ์ด Radeon RX 580 มาใช้เล่นเกม แต่ยังลังเลอยู่ว่าควรเลือกรุ่นที่มีหน่วยความจำ� 8GB ไปเลยหรือเลือกแค่รุ่นที่มี
ความจุ 4GB ก็พอแล้ว
A: ขนาดหน่วยความจำ�ของการ์ดแสดงผล แม้ว่ามีผลต่อการทำ�งานของการ์ดพอสมควร แต่ ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นด้วย นอกจากนี้มันจะใช้
ประโยชน์ได้มากขนาดไหน ก็อยู่ที่การตั้งค่าการแสดงผลและความละเอียดของจอด้วย เพราะถ้าใช้ความละเอียดไม่เกิน Full HD บางทีหน่วยความจำ�
ขนาด 4GB ก็มีอัตราการแสดงผลที่สูงอย่างเพียงพอแล้ว เนื่องจากนี้ประสิทธิภาพของการ์ด Radeon RX 580 ก็จัดว่าสูงพอควรแล้ว แต่ถ้า
การ์ดราคาไม่ต่างกันมาก ก็เลือกรุ่นที่มีหน่วยความจำ� 8GB ได้เลย

