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สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
เวลาจะตัดสินใจซือ้ โน้ตบุก๊ ไว้ใช้งานสักเครื่อง เชื่อเหลือเกินว่า ทุกคนจะให้
ความสำ�คัญกับทุกๆ เรื่อง เช่นเป็นแบรนด์ทมี่ คี วามน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ต้องดี ตัวเครื่องต้องแข็งแรงทนทาน แบตเตอรี่ต้องอึดใช้งานนอกสถานที่ ได้นานๆ
รองรับการใช้งานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยที่เครื่องต้องมีราคาที่สามารถจ่ายได้
อะไรประมาณนี้ แต่คณ
ุ ผูอ้ า่ นเคยตัง้ คำ�ถามบ้างหรือไม่วา่ คุณลักษณะสำ�คัญอะไรทีม่ ผี ล
กับการตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กของตัวเองมากที่สุด
อินเทลในฐานะผูผ้ ลิตและพัฒนาแพลตฟอร์มสำ�หรับโน้ตบุก๊ เคยนำ�เสนอ
ข้อมูลไว้ว่า ความสามารถในการใช้งานแบบโมบายล์ท่ีประกอบด้วยการมีรูปลักษณ์
ทีพ่ กพาได้อย่างสะดวก มีน�้ำ หนักเบา และสามารถใช้งานแบตเตอรี่ ได้อย่างยาวนาน คือ
ความสำ�คัญทีผ่ ใู้ ช้สว่ นใหญ่ตอ้ งการจากโน้ตบุก๊ และนัน่ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของแนวคิดที่
ทำ�ให้มีการกำ�หนดมาตรฐานสำ�หรับผลิตโน้ตบุ๊กที่เรียกว่า Ultrabook ออกมา เพียง
แต่ตอนนี้ หากใครต้องการความสามารถที่มากกว่านั้น โน้ตบุ๊กที่ผลิตออกมาตาม
ข้อกำ�หนดใหม่ภายใต้ชื่อ Project Athena ที่อธิบายรายละเอียดต่างๆ ในหน้า 30
น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงกว่า เว้นเสียแต่ว่าคุณผู้อ่าน
ต้องการความสามารถที่มันนอกเหนือจากข้อกำ�หนดนั้นจริงๆ
แต่ ไม่ว่าจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กโดยให้ความสำ�คัญกับเรื่องอะไรก็ตาม การ
รับประกัน และบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งที่ ไม่ควรมองข้าม อย่างเช่นในกรณีของ
โน้ตบุก๊ ทีจ่ ดั จำ�หน่ายโดยซินเน็คฯ หรือมีสติก๊ เกอร์สญ
ั ลักษณ์ Trusted by Synnex
ที่บรรจุภัณฑ์นั้น ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กของ Lenovo, Dell, HP, Asus, MSI,
Huawei หรือว่า Acer หากจำ�เป็นต้องส่งซ่อมเป็นเวลานานเกิน 3 วัน ทางศูนย์
บริการทั้ง 11 สาขาของซินเน็คฯ จะมีเครื่องให้ใช้งานฟรีระหว่างซ่อมด้วย
สำ�หรับงาน Synnex Clearance ซึ่งเป็นมหกรรมจำ�หน่ายสินค้าราคา
พิเศษส่งท้ายปีของบริษัท ซินเน็คฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้คุณผู้อ่านทราบว่า
ปีนี้จะจัดในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ที่สำ�นักงานใหญ่ บมจ.ซินเน็คฯ ถนน
สุคนธสวัสดิ์ เหมือนกับครั้งก่อนๆ ใครที่อยู่ ใกล้ๆ หรือเดินทางสะดวก หากกำ�ลัง
มองหาสินค้าไอทีเด็ดๆ อุปกรณ์แกดเจ็ตล้ำ�ๆ ในราคาโดนๆ ห้ามพลาดมางานนี้
เด็ดขาด และแว่วๆ มาว่า ปีนี้สินค้าที่นำ�มาลดราคานั้นมีจำ�นวนหลายรายการจริงๆ
ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดกันได้ที่ https://www.facebook.com/
synnexthailand
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่าน สนุกกับการอ่าน และใช้สนิ ค้าไอทีอย่างมี
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ซินเน็คฯ จับมืออัลทรอน รุกตลาดกลุม่ ธุรกิจองค์กร
เปิดตัว Interactive Whiteboard ตอบโจทย์
ทุกการทำ�งานในยุคดิจติ อลเต็มรูปแบบ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้า และจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายทีวคี ณ
ุ ภาพชัน้ นำ� altron (อัลทรอน) แนะนำ�นวัตกรรม กระดาน
อัจฉริยะ “altron Interactive Whiteboard” มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำ� 4 in 1 กับ
ฟังก์ชนั่ Write Smart รองรับการเขียนพร้อมกันถึง 10 จุด ใช้งานง่ายด้วยปากกา
หรือสัมผัสด้วยปลายนิว้ Screen Mirroring แชร์ภาพขึน้ บนตัวจอผ่านการเชื่อมต่อ
ไร้สายด้วย Dongel (อุปกรณ์เสริมพิเศษ) ที่ ใช้ได้ทงั้ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows และ
Mac OS และสมาร์ทโฟน ระบบ android และ iOS สามารถเข้าถึงข้อมูล และบันทึก
การประชุมทัง้ หมดได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชนั่ Easy Share with QR Code การ
สแกน QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน และฟังก์ชั่น Save & Recall บันทึกข้อมูลไว้ใน
ตัวเครื่อง หรือบนไดร์ฟแบบพกพา ให้สามารถนำ�ข้อมูลกลับมาใช้ในการประชุมครั้ง
ต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เปลี่ยนห้องประชุมให้เป็น Smart Meeting Room
สำ�หรับการทำ�งานในยุคดิจติ อลเต็มรูปแบบได้ในจอเดียว โดยมีคณ
ุ ทศพร นิษฐานนท์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฎิบตั กิ าร (ขวา) คุณนรินทร์เดช ทวีเเสงพานิชย์ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (ซ้าย) บริษทั ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำ�กัด (ขวา) ร่วมถ่ายภาพการประกาศ
ความร่วมมือและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ บมจ.ซินเน็คฯ สำ�นักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

“altron Interactive Whiteboard” มีขนาดหน้าจอให้เลือกตั้งแต่ขนาด 55 นิ้ว
จนถึง ขนาด 86 นิ้ว ราคาเริ่มต้นที่ 89,000 บาท พร้อมการรับประกัน 3 ปีเต็ม และ
บริการออนไซต์เซอร์วิส 1 ปีเต็ม สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำ�หน่าย
ซินเน็คฯ ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.synnex.co.th
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือ Synnex Care 1251

ซินเน็คฯ ตอกย้ำ�ตัวจริงเรื่องอีสปอร์ต
ยกสนามแข่งพร้อมสินค้าเกมมิ่ง บุกงาน Thailand
Sport Expo 2019
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่ายสินค้า
ไอทีชนั้ นำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท   ตอกย้�ำ ตัวจริงเรื่องอีสปอร์ต  นำ�สินค้ากลุม่
เกมมิ่งสุดล้ำ�ร่วมงาน “THAILAND SPORT EXPO 2019 : Empower Your
Sport DNA” พร้อมยกสนามแข่งอีสปอร์ตระดับมืออาชีพเต็มรูปแบบจัดแข่งขัน
รายการ SYNNEX GAMING & ESPORT 2019 : Rainbow Six Tournament  
ชิงรางวัลกว่า  70,000 บาท เดินหน้ากระตุ้นตลาดเกมมิ่งไทยคึกคัก ณ อาคารชา
เลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ
นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook/synnexthailand, www.
synnex.co.th หรือโทร Synnex care 1251                                                                                                  

ซินเน็คฯ เปิดตัวบริการพิเศษ “Synnex Notebook
Premium Service” รับโน้ตบุค๊ ใช้งานระหว่างซ่อมฟรี
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่าย
สิ น ค้ า เทคโนโลยี ชั้ น นำ � ระดั บ โลกหลากหลายประเภท ร่ ว มกั บ อิ น เทล (Intel)
และไมโครซอฟท์ (Microsoft) ตอบแทนลู ก ค้ า คนสำ � คั ญ ด้ ว ยบริ ก ารพิ เ ศษ
“Synnex Notebook Premium Service” รับโน้ตบุค๊ ใช้งานทดแทนระหว่างซ่อมฟรี
สำ�หรับลูกค้าที่ซื้อโน้ตบุ๊คทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ที่มีสัญลักษณ์รับประกัน *TRUSTED
BY SYNNEX เมื่อนำ�โน้ตบุ๊คเข้าศูนย์บริการซินเน็คฯ สามารถรับเครื่องทดแทนใช้
งานระหว่างซ่อมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มั่นใจระหว่างใช้งานด้วยเครื่องสำ�รองซีพียูขุม
พลังแรงด้วย Intel Processor พร้อมลิขสิทธิ์ Windows 10 และ Microsoft
office แท้ ทุกเครื่อง พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ที่
ศูนย์บริการซินเน็คทุกสาขาทัว่ ประเทศ  รายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://bit.ly/36ldtKi  
หรือโทร Synnex Care 1251  (เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด)
*หมายเหตุ  สำ�หรับโน้ตบุ๊คที่มีสัญลักษณ์ TRUSTED BY SYNNEX  และเครื่อง
ยังอยู่ ในระยะรับประกันเท่านั้น
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ระบบโลจิสติกส์

ก่อนสินค้าจากซินเน็คฯ จะถึงมือคุณ

“โลจิสติกส์” ถือเป็นพื้นฐานสำ�คัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ทำ�ให้
ธุรกิจเติบโต และถ้าแบรนด์หรือบริษัทใด มีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพก็สามารถลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบให้กบั ธุรกิจได้อย่าง
มหาศาล ทัง้ ในแง่ของศักยภาพในการให้บริการและการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
ของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขอบเขตการทำ�งานที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้น
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์จงึ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน และทีม่ ากไป
กว่านั้นก็คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน และจำ�เป็น
ต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทัง้ หมด ส่วนจะซับซ้อนเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะ
และขนาดของธุรกิจเป็นสำ�คัญ แต่โดยทั่วไปแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ
โลจิสติกส์มักจะประกอบไปด้วยการสั่งซื้อสินค้า การบรรจุหีบห่อ การบริหาร
คลังสินค้า การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าเสมอ
บริษทั ซินเน็คฯ ในฐานะที่เป็น IT Distributor รายใหญ่ของประเทศ
ก็ ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เช่นกัน โดยมีการนำ�
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อน เพื่อให้สินค้าไอทีต่างๆ ที่บริษัทนำ�เข้ามา
จัดจำ�หน่าย สามารถส่งต่อไปถึงผูบ้ ริโภค โดยผ่านร้านค้าตัวแทนจำ�หน่ายได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนจะเป็นอย่างไร หรือต้องผ่านอะไรบ้าง ก่อนที่
สินค้าไอทีที่จัดจำ�หน่ายภายใต้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Trusted by Synnex
จะถูกวางจำ�หน่ายให้เราได้ซื้อหามาใช้กัน คุณผู้อ่านสามารถรู้ได้จากรายละเอียด
ต่างๆ ต่อไปนี้

จุดเริ่มต้นของสินค้าภายใต้สติ๊กเกอร์ Trusted by Synnex

คุณวิไลวรรณ ทองวินชิ ศิลป ซึง่ เป็นผูด้ แู ลงานด้านโลจิสติกส์ของ
บริษัทซินเน็คฯ ได้อธิบายว่า การทำ�งานของระบบโลจิสติกต์ที่บริษัท ซินเน็คฯ

จะเกี่ยวข้องกับส่วนของการตลาด (Marketing) โดยตรง และเป็นจุดเริ่มต้น
การเดินทางของสินค้าไอทีทบี่ ริษทั จัดจำ�หน่ายทัง้ หมด โดยส่วนงานด้านการตลาด
จะสัง่ สินค้าจากผูผ้ ลิต ซึง่ แบ่งทีม่ าได้สองประเภทคือ สินค้าทีผ่ ลิตในประเทศกับ
สินค้าทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ ซึง่ ในกรณีทเี่ ป็นการนำ�เข้าจากต่างประเทศ เวลาทีน่ �ำ
สินค้าเข้ามา จะขนส่งโดยเรือกับเครื่องบิน ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วไม่ว่าจะที่ท่าเรือหรือ
สนามบิน สินค้าจะถูกจัดการด้านศุลกากรตามกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้อง
เหมือนกันทั้งหมด
รูปแบบการนำ�เข้าทีแ่ ตกต่างกันนี้ แม้วา่ คนจำ�นวนมากมองว่าการขนส่ง
โดยเครื่องบินมีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากนำ�มา Trade off โดยเทียบกันระหว่าง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับความสดใหม่ของสินค้า การนำ�เข้าโดยขนส่งทางเครื่องบิน
ก็เป็นวิธีที่ถูกเลือกใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันเร็วกว่าการนำ�เข้ามาทางเรือมาก
และปัจจุบันนี้สินค้าจำ�พวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นซีพียูหรือ
ว่าการ์ดแสดงผลกราฟิก ก็ล้วนแต่เป็นสินค้าที่นำ�เข้ามาทางเครื่องบินทั้งสิ้น

รับสินค้าเข้าบริษัทฯ

หลังจากทีส่ นิ ค้าผ่านขัน้ ตอนต่างๆ ของศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ส่วน
งานการตลาดทีด่ แู ลสินค้าจะทำ�การยืนยันกับระบบเพื่ออัพเดตว่า สินค้านัน้ ๆ กำ�ลัง
จะพร้อมขาย จากนัน้ สินค้าจากศุลกากรก็จะถูกจัดส่งมาทีบ่ ริษทั ซินเน็คฯ เพื่อเข้า
สูก่ ระบวนการโลจิสติกส์ โดยเริม่ ต้นจากการตรวจสอบสินค้าเหล่านัน้ อีกครัง้ ว่า
เป็นสินค้าอะไร จำ�นวนเท่าใด ถูกต้องตรงตามใบแจ้งหรือไม่
สินค้าทีถ่ กู ส่งมายังซินเน็คฯ จะถูกตรวจนับจำ�นวน และความสมบูรณ์
ของสินค้าว่ามีการชำ�รุดเสียหายอะไรหรือไม่ เพราะมันเป็นเรื่องสำ�คัญ ไม่เว้น
แม้แต่บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จากนัน้ สินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนทีร่ อขาย
ได้เลย อย่างเช่นสินค้าทีม่ ลี กั ษณะ Complete Set หรือ Finished Products
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

คุณวิไลวรรณ ทองวินิชศิลป ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท ซินเน็คฯ
จะมีการคัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนจะนำ�เข้ามาจัดจำ�หน่าย เป็นสินค้า
ที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และก่อนการวางตลาด สินค้าที่มีการสั่งซื้อในทุกๆ
Shipment ก็ยังมีทีม IPQC คอยทำ�หน้าที่สุ่มตรวจตามมาตรฐาน มอก.
ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในการตัดสินในซื้อสินค้าที่วางจำ�หน่าย
ภายใต้สติ๊กเกอร์ Trusted by Synnex ด้วย
สินค้าทีน่ �ำ เข้ามาจัดจำ�หน่ายจะมีกระบวนการทำ� Pre-Work เพื่อสร้าง
Value Added ซึง่ ในทีน่ กี้ ค็ อื การติดสติก๊ เกอร์ Trusted by Synnex และฉลาก
สคบ. ที่จำ�เป็นต้องมีที่บรรจุภัณฑ์ จากนั้นจึงนำ�ไปจัดเก็บ ซึ่งมีสองลักษณะ
คือ การนำ�สินค้านัน้ ไปเติมในชัน้ วางสินค้าพร้อมขาย กับนำ�เข้าไปเก็บในคลังสินค้า
ระบบ ASRS ซึ่งหลังจากนี้สินค้าก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการขาย (Sale Order
Process) ซึ่งก็คือ รอคำ�สั่งซื้อของลูกค้าจากทีมขาย และเมื่อใดที่มีคำ�สั่งซื้อ
เกิดขึ้นและได้รับการยืนยันแล้ว คำ�สั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกสั่งพิมพ์ออกมาทาง
พรินเตอร์ของคลังสินค้าทันที ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะรู้ได้ และไปนำ�สินค้าเหล่านั้น
ออกมาจากที่เก็บอยู่ คือถ้าสินค้าตามการสั่งซื้อนั้นอยู่ ในลำ�ดับ FIFO และมี
จำ�นวนมาก สินค้านัน้ ก็จะถูกนำ�ออกมาจากคลังสินค้าระบบ ASRS แต่ถา้ มีจ�ำ นวน

ไม่มาก ก็จะใช้สินค้าที่เก็บอยู่ ในชั้นวางสินค้าพร้อมขาย
การแยกเก็บสินค้าออกเป็นสองส่วนนี้ คุณวิไลวรรณ ทองวินิช
ศิลป ให้เหตุผลว่า เวลาที่จำ�เป็นต้องนำ�สินค้าออกมาคราวละชิ้น หรือมีจำ�นวน
น้อยๆ การใช้ชั้นเก็บที่อยู่ภายนอกคลังสินค้า ASRS จะทำ�ให้ท�ำ งานได้ง่ายและ
ทำ�ได้สะดวกกว่า ซึ่งบนชั้นเก็บสินค้านี้จะมีการกำ�หนด Minimum of Stock
เอาไว้ว่า ควรจะมีสินค้าจำ�นวนเท่าใด เพื่อที่จะได้ดึงออกใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น  ซึ่งถ้าพบว่าสินค้ามีจำ�นวนเหลือน้อย
ตามที่กำ�หนดแล้ว สินค้าจะถูกเติมจนได้จำ�นวน แต่เวลาที่การสั่งซื้อสินค้ามี
จำ�นวนมากๆ หลายพาเลท จะใช้สินค้าที่จัดเก็บอยู่ ในคลังสินค้าระบบ ASRS
เพราะมันสะดวกและจัดการได้ง่ายกว่า

บรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ส�ำ หรับการจัดส่ง

สินค้าตามการสั่งซื้อจากชั้นเก็บจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการการบรรจุ
หีบห่อ (Packing) และการทำ�งานขัน้ ตอนนีก้ เ็ ป็นเหมือนกับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้า และจำ�นวนตามการสัง่ ซือ้ อีกครัง้ ก่อนทีจ่ ะทำ�การจัดส่งออกไป
การบรรจุหีบห่อในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมสินค้าลงกล่องบรรจุที่มีความ
แข็งแรง เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่ง แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งกล่องบรรจุมีความแข็งแรง
อยูแ่ ล้ว อย่างเช่นสินค้าจำ�พวกจอภาพ เครื่องพรินเตอร์ หรือว่าโน้ตบุก๊ มาตรฐาน
ส่วนใหญ่ก็ ไม่ตอ้ งบรรจุหบี ห่อใหม่ เพราะสามารถจัดส่ง โดยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ า
จากผู้ผลิตได้เลย
ในระหว่างการบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งนี้ สินค้าต่างๆ ตามการสั่งซื้อ
จะถูกนำ�มาบันทึก Serial Number เพื่อใช้ติดตามสินค้า และเป็นข้อมูลสำ�หรับ
การรับประกันหลังการขาย และกระบวนการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ของ

COVER STORY

ต่างๆ อย่างเช่นโน้ตบุก๊ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือว่าเครื่องพรินเตอร์ กับอีกส่วน
หนึ่งซึ่งเป็นสินค้าจำ�พวก ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสินค้าส่วนนี้จะถูก
คัดแยกเพื่อนำ�ไปสุ่มตรวจตามมาตรฐาน มอก. อีกครั้งหนึ่ง โดยทีม IPQC
(Incoming Process Quality Control) และไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการนำ�เข้า
เป็นครัง้ แรก หรือว่าเคยนำ�เข้ามาก่อนแล้ว สินค้าจำ�พวกชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์นี้
ก็จะต้องมีการสุ่มตรวจคุณภาพของสินค้า และความถูกต้องทุกครั้ง
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ระบบคลังสินค้า ASRS ทีส่ �ำ นักงานใหญ่ บริษทั ซินเน็คฯ ปัจจุบนั สามารถเก็บสินค้าได้จำ�นวน 3,580 พาเลท
(ภาพขวา) โดยมีชั้นเก็บสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายนอกคอยรองรับ

ซินเน็คฯ นั้น ก็จะทำ�ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก เพื่อให้
แน่ ใจว่าสินค้าต่างๆ จะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาตรวจนับอีกครัง้ เมื่อสินค้าส่งไปถึงปลายทาง โดยมีกล้องวงจรปิดคอย
บันทึกการทำ�งานตลอดเวลา และภายใต้นโยบายของการนำ�สินค้าลงกล่องบรรจุ
ก็จะต้องทำ�ใต้กล้อง แล้วมีการนับจำ�นวนสินค้าให้เห็นจริงๆ เพื่อให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องได้งา่ ยขึน้ ดังนัน้ ในกรณีทมี่ สี นิ ค้าจัดส่งไม่ครบตามจำ�นวนการสัง่
ซื้อจึงสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ

สินค้าตามการสัง่ ซือ้ ต่างๆ ที่ ได้รบั การบรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้ว
จะถูกนำ�ไปคัดแยกเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้า โดยแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ
คือ สินค้าที่จัดส่งไปต่างจังหวัดกับสินค้าที่จัดส่งในเขตกรุงเทพและปริมลฑล
โดยการจัดส่ง ซินเน็คฯ จะใช้บริการจากบริษัทขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือเช่น IT
Transport, TNT, DHL, Fleet Global และ Special Network ดังนั้นจึง
จัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่แยกภูมิภาคหรือพื้นที่ ในการจัดส่ง
สินค้าให้ถูกต้องชัดเจนเท่านั้น
การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำ�หน่ายของซินเน็คฯ ซึ่ง
ปัจจุบนั มีจ�ำ นวนกว่า 5,000 รายนัน้ หากเป็นการจัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑล
จะอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย Half-Day Delivery คือหากมีการสั่งซื้อสินค้า
ในช่วงเช้า ลูกค้าจะได้รับสินค้าในช่วงบ่าย แต่ถ้าสั่งสินค้าช่วงบ่ายจะได้รับสินค้า
ภายในช่วงเช้าของวันถัดไป ส่วนการจัดส่งสินค้าไปต่างจังหวัดจะอยู่ภายใต้
นโยบาย Next Day Delivery คือเมื่อสั่งสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวัน
รุง่ ขึน้ หรือภายใน 1 วันทำ�การ และนอกเหนือไปจากรอบการจัดส่งทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายเหล่านี้แล้ว ในกรณีเร่งด่วนหรือเมื่อมีการสั่งซื้อเป็นจำ�นวนมาก
ซินเน็คฯ ก็ยังสามารถเพิ่มรอบการจัดส่งได้อีก
การจัดส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑลของซินเน็คฯ จะมีการคัดแยก
เส้นทางอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นโซนพื้นที่ด้วยการใช้ตำ�แหน่งที่ตั้งของบริษัท
ซินเน็คฯ เป็นศูนย์กลาง เช่นกรุงเทพตอนเหนือ ตอนกลาง หรือว่าตอนใต้ แล้ว
จัดส่งโดยใช้รถขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัว ส่วนการขนส่งต่างจังหวัดจะขึน้ อยู่
กับการบริหารจัดการของบริษัทขนส่งที่เลือกใช้ในแต่ละพื้นที่
คุณวิไลวรรณ ทองวินิชศิลปให้ข้อมูลว่า การจัดส่งสินค้าจะมีวิธี
การบริหารลูกค้าต่างกัน เช่นในกรณีที่ลูกค้าหรือเป็นร้านค้าตัวแทนจำ�หน่ายที่
ไม่มสี าขา สินค้าทีส่ งั่ ซือ้ จะถูกจัดส่งไปยังลูกค้านัน้ ๆ โดยตรง แต่ ในกรณีทลี่ กู ค้า
มีสาขา การจัดส่งสินค้าจะขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลง เช่นเมื่อส่งไปให้แล้ว ลูกค้าจะทำ�หน้าที่
กระจายสินค้าต่อเอง หรือให้ส่งไปยังสาขาใดๆ เลย รวมทั้งมีรถเหมาและรถ
จักรยานยนต์ สำ�หรับการจัดส่งแบบเร่งด่วนในกรุงเทพด้วย

ระบบคลังสินค้า ASRS

ซินเน็คฯ มีระบบการบริหารคลังสินค้าและการกระจายจัดส่งสินค้าที่
ทันสมัย โดยระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) จาก
บริษทั Daifuku ที่ ใช้มาตัง้ แต่ปี 2550 เป็นระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัตทิ ี่ ใช้
ระบบแขนกลอัจฉริยะ (Robot Arm) และควบคุมการทำ�งานด้วยคอมพิวเตอร์ทงั้
ระบบ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการทำ�งานต่างๆ
จะเชื่อมโยงกับระบบ Dynamics AX ของไมโครซอฟท์ โดยระบบ ASRS ช่วยให้
ซินเน็คฯ สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือ
1.รับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ�  ช่วยลด
ระยะเวลาการทำ�งาน และจำ�นวนพนักงานในการจัดเก็บสินค้า ทัง้ นีร้ ะบบจะคำ�นวณ
การจัดเก็บสินค้าทีม่ กี ารเคลื่อนไหวไว้ในตำ�แหน่งทีง่ า่ ยต่อการหยิบ ซึง่ คลังสินค้า
ASRS ในปัจจุบันสามารถจัดเก็บสินค้าได้จำ�นวนกว่า 3,580 พาเลท
2.ช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า เนื่องจากการจัดเก็บสินค้า
เข้าคลังสินค้า ระบบ ASRS จะวัดขนาดของสินค้าทีจ่ ะจัดเก็บให้โดยอัตโนมัติ และ
ช่วยให้การจัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบมากขึ้น มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
ของคลังสินค้าอัตโนมัติ และมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ทำ�ให้
ไม่มีปัญหาด้านความเสียหายและสูญหายจากการโจรกรรม
3.ช่วยจัดลำ�ดับการเบิกจ่ายสินค้าในลักษณะ FIFO (First In First
Out) ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้า และพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สินค้าต่างๆ ตามการสัง่ ซือ้ จะถูกนำ�มาบันทึก Serial Number เพื่อใช้ตดิ ตามสินค้า และเป็นข้อมูลสำ�หรับ
การรับประกันหลังการขาย
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เมื่อผ่านกระบวนการ Pre-Work แล้ว สินค้าทีม่ ขี นาดเล็กจะถูกนำ�มาบรรจุหบี ห่อใหม่เพื่อขนส่งได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอดภัย

4.ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  เพราะนอกเหนือไปจากการตรวจนับโดยอัตโนมัติทุกสิ้นวัน
และการตรวจนับทุกสิ้นเดือนแล้ว ระบบยังสามารถตรวจนับสินค้าตามแบรนด์
ตามรหัสสินค้า และตามตำ�แหน่งการจัดวาง (BIN Location) ได้อีกด้วย
ระบบคลังสินค้า ASRS นี้ เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ระบบและมีคำ�สั่งให้นำ�
สินค้าเข้าไปจัดเก็บ หลังจากนำ�สินค้าขึ้นบนสายพานลำ�เลียง (Conveyer) แล้ว
เครนซึ่งทำ�หน้าที่ตักสินค้าจะนำ�สินค้าที่ลำ�เลียงมาเข้าไปเก็บให้โดยอัตโนมัติ โดย
ASRS กำ�หนดพื้นที่ ให้เองเลย โดยการใช้ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่อง
ตำ�แหน่งการวางสินค้า เพื่อเพิ่มงานด้านคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนำ�สินค้าออกจากคลังสินค้า ASRS โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ
โดยแบ่งเป็นการนำ�ออกมาเพื่อเติมสินค้าบนชั้นเก็บที่อยู่นอกคลัง ASRS เช่น
เมื่อตรวจพบว่าสินค้าชนิดหนึง่ บนชัน้ วางมีจ�ำ นวนต่�ำ กว่าค่า Minimum Stock
ทีก่ �ำ หนดไว้ มันจะนำ�สินค้านัน้ ออกมาให้เองโดยอัตโนมัติ ส่วนอีกลักษณะหนึง่ คือ
การเลือกสินค้าเองว่าจะนำ�อะไรออกมา โดยสามารถให้ระบบคำ�นวณให้อัตโนมัติ
หรือกำ�หนดโดยพนักงานก็ ได้
คุณวิไลวรรณ ทองวินิชศิลป เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ ใช้งานมาตั้งแต่ปี
2550 ยังไม่เคยเจอปัญหาการ Error ที่เป็นผลมาจากการทำ�งานของระบบเลย
นอกจากความผิดพลาดบางอย่างทีเ่ ป็นผลมาจากการทำ�งานของคน ยกตัวอย่าง
เช่น เวลาที่นำ�สินค้าเข้าไปเก็บ สินค้าบนพาเลทจำ�เป็นต้องทำ�ให้มีความแน่นหนา
แต่หากฟิล์มที่รัดอยู่เกิดการคลายตัวหรือหลุดออก แล้วเซ็นเซอร์ไปตรวจพบ
ระบบจะหยุดการทำ�งานทันที แต่ทงั้ หมดนัน้ ก็เป็นเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานของระบบมากกว่า

บรรจุภัณฑ์และงาน Pre-Work

สำ�หรับงาน Pre-Work หรือการติดสติก๊ เกอร์ Trusted by Synnex
และฉลาก สคบ.ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้านัน้ เนื่องจากซินเน็คฯ มีการจัดจำ�หน่ายสินค้า
เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้การทำ�งานในส่วนนี้ ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรที่มี
ความทันสมัยด้วยเหตุผลที่ว่า ติดอย่างไรให้สวย คือให้สติ๊กเกอร์และฉลากอยู่
ในตำ�แหน่งเดียวกัน ตรงตำ�แหน่งที่ต้องการ และต้องทำ�ได้อย่างรวดเร็ว โดย
เครื่องแบบกึง่ อัตโนมัตจิ �ำ นวน 4 เครื่องที่ ใช้อยู่ ในเวลานี้ สามารถติดสติก๊ เกอร์
Trusted by Synnex และฉลาก สคบ. ลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้เร็วกว่า
การใช้แรงงานคนประมาณ 40 เท่า
การติดสติ๊กเกอร์ Trusted by Synnex ด้วยเครื่องนี้ โดยทั่วไป
จะทำ�กับสินค้าที่มีขนาดเล็กเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์ USB, การ์ด
หน่วยความจำ�  หรือว่าสมาร์ทโฟน ส่วนสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากๆ อย่างเช่น
เครื่องพรินเตอร์หรือเครื่องพีซี การติดสติ๊กเกอร์ยังทำ�ด้วยมืออยู่

เทคโนโลยีเบื้องหลังและการพัฒนาในอนาคต

ตอนนี้ระบบการทำ�งานต่างๆ ของระบบโลจิสติกส์ที่ซินเน็คฯ ใช้อยู่
จะเชื่อมโยงกับระบบ ERP ของไมโครซอฟท์ทั้งหมด โดยมีการเขียนโปรแกรม

การขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมลฑล จะใช้รถขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัว ภายใต้กรอบนโยบาย
Half-Day Delivery คือสั่งซื้อสินค้าช่วงเช้าได้สินค้าช่วงบ่าย สั่งซื้อสินค้าช่วงบ่ายได้รับสินค้าในช่วง
เช้าวันของวันถัดไป

เพิม่ เติม เพื่อช่วยให้ท�ำ งานได้ดขี นึ้ และเพื่อรองรับการทำ�งานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก ใน
เร็วๆ นี้ระบบโลจิสติกส์ของซินเน็คฯ ก็กำ�ลังวางแผนที่จะนำ�เครื่องหยิบสินค้า
อัตโนมัติมาใช้เพื่อบริหารคำ�สั่งซื้อ 24 ชั่วโมง โดยเมื่อมีคำ�สั่งซื้อจากเว็บไซต์
ของซินเน็คฯ คำ�สั่งดังกล่าวจะถูกส่งมายังเครื่องนี้เพื่อหยิบสินค้าตามรายการ
ที่สั่งซื้อ แล้วเตรียมนำ�ไปบรรจุลงกล่องทันที เป็นระบบการหยิบสินค้าโดย
อัตโนมัติขนาดเล็กเพื่อรองรับคำ�สั่งซื้อตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทำ�วิจัย
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศกับบริษัทฯ
อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะนำ�มาใช้กับระบบโลจิสติกส์ของ
ซินเน็คฯ ก็คือ ระบบการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยใช้ความ
สามารถจากกล้องวงจรปิด สำ�หรับตรวจวิเคราะห์สินค้าต่างๆ ที่อยู่ ในชั้นเก็บ
นอกคลังสินค้า ASRS ทั้งในเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ การเติมเต็มสินค้าให้มี
จำ�นวนเพียงพอกับการจำ�หน่าย การจัดลำ�ดับ ตลอดจนการติดตามสินค้าต่างๆ
ภายในคลัง

ศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค

กับคำ�ถามทีว่ า่ ซินเน็คฯ มีแผนทีจ่ ะสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามภูมภิ าค
ด้วยหรือไม่ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นอีก คุณวิไลวรรณ ทองวินิช
ศิลป ได้ให้ความคิดเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดไม่ ใหญ่เหมือนกับประเทศ
จีน ดังนั้นถ้าหากมองเฉพาะเรื่องต้นทุน การจัดส่งสินค้าจากส่วนกลางจึงยังน่า
จะเป็นวิธีการบริหารจัดการที่คุ้มค่าที่สุด และความเร็วในการจัดส่งในปัจจุบันนี้
ก็ถือว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ แต่ถ้าวันข้างหน้า
บริษทั ฯ มีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าเป็นหลัก และ
มีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่คุ้มค่ากับการลงทุน ก็ ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นศูนย์
กระจายสินค้าของซินเน็คฯ เกิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้เหมือนกัน
รายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวมานี้คือ ภาพรวมของระบบโลจิสติกส์และ
การเดินทางของสินค้าไอทีที่จัดจำ�หน่ายโดยบริษัท ซินเน็คฯ ซึ่งน่าจะพอจะทำ�ให้
คุณผู้อ่านเข้าใจว่า กว่าที่สินค้าไอทีที่จัดจำ�หน่ายภายใต้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์
Trusted by Synnex จะถูกส่งมาถึงมือผูบ้ ริโภค มันต้องผ่านอะไรมาบ้าง และถ้า
ดูจากกระบวนการทำ�งานต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก็ตอ้ งยอมรับว่า การมีระบบโลจิสติกส์
ทีม่ ศี กั ยภาพนัน้ ช่วยทำ�ให้ซนิ เน็คฯ สามารถจัดจำ�หน่ายสินค้าไอทีจ�ำ นวนมหาศาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ
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Huawei Mate 20 Pro

ผู้ใช้เริ่มได้รับอัพเดตเป็น Android 10 แล้ว

Tab Freeze

ฟีเจอร์ ใหม่ช่วยให้ Chrome ใช้หน่วยความจำ�น้อยลง

ปัจจุบนั นีแ้ ม้วา่ Chrome จะเป็นบราวเซอร์ทม่ี ผี ใู้ ช้เป็นจำ�นวนมาก แต่ยงิ่
เปิดหน้าเว็บไซต์ดว้ ยจำ�นวนแท็บมากเท่าใด หน่วยความจำ�ของเครื่องก็ยงิ่ ถูกใช้มาก
เท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีแ่ ท็บหรือหน้าเว็บไซต์เหล่านัน้ ไม่ได้ถกู ใช้ประโยชน์อะไรเลย ดังนัน้ เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาและทำ�ให้ Chrome สามารถทำ�งานได้ดีขึ้น Google จึงได้พัฒนา
ฟีเจอร์ ใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า Tab Freeze ออกมาเพื่อลดปริมาณการใช้หน่วยความจำ�ของ
แท็บต่างๆ ที่กำ�ลังเปิดอยู่ ซึ่งจะทำ�ให้เครื่องสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำ�
ที่มีอยู่ได้มากขึ้น
จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ Google ก็เคยแก้ปัญหาการใช้หน่วยความจำ�
อย่างสิน้ เปลืองโดยพัฒนาฟีเจอร์ Tab Discarding ออกมาครัง้ หนึง่ แล้ว และมัน
ก็ชว่ ยลดปริมาณการใช้หน่วยความจำ�ของบราวเซอร์ได้ เพียงแต่มนั จะระงับการใช้
เมื่อหน่วยความจำ�ของเครื่องเริ่มเหลือน้อยแล้วเท่านั้น โดยแท็บที่เปิดขึ้นมาจะไม่
โหลดซ้�ำ หรือทำ�งานในฉากหลังเลย และฟีเจอร์ Tab Freeze ทีท่ พ่ี ฒ
ั นาออกมาใหม่
นี้ก็จะทำ�งานคล้ายๆ กัน แต่มันจะควบคุมการทำ�งานต่างๆ ได้มากขึ้น
ฟีเจอร์ Tab Freeze นี้ ได้เปิดให้ทดสอบใน Chrome 79 Canary
โดยผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำ�งานต่างๆ ได้จากคำ�สั่ง chrome://
flags/#proactive-tab-freeze และสามารถดูสถานะของแท็บต่างๆ ได้จากคำ�สั่ง
chrome://discards แต่อย่างไรก็ดีก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าฟีเจอร์ต่างๆ ข้างต้น
นี้จะถูกนำ�มาใช้ในบราวเซอร์ Chrome เวอร์ชันที่ ใช้งานจริงเมื่อใด แต่ชัดเจนว่า
การใช้หน่วยความจำ�อย่างสิน้ เปลืองของ Chrome กำ�ลังได้รบั การแก้ไขให้ดขี นึ้ แล้ว
ข้อมูล: https://www.google.com/chrome/canary

Radeon RX 5500

ตัวเลือกที่ ใช่ สำ�หรับใช้เล่นเกมความละเอียด 1080p
การ์ดจอสถาปัตยกรรม RDNA ที่ ใช้ชิป
ประมวลผลกราฟิกตระกูล Navi ของเอเอ็มดี เวลานี้
นอกจากการ์ด Radeon RX 5700 Series ที่มี ให้
เลือกสองรุ่นแล้ว ล่าสุดนี้เอเอ็มดีก็ ได้เปิดตัวการ์ด
Radeon RX 5500 ออกมาอีกรุ่นหนึ่ง
การ์ด Radeon RX 5500 ทีเ่ อเอ็มดีเปิดตัว
ออกมาใหม่นี้ จะใช้ขมุ พลังจาก GPU (Navi 14) ทีม่ ี
จำ�นวน Compute Unite น้อยกว่าการ์ด Radeon
RX 5700 คือมีเพียง 22 ชุด และใช้หน่วยความจำ� 
GDDR6 ทีส่ ง่ ผ่านข้อมูลด้วยอินเทอร์เฟส 128 บิต ดังนัน้ แม้วา่ ฟีเจอร์และพืน้ ฐาน
การทำ�งานต่างๆ จะเป็นแบบเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพการทำ�งานจะเหมาะกับการเล่น
เกมความละเอียด 1080p เป็นหลัก และแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการ์ดจอที่มีราคา
ประหยัดกว่า อีกทั้งยังมีค่า TDP เพียง 150 วัตต์เท่านั้น
เอเอ็มดี ให้ข้อมูลว่า หากเทียบกับการ์ด Radeon ที่ ใช้สถาปัตยกรรม
GCN อย่างเช่น Radeon RX 480 การ์ด Radeon RX 5500 รุ่นใหม่นี้จะใช้
พลังงานน้อยกว่ากันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หรือมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงาน
ที่สูงกว่ากันประมาณ 1.6 เท่า และเมื่อเทียบกับการ์ด GeForce GTX 1650 มันก็
ยังมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่สูงกว่ากันถึง 37 เปอร์เซ็นต์ด้วย โดยการเล่นเกม
ยอดนิยมต่างๆ ด้วยความละเอียด 1080p ไม่วา่ จะเป็น Fortnite, Apex Legends,
PUBG หรือว่า Rainbow Six Siege ล้วนแต่มีอัตราการแสดงภาพสูงตั้งแต่
90 ภาพต่อวินาทีขึ้นไปทั้งสิ้น
ข้อมูล: www.amd.com

แม้ว่า Huawei Mate 30 Pro ที่ ได้รับการเปิดตัวออกสู่ตลาดจะไม่มี
บริการต่างๆ จาก Google แต่ส�ำ หรับ Huawei Mate 20 Pro ที่ออกมาก่อน
หน้านั้น มันสามารถใช้บริการต่างๆ จาก Google ได้อย่างครบถ้วน และที่ดกี ว่านั้น
ก็คือ หลังจากที่ Huawei ได้ประกาศว่าจะอัพเดต Android Q ให้กับสมาร์ทโฟน
หลายๆ รุ่น ล่าสุดนี้ก็มีรายงานว่าผู้ใช้ Huawei Mate 20 Pro ในยุโรปเริ่มได้รับ
การอัพเดตเป็น Android 10 แล้ว
การอัพเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นี้จะมาพร้อมกับระบบ EMUI 10 ที่เป็น
อินเทอร์เฟสใหม่ลา่ สุด โดย OTA ทีถ่ กู ปล่อยออกมาภายใต้รหัสเลข 10.0.0.136
จะมีขนาดประมาณ 4.42GB โดยเป็นทีค่ าดกันว่า หลังจากนี้ ผูท้ ี่ ใช้ Huawei Mate
20 Pro ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงผู้ใช้ในประเทศไทยก็น่าจะได้รับอัพเดตนี้
เช่นกัน ดังนัน้ Huawei Mate 20 Pro จึงยังคงเป็นสมาร์ทโฟนทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย
ทีเดียว
ข้อมูล: https://www.droidapp.nl

Secured-core PC

ความปลอดภัยรูปแบบใหม่ จากไมโครซอฟท์
การโจมตีของแฮกเกอร์ โดยมุง่ ไปทีเ่ ฟิรม์ แวร์เริม่ เป็นสิง่ ทีม่ ี ให้เห็นมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมันเป็นวิธีที่ท�ำ ให้ระบบปฏิบัติการที่บูตขึ้นไม่สามารถตรวจจับ
ได้ว่า ขณะนั้นระบบการทำ�งานกำ�ลังมีปัญหาอยู่ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป็นระบบ
เซิร์ฟเวอร์ ผู้ผลิตบางรายก็ ได้มีการเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยที่ระดับ
ฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันการโจมตีลักษณะนี้บ้างแล้ว
ความจำ�เป็นดังกล่าวนี้ ปัจจุบนั ก็ ได้แผ่ขยายมาถึงเครื่องพีซแี ล้วเช่นกัน
โดยไมโครซอฟท์ได้น�ำ เสนอแนวคิดภายใต้ชอื่ “Secured-core PC” สำ�หรับการแก้
ปัญหา โดยร่วมมือกับผูผ้ ลิตซีพยี ู (เอเอ็มดี อินเทลและ Qualcomm) และผูผ้ ลิต
ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เพื่อสร้างรหัสรักษาความปลอดภัยหรือ Secure Encryption
Keys แล้วนำ�ไปใส่รวมไว้ในตัวชิปตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลย โดยกระบวนการ
ทำ�งานจะเริ่มต้นจากซีพียูที่มีฟีเจอร์ DRTM (Dynamic Root of Trust for
Measurement) เพื่อรับประกันการบูตอย่างปลอดภัย จากนั้นระบบปฏิบัติการจะ
ช่วยตรวจสอบว่า ระบบถูกบูตขึน้ มาทำ�งานอย่างปลอดภัยเช่นกัน ผ่านฟีเจอร์ทชี่ อื่
System Guard Secure Launch
ภายใต้การทำ�งานของ Secured-core PC เฟิรม์ แวร์จะยังคงทำ�หน้าที่
ควบคุมการทำ�งานของฮาร์ดแวร์ตามปกติ แต่จะถูกจำ�กัดให้มีบทบาทน้อยลง โดย
ขั้นตอนการประมวลผลแบบใหม่นี้จะมีตัวกลางที่คอยสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อ
ระหว่างเฟิรม์ แวร์กบั ฮาร์ดแวร์ ให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ โดยจะทำ�การตรวจสอบ
ข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ระบบเริ่มต้นทำ�งาน และเนื่องจาก Secured-core PC เป็น
ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับฮาร์ดแวร์ ดังนัน้ หากผูใ้ ดต้องการใช้งาน จะต้อง
ซื้อเครื่องใหม่เท่านั้น เนื่องจากมันไม่สามารถอัพเดตผ่านซอฟต์แวร์ได้
นอกจากร่วมพัฒนาระบบดังกล่าว ไมโครซอฟท์ยังออกตรารับรอง
เครื่้องพีซีที่เป็น Secured-core PC ให้ด้วย ซึ่งขณะนี้มีเครื่องหลายรุ่นที่ ได้
การรับรองจากไมโครซอฟท์แล้ว แต่สว่ นใหญ่จะเป็นเครื่องพีซหี รือโน้ตบุก๊ ที่ ใช้งาน
ธุรกิจเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น Lenovo ThinkPad X1, Dell Latitude และ HP Elite
Dragonfly รวมถึงเครื่อง Surface Pro X ของไมโครซอฟท์เอง
ข้อมูล: https://www.microsoft.com

TECH UPDATE

Windows 10X

ระบบปฏิบัติการสำ�หรับอุปกรณ์ 2 หน้าจอ

Surface Neo เป็นแท็บเล็ตสองจอรุ่นใหม่ของไมโครซอฟท์ โดยตัว
เครื่องถูกออกแบบให้สามารถพับได้ โดยใช้บานพับลักษณะคล้ายๆ กับโน้ตบุ๊ก แต่
ความแปลกใหม่ของอุปกรณ์นี้ นอกจากการออกแบบให้มีสองจอแล้ว มันยังเป็น
แท็บเล็ตทีร่ องรับการทำ�งานด้วยระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์เวอร์ชนั พิเศษทีเ่ รียกว่า
Windows 10X ด้วย
ไมโครซอฟท์ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร Windows10X
ว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่ ได้รับการปรับแต่งใหม่ เพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานกับแท็บเล็ตทีม่ สี องหน้าจอ เนื่องจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั อุปกรณ์
ประเภทนีจ้ ะต่างไปจากปกติ ทัง้ การทีม่ นั สามารถทำ�งานได้ 2 อย่างพร้อมกันตลอด
เวลา และการทีม่ นั ถูกออกแบบให้พร้อมใช้งานนอกสถานที่ ดังนัน้ จึงต้องปรับปรุง
ให้ใช้ประสิทธิภาพจากฮาร์ดแวร์และการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม Windows 10X ก็ยงั คงใช้พนื้ ฐานและแกนตัวเดียวกับ
Windows 10 แต่ Windows 10X จะรองรับการทำ�งานของแอปพลิเคชัน่ แบบ Win32
ในคอนเทนเนอร์และใช้เทคนิคการแยกคอมโพเนนต์เข้ามาช่วย เพื่อรองรับการทำ�งาน
ได้อย่างหลากหลาย โดยที่ยังคงมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
ไมโครซอฟท์ ให้ขอ้ มูลว่า นอกจากการใช้กบั แท็บเล็ต Surface Neo แล้ว
ผูผ้ ลิตโน้ตบุก๊ รายสำ�คัญของโลกทัง้ Asus, Dell, HP และ Lenovo ก็ก�ำ ลังจะเริม่
ทำ�การผลิตอุปกรณ์สองหน้าจอ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10X เช่นกัน
โดยอุปกรณ์ทผี่ ลิตออกมา จะใช้ความสามารถจากซีพยี ขู องอินเทลทัง้ หมด แต่เปิด
ตัวออกสู่ตลาดเมื่อใด ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน
ข้อมูล: https://www.microsoft.com

GeForce GTX 1660/1650 Super
แรงขึ้น และเปลี่ยนมาใช้หน่วยความจำ� GDDR6

ในทีส่ ดุ การ์ดจอรหัส Super ของ Nvidia ก็ ได้ถกู เพิม่ เข้ากับการ์ดจอ
ตระกูล GeForce GTX 16-Series และเปิดตัวออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ
2 รุน่ คือ GeForce GTX 1660 Super และ GTX 1650 Super โดยมีเป้าหมายที่
การเล่นเกมด้วยความละเอียด 1080p เหมือนเช่นเดิม
เมื่อเทียบกับ GeForce GTX 1660 ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้
การ์ด GeForce GTX 1660 Super จะแตกต่างด้วยการเปลีย่ นไปใช้หน่วยความจำ�
แบบ GDDR6 ทีม่ แี บนด์วดิ ธ์เทียบเท่าหน่วยความจำ�ที่ ใช้กบั การ์ด GeForce GTX
1660 Ti ส่วนคุณสมบัตอิ นื่ ๆ จะเป็นเหมือนกันเกือบทุกอย่าง ดังนัน้ ความแตกต่าง
ของประสิทธิภาพจึงมีไม่มากนัก แต่สำ�หรับการ์ด GeForce GTX 1650 Super
จะแตกต่างไปจากการ์ด GeForce 1650 อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการประมวลผล
จะมีจำ�นวน CUDA มากขึ้นเป็น 1,280 คอร์ (GeForce GTX 1650 มีจำ�นวน
CUDA 896 คอร์) และเปลี่ยนมาใช้หน่วยความจำ� GDDR6 ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย
อินเทอร์เฟส 192 บิตด้วย (GeForce GTX 1650 เดิมใช้หน่วยความจำ� GDDR5
ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยอินเทอร์เฟส 128 บิต) และ Nvidia ก็อ้างว่า ประสิทธิภาพ
ของมันนัน้ ดีกว่ากันถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรือเร็วกว่าการ์ด GeForce GTX 1050
ประมาณสองเท่า แต่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนี้ก็ท�ำ ให้ GeForce GTX 1650 Super
ต้องใช้พลังงานสูงขึ้นและมีค่า TDP 100 วัตต์
ตอนนีก้ าร์ด GeForce GTX 1660 Super ได้เริม่ มีวางจำ�หน่ายแล้ว
โดยสามารถหาซื้อได้ในราคาตั้งแต่ 7,700 บาทขึ้นไป แต่สำ�หรับการ์ด GeForce
GTX 1650 Super จะเริ่มหาซื้อได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และมี
ราคาประหยัดกว่านี้
ข้อมูล: https://www.nvidia.com

xHelper

มัลแวร์บนมือถือแอนดรอยด์ที่ต้องระวัง
มัลแวร์ยังคงเป็นภัยที่คอยคุกคามผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากบริษทั รักษาความปลอดภัยชัน้ นำ�ของโลกก็ก�ำ ลังติดตามดูมลั แวร์
ที่มีชื่อว่า xHelper อย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีผู้ใช้มือถือ
ระบบแอนดรอยด์ถกู มัลแวร์นี้โจมตีไปแล้วกว่า 45,000 ราย และจนถึงขณะนีก้ ย็ งั
ไม่มีวิธีที่จะกำ�จัดมันออกไปจากเครื่อง
การโจมตีของมัลแวร์ xHelper จะอาศัยการแฝงตัวและเผยแพร่ตวั เอง
ผ่านการติดตัง้ แอปฯ แบบ Sideload (การติดตัง้ แอปฯ โดยไม่ผา่ น Play Store) โดย
เมื่อถูกติดตั้งลงในเครื่องแล้ว มันจะส่งการแจ้งเตือนและเปิดโฆษณาขึ้นมาตลอด
เวลา เพื่อเชิญชวนให้ผใู้ ช้ตดิ ตัง้ แอปฯ อื่นๆ เพิม่ เติม หรือไม่กช็ วนเล่นเกมออนไลน์
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า ผู้สร้างมัลแวร์นี้จะได้รับเงิน หากผู้ใช้คลิกโฆษณาหรือ
ติดตั้งแอปฯ เหล่านั้น
แม้วา่ การโจมตีของมัลแวร์นจี้ ะไม่มคี วามรุนแรง แต่มนั ก็จะสร้างความ
รำ�คาญให้กบั ผูใ้ ช้ และไม่ ใช่เรื่องง่ายทีจ่ ะกำ�จัดมันออกไปจากเครื่อง เนื่องจากมันจะ
อาศัยการหลบซ่อน โดยใช้วธิ กี ารเข้ารหัสในช่วงการติดตัง้ และถูกออกแบบมาให้เริม่
ทำ�งานโดยผูใ้ ช้ไม่รตู้ วั ด้วยเงื่อนไขหลายรูปแบบ ทัง้ เมื่อเปิดเครื่อง เมื่อถอด/เสียบ
สายชาร์จ ดังนั้นแม้ว่าจะหยุดการทำ�งานของมันได้ แต่มันก็จะกลับมาติดตั้งใหม่และ
ทำ�งานตามสถานการณ์ทกี่ �ำ หนดใหม่ และแม้แต่การรีเซ็ตเครื่องกลับไปเป็นค่าเริม่ ต้น
จากโรงงานก็ ไม่ได้ช่วยอะไร เนื่องจากการแก้ปัญหาหรือกำ�จัดมัลแวร์ตัวนี้ออกไป
จากเครื่อง ตอนนี้ท�ำ ได้วิธีเดียวเท่านั้นคือ การแฟลชเครื่องแล้วติดตั้งเฟิร์มแวร์
ใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อมูล: https://gbhackers.com

Penta Level Cell

ก้าวต่อไปของหน่วยความจำ� สำ�หรับไดรฟ์โซลิดสเตท
แม้ว่าความจุของไดรฟ์โซลิดสเตทจะยังสู้ฮาร์ดดิสก์แผ่นจานแม่เหล็ก
ไม่ได้ แต่มันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีของหน่วยความจำ�แฟลช ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบสำ�คัญที่คอยทำ�หน้าที่บันทึกข้อมูลได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
ซึ่งจากเดิมที่แต่ละเซลล์ของหน่วยความจำ�เก็บข้อมูลได้เพียง 1 บิตหรือ 2 บิต
ตอนนี้หน่วยความจำ�แฟลชประเภท QLC (Quad-Level Cell) ที่เป็นเทคโนโลยี
แบบใหม่ล่าสุดก็สามารถเก็บข้อมูลได้ 4 บิต
อย่างไรก็ตาม การที่เซลล์หน่วยความจำ�สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น
ก็ทำ�ให้เซลล์มีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วย แต่กระนั้นผู้ผลิตก็มองว่า มันยังคงเป็น
ทางออกที่คุ้มค่าในการพัฒนาให้ไดรฟ์โซลิดสเตทมีความจุสูงขึน้ และสามารถผลิต
ออกมาได้ในราคาทีถ่ กู ลง รวมถึงยังคงใช้ฟอร์มแฟคเตอร์แบบทีเ่ ป็นอยู่ ในปัจจุบนั
ได้อย่างไม่มีปัญหา และล่าสุดนี้อินเทลก็ ได้ประกาศแล้วว่า ตอนนี้ก�ำ ลังเริ่มพัฒนา
หน่วยความจำ�แฟลชแบบ PLC (Penta-Level Cell) ที่แต่ละเซลล์สามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้นเป็น 5 บิตแล้ว
นอกเหนือไปจากอินเทลแล้ว Toshiba ก็เป็นผูผ้ ลิตอีกรายทีเ่ ริม่ พัฒนา
หน่วยความจำ�แฟลชแบบนี้ ซึ่งในช่วงแรกนี้แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสำ�หรับ
ตลาดระดับองค์กร แต่ก็ชัดเจนว่าหน่วยความจำ�แฟลชแบบ PLC กำ�ลังเป็นก้าว
ต่อไปของการพัฒนาไดรฟ์โซลิดสเตท เพียงแต่ยงั บอกไม่ได้วา่ เทคโนโลยีนจี้ ะมาถึง
ตลาดคอนซูมเมอร์เมื่อใด และการนำ�เทคโนโลยีโครงสร้างชิปแบบ 3D มาใช้จะทำ�ให้
เซลล์ของชิปหน่วยความจำ�แฟลช PLC วางซ้อนกันได้กี่เลเยอร์
ข้อมูล: https://www.kioxia.com
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1

Huawei MediaPad M5 Lite 10”
จอใหญ่ตระการตา ใช้ปากกาขีดเขียนได้

แท็บเล็ตหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุที่เป็น
โลหะ ตัวเครื่องมีน้ำ�หนักประมาณ 475 กรัมมาพร้อมลำ�โพงที่ปรับแต่งโดย harman/kardon จำ�นวน 4 ตัว และเทคโนโลยี HUAWEI Histen 5.0 ทีถ่ า่ ยทอดเสียง
ได้อย่างทรงพลัง ตอบโจทย์การใช้งานด้านความบันเทิงบนหน้าจอความละเอียด
1,920x1,200 พิกเซล ที่แสดงเนื้อหาได้อย่างคมชัดด้วยเทคโนโลยี HUAWEI
ClariVu และสามารถขีดเขียนโดยใช้ปากกา Huawei M-Pen ที่รองรับแรงกด
ที่แตกต่างกัน 2,048 ระดับได้
ตัวเครื่องรองรับการใช้งานต่างๆ ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 8
พร้อม EMUI 8.0 และสามารถใช้บริการต่างๆ จาก Google ได้อย่างครบถ้วน
มีกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โดยใช้ซมิ 4G LTE ได้ โดยการประมวลผลต่างๆ ใช้ความสามารถจากชิปเซ็ต Kirin
659 และ RAM 4GB มีหน่วยความจำ�ในเครื่อง 64GB และใช้การ์ด micro SD
ได้สูงสุด 256GB เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้งคลื่น 2.4GHz และ 5GHz มาพร้อม
แบตเตอรี่ความจุ 7,500mAh ที่สามารถชาร์จจนเต็มได้ในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
ด้วยการรองรับระบบชาร์จเร็ว
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 10,990 บาท

4

Dell Inspiron 13 5391

(W566051012PTHW10)
รูปลักษณ์บางเบา สเปคเร้าใจกว่าที่เคย

โน้ตบุ๊กรูปลักษณ์บางเบา ขนาดกะทัดรัดสำ�หรับผู้ที่ต้องการความ
สะดวกในการพกพา ตัวเครื่องดูดีมีสไตล์ด้วยการใช้หน้าจอความละเอียด Full
HD ขนาด 13.3 นิว้ ทีม่ ขี อบบางทัง้ สามด้าน แข็งแรงทนทานด้วยฝาหลังทีท่ ำ�ด้วย
อะลูมเิ นียม มาพร้อมขุมพลังซีพยี ู Core i5-10210U เจนเนอเรชันใหม่ลา่ สุดจาก
อินเทล และมีหน่วยความจำ�ติดตั้งมาให้ 8GB พร้อมีไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2
NVMe ความจุ 512GB ทีช่ ว่ ยให้ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้
ยังมีระบบกราฟิก GeForce MX250 พร้อมหน่วยความจำ� GDDR2 2GB
ตัวเครื่องมาพร้อมคียบ์ อร์ดและทัชเพดที่ ใช้งานได้อย่างสะดวก รองรับ
การเชื่อมต่อทัง้ Wi-Fi 802.11ac และ Bluetooth มีกล้องเว็บแคมความละเอียด
720p และพอร์ต USB 3.1 Gen 1 ทั้งแบบ Type-C และ Type-A แบตเตอรี่ 4
เซลล์ที่มาพร้อมกับเครื่องจ่ายไฟได้ 45Whr และภายในเครื่องก็มีระบบปฏิบัติการ
Windows 10 Home ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้ว
การรับประกัน: 2 ปี (Onsite Service) | ราคา 27,990 บาท

3

Canon imagePROGRAF TM-5200

5

Asus ROG Strix X570-E Gaming

นิยามใหม่ สำ�หรับการพิมพ์ของมืออาชีพ

พรินเตอร์หน้ากว้างขนาด 24 นิว้ สำ�หรับการพิมพ์งาน CAD หรือ GIS
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ� และทำ�งานได้เงียบเป็นพิเศษ โดยการพิมพ์
ของเครื่องจะใช้หมึกพิมพ์ LUCIA TD 5 สีที่มีคุณสมบัติกันน้ำ� คุณภาพสูง
และพิมพ์ลายเส้นได้อย่างคมชัด โดยมีความบางได้ถึง 0.02 มิลลิเมตรและมี
ความคลาดเคลื่อนต่�ำ กว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ ด้วยความละเอียดในการพิมพ์ 2,400
x1,200dpi สามารถเปลีย่ นตลับหมึกได้โดยไม่ตอ้ งหยุดพิมพ์งาน เชื่อมต่อใช้งาน
ได้ทั้ง USB 2.0, Ethernet และ Wi-Fi
การพิมพ์ของเครื่องรองรับทัง้ ภาษา SGRaster, HP-GL/2, HP RTL
และสามารถพิมพ์บนกระดาษได้ถึงขนาด A1 หรือถ้าเป็นกระดาษม้วนก็สามารถ
พิมพ์ได้ยาวถึง 18 เมตร นอกจากนี้ยังพิมพ์ได้เร็ว โดยการพิมพ์งาน CAD ด้วย
กระดาษธรรมดาขนาด A1 โดยใช้โหมดปกติจะใช้เวลาเพียง 42 วินาที หรือถ้าใช้
โหมดประหยัดก็ใช้เวลาเพียง 24 วินาทีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีซอฟต์แวร์พิเศษ
ที่ช่วยให้พิมพ์งานลักษณะต่างๆ ได้สะดวกขึ้น
การรับประกัน: 1 ปี (Onsite Service) | ราคา 65,270 บาท

Huawei Watch GT2 (Classic Edition)
ผู้ช่วยของคนรักสุภาพ ฟังก์ชันล้ำ�กว่าเดิม

นาฬิกาอัจฉริยะเจนเนอเรชัน่ ใหม่ที่ ได้รบั การปรับปรุงให้มคี วามสามารถ
ในการใช้งานสูงขึน้ โดยนอกเหนือไปจากการบอกเวลา และแจ้งเตือนต่างๆ แล้ว ยัง
รับสายที่โทรเข้ามายังสมาร์ทโฟน และสนทนาผ่านนาฬิกาได้โดยตรง โดยมีระยะการ
เชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนได้ไกลถึง 150 เมตร นอกจากนีย้ งั ใช้ฟงั เพลงทีบ่ นั ทึกอยู่
ในหน่วยความจำ�ความจุ 2GB ของนาฬิกาโดยใช้หูฟังไร้สายได้อีก
ตัวเรือนของนาฬิกามาพร้อมกับหน้าปัดกระจก 3D โดยรุ่น Classic
Edition ทีม่ ขี นาด 46 มิลลิเมตร จะมีสายรัดข้อมือเป็นหนังสีน�้ำ ตาล โดยมีหน้าจอ
AMOLED ทีเ่ ป็นทัชสกรีนขนาด 1.39 นิว้ กันน้�ำ ได้ระดับ 5ATM รองรับการทำ�งาน
ด้วยขุมพลังจากชิป Kirin A1 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ และการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.1
แบตเตอรีล่ เิ ธียมโพลิเมอร์ของนาฬิกา เมื่อชาร์จจนเต็มความจุสามารถใช้งานทัว่ ไป
แบบต่อเนื่องได้นานถึง 2 สัปดาห์
ฟังก์ชนั การทำ�งานต่างๆ ของนาฬิกาได้รบั การปรับปรุงให้ใช้งานได้ดขี นึ้
และมีความหลากหลายมากกว่าเดิม โดยมีโหมดกีฬาเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีก 15 แบบ
รวมทั้งมีคอร์สการวิ่งอีก 13 แบบ ตรวจวัดการเต้นของหัวใจด้วยระบบ TruSeen 3.5 ที่มีความแม่นยำ�สูงและใช้งานใต้น้ำ�ได้ สามารถติดตามการนอนหลับได้
ด้วย TruSleep 2.0 พร้อมกับมีฟเี จอร์ Huawei TruRelax ทีช่ ว่ ยฝึกการหายใจ
เพื่อคลายเครียดและปรับสภาวะอารมณ์ รวมทัง้ ฟีเจอร์ส�ำ หรับการใช้งานต่างๆ ใน
ชีวิตประจำ�วันก็มี ให้ใช้งานอย่างมากมาย
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 6,990 บาท

ฟังก์ชันจัดให้ครบ ตอบโจทย์คนเล่นเกม

เมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ชิปเซ็ต AMD X570 ประสิทธิภาพสูง สำ�หรับ
นักเล่นเกมที่ต้องการใช้งานซีพียู Ryzen 3000 Series และฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยม
ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในเรื่องการรองรับการใช้งาน และการปรับแต่ง โดยมี
ภาคจ่ายไฟที่ทำ�งานได้อย่างมีเสถียรภาพ และระบายความร้อนส่วนประกอบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรองรับการใช้งานของเมนบอร์ดจัดมาอย่างครบถ้วน โดยรองรับ
การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 ที่เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุด มีพอร์ต LAN ที่ส่งผ่านข้อมูล
ได้อย่างไหลลื่น 2 ช่อง โดยที่มีช่องหนึ่งเชื่อมต่อได้ด้วยความเร็วถึง 2.5Gb/s
เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB 3.2 Gen 2 ได้ทั้งแบบ Type-C และ Type-A ระบบ
เสียง SupremeFX S1220A ที่ ให้มาก็มคี ณ
ุ ภาพ ถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีพลังและ
มีความชัดเจน รองรับการใช้งาน M.2 SSD ที่มีความยาวสูงสุด 110 มิลลิเมตร
สองช่อง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟ Aura Sync RGB ที่สามารถปรับแต่ง
การทำ�งานได้ รองรับการโอเวอร์คล๊อก อีกทัง้ มีซอฟต์แวร์ทชี่ ว่ ยให้สามารถจัดการ
กับระบบระบายความร้อน และตรวจสอบสถานะการทำ�งานได้ตลอดเวลา
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 10,990 บาท

6

Asus TUF3-RX5700XT-O8G-GAMING
แรงและทนทาน ใช้งานแบบไร้ปัญหา

การ์ด Radoen RX 5700 XT จาก Asus ที่ออกแบบมาสำ�หรับ
การเล่นเกมความละเอียด 1440p อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ โดยการ์ดผ่าน
การทดสอบเสถียรภาพและการทำ�งานอย่างหนักหน่วงด้วยการเล่นเกมยอดนิยม
เป็นเวลา 144 ชั่วโมง หมดปัญหาเรื่องความร้อนด้วยการใช้ชุดระบายความร้อน
ที่ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัดลมจำ�นวน 3 ตัวที่ ใช้ก็ ได้รับการหล่อลื่น
ลูกปืนด้วยสารชนิดพิเศษเพื่อให้ทำ�งานได้อย่างยาวนานและป้องกันฝุ่นละอองได้
ระดับ IP5X พร้อมกันนี้ยังป้องกันการบิดตัวของการ์ดและปกป้องส่วนประกอบ
ต่างๆ ที่อยู่ด้านหลังการ์ด ด้วยการใช้ Back Plate ที่เป็นอะลูมิเนียม
ชิป Radoen RX 5700 XT ที่เป็นขุมพลังของการ์ดจะมีความเร็ว
ในการทำ�งานที่สูงกว่ามาตรฐานจากเอเอ็มดีเล็กน้อย แต่ยังคงใช้หน่วยความจำ� 
GDDR6 ขนาด 8GB มีพอร์ต HDMI 20.b 1 ช่องและ DisplayPort 1.4 3 ช่อง
พร้อมกันนี้ตัวการ์ดก็ยังคงออกแบบให้มีไฟ RGB ที่มีเอกลักษณ์ และสามารถ
ปรับแต่งการทำ�งานโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้อีก
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 14,900 บาท

8

TP-Link Tapo C200

ภาพชัดทุกองศา เป็นหูเป็นตาให้บ้านคุณ

กล้องรักษาความปลอดภัยสำ�หรับใช้งานภายในทีพ่ กั อาศัย โดยกล้อง
สามารถหันซ้ายขวาได้รอบตัว และปรับก้มเงยได้ 114 องศา เห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจนด้วยความคมชัดระดับ 1080p และมีระบบ Night Vision ที่ตรวจจับภาพ
เวลากลางคืนได้ในระยะ 30 ฟุต พร้อมกับมีระบบการตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหว ซึ่ง
ถ้าหากตรวจพบผู้บุกรุกสามารถกำ�หนดให้กล้องส่งเสียงหรือเปิดไฟแจ้งเตือนได้
ตัวกล้องมีลำ�โพงและไมโครโฟนที่สามารถใช้พูดคุยผ่านกล้องได้แบบสองทิศทาง
นอกจากนีย้ งั สามารถบันทึกภาพที่ ได้จากการตรวจจับของกล้องลงในการ์ด micro
SD ได้ด้วย
กล้องสามารถติดตัง้ ใช้งานได้งา่ ย โดยรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน
คลื่น 2.4GHz สามารถตัง้ ค่าและควบคุมการทำ�งานต่างๆ ของกล้องได้อย่างสะดวก
โดยใช้แอปฯ บนมือถือ รวมถึงใช้ดูภาพแบบเรียลไทม์จากกล้องด้วย
การรับประกัน: 2 ปี | ราคา 990 บาท

10

brother MFC-L2715DW

ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์การพิมพ์ขาว-ดำ�

เครื่องพรินเตอร์มลั ติฟงั ก์ชนั ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ� พิมพ์ สำ�เนา สแกน
และรับแฟกซ์ขนาด A4 ได้ในเครื่องเดียวกัน มีความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่นต่อนาที
โดยใช้เวลาในการพิมพ์แผ่นแรกประมาณ 8.5 วินาที รองรับการพิมพ์สองหน้า
อัตโนมัติ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1,200x1,200dpi
ตัวเครื่องมาพร้อมกับถาดบรรจุกระดาษทีร่ องรับกระดาษได้ 250 แผ่น
และมีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น เชื่อมต่อใช้งานทัง้ USB 2.0, Ethernet
LAN แบบใช้สายและไร้สาย 802.11n รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct
นอกจากนีย้ งั สามารถสัง่ พิมพ์และสแกนจากมือถือผ่านแอปฯ ต่างๆ ได้ ส่วนการสแกน
ของเครื่องจะมีความละเอียด 1,200x1,200dpi รับแฟกซ์ดว้ ยความเร็ว 33.6kb/s
โดยใช้เวลา 3 วินาทีตอ่ แผ่น ตัวเครื่องมีจอแสดงผลแบบ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
หมึกพิมพ์มาตรฐานของเครื่องรองรับการพิมพ์ได้สูงสุด 3,000 แผ่น
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 9,990 บาท

7

Asus ROG Rapture GT-AX11000

9

HP OMEN X 15-dg0011TX

แรงจริง สเปคเหนือชัน้ รองรับมาตรฐานล่าสุด

เราเตอร์ ไร้สายมาตรฐานใหม่ล่าสุด 802.11ax หรือ Wi-Fi 6
ประสิทธิภาพเหนือชัน้ ด้วยการปล่อยสัญญาณแบบ Tri-Band พร้อมรองรับการ
ใช้งานแบบครบเครื่อง ส่งผ่านข้อมูลได้ดว้ ยความเร็วทีส่ งู ถึง 11Gb/s โดยเป็นการ
ปล่อยสัญญาณแบบ Tri-Band ทีป่ ระกอบด้วยคลื่น 2.4GHz และ 5GHz จำ�นวน
2 แบนด์ ซึ่งแต่ละแบนด์จะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 1,148Mb/s และ
4,804Mb/s ตามลำ�ดับ โดยใช้เสาอากาศกำ�ลังส่งสูงที่ ได้รับการออกแบบใหม่
จำ�นวน 8 เสา สามารถปรับได้และรองรับ MU-MIMO ด้วย
เราเตอร์รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยพอร์ต LAN/WAN
ความเร็วสูงถึง 2.5Gb/s โดยมีพอร์ต WAN และ LAN ความเร็ว 1Gb/s จำ�นวน
4 พอร์ต รวมทั้งมีพอร์ต USB 3.1 จำ�นวน 2 พอร์ต ที่ ใช้งานได้ทั้งการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต 4G ผ่าน USB Dongle เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เพื่อแชร์ข้อมูล และ
ใช้ทำ�  Printer Server รองรับเทคโนโลยี OFDMA และ Beamforming ทำ�ให้
ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสถียรและส่ง
สัญญาณได้ครอบคลุมพืน้ ทีด่ ว้ ยเทคโนโลยี AiRadar และ RangeBoost พร้อม
เทคโนโลยี AiProtection Pro ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อปลอดภัยจาก
มัลแวร์ ฟังก์ชันสำ�หรับการจัดการต่างๆ มี ให้ใช้งานอย่างครบครัน แม้กระทั่ง
ระบบ Adaptive QoS ที่ช่วยจัดเรียงลำ�ดับการส่งสัญญาณเพื่อให้การเล่นเกม
ได้โดยไม่มีการหน่วง
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 18,500 บาท

ทีส่ ดุ แห่งพลัง พร้อมนวัตกรรม Dual Screen

โน้ตบุ๊กทรงพลังที่เป็นที่สุดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในขณะนี้
รองรับการใช้งานได้ทกุ รูปแบบ ทัง้ การเล่นเกมระดับฮาร์ดคอร์ และการใช้งานระดับ
มืออาชีพ รูปลักษณ์ดูล้ำ�สมัย เพรียวบางโดยมีน้ำ�หนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม
โครงสร้างและการประกอบชิ้นส่วนมีความแน่นหนา แข็งแรง โดยมีหน้าจอความ
ละเอียด Full HD ขนาด 15.6 นิ้ว ที่รองรับอัตรารีเฟช 144Hz ประสิทธิภาพสูง
ด้วยขุมพลังจากซีพยี ู Intel Core i9-9880H พร้อมระบบกราฟิก GeForce RTX
2080 และหน่วยความจำ�ความจุ 16GB อีกทัง้ ยังมีไดรฟ์โซลิดสเตทแบบ M.2 NVMe
ความจุ 512GB มั่นใจได้ว่าเล่นเกมแบบปรับสุดได้ราบรื่นทุกเกม
นอกจากการใช้สว่ นประกอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง โน้ตบุก๊ ยังออกแบบให้
มีจอทัชสกรีนขนาด 6 นิว้ ความละเอียดแบบ Full HD บริเวณเหนือคียบ์ อร์ดด้วย
และหน้าจอนีก้ ส็ ามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตัง้ แต่ ใช้แสดงสถานะการทำ�งาน และ
ระดับการโหลดของเครื่อง ใช้เป็นคีย์บอร์ดเสมือนสำ�หรับพิมพ์ตัวเลข ตลอดจน
การปรับแต่งไฟ และการทำ�งานบางอย่างของเครื่องไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพัดลม
ระบายความร้อน หรือว่าความสว่างของหน้าจอ ก็สามารถควบคุมผ่านโปรแกรม
OMEN Command Center บนหน้าจอนี้ ได้โดยตรง หรือจะใช้เล่นวิดีโอ โปร
แกรมแชท โปรแกรมสตรีมบนหน้าจอนี้ ไปพร้อมๆ กับการเล่นเกมก็ทำ�ได้เช่นกัน
โน้ตบุก๊ มาพร้อมกับคียบ์ อร์ดทีม่ ีไฟ RGB ทีส่ ามารถปรับแต่งได้ และมี
การแยกสีไฟเพื่อให้งา่ ยต่อการมองเห็น ถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีพลังด้วยลำ�โพงคู่
Bang & Olufsen การเชื่อมต่อต่างๆ มี ให้อย่างครบถ้วนทั้ง Wi-Fi 802.11ac
และ USB Type-C นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ 6 เซลล์ที่จ่ายไฟได้
มากถึง 72Wh รวมทั้งมี Windows 10 Home ให้มาพร้อมกับเครื่องแล้ว
การรับประกัน: 2 ปี | ราคา 99,990 บาท
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โน้ตบุ๊ก Project Athena
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นิยามใหม่ของ
ความบางเบาที่ทรงพลัง

หากยังพอจำ�กันได้ หลังจากที่เทคโนโลยีเซนทริโนของอินเทลได้รับการ
เปิดตัวออกสู่ตลาดในปี 2003 และใช้งานได้ระยะหนึ่ง แนวคิดในการออกแบบโน้ตบุ๊ก
ให้มีรูปลักษณ์บางเบาภายใต้ชื่อ Ultrabook ที่อินเทลกำ�หนดขึ้นก็ ได้ถูกนำ�มาใช้ และ
เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีโน้ตบุ๊กจากผู้ผลิตรายต่างๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่ง
วันนี้ แม้ว่าจะผ่านมานานถึง 8 ปีแล้ว แต่โน้ตบุ๊กหลายๆ รุ่นที่วางจำ�หน่ายในปัจจุบัน
ก็ยงั คงได้รบั การออกแบบ และผลิตออกมาโดยใช้พน้ื ฐานจากข้อกำ�หนดของการเป็น
Ultrabook อยู่
ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้โน้ตบุ๊กเหล่านั้นเรียกตัวเองได้ว่าเป็น Ultrabook
ตามทีอ่ นิ เทลกำ�หนดไว้กค็ อื หากใช้เป็นรุน่ ที่ ใช้จอภาพขนาด 14.0 นิว้ หรือใหญ่กว่านี้
ตัวเครื่องจะต้องมีความหนาไม่เกิน 23 มิลลิเมตร แต่หากใช้จอภาพขนาด 13.3 นิ้ว
หรือเล็กกว่านี้ จะต้องมีความหนาไม่เกิน 18 มิลลิเมตร ด้วยเหตุนกี้ ารเป็น Ultrabook
ของโน้ตบุก๊ ทัง้ หลายจึงมักจะมาพร้อมกับการใช้ซพี ยี ทู ี่ ใช้พลังงานต่�ำ เสมอ (มีคา่ TDP
ไม่เกิน 17 วัตต์) และตามข้อกำ�หนดนัน้ โน้ตบุก๊ ทีเ่ ป็น Ultrabook ก็ตอ้ งสามารถใช้งาน
แบตเตอรี่ ได้นานกว่า 5 ชั่วโมง
ในช่วงหลายๆ ปีทผี่ า่ นมานัน้ แม้วา่ โน้ตบุก๊ ทีเ่ ป็น Ultrabook จะเป็นตัวเลือก
ทีด่ สี �ำ หรับผูท้ ตี่ อ้ งการโน้ตบุก๊ ทีม่ รี ปู ลักษณ์บางเบา และผูท้ ตี่ อ้ งการโน้ตบุก๊ ทีส่ ามารถ
พกพาได้อย่างสะดวกด้วยน้ำ�หนักตัวเครื่องที่ค่อนข้างเบา (ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม)
แต่ตอนนีห้ ากใครต้องการโน้ตบุก๊ ทีม่ รี ปู ลักษณ์บางเบาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละความสามารถ
ในการทำ�งานทีส่ อดคล้องกับยุคสมัยเป็นพิเศษ การเป็น Ultrabook เพียงอย่างเดียว
คงตอบโจทย์ความต้องการได้ไม่ตรงจุด เพราะข้อกำ�หนดต่างๆ ของมันนั้นค่อนข้าง
เปิดกว้าง ดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำ�มาใช้ใน Ultrabook รุ่นต่างๆ ในปัจจุบันจึง
ค่อนข้างหลากหลาย อีกทั้งข้อกำ�หนดที่มีอยู่นั้น หากเทียบกับความสามารถที่ ได้จาก
เทคโนโลยี ใหม่ๆ ในปัจจุบัน ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไปแล้ว

ต่อยอด Ultrabook ด้วย Project Athena

อินเทล ซึง่ เป็นผูก้ �ำ หนดมาตรฐานการเป็น Ultrabook ก็ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลง และเล็งเห็นความจำ�เป็นที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้เลือกโน้ตบุ๊กที่มีรูป
ลักษณ์บางเบาได้อย่างมัน่ ใจว่า โน้ตบุก๊ ทีผ่ ลิตออกมาสามารถรองรับการใช้งานต่างๆ
ได้ตรงกับความต้องการจริงๆ จึงได้ท�ำ การปรับปรุงและกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของ
โน้ตบุ๊กออกมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Project Athena โดยโน้ตบุ๊กที่ผลิตออกมาตาม
ข้อกำ�หนดใหม่นี้ จะสื่อให้ผู้ใช้ทราบด้วยตราสัญลักษณ์ Intel Engineered for
Mobile Performance เป็นเครื่องหมายรับรอง (ดังภาพ)
Project Athena เป็นมาตรฐานสำ�หรับการผลิตโน้ตบุ๊กบางเบาที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอินเทลได้นำ�เสนอแนวคิดใหม่นี้มาตั้งแต่ที่งาน CES ที่จัดขึ้นเมื่อ
ช่วงต้นปี 2019 แล้ว และปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กรายต่างๆ เช่น Asus, Dell, HP,
Lenovo รวมถึงไมโครซอฟท์ ได้เริ่มผลิตโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
Project Athena แล้ว และเมื่อเทียบกับมาตรฐานการเป็น Ultrabook ที่ ใช้มาตัง้ แต่ปี
2008 โน้ตบุก๊ ทีผ่ ลิตออกมาโดยใช้ขอ้ กำ�หนดใหม่นก้ี ม็ ปี ระสิทธิภาพ และความสามารถ
ในการใช้งานที่เหนือชั้นมากทีเดียว

คุณลักษณะเป้าหมายสำ�คัญของโน้ตบุ๊ก

การกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของโน้ตบุก๊ ภายใต้แนวคิด Project Athena
ของอินเทล จะมุง่ เน้นไปทีก่ ารรองรับการใช้งานแบบโมบายล์เป็นหลัก ดังนัน้ นอกเหนือ
ไปจากเรื่องขนาดรูปร่าง ทีต่ อ้ งพกพาได้อย่างสะดวกสบาย ลักษณะคล้ายๆ กับการเป็น
Ultrabook แล้ว โน้ตบุก๊ Project Athena ยังต้องรองรับการใช้งานต่างๆ ของผูใ้ ช้
ได้อย่างไม่มีปัญหา และสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับการใช้งาน โดยอินเทลได้แบ่ง
คุณสมบัติส�ำ คัญของโน้ตบุ๊กออกเป็น 6 ส่วนคือ

ตราสัญลักษณ์จากอินเทล ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้ใช้
ทราบว่า โน้ตบุ๊กรุ่นนั้นได้รับการออกแบบและถูกผลิต
ออกมาตามข้อกำ�หนดพื้นฐานของ Project Athena
และผ่านการทดสอบจากอินเทลแล้ว

ความพร้อมในการใช้งานของเครื่อง
โน้ตบุ๊กภายใต้แนวคิด Project Athena ที่ผลิตออกมาสู่ตลาด จะต้อง
พร้อมใช้งานได้ในทันที โดยความพร้อมในการใช้งานนี้ หมายถึงเมื่อผู้ใช้หยิบเครื่อง
มาใช้งาน แล้วยกหน้าจอขึ้น โน้ตบุ๊กจะต้องตื่นจากโหมดหลับได้อย่างรวดเร็ว โดย
ต้องพร้อมใช้งานได้ภายในเวลา 1 วินาที โดยรองรับฟีเจอร์ Modern Connected
Standby ของระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Lucid Sleep ของ ChromeOS
อย่างใดอย่างหนึง่ รวมถึงต้องมีความสามารถในการเข้าใช้งานเครื่อง โดยผ่านระบบ
Biometric ต่างๆ ซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นการใช้ระบบจดจำ�ใบหน้า หรือการสแกนลาย
นิ้วมือก็ ได้
ประสิทธิภาพและการตอบสนอง
คุณลักษณะสำ�คัญนี้เป็นข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนประกอบ
ฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊กโดยตรง โดยโน้ตบุ๊กที่เป็นไปตามข้อกำ�หนด Project Athena
ของอินเทลจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ซีพียู Core i5 กับ Core i7 พร้อมกับเทคโนโลยี
Intel Dynamic Tuning ทีอ่ นิ เทลพัฒนาออกมาเพื่อให้ระบบสามารถทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระดับการใช้พลังงานที่เหมาะสม ซึ่งนั่นหมายความว่าโน้ตบุ๊ก
Project Athena จะต้องใช้งานซีพยี ตู งั้ แต่เจนเนอเรชัน่ ที่ 8 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ดี
ก็ดเู หมือนว่าอินเทลจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารใช้ซพี ยี เู จนเนอเรชัน่ 10 ในชื่อรหัส Ice Lake เป็น
หลัก เนื่องจากภายใต้ขอ้ กำ�หนดของ Project Athena มีเรื่องของความสามารถทาง
ด้าน AI เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย รวมทัง้ การรองรับเทคโนโลยี Intel Dynamic Tuning
2.0 ของซีพยี ตู ระกูล Ice Lake ก็ ได้มกี ารนำ�ระบบ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์
การทำ�งานแล้ว
นอกจากการใช้ซพี ยูและเทคโนโลยี Intel Dynamic Tuning แล้ว โน้ตบุก๊
Project Athena ตามข้อกำ�หนดของอินเทลจะต้องมีหน่วยความจำ�อย่างน้อย 8GB
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คุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการที่อินเทลกำ�หนดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำ�หนดพื้นฐานในการผลิตโน้ตบุ๊กบางเบามาตรฐานใหม่ภายใต้ชื่อ Project Athena

ทำ�งานแบบ Dual Channel รวมทัง้ ต้องมีไดรฟ์โซลิดสเตทมาตรฐาน NVMe ความจุ
256GB ขึ้นไป ส่วนการใช้เทคโนโลยี Intel Optane ถูกกำ�หนดไว้เป็นออปชั่น ซึ่ง
ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กจะเลือกใช้หรือไม่ก็ ได้
อินเทลไม่ได้กำ�หนดความสามารถทางด้านกราฟิกของโน้ตบุ๊กไว้ ดังนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ทโี่ น้ตบุก๊ Project Athena จะถูกผลิตออกมาโดยมีการนำ�
ระบบกราฟิกแบบ Discrete มาใช้ด้วย แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อบังคับ
เกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ดังนั้นโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จึงน่าจะ
ใช้ความสามารถจากระบบกราฟิก Intel UHD หรือ Intel Iris ที่มี
อยู่ ในซีพยี เู ป็นหลัก และซีพยี ทู ี่ ใช้นนั้ ส่วนใหญ่กน็ า่ จะเป็นรุน่ รหัส
U-Series ที่ ใช้พลังงานต่ำ�ด้วย
ความอัจฉริยะ
โน้ตบุ๊กบางเบาที่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำ�หนด Project Athena ของ
อินเทลจะต้องมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Far Field Voice Service รวมทั้ง
ต้องรองรับการใช้งาน OpenVINO ที่เป็นชุดเครื่องมือของอินเทล และ WinML
(Windows Machine Learning) ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการทำ�งานในซีพยี เู จนเนอเรชัน่ ที่ 10
ที่ออกมาใหม่ โดยความสามารถข้อนี้อินเทลอ้างว่าจะช่วยทำ�ให้การประมวลผลทาง
ด้าน AI ของโน้ตบุ๊กมีศักยภาพดีขึ้นจากเดิมประมาณ 2.5 เท่า
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
ในขณะที่การเป็น Ultrabook กำ�หนดเงื่อนไขการใช้งานแบตเตอรี่ของ
โน้ตบุก๊ ไว้เพียงแค่ การใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานานอย่างน้อย 5 ชัว่ โมง แต่ส�ำ หรับ
โน้ตบุ๊ก Project Athena จะมีข้อกำ�หนดที่เข้มงวดกว่านั้นมาก เริ่มตั้งแต่ตัวเครื่อง
จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง หรือถ้า
เป็นการเล่นวิดีโอที่บันทึกอยู่ ในเครื่องก็จะต้องเล่นได้นานกว่า 16 ชั่วโมง รวมทั้ง
แบตเตอรีข่ องเครื่องก็ยงั จะต้องชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อแบตเตอรีห่ มด
แล้วทำ�การชาร์จใหม่ดว้ ยพอร์ต USB Type-C ภายในเวลา 30 นาที แบตเตอรีข่ อง
เครื่องจะต้องใช้งานได้ 4 ชั่วโมง
ความสามารถในการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้ Wi-Fi เป็นความสามารถทีพ่ บได้จากโน้ตบุก๊
ทุกเครื่องในปัจจุบัน แต่สำ�หรับโน้ตบุ๊ก Project Athena อินเทลได้กำ�หนดไว้ว่า
ต้องเป็น Wi-Fi 6 Gig+ เพื่อให้เ้ ชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดคี ณ
ุ ลักษณะนี้
ก็ ไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงว่า ต้องเป็นการใช้ควาสามารถจากคอนโทรลเลอร์
ของอินเทลเองหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ก็คือโน้ตบุ๊กจะต้องรองรับ Thunderbolt 3 และ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C ต่างๆ ได้ ส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบ Gigabit LTE นั้น อินเทลกำ�หนดให้เป็นส่วนประกอบเสริม ซึ่งนั่น
หมายความว่าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กจะออกแบบให้มีหรือไม่มีก็ ได้

ฟอร์มแฟคเตอร์
โดยพืน้ ฐานการออกแบบตัวเครื่องแล้ว โน้ตบุก๊ Project Athena ยังคง
เป็นโน้ตบุ๊กที่มีรูปลักษณ์บางเบาเหมือนกับ Ultrabook ทั่วไป และการผลิตออกสู่
ตลาดก็จะมีทงั้ แบบเครื่อง 2-in-1 และแบบ Clamshell ทัว่ ไป แต่มเี งื่อนไขว่า หน้าจอ
ของเครื่องจะต้องเป็นแบบทัชสกรีน ซึง่ มีขนาดได้ตงั้ แต่ 12 จนถึง 15.6 นิว้ และต้อง
เป็นแบบ Full HD หรือมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 พิกเซล รวมทั้ง
ต้องเป็นจอภาพที่มีขอบบางทั้งสามด้าน (ด้านบนและด้านข้าง) นอกจากนี้ส่วนของ
คีย์บอร์ดจะต้องมีไฟ Backlit ด้วย
ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับขนาดของตัวเครื่องนัน้ อินเทลไม่ได้ลงรายละเอียดไว้
ว่าตัวเครื่องจะต้องหนาเท่าใด เพียงแค่ระบุไว้วา่ ตัวเครื่องจะต้องมีลกั ษณะทีเ่ พรียวบาง
ซึง่ นัน่ ทำ�ให้เข้าใจได้วา่ ความหนาของตัวเครื่องโน้ตบุก๊ Project Athena น่าจะไม่ตา่ ง
ไปจาก Ultrabook ส่วนใหญ่ หรือไม่ก็อาจจะใช้ข้อกำ�หนดพื้นฐานเดียวกันเลย
คุณลักษณะสำ�คัญ 6 ประการข้างต้นนี้ เป็นกฎเกณฑ์ทอี่ นิ เทลกำ�หนดขึน้
เพื่อให้ผใู้ ช้มนั่ ใจได้วา่ โน้ตบุก๊ รูปลักษณ์บางเบาทีผ่ ลิตออกมาสามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อนทีผ่ ผู้ ลิตจะนำ�ตราสัญลักษณ์ Intel Engineered
for mobile performance ไปใช้สอื่ สารได้ โน้ตบุก๊ Project Athena แต่ละรุน่ ก็จะต้อง
ผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้งานจำ�นวน 18 รายการ โดยแบ่งเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำ�งาน 15 รายการ และทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่อีก 5 รายการ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ�ตามที่อินเทลกำ�หนดไว้จริงๆ

กลุ่มเป้าหมายของโน้ตบุ๊ก Project Athena

ข้อกำ�หนดต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก Project Athena ที่อินเทลตั้งขึ้นมานี้
ครอบคลุมการใช้งานทั้งกลุ่มโน้ตบุ๊กคอนซูมเมอร์ และโน้ตบุ๊กคอมเมอร์เชียลที่ ใช้
งานทางธุรกิจ และชัดเจนว่าโน้ตบุ๊กที่ผลิตออกมาตามข้อกำ�หนดต่างๆ ข้างต้นนั้น
ไม่ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารใช้เล่นเกมอย่างจริงจัง หรือผูท้ ตี่ อ้ งการพลังในการประมวลผล
ระดับสูงสุด แต่โน้ตบุก๊ Project Athena จะเป็นตัวเลือกทีเ่ หมาะกับผูท้ ตี่ อ้ งการโน้ตบุก๊
ที่มีรูปลักษณ์บางเบา สามารถพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยเครื่อง
สามารถตอบสนองการใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ที่ยาวนานเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำ�หนดทีเ่ ข้มงวดและมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ ก็ท�ำ ให้
โน้ตบุ๊ก Project Athena ที่ผลิตออกมาจำ�เป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ส่วน
ประกอบพอสมควร ดังนั้นมันจึงเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างมีราคา และมีความพรีเมี่ยม
พอสมควร โดยตอนนี้โน้ตบุก๊ Project Athena ทีผ่ า่ นการทดสอบจากอินเทลได้เริม่
ทยอยออกสูต่ ลาดบ้างแล้ว และในช่วงปลายปีนี้ รวมไปถึงปีหน้าก็นา่ จะเริม่ มีตวั เลือก
ที่หลากหลายมากขึ้น

SYNERGY GREEN CLUB

ไนโตรเจนไดออกไซด์
คูห่ ู ทีม่ าพร้อมกับฝุน่ PM
ปัญหาฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ “PM 2.5” ได้กลายมา
เป็นประเด็นทีส่ งั คมไทยกำ�ลังให้ความสนใจอย่างมาก หลังจากที่ ในช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา
เกิดวิกฤตคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศจนทำ�ให้
อากาศขมุกขมัว รบกวนการใช้ชีวิตของผู้คนและบั่นทอนสุขภาพ โดยมีค่าระดับ PM
2.5 ที่สูงจนทำ�ให้หลายฝ่ายวิตกกังวล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมากได้เริ่มตระหนัก และตื่นตัว
กับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะกับสุขภาพของเด็กๆ ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ที่จำ�เป็นต้องออกมาอยู่ภายนอกอาคารและสูดอากาศเข้าไป จนทำ�ให้หน้ากากอนามัย
N-95 และเครื่องฟอกอากาศที่มีจ�ำ หน่ายในเวลานั้นถึงกับขาดตลาด
อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับสังคมไทย
เพราะมันเริม่ มีการกล่าวถึงกันมากขึน้ ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาเท่านัน้ ประกอบกับข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 นั้น บางครั้งก็ยังมีความขัดแย้งกัน ทำ�ให้ประชาชน
เกิดความสับสน จนทำ�ให้หน่วยราชการและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต้องออกมา
ให้ความรู้และทำ�ความเข้าใจกับประชาชนใหม่ ถึงอันตรายและวิธีการป้องกันตนเองใน
เบือ้ งต้น จนกระทัง่ รัฐบาลได้ประกาศให้ ปัญหาฝุน่ PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
เมื่อฝุ่น PM 2.5 ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
มาตรการสำ�คัญที่ท้าทายศักยภาพของรัฐบาลในการจัดการมลพิษทางอากาศอย่าง
ยั่งยืนก็คือ จะลดมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดได้อย่างไร เพราะหนึ่งในบรรดามลพิษทาง
อากาศหลักนัน้ ก็คอื ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึง่ เป็นสารตัง้ ต้นตัวสำ�คัญของ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ผลกระทบจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซทีส่ ามารถเคลื่อนที่
ไปจากแหล่งกำ�เนิดได้เป็นระยะทางไกลกว่าร้อยกิโลเมตร โดยอาศัยการพัดพาของ
กระแสลม และสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขระดับ
โลกได้ เนื่องจากมันเป็นก๊าซที่ปะปนอยู่ ในชั้นบรรยากาศระดับภาคพื้นดิน เพราะทันที
ที่เราหายใจ ก๊าซทั้งสองนี้จะผ่านเข้าไปในร่างกายของเราด้วย
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนเป็นก๊าซทีเ่ ป็นอันตราย
กับสุขภาพของคนเรา โดยเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและสร้างความเสียหายให้
กับเนือ้ เยือ้ ของปอดหากร่างกายรับเข้าไปแบบเฉียบพลัน นอกจากนีย้ งั มีโอกาสทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดโรคเรื้อรัง หากร่างกายรับเข้าไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
การรับเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เข้าไปในระยะยาว สัมพันธ์กับอัตรา
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในสหภาพยุโรปมีจำ�นวนผู้เสีย
ชีวิตจากการรับเอาไนโตรเจนไดออกไซด์เข้าไปในร่างกายถึง 75,000 คนต่อปี  หรือ
แม้แต่ ในประเทศจีน ก็มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทยี่ นื ยันได้วา่ ผลจากการสัมผัสก๊าซ
อันตรายเหล่านี้ ได้ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
อย่างมีนัยสำ�คัญ

สารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นหนึง่ ในสารตัง้ ต้นหรือ Precursor ของฝุน่
PM 2.5 โดยเมื่อรวมตัวกับอนุภาคอื่นๆ ในอากาศจะมองเห็นเป็นก๊าซสีน้ำ�ตาลแดง
ซึ่งแหล่งที่มาสำ�คัญของก๊าซดังกล่าวนี้ก็คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ภายใต้ระดับ
อุณหภูมิสูง อย่างเช่นภายในกระบวนการสันดาป หรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
โรงไฟฟ้า และการเผาไหม้ตามบ้านเรือน โดยรถยนต์ถือเป็นตัวการที่ทำ�ให้เกิดก๊าซนี้
มากที่สุดถึงร้อยละ 55
สารประกอบหลักที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์จะมีทั้งไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งโดย
ทั่วไป สารมลพิษสองชนิดนี้เรียกรวมๆ กันว่า ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

2.5

ปัจจัยและแแหล่งกำ�หนดที่ทำ�ให้เกิดฝุ่น PM 2.5
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แผนที่แสดงแหล่งกำ�เนิดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ยระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2561 – 2562)

วงจรชีวิตของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

สัดส่วนของออกไซด์ของไนโตรเจน ณ จุดที่มีการปล่อยก๊าซออกมา
จะมีไนตริกออกไซด์ ในปริมาณทีม่ ากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีไนโตรเจนไดออกไซด์
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ แต่หลังจากนัน้ ประมาณ 2-3 ชัว่ โมงต่อมา ในบรรยากาศ
และการปรากฏตัวของสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) จะทำ�ให้ไนตริกออกไซด์
เปลี่ยนสภาพกลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ทันที
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สามารถเปลีย่ นแปลงตัวเองต่อได้ โดยรวมกับ
สารชนิดอื่นๆ ในบรรยากาศเป็นกรดไนตริก (Nitric Acid) ฝุน่ ละออง (Particulate
Matter) และสารโฟโตเคมีคอลออกซิแดนท์ทเี่ รียกว่า Peroxyacyl nitrates (PANs)
ซึ่งหากมีแสงอาทิตย์ ในประมาณที่มากพอ ไนโตรเจนไดออกไซด์ก็สามารถแปลงกลับ
เป็นไนตริกออกไซด์และเกิดโอโซน (O3) ที่เป็นมลพิษทางอากาศตามมาได้อีก
ดังนั้นด้วยเหตุที่ ไนโตรเจนไดออกไซด์มีศักยภาพสูงในการสร้างมลพิษ
ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Pollutants) จึงจำ�เป็นที่เราทุกคนจะต้องให้ความสำ�คัญ
โดยพยายามลดการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สถานการณ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศไทย

ปัญหามลพิษจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้
ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย และด้วยข้อมูลจาก TROPOMI (TROPOspheric
Monitoring Instrument) บนดาวเทียม Sentinel 5P ขององค์การอวกาศแห่ง
ยุโรป (The European Space Agency) ที่ ได้รับการเปิดเผยจากกรีนพีซ ก็ท�ำ ให้
เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า บริเวณทีม่ กี ารปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศไทย
ในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ มีที่ ใดบ้างทีป่ ระชาชนกำ�ลังประสบปัญหาและเผชิญหน้ากับคุณภาพ
อากาศที่เลวร้ายอยู่

วงจรชีวิตของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไนตริกออกไซด์ (NO) หลังจากที่ถูกปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ

ผลการวิเคราะห์และการแสดงตำ�แหน่งแหล่งกำ�เนิดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถจัดลำ�ดับตามปริมาณที่เกิดขึ้นได้
ดังนี้คือ
1.กรุงเทพฯ และปริมณฑล (การคมนาคม)
2.อำ�เภอแม่เมาะ จังหวัดลำ�ปาง (การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน)
3.อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ)
4.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ)
5.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (อุตสาหกรรม/โรงกลั่นน้ำ�มัน/การคมนาคม)
6.อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ)
7.อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ)
8.จังหวัดราชบุรี (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ)
9.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้/อิสเทอร์นซีบอร์ด (อุตสาหกรรม/การคมนาคม)
10.อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (การคมนาคม)
11.อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (การคมนาคม)
12.อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ)

ทางออกของสภาพอากาศที่ดีกว่าเดิม

จุดที่เป็นแหล่งกำ�เนิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพ
อากาศเลวร้ายลงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น จะสังเกตได้ว่าล้วนแต่เกี่ยวข้อง
กับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ โรงงานอุตสาหกรรมและระบบการคมนาคมที่ ไม่ยงั่ ยืน ซึง่ นัน่ หมายความว่า
หากต้องการลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศจากแหล่ง
กำ�เนิดเหล่านี้ จำ�เป็นจะต้องมี “การปฏิวตั พิ ลังงาน” โดยพึง่ พาการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
ให้น้อยลง นั่นคือการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน หรือไม่ก็ ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพึง่ ระบบการคมนาคมสาธารณะทีม่ คี วามยัง่ ยืน และใช้ยาน
ยนต์ส่วนตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กฏเกณฑ์ทอี่ อ่ นแอในการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษทีแ่ หล่งกำ�เนิด
สำ�หรับโรงไฟฟ้านั้นเป็นเหตุผลหลักประการสำ�คัญของการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ในจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำ�เนิด นอกเหนือจากการที่สาธารณะชนต้องเข้าถึงรายงาน
การวัดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทปี่ ลายปล่องแล้ว มีความจำ�เป็นเร่งด่วน
ในการทำ�ให้มาตรฐานการปล่อยมลพิษเข้มงวดมากขึ้น
ยานยนต์ที่ ใช้น�้ำ มันดีเซล จะปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่ายาน
ยนต์ที่ ใช้น้ำ�มันเบนซีน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ประเด็นที่ ใหญ่กว่านัน่ คือ เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน เพราะยานยนต์สว่ นตัวที่ ใช้น�้ำ มัน
ถือเป็นปัจจัยหลักของสาเหตุมลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีแผนจัดการใน
ระยะยาว  ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาเน้นระบบขนส่งมวลชนหรือระบบ
ร่วมเดินทางทีข่ บั เคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนทีย่ งั่ ยืน แต่จะทำ�ได้จริงตามนีห้ รือไม่
หรือทำ�ได้ขนาดไหน อยู่ที่การร่วมมือของคนไทยทุกคน
ข้อมูล: กรีนพีซ (https://www.greenpeace.or.th)
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ดูแลและใช้งานอย่างถูกวิธี
พรินเตอร์อิงค์เจ็ตก็ ไม่มีปัญหา
เครื่องพรินเตอร์องิ ค์เจ็ตเป็นอุปกรณ์ส�ำ หรับพิมพ์เอกสารทีม่ กี ารใช้งาน
อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน เพราะนอกเหนือไปจากผู้ใช้ตามบ้านแล้ว สำ�นักงานที่มี
ปริมาณการพิมพ์ไม่มากก็มกั เลือกใช้พรินเตอร์ประเภทนี้ เนื่องจากมันสามารถพิมพ์สีได้
และมีราคาไม่แพง แต่ทราบหรือไม่ว่าพรินเตอร์ประเภทนี้ ถ้าหากไม่เข้าใจธรรมชาติ
ของมันและใช้งานไม่ถกู วิธี มันก็ท�ำ ให้เราหงุดหงิดได้เสมอ หรือบางครัง้ ก็อาจถึงกับต้อง
ซื้อเครื่องพรินเตอร์ ใหม่เลย
แน่นอนว่าการใช้งานอย่างถูกวิธีนั้น เป็นกฏพื้นฐานสำ�คัญที่จะช่วยให้
สามารถใช้งานเครื่องพรินเตอร์ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่มันก็มีเคล็ดลับและวิธีการอื่นๆ
อีกมากมาย ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องให้นานขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ
เครื่องใหม่ หรือต้องส่งซ่อมก่อนเวลาอันควร ดังนัน้ ใครทีเ่ ครื่องพรินเตอร์องิ ค์เจ็ต
อยูห่ รือกำ�ลังจะซือ้ เครื่องใหม่ไม่วา่ จะเป็นระบบแทงค์หมึกหรือว่าใช้ตลับหมึก แนะนำ�ให้
ปฏิบัติดังนี้
1.อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ
ก่อนเริม่ ใช้งาน ควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจเครื่องพรินเตอร์ ให้ดกี อ่ น
โดยดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือการใช้งานที่มีมาให้ว่า  มีอะไรที่ต้องระวังบ้าง
และควรปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขัน้ ตอนการเปิดปิดเครื่อง และ
การใส่หรือถอดตลับหมึก (หรือการเติมหมึกในกรณีทเี่ ป็นระบบแทงค์) เพราะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานนั้น บางครั้งก็มาจากความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ของผู้ใช้เอง
2.สั่งพิมพ์อย่างสม่ำ�เสมอ
เนื่องจากพรินเตอร์อิงค์เจ็ตทำ�งาน โดยอาศัยการพ่นน้ำ�หมึก
ซึง่ ถ้าไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานานๆ มันจะทำ�ให้น�้ำ หมึกทีต่ กค้างอยูบ่ ริเวณ
ปลายท่อพ่นหมึกทีห่ วั พิมพ์ แห้ง และแข็งตัวจนเกิดการอุดตัน ทำ�ให้น�้ำ หมึกที่
อยูภ่ ายในพ่นออกมาไม่ได้ ดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งปัญหาดังกล่าวนี้ จึงควรใช้
งานเครื่องอย่างสม่�ำ เสมอ โดยอย่าปล่อยให้มรี ะยะเวลาที่ ไม่ได้ใช้งานนานเกิน
สองวัน แต่ถ้าไม่มีอะไรต้องพิมพ์จริงๆ อาจจะใช้วิธีการพิมพ์สีหน้าทดสอบ
วันละ 1 ครั้งก็ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำ�หมึกที่ตกค้างอยู่บริเวณปลายท่อพ่นหมึก
ถูกระบายออกมาอย่างต่อเนื่อง
3.อย่าล้างหัวพิมพ์โดยไม่จำ�เป็น
เมื่อหัวพิมพ์เริ่มเกิดการอุดตันจนทำ�ให้การพิมพ์มีปัญหา  เช่นสีไม่
ครบหรือขาดเป็นเส้น (อาจเป็นเพราะไม่ได้สั่งพิมพ์เป็นประจำ�) พรินเตอร์อิงค์เจ็ต
จะมีฟังก์ชันล้างหัวพิมพ์ที่ช่วยแก้ปัญหาการอุดตันของหัวพิมพ์ ได้ แต่ก็ ไม่ควรใช้
ฟังก์ชันนี้โดยไม่จำ�เป็น เพราะการล้างหัวพิมพ์บ่อยๆ ไม่ ใช่เรื่องดี เพราะนอกจากเป็น
การสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์โดยไม่จำ�เป็นแล้ว มันยังทำ�ให้ผ้าซับหมึกที่อยู่ ในเครื่องเต็ม
เร็วขึ้นด้วย
4.อย่าปล่อยให้หัวพิมพ์สกปรกเลอะเทอะ
เมื่อใช้เครื่องพรินเตอร์พมิ พ์งานบ่อยๆ บริเวณหัวพิมพ์มกั จะมีการเปรอะ
เปือ้ นน้�ำ หมึกส่วนเกินเสมอ ซึง่ หากปล่อยทิง้ ไว้เป็นเวลานานๆ หมึกพิมพ์ทเี่ ปรอะเปือ้ น
มากขึ้นเรื่อยๆ จะทำ�ให้การพิมพ์ของเครื่องเกิดการผิดเพี้ยนตามมาได้ ดังนั้นจึงควร
ตรวจดู และทำ�ความสะอาดเป็นระยะ โดยถอดตลับหมึกออกมาจากเครื่อง แล้วกำ�จัด
คราบหมึกที่เลอะอยู่ออกไปโดยใช้คอตตอนบัดส์เช็ดให้สะอาด (ห้ามใช้น้ำ�หรือสารเคมี
ใดๆ) จากนัน้ นำ�ตลับหมึกใส่กลับไว้ดงั เดิม โดยการถอดและใส่ตลับหมึกเข้าทีเ่ ดิมนี้ ขอให้
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด
5.ควรเปลี่ยนหมึกเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
เมื่อมีการเตือนว่าหมึกหมด ควรเปลีย่ นใหม่ทนั ที อย่าฝืนใช้ตอ่ เพราะแม้วา่
จะยังพอใช้สีอื่นพิมพ์งานต่อไปได้ แต่ความร้อนที่หัวพิมพ์ยังมีอยู่ ซึ่งหากฝืนใช้งาน
ต่อไป ความร้อนทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจทำ�ให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ หรือในกรณีทเี่ ป็นพรินเตอร์
ระบบแทงค์ก็ ไม่ควรใช้จนหมึกหมดเกลีย้ ง ควรมีเผื่อไว้ส�ำ หรับหล่อเลีย้ งหัวพิมพ์บา้ ง
เพราะหากไม่มขี องเหลวให้ดงึ ผ่านเข้าไปยังหัวพิมพ์แล้ว อาจจะทำ�ให้หวั พิมพ์ไม่สามารถ
ดึงหมึกกลับเข้าไปได้อีก
6.ทำ�ความสะอาดเครื่องและลูกกลิ้งเลื่อนกระดาษบ้าง
หมัน่ ทำ�ความสะอาดเครื่อง และระวังอย่าให้มสี งิ่ แปลกปลอมตกหล่นเข้าไป
ในเครื่อง (ถ้ามี ให้รีบนำ�ออกทันที) เพราะมันอาจจะทำ�ให้ระบบการพิมพ์ของเครื่องมี

ปัญหาได้ นอกจากนี้ควรทำ�ความสะอาดลูกกลิ้งเลื่อนกระดาษ โดยฉีดน้ำ�ยาทำ�ความ
สะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียลงบนกระดาษที่มีความหนาพอที่จะซับน้ำ�ได้ แล้ว
นำ�ไปป้อนเข้าเครื่องและเลื่อนมันออกมา  2-3 ครั้งแล้วจึงใช้กระดาษธรรมดาทำ�ซ้ำ�
อีกครัง้ เพื่อซับลูกกลิง้ เลื่อนกระดาษให้แห้ง ซึง่ เพียงเท่านีเ้ ศษหมึกและสิง่ สกปรกต่างๆ
ที่ติดอยู่ก็จะถูกกำ�จัดออกไป ทำ�ให้เครื่องป้อนกระดาษได้ราบรื่นขึ้น
7.หลีกเลียงการใช้กระดาษที่เสื่อมสภาพ
หากต้องใช้กระดาษ Reuse ให้แน่ ใจว่ากระดาษแผ่นนัน้ ยังอยู่ ในสภาพที่ ใช้
งานได้อยู่ รวมทัง้ อย่าให้มลี วดเย็บกระดาษตกค้างอยูบ่ นกระดาษเด็ดขาด และในระหว่าง
การใช้งานนั้น หากกระดาษเกิดการติดขัด ห้ามดึงหรือกระชาก ให้ปิดเครื่องแล้วดูว่า
ส่วนใดของเครื่องที่สามารถถอดออกได้ หรือเปิดเข้าไปหากระดาษที่ติดอยู่ได้สะดวก
ที่สุด แล้วจึงค่อยนำ�ออกในทิศทางที่มีอุปสรรค์หรือส่งผลกระทบกับส่วนประกอบ
ของเครื่องน้อยที่สุด

8.เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง
ขณะใช้งานควรวางเครื่องบนพืน้ ราบทีม่ คี วามแข็งแรงมัน่ คง และหากต้อง
เคลื่อนย้าย ก็ควรทำ�อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเครื่องพรินเตอร์ระบบแทงค์ระวังอย่า
ให้เอียงหรือตะแคงเด็ดขาด เพราะมันอาจทำ�ให้น้ำ�หมึกรั่วซึมออกมาจากแทงค์หรือ
ข้อต่อบางจุดของระบบลำ�เลียงได้ และควรตรวจสอบให้ดีด้วยว่า  เครื่องพรินเตอร์
อยู่ ในสภาพที่พร้อมจะทำ�การเคลื่อนย้ายแล้วจริงๆ
9.อัพเดตไดรเวอร์ตามเวลา
แม้วา่ การใช้งานพรินเตอร์จะไม่มปี ญ
ั หาจุกจิกกวนใจ แต่ถา้ มีการแจ้งเตือน
หรือพบว่ามีไดรเวอร์ และซอฟต์แวร์อัพเดตใหม่ๆ ก็ควรอัพเดตทันที เพราะไดรเวอร์
และซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆ มักจะถูกปรับปรุงให้ทำ�งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และในบางครั้ง
ก็ยังอาจจะมีฟีเจอร์ ใหม่เพิ่มเข้ามาให้ใช้งานอีก
10.ใช้แต่หมึกพิมพ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ�
แม้วา่ การใช้หมึกพิมพ์เลียนแบบจะเป็นทางเลือกทีป่ ระหยัดกว่า แต่ถา้ เป็นไป
ได้ควรใช้แต่หมึกพิมพ์ทผี่ ผู้ ลิตแนะนำ� เพราะหากหมึกพิมพ์เลียนแบบนัน้ ไม่ได้มาตรฐาน
หรือมีคณ
ุ ภาพต่�ำ มันอาจจะทำ�ให้หวั พิมพ์เกิดความเสียหายได้ อีกทัง้ มันยังอาจจะมีผล
กับการรับประกันเครื่องด้วย
การใช้งานอย่างถูกวิธี และการดูแลรักษาเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ตอย่าง
ถูกต้องนั้นไม่ ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแค่สละเวลาและใส่ ใจสักนิด รวมทั้งใช้งานอย่าง
ระมัดระวัง โดยปฏิบตั ติ ามคูม่ อื หรือคำ�แนะนำ�ของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด ซึง่ เพียงเท่านี้
การใช้งานเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ตของคุณก็ ไม่น่าจะมีปัญหา  และทำ�ให้คุณสามารถ
ใช้งานเครื่องได้อีกนาน

ฉบับที่ 123 • 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

35

แฟลชไบออสใหม่

การ์ด Radeon RX 5700 ก็แรงขึน้ อีก 7%
Radeon RX 5700 Series เป็นการ์ดแสดงผลตระกูล Navi ทีม่ ี ให้เลือก
ระหว่าง RX 5700 กับรุน่ RX 5700 XT ซึง่ ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างการ์ดสองรุน่ นี้
ก็คอื รุน่ RX 5700 XT จะประมวลผลโดยใช้ Steam Processors จำ�นวน 2,560 ตัว
ส่วน RX 5700 จะมีจ�ำ นวน 2,304 ตัว รวมทัง้ รุน่ RX 5700 XT จะทำ�งานด้วยความเร็วสูง
กว่ากันประมาณ 130-180MHz โดยความแตกต่างนีท้ �ำ ให้การ์ด Radeon RX 5700 XT
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการ์ด Radeon RX 5700 ประมาณ 5-12% ขึน้ อยูก่ บั เกมหรือ
โปรแกรมที่ ใช้ทดสอบ แต่กระนัน้ ไม่วา่ จะเป็นรุน่ รหัส XT หรือว่ารุน่ ปกติ ความแรงของ
ทั้งสองรุ่นก็ใช้เล่นเกมความละเอียด 1440p ได้แทบทุกเกม
แน่นอนว่าความแรงของการ์ด Radeon ทัง้ สองรุน่ นี้ ยังสามารถเพิม่ ได้อกี
ด้วยการโอเวอร์คล๊อก และทีม่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื ในกรณีของการ์ด Radeon RX 5700
รุน่ ปกตินนั้ หากแฟลชไบออสใหม่โดยใช้ไบออสของการ์ด Radeon RX 5700 XT มันจะ
ทำ�ให้การ์ดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกถึง 7 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องทำ�อะไรเพิ่มเติมเลย
และสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีกเ็ พียงแค่โปรแกรมแฟลชไบออสของเอเอ็มดี กับไบออสของการ์ด
Radeon RX 5700 XT ที่เข้ากันได้กับการ์ด Radeon RX 5700 ที่ ใช้อยู่เท่านั้น

ขั้นตอนการแฟลชไบออสการ์ด Radeon RX 5700

การแฟลชไบออสเพื่อทำ�ให้การ์ด Radeon RX 5700 มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นนี้ เป็นวิธีที่ทำ�ได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องทำ�อย่างรอบคอบ
เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ มันอาจจะทำ�ให้การ์ดใช้งานไม่ได้อกี เลย แต่ถา้ ใครมัน่ ใจ
ว่าทำ�ได้ และไม่กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1.ดาวน์โหลดโปรแกรมแฟลชไบออสของเอเอ็มดีที่มีชื่อว่า  AMD/ATI
ATIFlash จากเว็บไซต์ https://www.techpowerup.com
2.ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ ใช้งานอยู่ ให้หมด เพื่อให้แน่ ใจว่าในระหว่างการ
แฟลชไบออสจะไม่มีการทำ�งานของโปรแกรมใดๆ มาคอยรบกวน
3.แตกไฟล์ทด่ี าวน์โหลดมา แล้วเรียกใช้งานโปรแกรม amdvbflashWin.exe
4.ถ้าหากในเครื่องมีการใช้การ์ดจอในรูปแบบ CrossFire ให้ถอดการ์ดออก
โดยเหลือไว้แต่การ์ด Radeon RX 5700 ที่ต้องการแฟลชไบออสเพียงการ์ดเดียว
5.ก่อนเริม่ แฟลชไบออส ให้บนั ทึกไบออสเดิมของการ์ด Radeon RX 5700
เก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อน เพราะหากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถนำ�ไบออสนี้มาแฟลชคืนได้
6.เริม่ แฟลชไบออสการ์ด Radeon RX 5700 โดยคลิกทีป่ มุ่ Load Image
ในโปรแกรม AMD/ATI ATIFlash เพื่อเลือกไบออสของการ์ด Radeon RX 5700
XT ที่จะนำ�มาใช้ (ค้นหาไบออสที่เหมาะสม และดาวน์โหลดมาใช้งานกับการ์ดของคุณ
ได้ที่ https://www.techpowerup.com/vgabios) จากนั้นดำ�เนินการแฟลชไบออส
โดยคลิกที่ปุ่ม Program

โปรแกรมแฟลชไบออส
การ์ดจอของเอเอ็มดี
ซึ่งถ้ามีไบออสการ์ด
Radeon RX 5700
XT ที่เข้ากันได้ และ
คิดว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยง
กับการรับประกันหาก
การ์ดได้รับความเสีย
หาย ก็สามารถแฟลช
ลงในไบออสของการ์ด
Radeon RX 5700 ได้
ง่ายๆ เลย

การแฟลชไบออสการ์ด Radeon RX 5700 ใหม่
โดยใช้ไบออสการ์ด Radeon RX 5700 XT ไม่ได้
ทำ�ให้การ์ด Radeon RX 5700 มีจำ�นวน Steam
Processors มากขึ้น แต่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็น
ผลมาจากการทำ�งานด้วยความเร็วระดับเดียวกับ
การ์ด Radeon RX 5700 XT

7.เมื่อโปรแกรมแจ้งเตือนว่าแฟลชไบออสสำ�เร็จแล้ว ให้บูตเครื่องใหม่
ซึ่งไดรเวอร์ที่มีอยู่ ในเครื่องจะตรวจพบว่ามีการ์ดใหม่ และจะติดตั้งให้ใช้งานเองโดย
อัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงหลังการแฟลชไบออส

หลังจากที่แฟลชไบออสใหม่แล้ว หากตรวจสอบด้วยโปรแกรม GPU-Z
การ์ด Radeon RX 5700 ในเครื่องจะเปลีย่ นชื่อไปเป็น AMD Radeon RX 5700 XT
ตาม Revision C1 ของไบออส และทำ�งานด้วยความเร็วเดียวกับ Radeon RX 5700
XT ทุกอย่าง คือจากเดิมที่ GPU Clock มีความเร็ว 1,465MHz จะเปลี่ยนไปเป็น
1,605MHz และเร่งได้สูงสุด 1,905MHz จากเดิมที่เพิ่มได้ 1,725MHz และ
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ส่งผลให้ Pixel และ Texture Fillrate ของการ์ดเพิ่มสูงขึ้นเป็น
121.9GPixel/s และ 274.3GTexel/s ตามลำ�ดับด้วย
อย่างไรก็ตาม การแฟลชไบออสนีจ้ ะไม่มผี ลกับจำ�นวน Steam Processors
(การ์ดยังคงมีจำ�นวน 2,340 ตัวเท่าเดิม) ซึ่งนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของการ์ด
Radeon RX 5700 ทีแ่ ฟลชไบออสใหม่โดยใช้ไบออสของการ์ด Radeon RX 5700
XT นี้จึงยังไม่ดีเท่าการใช้การ์ด Radeon RX 5700 XT จริงๆ แต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้น
ก็ทำ�ให้การ์ดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นพอสมควร เพราะในกรณีที่ ไม่มีการปรับแต่งใดๆ
ความเร็วในการแสดงผลเมื่อเล่นเกมต่างๆ ด้วยความละเอียด 1080p และ 1440p
ก็เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง 7 เปอร์เซ็นต์
นอกเหนือไปจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว การแฟลชไบออสดังกล่าวนี้
ก็ท�ำ ให้การ์ด Radeon RX 5700 มีความร้อนสูงขึน้ ด้วย และจากเดิมทีเ่ คยมีอณ
ุ หภูมิ
สูงสุด 91 องศาเซลเซียส ก็อาจจะเพิม่ ขึน้ มาถึง 102 องศาเซลเซียสทีเดียว ดังนัน้ จึง
ต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง หรือถ้าเป็นไปได้ หากต้องการเล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
ก็ควรใช้งานในห้องปรับอากาศเท่านั้น
การแฟลชไบออสข้างต้นนี้ นอกจากจะทำ�ให้การ์ด Radeon RX 5700 ใช้
พลังงานสูงขึน้ และมีความร้อนมากกว่าเดิมแล้ว ให้เข้าใจด้วยว่าการปรับแต่งการทำ�งาน
โดยอาศัยการดัดแปลงลักษณะนี้ จะมีผลต่อการรับประกันสินค้าด้วย ดังนัน้ ต้องใช้งาน
อย่างระมัดระวัง เพราะหากการ์ดได้รบั ความเสียหาย และตรวจพบว่าเป็นผลมาจากการ
ปรับแต่งนี้ การ์ดจะถูกปฏิเสธการรับประกันทันที แต่ถา้ มัน่ ใจว่าคุม้ ค่าทีจ่ ะเสีย่ ง มันก็เป็น
วิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพทีน่ า่ สนใจทีเดียว จะมีความยากอยูบ่ า้ งก็เพียงแค่ ต้องหาไบออส
ของการ์ด Radeon RX 5700 XT ที่เข้ากันได้กับการ์ด Radeon RX 5700 เท่านั้น
แต่ถา้ จะให้งา่ ยแนะนำ�ให้ท�ำ กับการ์ด Radeon RX 5700 ทีอ่ อกแบบตามเอเอ็มดีดงั เช่น
ภาพด้านบนดีกว่า เนื่องจากพืน้ ฐานการออกแบบของการ์ดจะเป็นแบบเดียวกันทัง้ หมด
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freeRADIO

InShot

การฟังเพลงจากมือถือเป็นพฤติกรรมทางด้านความบันเทิงที่เราคุ้นเคย
กันดี และปัจจุบันนี้ก็มีแอปฯ หรือแหล่งเพลงให้เลือกมากมาย แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยน
บรรยกาศมาฟังวิทยุดบู า้ ง แอปฯ freeRADIO ก็เป็นตัวเลือกทีข่ อแนะนำ�ให้มตี ดิ เครื่อง
ไว้เลย เพราะนอกจากมันจะแอปฯ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีๆ แล้ว มันยัง
ไม่มีโฆษณาใดๆ คอยรบกวนด้วย
การใช้งานภายในแอปฯ นี้ค่อนข้างเรียบง่าย คือหลังจากที่ดาวน์โหลดมา
ติดตั้งในเครื่องแล้ว เมื่อเปิดแอปฯ ขึ้นมา เราสามารถเลือกรายการที่ต้องการฟังได้
ทันที ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นคลื่น FM และ AM รวมถึงสถานีที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยเวอร์ชันล่าสุดที่ ได้รับการอัพเดต ณ เวลานี้ (1.6.0) จะมีจำ�นวนรายการให้เลือก
ฟังทัง้ หมด 56 สถานี ดังนัน้ รายการวิทยุทสี่ �ำ คัญๆ หรือสถานทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี จึงน่า
จะมีอยู่ ในแอปฯ นี้ทั้งหมดแล้ว และที่ส�ำ คัญก็คือ นอกจากรายการวิทยุต่างๆ ที่อยู่ ใน
ประเทศไทยแล้ว ยังสามารถเลือกฟังวิทยุจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นลาว
กัมพูชา และมาเลเซีย รวมไปถึงประเทศที่อยู่ห่างไกลได้อีก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ จีน เกาหลี ใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น เพียงแต่สถานีที่มี ให้เลือกฟัง
อาจจะมีจำ�นวนไม่มากนัก
ข้อดีอย่างหนึ่งของการฟังวิทยุด้วยแอปฯ นี้ก็คือ รายการวิทยุต่างๆ
ได้ถูกกำ�หนดไว้ให้แล้ว ดังนั้นการฟังวิทยุด้วยแอปฯ นี้ จึงค่อนข้างมีความแน่นอน
หมดปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ และสถานีที่เป็นคลื่น AM/FM ก็ ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่น
แทรก หรือคลื่นไม่ตรง เสียงพูดหรือเสียงเพลงที่ ได้ยนิ ก็มคี วามชัดเจนตามมาตรฐาน
ของสถานี อีกทั้งยังสามารถรวบรวมรายการต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นรายการโปรดได้
โดยการกดถูกใจรายการนั้น ซึ่งเมื่อเลือกฟังเฉพาะรายการโปรดที่เลือกไว้ ก็จะไม่มี
รายการวิทยุอนื่ ๆ มาปะปนเลย แต่อย่างไรก็ดกี ารฟังวิทยุของแอปฯ นีก้ จ็ ะเลือกฟังได้
เฉพาะรายการหรือสถานีที่มี ให้เท่านั้น ไม่สามารถค้นหาคลื่น หรือเพิ่มเติมรายการ
อะไรได้อีก
การฟังวิทยุด้วยแอปฯ freeRADIO นี้ แม้ว่าในรายการแจ้งเตือนของ
เครื่องจะมีรายชื่อแอปฯ ปรากฎอยู่ แต่การสั่งเล่นหรือเลือกสถานีจะต้องทำ�ในแอปฯ
เท่านั้น แต่ก็ ไม่ ใช่ปัญหาเพราะมันเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย และแอปฯ นี้ก็สามารถฟัง
รายการวิทยุต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะปิดหน้าจอหรือไม่ก็ตาม

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบนั นีเ้ ราใช้มอื ถือถ่ายภาพ และวิดโี อกันแทบทุกวัน แต่
ไม่วา่ จะถ่ายออกมาอย่างไร ส่วนใหญ่กย็ งั ไม่ ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งการเสียทีเดียว หรือถ้าต้องการ
ให้มีความแปลกใหม่ ไม่ ใช่ภาพหรือวิดีโอแบบเดิมๆ ก็จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือสำ�หรับ
ตกแต่งแก้ไขด้วย ซึ่งแอปฯ InShot นี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากมันจะ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีๆ ทัง้ มือถือทีเ่ ป็นระบบแอนดรอยด์และ iOS แล้ว วิดโี อที่ ได้
ก็ยงั ไม่มลี ายน้�ำ มาคอยกวนใจด้วย เพียงแต่อาจจะต้องเสียเวลารับชมวิดโี อโฆษณาที่
อยู่ในแอปฯ สักหน่อย  ดงั นัน้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากจะมีตดิ เครื่องไว้ และขนาดของมัน
ก็ ไม่ได้สิ้นเปลืองเนื้อที่ ในเครื่องเลย
ความน่าสนใจของแอปฯ นี้ ไม่ได้มเี พียงแค่ วิดโี อที่ ได้ไม่มลี ายน้�ำ แต่มนั ยัง
เป็นแอปฯ สำ�หรับใช้ตดั ต่อวิดโี อและปรับแต่งรูปภาพทีม่ คี วามสามารถสูงพอตัว โดย
ผู้ใช้สามารถเลือกปรับแต่งให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และการใช้งาน
ฟังก์ชันต่างๆ ภายในแอปฯ ก็ ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก ดังนั้นจึงสามารถเรียนรู้และ
ทำ�ความเข้าใจกับมันได้ไม่ยาก
การประมวลผลต่างๆ ภายในแอปฯ ถือว่าทำ�ได้ค่อนข้างเร็ว โดยสามารถ
เลือกใช้อตั ราส่วนของวิดโี อได้มากถึง 10 รูปแบบ ครอบคลุมการใช้งานทัง้ YouTube
Instagram และ Tik Tok รวมทั้งแอปฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกใช้อัตราส่วนใด
ก็ ได้จากวิดีโอต้นฉบับ สามารถเลือกตัดส่วนของวิดีโอได้ด้วยด้วยฟังก์ชัน Trim &
Cut และไม่เพียงเลือกตัดได้เฉพาะส่วนต้นหรือส่วนท้ายของวิดโี อเท่านัน้ แต่ยงั สามารถ
ตัดเนือ้ หาตรงกลางวิดโี อออกไปได้ดว้ ย ในขณะทีก่ ารปรับแต่งภาพต่างๆ ก็มฟี ลิ เตอร์
ให้ใช้งานอย่างมากมาย ทัง้ แบบวินเทจและขาว-ดำ� ปรับโทนสีได้ ครอปภาพได้ เพิม่ เติม
ข้อความ สติ๊กเกอร์หรือว่าเสียงลงไปไว้ในวิดีโอได้ หรือจะใส่พื้นหลังให้กับวิดีโอก็
ทำ�ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แอปฯ นี้ทำ�ไม่ได้ก็มีเช่นกัน เช่นไม่สามารถนำ�วิดีโอ
มาวางซ้อนกัน และไฟล์เสียงก็นำ�มาซ้อนทับกันไม่ได้ รวมทั้งยังไม่มีฟังก์ชันสำ�หรับ
ปรับแต่งเสียงแบบมืออาชีพ แต่ปรับความดังของเสียงในวิดีโอและเสียงเพลงที่
เพิ่มเข้าไปได้ และวิดีโอก็ปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้สองเท่า ซึ่งเมื่อได้วิดีโอในแบบที่
ต้องการแล้ว ก็สามารถส่งออกไฟล์ได้ความละเอียดสูงสุดแบบ Full HD และจากนี้
ก็สามารถนำ�ไปแชร์ต่อได้เลย

ฟังวิทยุฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

Download Here

แอปฯ ตัดต่อดีๆ ที่ควรมีติดเครื่อง

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

รายละเอียดเกีี่ยวกับแอปฯ

ประเภท – เสียงและเพลง
ราคา – ฟรี
เวอร์ชันปัจจุบัน – 1.6.0 (แอนดรอยด์)
วันที่อัพเดต – 11 ตุลาคม 2019
ระบบปฏิบัติการ – แอนดรอยด์ 4.1
ประเภทเนื้อหา – 3+
ผู้ให้บริการ – OCT SOLUTION

ประเภท – วิดโี อและตกแต่งภาพ
ราคา – ฟรี (มีเสนอขายในแอปฯ)
เวอร์ชนั ปัจจุบนั – 1.625.261 (แอนดรอยด์)
วันทีอ่ พั เดต – 23 ตุลาคม 2019
ระบบปฏิบตั กิ าร – แอนดรอยด์ 4.3, iOS 10.0
ประเภทเนือ้ หา – 12+
ผู้ให้บริการ – InShot Inc.

Download Here
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เลือกแบบไหนดี?

Office 365 หรือว่า Office 2019
โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ของไมโครซอฟท์ ถือเป็น
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทีอ่ ยูค่ กู่ บั การทำ�งานของเรามาเป็นเวลานานแล้ว และผูใ้ ช้สว่ นใหญ่
ต่างก็รจู้ กั และคุน้ เคยกับโปรแกรมเหล่านีเ้ ป็นอย่างดี แต่เนื่องจากโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้
ไม่ ใช่ของฟรี ดังนั้นหากใครต้องการใช้งาน จึงต้องซื้อหามาใช้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมต่างๆ ข้างต้น รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ อย่างเช่น
Outlook เป็นซอฟต์แวร์ที่ ไมโครซอฟท์พฒ
ั นาออกมาสำ�หรับการใช้งานของผูใ้ ช้ทกุ
ระดับ ตัง้ แต่ผใู้ ช้ทวั่ ไปตามบ้าน ไปจนถึงการใช้งานของภาคธุรกิจและระดับองค์กร  โดย
รวมไว้เป็นชุดโปรแกรม Office ซึ่งปัจจุบันมี ให้เลือกใช้งานระหว่าง Office 2019
กับ Office 365 แต่ควรเลือกแบบไหน และมีตัวเลือกอะไรบ้าง สำ�หรับการมีไว้ใช้งาน
ส่วนตัวที่บ้าน รายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้ จะช่วยอธิบายให้คุณได้เข้าใจว่า ควรเลือก
ซื้ออะไรถึงจะคุ้มค่า และใช้งานได้ตามที่ต้องการจริงๆ

ความแตกต่างระหว่าง Office 365 กับ Office 2019

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Office 2019 กับ Office 365 ก็คือ
โปรแกรม Office 2019 จะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นการซือ้ ขาด โดยผูใ้ ช้จะเสียเงินซือ้ เพียงครัง้
เดียว โดยการใช้งานจะเป็นการติดตัง้ โปรแกรมต่างๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
(พีซีหรือแมคก็ ได้) ซึ่งโดยปกติจะมีโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint เป็น
ส่วนประกอบพืน้ ฐาน ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ทีเ่ หลือจะขึน้ อยูก่ บั รุน่ หรือ Edition ทีเ่ ลือก
ใช้งาน และเนื่องจากเป็นการซื้อขาดในครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อซื้อมาแล้วผู้ใช้จึงได้สิทธิ์
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเงินหรือค่าใช้
จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก
อย่างไรก็ดขี อ้ จำ�กัดประการสำ�คัญของการใช้งานโปรแกรม Office 2019
ก็คือ มันจะไม่มีบริการใดๆ ให้ใช้งานเพิ่มเติม เหมือนกับโปรแกรม Office 365 และ
โปรแกรมต่างๆ ก็จะไม่ได้รับการอัพเกรดความสามารถใหม่ๆ ซึ่งนั่นหมายความว่า
หากไมโครซอฟท์มีโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ออกมา ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งาน ก็จะต้อง
ซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สำ�หรับโปรแกรม Office 365 นั้นจะเป็นใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่าน
การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ โดยเสียค่าบริการเป็นรายปี ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยาก
ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงไปในเครื่อง อีกทั้งยังสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ทั้ง
เครื่องพีซี (รวมทั้งเครื่องแมค) แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนด้วย นอกจากนั้นโปรแกรม
ต่างๆ ที่มี ให้ใช้งานก็ค่อนข้างหลากหลาย คือมีทั้ง Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher และ Access (Publisher กับ Access มีเฉพาะ
พีซีเท่านั้น) รวมทั้งยังมี OneDrive ที่เป็นบริการเก็บข้อมูลขนาด 1TB ให้ใช้งานอีก
ข้อดีสำ�คัญของการใช้โปรแกรม Office 365 ก็คือ โปรแกรมต่างๆ ที่
มี ให้ใช้งานนั้นจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด และจะมีการอัพเดตให้โดยอัตโนมัติเมื่อพร้อม
ใช้งานเสมอ แต่เนื่องจากเป็นการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ดังนั้นเครื่องที่ ใช้จึงจำ�เป็น
ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย
กล่าวโดยสรุปก็คือ โปรแกรม Office 2019 นั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการ
ใช้งานระยะยาวแบบต่อเนื่อง โดยไม่ได้ให้ส�ำ คัญว่า โปรแกรมที่มี ให้ใช้นั้นจะได้รับการ
อัพเดตความสามารถใหม่ๆ หรือไม่ รวมไปถึงไม่อยากยุ่งยากกับการจ่ายเงินตาม
เวลา ส่วนใครทีต่ อ้ งการความหลากหลายในการใช้งาน และการใช้งานที่ ไม่ได้จ�ำ กัดอยู่
แต่เครื่องพีซี รวมทั้งต้องการใช้ความสามารถใหม่ๆ ตลอดเวลา โปรแกรม Office
365 จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า อีกทั้งมันยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ด้วย

ตัวเลือกสำ�หรับการใช้งานที่บ้าน

โปรแกรม Office 2019 และ Office 365 ที่มีจำ�หน่ายอยู่ ในเวลานี้จะมี
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 10 รุน่ ครอบคลุมการใช้งานของกลุม่ ผูใ้ ช้ทกุ รูปแบบ โดยแบ่งเป็น
โปรแกรม Office 2019 4 รุ่นและโปรแกรม Office 365 อีกกว่า 7 รุ่น แต่ส�ำ หรับ
การใช้งานตามบ้านของบุคคลทั่วไปนั้น โปรแกรม Office 365 จะมี ให้เลือกใช้งาน

ระหว่างรุ่น Home กับ Personal ส่วนโปรแกรม Office 2019 จะมีแต่รุ่น Home
& Student เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ภายในชุดโปรแกรม Office 365 Home กับ Personal จะมีโปรแกรม
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ Access ให้ใช้งาน
เหมือนกัน และต่างก็มีบริการ OneDrive กับ Skype ให้ใช้ทั้งสองรุ่น รายละเอียด
การใช้งานต่างๆ ก็เหมือนกันทุกอย่าง แต่จะต่างกันก็เพียงแค่ชุดโปรแกรม Office
365 Home จะใช้งานได้มากทีส่ ดุ   6 คน และแต่ละคนก็สามารถเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ
OneDrive ได้คนละ 1TB ด้วย ส่วนรุ่น Personal จะใช้งานได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ดีค่าบริการรายปีของการใช้ Office 365 Home ก็จะแพงกว่ารุ่น
Personal ประมาณ 700 บาท ซึ่งส่วนต่างของราคานี้ ผู้ใช้ต้องพิจารณาเองว่ามัน
คุ้มค่าหรือไม่
สำ�หรับโปรแกรม Office Home & Student 2019 ที่เป็นแบบซื้อขาด
ในครั้งเดียวในราคาประมาณ 4,390 บาทนั้น ภายในโปรแกรมจะมี ให้ใช้งานเฉพาะ
Word, Excel และ PowerPoint เท่านั้น และจะไม่มีบริการ OneDrive กับ Skype
ให้ใช้งานเหมือนกับโปรแกรม Office 365 ดังนัน้ ถ้าหากใครต้องการใช้งานอีเมล์ดว้ ย
โปรแกรม Outlook ด้วยก็จะต้องเปลีย่ นไปใช้โปรแกรม Office Home & Business
2019 ทีเ่ ป็นรุน่ สำ�หรับธุรกิจแทน แต่นนั่ หมายถึง ราคาของโปรแกรมทีซ่ อื้ ขาดในครัง้
เดียวนี้ก็จะแพงขึ้นอีกเกือบ 3 เท่าทีเดียว
โปรแกรม Office รุน่ ทีม่ วี างจำ�หน่ายในประเทศไทยนัน้ ไม่วา่ จะเป็น Office
2019 หรือว่า Office 365 หากต้องการความถูกต้องและความมั่นใจในการใช้งาน
แนะนำ�ให้เลือกซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำ�หน่ายที่รับสินค้ามาจากตัวแทนขายที่ ได้รับ
การแต่งตั้งจากไมโครซอฟท์เท่านั้น ส่วนจะเป็นโปรแกรมใดหรือรุ่นใด ก็อยู่ที่ความ
ต้องการในการใช้งานของแต่ละคน
สำ�หรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือเป็นครูอาจารย์ หากสถานศึกษาของท่าน
ได้รับการอนุญาตจากไมโครซอฟท์ ท่านสามารถใช้งานโปรแกรม Office 365 A1
ที่มีโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint  ได้ฟรี โดยเข้าไปตรวจสอบและอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/th-th/education
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GAMING ZONE

เทคนิคพื้นฐาน

สู่การเล่นเกม MOBA ระดับมือโปร

เกมประเภท Multiplayer Online Battle Arena หรือทีเ่ รามักจะเรียก
กันสั้นๆ แบบติดปากว่า “MOBA” ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวเกมที่ ได้รับความนิยม
อย่างมากในปัจจุบนั และในแวดวงกีฬา E-Sport ก็มกั จะมีการแข่งขันเกมประเภทนี้
อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น DOTA2 (Defense of the Ancient), RoV, LoL
(League of Legends), หรือว่า Hero of the Strom
อย่างไรก็ตาม การที่เป็นเกมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นเกม
เหล่านี้ ถึงขนาดทีว่ า่ เป็นผูช้ นะการแข่งขันก็ ไม่ ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ ไม่ ใช่เรื่องยาก หาก
จะพัฒนาตัวเองให้มีทักษะ และสามารถเล่นเกมประเภทนี้ ได้แบบผู้เล่นระดับมือโปร
ขอเพียงแค่มุ่งมั่น ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าเทคนิคพื้นฐานสำ�คัญ
ต่อไปนี้ก็คือสิ่งผู้เล่นเกม MOBA จะต้องรู้

เข้าใจกฎพื้นฐานของเกมที่เล่น

หลายๆ คนทีย่ งั ไม่เคยเล่น หรือเริม่ เล่นเกมประเภทนี้ ได้ไม่นาน อาจจะคิด
ว่าเกม MOBA ต่างๆ ที่เล่นกันอยู่ ในเวลานี้มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนๆ กัน คือ
การตีป้อมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงฐานใหญ่แล้วเป็นผู้ชนะ แต่จริงๆ แล้วมันก็ ไม่ได้
เป็นแบบนีก้ บั ทุกเกม เนื่องจากการเล่นของแต่ละเกมจะมุง่ เน้นวัตถุประสงค์ทตี่ า่ งกัน
ออกไป เช่นบางเกมอาจจะเน้นเรื่องของการเดินเกมของตัวละครต่างๆ ในขณะที่
บางเกมเน้นการเล่นทีเ่ ป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่กเ็ น้นเรื่องของการเอาชนะกันในทีม
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ เล่นเกม MOBA เกมใดๆ ก็ตาม จึงต้องทำ�ความเข้าใจกฎพืน้ ฐาน
ของเกมนั้นๆ ให้ดี เพราะหากไม่เข้าใจจะทำ�ให้วางแผนการเล่นไม่ถูกต้อง

ให้ดี เพราะมันมีผลกับการเลือกตัวละคร และการเล่นภายในเกม (โดยเฉพาะการเล่น
เป็นทีม) ยกตัวอย่างเช่นหากเกมเน้นการต่อสู้ ตัวละครทีท่ กั ษะรอบตัวหรือเอาชนะ
อีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วจะเป็นผู้ได้เปรียบ แต่ถ้าเป็นเกมที่เน้นการหาเงินเพื่อซื้อ
ไอเทม ตัวละครที่หาเงินได้เร็วก็จะดีกว่าตัวละครอื่นๆ เสมอ และเนื่องจาก META
ในเกม MOBA นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องศึกษา
เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ให้ดี

เข้าใจกลยุทธ์หรือแผนการเล่น

แม้จะไม่มีเทคนิคตายตัวว่า การเล่นเกม MOBA ควรใช้วิธีการโจมตี
หรือตัง้ รับแบบใด แต่ผเู้ ล่นควรเข้าใจว่าแผนการเล่นหรือกลยุทธ์ทพี่ บได้เป็นประจำ�
ในปัจจุบันนี้จะมีอยู่ 3 แบบคือ
1.แยกกันเข้าตีแล้วรวมตัวกันในภายหลัง โดยการเล่นแบบนีจ้ ะแบ่งแยก
กันไปตามเลน เพื่อทำ�ลายป้อมฝ่ายตรงข้ามให้เร็วทีส่ ดุ แล้วเมื่อเลนใดทำ�สำ�เร็จแล้ว
ให้มาช่วยเลนที่เหลือ แล้วรวมตัวกันโจมตีฝ่ายตรงข้ามต่อไป
2.รวมตัวบุกตั้งแต่ต้น เป็นวิธีการจู่โจมโดยอาศัยกำ�ลังทั้งหมดของ
ทีมโจมตี โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันระวังตัว
3.ป่วนฝ่ายตรงข้าม เพื่อหาจังหวะโจมตี
ทัง้ สามแบบนีม้ ขี อ้ ดีขอ้ เสียต่างกัน และจะได้ผลเพียงใดก็ขนึ้ อยูก่ บั การ
วางแผนและประสิทธิภาพการเล่นของทีมเป็นสำ�คัญ

รู้จักละครต่างๆ ของเกม

ลักษณะสำ�คัญประการหนึง่ ของเกม MOBA ทีเ่ ล่นกันอยู่ ในเวลานีก้ ค็ อื
ตัวละครต่างๆ ของเกมจะถูกบังคับโดยผูเ้ ล่น และผูเ้ ล่นแต่ละคนจะต้องร่วมมือกันเล่น
เป็นทีม ตามหน้าทีท่ ี่ ได้รบั มอบหมาย เพื่อจะได้รบั ชัยชนะ ดังนัน้ การทำ�ความรูจ้ กั ตัว
ละครต่างๆ ภายในเกมเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญมาก และเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีผ่ เู้ ล่นต้อง
รูว้ า่ ตัวละครนัน้ ๆ มีจดุ เด่นอย่างไร มีทกั ษะทีเ่ หมาะกับการเล่นตำ�แหน่งใดเป็นพิเศษ
เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะทำ�ให้ผเู้ ล่นภายในทีมวางแผนการเล่นได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ยัง
ช่วยให้เล่นได้ดแี ละรับมือฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าเป็นไปได้ ผูเ้ ล่น
ก็ควรพยายามลองเล่น โดยเป็นตัวละครต่างๆ ให้ครบทุกตัว เพื่อจะได้รวู้ า่ ตัวละคร
ใดของเกมที่จะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด

ฝึกใช้แผนที่ ให้ชำ�นาญ

เนื่องจากเกม MOBA จะเป็นการต่อสูก้ นั บนพืน้ ทีท่ คี่ อ่ นข้างกว้าง ดังนัน้
แต่ละเกมจึงอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้เล่นด้วยการมีแผนที่ ให้ผู้เล่นได้ดู และ
แผนที่ดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้เล่นสามารถวางแผนการ
เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจแผนที่ต่างๆ ใน
เกมว่ามีลกั ษณะอย่างไร หรือมีรายละเอียดอะไรบ้าง รวมทัง้ พยายามฝึกฝนการใช้
แผนที่ให้ช�ำ นาญ และดูให้เข้าใจว่าในแผนที่ ณ เวลานัน้ มีอะไรเกิดขึน้ บ้าง แล้วใช้ประโยชน์
ให้ได้มากที่สุด

ศึกษาและเล่นตาม META ที่เปลี่ยนแปลง

MEATA (Most effective technique available) หรือเทคนิคที่
มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ามารถทำ�ได้ในช่วงเวลานัน้ ๆ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นควรทำ�ความเข้าใจ

เทคนิคพืน้ ฐานข้างต้นนีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญกับการเล่นเกม MOBA
มาก จะขาดสิง่ หนึง่ สิง่ ใดไปไม่ได้ แต่เนื่องจากการเล่นเกม MOBA ก็เหมือนกับเกม
กีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นจะต้องหมั่นฝึกฝนทักษะการเล่นของตัวเองให้มีความ
ชำ�นาญ ดังนั้นจึงควรซ้อมเล่นเกมบ่อยๆ นอกจากนี้ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยว
กับเกมที่เล่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมไปถึงพยายามศึกษาเทคนิคการเล่น โดยดู
ตัวอย่างจากผู้เล่นระดับมือโปร แล้วนำ�มาประยุกต์ ใช้กับการเล่นของตัวเอง ซึ่ง
ทัง้ หมดนีถ้ า้ หากทำ�อย่างสม่�ำ เสมอ ผลงานการเล่นเกม MOBA ก็ดขี นึ้ อย่างแน่นอน
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สารพันปัญหาไอที ที่นี่มีค�ำ ตอบ
Q: เมาส์เกมมิง่ Logitech G603 ที่ใช้มกี ารรับประกัน 2 ปี แต่ ไม่แน่ใจว่าตอนนีเ้ หลือระยะเวลาการรับประกันอีกนานเท่าใด จึงเข้าไปตรวจสอบ
ที่หน้าเว็บไซต์ www.synnex.co.th โดยใช้ Serial Number ที่ระบุอยู่ที่ข้างกล่อง แต่ปรากฎว่าระบบกลับไม่พบข้อมูลใดๆ เลย
A: สำ�หรับสินค้าจำ�พวกเมาส์และคียบ์ อร์ดของ Logitech รวมไปถึงการ์ดหน่วยความจำ�กับแฟลชไดรฟ์ USB ต่างๆ ทีจ่ ดั จำ�หน่ายโดยบริษทั ซินเน็คฯ
หากต้องการทราบระยะเวลาการรับประกันทีเ่ หลืออยู่ สามารถตรวจสอบได้งา่ ยๆ โดยดูทวี่ นั นำ�เข้า ซึง่ จะมีรี ะบุอยูบ่ นฉลากทีอ่ ยูบ่ นกล่องบรรจุ แล้วเมื่อ
หักลบกับวันที่ ในปัจจุบัน ก็จะได้เป็นระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่โดยประมาณ
Q: เครื่องพรินเตอร์ Canon MP258 ที่ใช้มปี ญ
ั หากับการถ่ายเอกสาร เพราะไม่วา่ จะเป็นแบบสีหรือว่าขาวดำ� ภาพที่ ได้ออกมาจะมีลกั ษณะเป็น
เส้นเป็นช่วงๆ เราสามารถตัง้ ค่าคุณภาพให้ดกี ว่านี้ ได้หรือไม่ เพราะเวลาสัง่ พิมพ์โดยตัง้ ค่าให้มคี ณ
ุ ภาพสูงๆ ภาพที่ ได้ออกมาจะไม่มลี กั ษณะ
ของเส้นให้เห็นเลย
A: หากภาพทีพ่ มิ พ์ออกมามีลกั ษณะเป็นเส้น อาจจะต้องทำ�การล้างหัวพิมพ์แบบละเอียดดูกอ่ นว่าช่วยได้หรือไม่ ส่วนเรื่องการถ่ายเอกสารให้ได้คณ
ุ ภาพ
ที่ดีขึ้นนั้น เครื่องพรินเตอร์รุ่นนี้ ก่อนที่จะทำ�การถ่ายเอกสาร ให้กดปุ่มเลือกชนิดกระดาษ และให้ไฟสถานะเลื่อนไปที่ A4 Photo Paper จากปกติที่
อยู่ที่ A4 Plain Paper แล้วจึงค่อยกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มถ่ายเอกสาร
Q: ถ้าต้องใช้ Chrome พร้อมกับบราวเซอร์อนื่ ๆ โดยเปิดแท็บมากๆ และในระหว่างการทำ�งานก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพ เปิด YouTube ฟังเพลง
ไปด้วย การใช้งานแบบนี้ ระหว่าง Core i กับ Ryzen ซีพียูอะไรถึงจะเหมาะกว่ากัน
A: สำ�หรับการใช้งานลักษณะนี้ ภาระที่เกิดขึ้นกับซีพียูนั้นถือว่าอยู่ ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ� ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง Core i กับ Ryzen จึงแทบจะ
ไม่มีผลเลย แต่เพื่อให้ทำ�งานได้อย่างราบรื่น การเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ ข้างต้นนี้ก็ควรมีหน่วยความจำ�ที่มีความจุพอสมควร ซึ่งแนะนำ�ว่าไม่ควร
น้อยกว่า 16GB และถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้ไดรฟ์โซลิดสเตทด้วย
Q: โน้ตบุก๊ ทีเ่ ราใช้กนั ทุกวันนี้ ถ้าไม่มอี ปุ กรณ์เครื่องวัด เราสามารถตรวจสอบได้หรือไม่วา่ เครื่องกินไฟมากน้อยขนาดไหน และถ้าเปิดใช้งาน
โดยเสียบปลั๊กทุกวัน ต้องเสียค่าไปประมาณเดือนละกี่บาท
A: ถ้าต้องการทราบว่าโน้ตบุ๊กที่ ใช้อยู่กินไฟมากน้อยขนาดไหน จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือวัดค่าที่เรียกว่า Watt Meter แต่ถ้าไม่มีก็สามารถประมาณแบบ
คร่าวๆ ได้ โดยดูจากค่าพลังงาน Output ทีอ่ ะแดปเตอร์จา่ ยให้กบั เครื่องว่ากีว่ ตั ต์ (เป็นค่าสูงสุด หรือถ้าไม่บอกไว้ ก็ให้ใช้คา่ กระแสไฟคูณกับแรงดันไฟ
ที่จ่ายออกมา) แต่อย่างไรก็ดีเวลาใช้งานจริงๆ การใช้พลังงานของเครื่องจะต่ำ�กว่านี้ และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามระดับการโหลดที่เกิดขึ้น และ
ความสว่างของหน้าจอ รวมไปถึงการทำ�งานของส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งถ้าหากต้องการทราบค่าไฟ ก็สามารถคำ�นวณได้โดยนำ�ค่ากำ�ลังไฟดังกล่าวนั้น
หาร 1,000 แล้วคูณด้วยจำ�นวนชั่วโมงที่ ใช้งาน จากนั้นคูณด้วย 30 วันกับราคาค่าไฟต่อหน่วย อย่างเช่นถ้าอะแดปเตอร์ระบุว่า 65 วัตต์ ถ้าใช้งาน
โน้ตบุ๊กวันละ 8 ชั่วโมง โดยค่าไฟหน่วยละ 4 บาท ก็จะต้องเสียค่าไฟมากที่สุดประมาณเดือนละ 62.40 บาท
Q: ถ้าเลือกใช้ซพี ยี ู Ryzen 5 2400G และใช้แต่ระบบกราฟิกทีม่ อี ยู่ในตัวซีพยี อู ย่างเดียว เราสามารถต่อออกจอภาพ 2 จอพร้อมกันได้หรือไม่
และตอนนี้มีเมนบอร์ดรุ่นใดที่รองรับการใช้งานลักษณะนี้บ้าง
A: ระบบกราฟิกที่มาพร้อมกับซีพียู Ryzen 5 2400G นั้น สามารถใช้งานโดยต่อออกจอภาพ 2 จอได้อย่างไม่มีปัญหา และเมนบอร์ดซ็อกเก็ต
AM4 ก็รองรับการใช้งานแทบทุกรุ่น แต่ ในที่นี้ต้องดูด้วยว่า จอภาพที่ ใช้นั้นเชื่อมต่อแบบไหน แล้วจึงเลือกใช้เมนบอร์ดที่มีพอร์ตแบบเดียวกับจอ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจอหนึ่งต้องต่อโดยใช้พอร์ต DisplayPort ส่วนอีกจอหนึ่งเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ต HDMI เมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ที่จะใช้ก็
ต้องมีพอร์ตทั้งสองแบบนี้
Q: เพิ่งซื้อพรินเตอร์ Epson L3110 มาใช้ แต่เมื่อติดตั้งไดร์เวอร์แล้ว เวลาพิมพ์ภาพ เครื่องจะพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรต่างๆ ที่มี
ลักษณะเหมือนกับรหัส ปัญหานี้เกิดจากอะไร และจะแก้ไขเองได้หรือไม่
A: ปัญหานีน้ า่ จะเป็นการพิมพ์ออกมาเป็นภาษาขยะ ซึง่ เป็นไปได้วา่ พอร์ตของเครื่องพรินเตอร์ Epson L3110 อาจจะเกิดการชนกันกับเครื่องพรินเตอร์
เครื่องอื่นๆ ที่ ใช้อยู่ ดังนั้นให้ลองตรวจสอบ โดยเข้าไปที่ Printer Properties แล้วดูที่แท็บ Port ว่ามีชื่อเครื่องพรินเตอร์ทับซ้อนกันอยู่หลายรุ่น
หรือไม่ (ปัญหาเกิดจากตอนลงไดร์เวอร์ เสียบสาย USB ค้างไว้ที่เครื่องก่อน) ถ้าใช่ แนะนำ�ให้ลบไดร์เวอร์ออกแล้วติดตั้งใหม่ แต่ก่อนการติดตั้ง ให้
ปิดเครื่องแล้วถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมฯ ออกไปก่อน แล้วเมื่อการติดตั้งไดร์เวอร์บอกให้เสียบสาย USB เชื่อมต่อ จึงค่อยเสียบ
สายและเปิดเครื่องอีกครั้ง แต่ถ้าไม่ ใช่ คือไม่มีรายชื่อเครื่องพรินเตอร์ ใดๆ ปรากฏอยู่ ความผิดปกตินี้อาจจะมาจากสาย USB ที่ ใช้เชื่อมต่อก็ ได้
Q: ฮาร์ดดิสก์ WD Blue ความจุ 1TB มีเสียงดังแกร๊กๆ เป็นระยะๆ และเครื่องก็เหมือนจะกระตุกเป็นช่วงๆ อาการลักษณะนีถ้ า้ ฮาร์ดดิสก์
ยังอยู่ ในประกันสามารถนำ�ไปเคลมหรือไม่
A: ถ้าฮาร์ดดิสก์ยังสามารถใช้งานได้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อยู่ แนะนำ�ให้ทำ�การสำ�รองข้อมูลเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อน แล้วจึงค่อยนำ�ไปเคลม แต่
อย่างไรก็ดี ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ก่อนว่า ฮาร์ดดิสก์ท�ำ งานผิดปกติหรือมีชนิ้ ส่วนทีเ่ กิดการชำ�รุดเสียหายจริงๆ หรือไม่
เพราะเสียงที่เกิดขึ้น บางครั้งก็ ไม่ได้มาจากความเสียหายของตัวฮาร์ดดิสก์เอง

