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การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ กำ�ลังรอเราอยู่...
สวัสดีปีใหม่ครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน
และแล้วช่วงเวลา 365 วันของปี 2562 ก็ ได้ผ่านพ้นไป ซึ่ง
ต้องยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในปีที่ผ่านมา ได้ทำ�ให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น
สนุกขึ้น ทำ�อะไรได้เร็วขึ้นจริงๆ และเชื่อเหลือเกินว่า เทรนด์ลักษณะนี้
ก็จะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ เพียงแต่มันจะถูกขับเคลื่อน
ด้วยอะไรเท่านั้น
ในปี 2020 นี้ โดยส่วนตัวมั่นใจว่า เทคโนโลยีจากผู้ผลิต
รายต่างๆ ยังคงพาเรดออกสู่ตลาดให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่าง
ต่อเนื่องเหมือนปีก่อนๆ และต้องยอมรับว่าปีนี้ 5G กับ AI เป็น
เทคโนโลยีที่ถูกจับตามองมากจริงๆ เนื่องจากสองสิ่งนี้จะทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในวงกว้าง โดยเป็นเทคโนโลยีพนื้ ฐานทีค่ อยขับเคลื่อน
นวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาออกมา ไม่ว่าจะเพื่อปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพชีวิต หรือว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และถึงแม้ว่า 5G
กับเทคโนโลยีทางด้าน AI จะเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแล้ว แต่ปีนี้จะเป็นปี
ของสองเทคโนโลยีนอี้ ย่างแท้จริง และไม่ชา้ ก็เร็ว เราทุกคนจะต้องเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับมันอย่างแน่นอน
แต่ไม่ว่าโลกดิจิตอลที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน
หรือถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยากจะขอย้�ำ เตือนและฝาก
กันไว้กค็ อื ควรใช้เทคโนโลยทีม่ อี ยู่ ให้เกิดประโยชน์ทสี่ ดุ เหมาะสมในทาง
ทีถ่ กู ทีค่ วร มีความพอดี และใช้อย่างมีสติ ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือ

คุกคามสิทธิผู้อื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทุกคนใช้เทคโนโลยีอย่างมีความสุข
ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนๆ ก็ตาม
สำ�หรับ Synnextra ฉบับที่คุณผู้อ่านกำ�ลังอ่านอยู่นี้ อาจ
จะดูต่างไปจากฉบับก่อนๆ อยู่บ้าง แต่รับประกันได้ว่าเนื้อหาของมันยัง
คงเข้มข้นเหมือนกับฉบับที่ผ่านๆ มา และหากท่านใดต้องการอ่านย้อน
หลังหรือติดตาม ตอนนีน้ อกจากทีห่ น้าเว็บไซต์ www.synnex.co.th
และ Bookshelf ทั้งสามแห่งดังรายละเอียดด้านล่างแล้ว Synnextra
ในรูปแบบ E-Magazine ยังได้มกี ารรวบรวมและนำ�ไปไว้บนระบบคลาวด์
ของ FlipHTML5 แล้วเช่นกัน และมันก็เปิดอ่านได้อย่างสะดวกทัง้ จาก
หน้าจอมือถือและเครื่องพีซี ซึง่ ถ้าสนใจก็สแกน QR Code ทีอ่ ยูด่ า้ นบน
แล้วไปเปิดอ่านกันดู เชื่อว่ามันน่าจะอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้คุณ
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร และอัพเดตสาระไอทีจากเราได้สะดวกขึ้น
สุดท้ายนี้ สำ�หรับคุณผูอ้ า่ นทีก่ �ำ ลังใช้ศกั ราชนี้ เริม่ ต้นสิง่ ใหม่
ตัง้ เป้าหมายชีวติ ใหม่ ทดลองทำ�อะไรใหม่ๆ ฯลฯ ไม่วา่ สิง่ เหล่านัน้ จะเป็น
อะไร หากเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ทีมงาน Synnextra ก็ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้ประสบความสำ�เร็จดังสิ่งที่หวัง มีความสุข สนุกกับการใช้ชิวิต
ทุกท่าน แล้วพบกันเนือ้ หาดีๆ และเทคโนโลยีอพั เดตใหม่ ใน Synnextra
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NEWS & MOVEMENT

คุณสุธดิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ที่ 3 จากซ้าย), คุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฎิบตั กิ าร บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (กลาง),
คุณนาตาชา เกรย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารระหว่างประเทศ บริษทั ดีเจไอ จำ�กัด (DJI) (ที่ 2 จากซ้าย), ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ-์ ชูโต (ขวาสุด), ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ-์ ชูโต
(ที่ 2 จากขวา), คณชัย เบญจรงคกุล (ที่ 3 จากขวา), และ ภัททิยา วัชรอำ�นวย (ซ้ายสุด)

ดีเจไอ ร่วมกับ ซินเน็คฯ ชูนวัตกรรมสุดล้ำ� Mavic Mini
โดรนพับได้ขนาดเล็กที่เบาที่สุด 249 กรัม
บินง่าย ปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจบริการหลังการขาย
ด้วย Trusted By Synnex
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ผู้นำ�เข้าและจัด
จำ�หน่ายสินค้าเทคโนโลยีชนั้ นำ�ระดับโลก นำ�โดย สุธดิ า มงคลสุธี ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และ ทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฎิบตั กิ าร บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (กลาง) ร่วมกับ
ดีเจไอ (DJI) โดย นาตาชา เกรย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารระหว่างประเทศ
บริษทั ดีเจไอ จำ�กัด (DJI) (ที่ 2 จากซ้าย) ผูน้ �ำ ตัวจริงระดับโลกเรื่องโดรน
และเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ ชูนวัตกรรมสุดล้ำ�เปิดตัวโดรน
รุน่ ใหม่ลา่ สุด DJI Mavic Mini ภายใต้คอนเซ็ปต์ DJI Sense of fun
สัมผัสประสบการณ์ ใหม่สดุ ล้�ำ มิตใิ หม่แห่งความสนุกในการถ่ายภาพ และ
วิดโี อในรูปแบบไม่เหมือนใครกับไลฟ์สไตล์ทเี่ ป็นคุณ…Fly as you are
DJI Mavic Mini เป็นโดรนขนาดพกพา พับเก็บได้ และมีน้ำ�หนักเบา
เพียง 249 กรัม บินได้นานสูงสุดถึง 30 นาที มาพร้อมกล้องความ
ละเอียดสูง เหมาะกับผู้บินโดรนทุกระดับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และ
แอปพลิเคชัน DJI Fly ใหม่ลา่ สุด ทีจ่ ะเนรมิตภาพถ่ายและวิดโี อให้กลายเป็น
โปรดักชั่นคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างลงตัว ณ About Studio
เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมจำ�หน่ายแล้วทัว่ ประเทศ ราคารุน่ เดีย่ ว 12,500 บาท
และราคารุ่นคอมโบ 15,000 บาท รับประกัน 1 ปีเต็ม มั่นใจได้กับ
การบริการก่อน และหลังการขายครบวงจรกับสินค้าที่มีสัญลักษณ์
รับประกัน Trusted by Synnex สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.synnex.co.th, facebook/Synnexthailand หรือโทร
Synnex Care 1251 ◆
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นางสาวสุ ธิ ด า  มงคลสุ ธี (ขวา) ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน),
นางจีรภา คงสว่างวงศา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการ
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ อภาพเพื่ อ ธุ ร กิ จ องค์ ก ร บริ ษั ท
ไทยซั ม ซุ ง อิ เ ลคโทรนิ ค ส์ จำ � กั ด , นายเฉลิ ม พงษ์
ดรงค์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า บริษทั ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด,
นายกฤตภาส อนุสรณ์ศริ ศิ กั ดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ
บริษัท เดโค 2000 จำ�กัด

ซินเน็คฯ จับมือ ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
เปิดตัว The Wall Luxury เจาะตลาดกลุ่มไฮเอนด์
นางสาวสุธดิ า มงคลสุธี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำ�เข้า  และจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท พาร์ทเนอร์หลัก
ของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด ร่วมงานแถลงข่าวซัมซุง
เปิดตัว ‘เดอะวอลล์ ลักชัวรี่ (The Wall Luxury)’ จอภาพขนาดยักษ์
ระดับไฮเอนด์ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจอภาพระดับโลกไซส์ยักษ์ ที่มา
พร้อมกับขนาดหน้าจอเริ่มต้น 146 นิ้ว ความละเอียดระดับ 4K และ
สามารถปรับแต่งขนาดหน้าจอได้ตามต้องการ โดยมีความกว้างสูงสุด

ถึง 292 นิว้ พร้อมความละเอียดระดับ 8K ให้ภาพสวยคมชัด และเฉดสี
ที่บริสุทธิ์ผ่านแอลอีดีพิกเซลขนาดเล็กนับล้านด้วยเทคโนโลยี ไมโคร
แอลอีดี (MicroLED) และเทคโนโลยีภาพ HDR 10+ บนหน้าจอแบบ
อินฟินติ ี้ ไร้ขอบ พืน้ ผิวหน้าจอแบบเรียบเนียนไร้รอยต่อ หรูหราลงตัว
แนบเนียนเข้ากับทุกพืน้ ที่ ในบ้าน เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ีไลฟ์สไตล์ชนื่ ชอบ
โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับลักชัวรี่ ในไทย ณ The Residences at
Mandarin Oriental, Bangkok เมื่อเร็วๆ นี้ ◆

“ซินเน็ค” ร่วมกับ “เลอโนโว” เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ 3 รุน่
เจาะตลาดโค้งสุดท้ายของปี รับช่วงไฮซีซั่น
คุณทศพร นิษฐานนท์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฎิบตั กิ าร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท ถ่ายภาพร่วมกับ
คุณธเนศ อังคศิรสิ รรพ (ซ้าย) ผูจ้ ดั การทัว่ ไป เลอโนโว ประจำ�ภูมภิ าค
อินโดจีน ประกาศความร่วมมือเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ 3 รุน่ มาพร้อม
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในราคาทีเ่ ข้าถึงได้ ตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์การใช้งาน
ได้แก่ Lenovo Z6 Pro ในราคา 10,990 บาท, K10 Note ในราคา 
7,490 บาท และ A6 Note ในราคา 3,690 บาท รับประกัน 1 ปีเต็ม
พร้อมวางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ตัวแทนจำ�หน่าย
ซินเน็คฯ ทัว่ ประเทศ อาทิ JD Central , Lazada , Shopee  สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.synnex.co.th ,www.facebook.com/
Synnexthailand/ หรือ Synnex Care 1251 ◆
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3D Sonic Max

ขนาดใหญ่ สแกนสองนิ้วได้พร้อมกัน
การสแกนลายนิ้วมือด้วยเซ็นเซอร์ที่ ใช้เทคนิคการสะท้อน
คลื่นเสียงความถีส่ งู หรือ Ultrasonic เป็นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดทีถ่ กู นำ�มา
ใช้กับสมาร์ทโฟน ซึ่งข้อดีของเทคนิคดังกล่าวนี้ก็คือ เซ็นเซอร์ยัง
คงสามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้อง (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
เทคนิคการสแกนลายนิ้วมือแต่ละแบบเพิ่มเติมได้จาก Synnextra
ฉบับที่ 118) และเพื่อให้การสแกนลายนิว้ มือด้วยการใช้เซ็นเซอร์ประเภท
นี้สามารถใช้งานได้สะดวกขึน้ และมีความปลอดภัยสูงขึน้ Qualcomm
จึงได้พฒ
ั นาเซ็นเซอร์สแกนลายนิว้ มือแบบใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า 3D Sonic Max
ออกมา
เซ็นเซอร์สแกนลายนิว้ มือดังกล่าวนี้ ยังคงใช้เทคนิคการสะท้อน
คลื่นเสียงและเป็นแบบทีถ่ กู ติดตัง้ ไว้ใต้หน้าจอ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ
คือ เซ็นเซอร์สามารถอ่านลายนิว้ มือสองนิว้ พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน
โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 600 ตารางมิลลิเมตร (20x30 มิลลิเมตร)

Blue Light

หรือใหญ่กว่า
เซ็นเซอร์แบบเก่าที่มีขนาด 4x9 มิลลิเมตรเกือบ 17 เท่า
Qualcomm อ้างว่า 3D Sonic Max ทีพ่ ฒ
ั นาออกมาใหม่นี้
เป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิว้ มือแบบใต้จอทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และการอ่าน
ข้อมูลบน Thin-Film-Transistor (TFT) ก็ทำ�งานได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยมีโอกาสผิดพลาดเพียง 1 ในล้านเท่านั้น หรือเทียบได้กับระบบ
Face ID ของแอปเปิล และการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถสแกน
ลายนิ้วมือสองนิ้วได้พร้อมกัน ก็จะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และเพิ่ม
ความปลอดภัยให้สูงมากขึ้นไปอีก
ข้อมูล: https://www.qualcomm.com

Dark Theme

แสงที่ถูกกรองออกไป มีผลเสียกับร่างกาย

ตั้งเวลาใช้งานได้ เริ่มใช้ในแอนดรอยด์ 11

อันตรายของแสงสีฟา้ (Blue light) เป็นสิง่ ที่ ได้รบั การยืนยัน
แล้วว่า มีผลกระทบกับดวงตาและการพักผ่อนของร่างกายจริงๆ
ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงได้เริ่มตระหนักถึงผลกระทบและมักแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ปรับการแสดงผลหน้าจอให้ปล่อยแสงสีฟ้า
น้อยลง แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ กลับทำ�ให้แนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนไปด้วยการอ้างอิงผลจากการศึกษาวิจัยล่าสุด
ที่ระบุว่า การลดแสงสีฟ้าในลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งผลเสียต่อการ
พักผ่อนของร่างกายมากกว่าเนื่องจากความเคยชินกับแสงสีเหลือง
ตามธรรมชาติในเวลากลางวันจะทำ�ให้้สมองเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลานอน
ด็อกเตอร์ Tim Brown ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานวิจัยนี้ว่า คนทั่วไปในปัจจุบันมักจะเชื่อว่าแสงสีฟ้าบนหน้าจอนั้น
ส่งผลกระทบกับนาฬิกาชีวติ มากทีส่ ดุ แต่ ในความเป็นจริง แสงสีฟา้ จะมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้ ก ารเข้ า สู่ ช่ ว งเวลาค่ำ � คื น ของมนุ ษ ย์
ด้วยเหตุนมี้ นั จึงส่งผลกระทบน้อยกว่าแสงสีขาว หรือสีแสงเหลืองนวล
ที่มีความสว่างเท่าๆ กัน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงควรปรับการ
แสดงผลของหน้าจอเวลาใช้งานกลางคืนให้เป็นสีโทนเย็น ส่วนการใช้
ฟิลเตอร์กรองแสงสีฟา้ ให้หน้าจอแสดงผลทีเ่ ป็นสีโทนอุน่ ให้ใช้งานเฉพาะ
เวลากลางวันเท่านั้น

การแสดงผลแบบ Dark
Mode เป็นกระแสที่ ได้รบั การตอบรับ
อย่างกว้างขวาง ทั้งแอปฯ และระบบ
ปฏิบัติการ เนื่องจากการแสดงผล
ลักษณะนี้ จะทำ�ให้ผู้ใช้รู้สึกสบายตา
เวลาใช้งานเวลากลางคืน หรือเมื่ออยู่
ในที่มืด นอกจากนี้หากอุปกรณ์ ใช้
หน้าจอ OLED การแสดงผลแบบนี้
ก็ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ ได้อีก
แต่ดว้ ยลักษณะทีค่ อ่ นข้าง
มืดก็ท�ำ ให้ Dark Mode เป็นรูปแบบ
การแสดงผลที่ ไม่เหมาะกับการใช้งาน
เวลากลางวัน เนื่องจากมันทำ�ให้มอง
เห็นเนือ้ หาบนหน้าจอได้คอ่ นข้างยาก
จนต้ อ งปรั บ ความสว่ า งให้ สู ง ขึ้ น
หรือต้องปรับให้เป็นการแสดงผลตามปกติ ทำ�ให้เกิดความยุ่งยาก
ดังนั้นจึงได้มีการนำ�ฟีเจอร์ Dark Mode Scheduling ซึ่งผู้ใช้
สามารถกำ�หนดเวลาได้ออกมาให้ใช้งาน โดยทีมผู้พัฒนาแอนดรอยด์
ได้ยืนยันแล้วว่า ฟีเจอร์การตั้งเวลาเปิดปิด Dark Mode นี้จะออกมา
ให้ใช้กับแอนดรอยด์ 11 อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านีก้ ารตัง้ เวลาให้อปุ กรณ์แสดงผลแบบ Dark Mode
ได้เคยถูกนำ�มาใช้กับแอนดรยด์ 10 รุ่นทดสอบแล้ว แต่ถูกตัดออกไป
เนื่องจากมันส่งผลกระทบกับการใช้งาน โดยแอปฯ จะเริม่ ต้นการทำ�งาน
ใหม่ทนั ทีทกี่ ารแสดงผลในรูปแบบ Dark Mode ถูกใช้ เนื่อ้ งจากแอปฯ
ต้องขออนุญาตเข้าถึงตำ�แหน่งของเครื่องเพื่อคำ�นวณเวลาพระอาทิตย์
ขึน้ -ตก เพื่อทำ�การเปิดหรือปิดการแสดงโหมดกลางคืน และด้วยตำ�แหน่ง
ทีข่ าดความแม่นยำ�ก็ท�ำ ให้เวลาเปิดปิดไม่ตรงกับความจริง โดยเฉพาะการ
ใช้งานที่อยู่ ในบริเวณใกล้ขั้วโลก

ข้อมูล: https://www.manchester.ac.uk

ข้อมูล: https://9to5google.com  
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Intel Core i5
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ซีพียูเจนใหม่รองรับ Hyper-Threading
Hyper-Threading เป็นเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบ Logical ทีช่ ว่ ยทำ�ให้
ซีพยี มู ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ แต่ไม่วา่ อินเทล
จะมีเหตุผลอะไรก็ตาม ซีพียู Core i5
สำ�หรับเครื่องเดสก์ทอปที่ถูกผลิตออก
มาตัง้ แต่เจนเนอเรชัน่ ที่ 2 ก็ ไม่ได้มกี ารนำ�
เทคโนโลยนีม้ าใช้เลย ดังนัน้ จำ�นวนเทรด
ที่ซีพียูประมวลผลได้ในแต่ละช่วงเวลา หรือประสิทธิภาพของซีพียูจึง
ขึ้นอยู่กับจำ�นวนคอร์ของซีพียูเป็นหลัก ในขณะที่ซีพียู Core i7 และ
Core i3 (ยกเว้นเจนเนอเรชั่นที่ 9) มักจะมีการใช้เทคโนโลยี HyperThreading ด้วยเสมอ
อย่างไรก็ตามก็มขี อ้ มูลจากอินเทลทีย่ นื ยันได้วา่ ซีพยี ู Core i5
เจนเนอเรชั่นต่อไปกำ�ลังจะมีการใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดว่า ซีพียู Core i5 รุ่นตัวเลขต่างๆ ที่มีจำ�นวนแกนหลัก
6 แกนสามารถประมวลผลได้ 12 เทรดทุกรุ่น รวมทั้งซีพียู Core i7
และ Core i3 เจนเนอเรชั่นที่ 9 ที่ถูกตัดเทคโนโลยีนี้ออกไปก็จะกลับ
มารองรับเทคโนโลยี Hyper-Threading เหมือนกัน
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยออกมา ซีพยี ู Core i5 ทีร่ องรับเทคโนโลยี
Hyper-Threading นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซีพียูที่ ใช้ชื่อรหัสว่า
Comet Lake ที่ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีขนาด 14 นาโนเมตร ซึ่ง
คาดว่าอินเทลน่าจะเปิดตัวออกสู่ตลาดประมาณเดือนเมษายนนี้
ข้อมูล: https://www.intel.com

Windows 7

ถึงเวลาหยุดการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
หลังจากเปิดตัวออกมาตัง้ แต่ปี 2009 และได้รบั การตอบรับ
จากผู้ ใ ช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางว่ า เป็ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า ง
ยอดเยีย่ ม ตอนนี้ Windows 7 ก็ก�ำ ลังจะถึงเวลา End of Life ของตัวเอง
แล้ว โดยไมโครซอฟท์จะหยุดการสนับสนุนการใช้ระบบปฏิบัติการนี้
อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มกราคม 2020 นี้ ซึ่งนั่นหมายความว่า
ผู้ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ซึ่งตอนนี้มีจำ�นวนประมาณ
25 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รบั การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการอัพเดต
ใดๆ จากไมโครซอฟท์อีกแล้ว
อย่างไรก็ตาม หากยังมีความจำ�เป็นต้องใช้ตอ่ ไป ไม่วา่ จะด้วย
เหตุผลอะไรก็ตามแต่ ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ก็ยังใช้งานได้อยู่
เพียงแต่หลังจากวันที่ 14 มกราคมนีเ้ ป็นต้นไป ผูใ้ ช้จะต้องยอมรับความ
เสี่ยงต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะหากมีช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย
ที่อาจจะนำ�ไปสู่การถูกโจมตี หรือการโจรกรรมข้อมูลใดๆ เกิดขึ้น
ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย
จึงขอให้เปลีย่ นมาใช้ระบบปฏิบตั ใิ หม่อย่าง Windows 10 ทีม่ กี ารอัพเดต
อย่างสม่ำ�เสมอแทน
ข้อมูล: https://support.microsoft.com

Radeon RX 5500 XT

การ์ดจอที่คนเล่นเกม Full HD รอคอย

Google Cloud Print

หยุดให้บริการ สิ้นปี 2020 นี้
หลังจากที่ ให้บริการมาตัง้ แต่ปี 2010 ในทีส่ ดุ Google Cloud
Print ซึง่ เป็นบริการทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถพิมพ์เอกสารหรือข้อมูลต่างๆ
จากมือถือ ผ่านอินเทอร์เน็ตก็กำ�ลังจะถูกเลิกให้บริการ โดย Google
ได้ออกมาประกาศว่า บริการนี้จะเปิดให้ใช้งานจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2020 จากนัน้ จะถูกปิดตัวอย่างถาวร และได้แนะนำ�ว่า ในระหว่างนีห้ ากผูใ้ ช้
หรือองค์กรใดสัง่ พิมพ์โดยใช้บริการนีเ้ ป็นหลัก ก็ควรเริม่ วางแผนและ
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
การประกาศปิดบริการ Google Cloud Print นี้ Google ได้ให้
เหตุผลว่า ปัจจุบนั นีร้ ะบบปฏิบตั กิ าร Chrome OS ของตัวเองนัน้ ได้รบั
การพัฒนาให้มคี วามสามารถสูงขึน้ และรองรับการใช้งานพรินเตอร์รนุ่
ต่างๆ ที่ถูกผลิตออกมาได้ดีกว่าในอดีต ดังนั้นบริการนี้จึงไม่มีความ
จำ�เป็นอีกต่อไปแล้ว ประกอบกับเครื่องพรินเตอร์รุ่นต่างๆ ในปัจจุบัน
ก็มักจะสั่งพิมพ์จากมือถือได้โดยตรงเลย
ข้อมูล: https://support.google.com

ในทีส่ ดุ การ์ดจอ Radeon RX 5500 XT ของเอเอ็มดีจาก
ผูผ้ ลิตรายต่างๆ ก็ ได้มกี ารนำ�ออกวางจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการสำ�หรับ
การเล่นเกมความละเอียด Full HD โดยมีราคาประมาณ 6,000 บาทขึน้
ไป โดยการ์ด Radeon RX 5500 XT ยังคงเป็นการ์ดตระกูล Navi
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด 7 นาโนเมตร โดยมีหน่วยประมวลผล
สถาปัตยกรรม RDNA จำ�นวน 22 ชุดที่ทำ�งานด้วยความเร็วสูงสุด
1,845MHz เหมือนกับ RX 5500 ทีเ่ ปิดตัวออกมาก่อนหน้านีท้ กุ อย่าง
อย่างไรก็ตาม Radeon RX 5500 XT จะต่างไปจาก Radeon
RX 5500 เล็กน้อยคือ ขณะเล่นเกมจะมีความเร็วสูงกว่าประมาณ 47MHz
และหน่วยความจำ� GDDR6 แบบ 128 บิตที่ ใช้กับการ์ดก็จะมี ให้เลือก
ใช้งานระหว่างความจุ 4GB กับ 8GB โดยรุน่ ที่ ใช้หน่วยความจำ�ความจุ
8GB จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าประมาณ
12-24 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเทียบ
กับการ์ด GeForce GTX 1650
Super การ์ด Radeon RX
5500 XT ที่ ใช้หน่วยความจำ�
4GB ก็มีประสิทธิภาพดีกว่า
ได้ตั้งแต่ 4-30 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นอยู่กับเกมที่เล่น
ข้อมูล: http://amd.com
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เทรนด์เทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงในปี 2020
โลกดิจิตอลยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งปีที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ทำ�ให้การใช้ชีวิตและสิ่งต่างๆ
เปลีย่ นไปอย่างมากมาย ซึง่ ในปี 2020 นีก้ เ็ ช่นกัน เพียงแต่ยงั บอกไม่ได้วา่
โลกดิจติ อลจะเปลีย่ นไปอีกอย่างไร แต่ยนื ยันได้วา่ การเปลีย่ นแปลงหลายๆ
อย่างที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะต้องมีการใช้เทคโนโลยี ใดเทคโนโลยีหนึ่ง จาก
เทคโนโลยีเหล่านี้รวมอยู่ด้วยเสมอ

5G - ปฏิวัติการสื่อสารของโลก

ปีที่ผ่านมา 5G เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก และปี 2020 นี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างก็เชื่อและมีความเห็นตรงกันว่า มันจะเป็นปีของเทคโนโลยี
5G อย่างแท้จริง เนื่องจากบริษทั โทรคมนาคมชัน้ นำ�และผูผ้ ลิตอุปกรณ์ราย
ต่างๆ ได้เริม่ เตรียมการสำ�หรับการสื่อสารยุคใหม่นมี้ าเป็นระยะเวลาหนึง่ แล้ว
รวมทั้งประเทศไทยเอง กสทช. ก็มีแผนที่จะเปิดประมูลคลื่น 5G ในช่วง
ต้นปีนี้เช่นกัน
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ จะทำ�ให้การเชื่อมต่อ
ผ่านโครงข่ายไร้สายมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลทีส่ งู ถึง 20Gb/s และยัง
มีการตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว ในขณะที่ตัว
มันเองก็เป็นโครงข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้
(และอุปกรณ์) ได้มากกว่าเทคโนโลยีที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งการเติบโตของ
เทคโนโลยี 5G ในปีนี้ นอกจากจะเป็นแรงกระตุน้ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ตลาดอุปกรณ์
โมบายล์อย่างเช่นสมาร์ทโฟน และโน้ตบุ๊กเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ด้วยคุณสมบัติ Always Connect แล้ว มันยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญ
ของพัฒนาด้านต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะ รถยนต์ ไร้คนขับ
อุตสาหกรรมการผลิต และการใช้งานอุปกรณ์ IoT ทั้งปวง
อย่างไรก็ตามก็เป็นที่คาดว่า เทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในช่วง
แรกนีอ้ าจจะยังคงถูกใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเดิมไปก่อน และบอกไม่ได้วา่

มันจะทำ�ให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน แต่ยืนยันได้ว่า 5G
จะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่สำ�คัญของปี 2020 ที่ ไม่ว่าใครก็ ไม่สามารถ
เลี่ยงได้เลย

Wi-Fi 6 - เร็วขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารที่รวดเร็วในปี 2020 ไม่ ได้มี
แต่ 5G เท่านัน้ เพราะเทรนด์ของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในปีนกี้ จ็ ะถูกปรับเปลีย่ น
มาเป็น Wi-Fi 6 ที่มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วกว่าเดิมสามเท่า
ซึง่ หลังจากที่ ได้ถกู เริม่ ต้นใช้งานในปีทผี่ า่ นมา มาตรฐานใหม่นกี้ ็ ได้แสดงให้
เห็นแล้วว่า มันได้ท�ำ ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายภายใน
บ้าน และตามสำ�นักงานต่างๆ ทำ�ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ
ประโยชน์ทแี่ ท้จริงของ Wi-Fi 6 ทีเ่ ป็นหนึง่ ในเทรนด์ส�ำ คัญของ
การใช้เทคโนโลยี ในปี 2020 นั้น ไม่ได้มีแต่เรื่องความเร็ว แต่มาตรฐาน
Wi-Fi 6 ยังรองรับปริมาณการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นได้
อย่างไม่มปี ญ
ั หา อีกทัง้ ยังช่วยลดระดับการใช้พลังงานของอุปกรณ์ดว้ ย
และทีม่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื ความปลอดภัยทีถ่ กู ยกระดับขึน้ เป็น WPA3 ก็ชว่ ย
ทำ�ให้ เน็ตเวิร์กไร้สายมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม

AI - ความอัจริยะจะเรียนรู้ได้เอง

ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีทางด้าน AI ได้ถูกนำ�มาใช้อย่างแพร่หลาย
และถึงแม้วา่ มันจะถูกมองว่าเข้ามาแย่งงานมนุษย์ แต่มนั ก็ ได้ท�ำ ให้ การทำ�งาน
หลายๆ อย่างของเราทำ�ได้งา่ ยขึน้ และมีความสะดวกสบายอย่างที่ ไม่เคยเป็น
มาก่อน และในปี 2020 นี้ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่า AI จะยังคงเป็นเทคโนโลยี
ทีม่ คี วามสำ�คัญในการใช้ขบั เคลื่อนเทคโนโลยีตา่ งๆ นัน่ คือมันจะเป็นพืน้ ฐาน
ที่ถูกนำ�ไปรวมไว้กับอุปกรณ์และการทำ�งานลักษณะต่างๆ ตั้งแต่การคอย
ตอบคำ�ถาม ไปจนถึงการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้
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ความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ กับ AI ในปีนกี้ ค็ อื แทนทีจ่ ะเป็นการทำ�งานตามข้อมูล
และวิธีการที่ถูกกำ�หนดไว้ มันจะทำ�งานได้อย่างชาญฉลาด โดยมีการผสม
ผสานระบบ Machine Learning รวมเข้าไว้ด้วยเสมอ

Blockchain - ไม่หยุดอยู่แค่เงินดิจิตอล

แม้ว่ากระแสของ Cryptocurrency (สกุลเงินดิจิตอล) ในปีที่
ผ่านมาจะทำ�ให้เทคโนโลยี Blockchain เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก แต่
ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ฝ่ายต่างก็มองว่า มันจะมีบทบาทอย่าง
จริงจังกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมหลายๆ อย่างในปีนี้ และไม่ ได้จำ�กัด
อยูเ่ ฉพาะเรื่องการเงินหรือธนาคารเท่านัน้ แต่มนั จะเป็นเทคโนโลยีทถี่ กู นำ�ไป
ใช้งานด้านอื่นๆ อย่างแพร่หลายด้วย ทั้งระบบโลจิสติกส์ ยานยนต์ ความ
ปลอดภัย และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งตอนนี้บริษัทชั้น
นำ�ของโลกต่างก็กำ�ลังให้ความสำ�คัญกับการใช้เทคโนโลยีนี้

สิง่ ต่างๆ ดังที่ ได้กล่าวมา คือเทคโนโลยีทผี่ เู้ ชีย่ วชาญต่างๆ มอง
ว่าจะมีบทบาทอย่างมากกับการเปลีย่ นแปลงของโลกดิจติ อลในปี 2020 และ
ทีม่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื Gartner ซึง่ เป็นบริษทั วิจยั และให้ค�ำ ปรึกษาระดับชัน้ นำ�
ของโลก ได้วิเคราะห์และสรุปผลออกมาว่า แนวทางการใช้เทคโนโลยี
ในปี 2020 นั้น นอกจากจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว ลักษณะ
การนำ�ไปใช้ก็ยังแตกต่างไปจากปีก่อนๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
Gartner ได้วเิ คราะห์วา่ เป้าหมายของการใช้เทคโนโลยี ในปี 2020
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่คอื การใช้เพื่อพัฒนาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้งานของผูค้ นโดยตรง (People Centric) กับการใช้เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (Smart Space) ให้ดีขึ้น โดยในกรณีที่เป็น
การใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ ให้กับผู้คน จะมีลักษณะดังนี้คือ
1. มีความเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น (Hyperautomation)
โดยมีการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีทางด้าน AI ซอฟต์แวร์ และ
เครื่องมืออัติโนมัติ ยกอย่างเช่น Robot Process Automation หรือ
RPA ที่ทำ�งานโดยใช้หุ่นยนต์
2. ส่งมอบประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย (Multi-Experience)
โดยการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น จะต่อยอดไปยังส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องได้ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
3. เข้าถึงและใช้เทคโนโลยี ได้ง่ายขึ้น (Democratization)
โดยไม่จ�ำ เป็นต้องเรียนรูอ้ ะไรมากมายนัก ซึง่ ในทีน่ อี้ าจจะอยู่ ในรูปแบบของ
การทำ�ผ่านอินเทอร์เฟสที่ ไม่มีความซับซ้อน หรือใช้อัลกอริทึ่มที่มีความ
สามารถทางด้าน AI ก็ ได้
4. เพิ่มทักษะทางด้านความคิดและการตัดสินใจ (Human
Augmentation) โดยใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน หรือการนำ�เทคโนโลยี
มาเชื่อมโยงเข้ากับการทำ�งานของร่างกายมนุษย์
5. การใช้ขอ้ มูลมีความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ (Transparency
and Tractability) หมดกังวลเรื่องการให้ข้อมูลส่วนตัว
สำ�หรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในปี 2020 ตามที่ Gartner ได้วิเคราะห์ ไว้นั้น แม้ว่าเทคโนโลยี
หลายๆ อย่างจะเป็นแบบเดียวกับการใช้งานของผู้คน แต่ก็จะมีลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างออกไปคือ การทำ�งานต่างๆ จะพึง่ พาการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก
และจะเป็นระบบทีม่ กี ารกระจายตัวไปทุกๆ ที่ ไม่ได้รวมอยูท่ ี่ ใดทีห่ นึง่ เหมือน
อย่างในอดีต ในขณะทีอ่ ปุ กรณ์ IoT ต่างๆ ทีถ่ กู นำ�มาใช้กจ็ ะมีความสามารถ
สูงขึ้น เพราะนอกเหนือไปจากการตรวจจับและคอยรับข้อมูลต่างๆ แล้ว
งานบางอย่าง มันจะประมวลผลได้ด้วยตัวเองเลย โดยมีลักษณะของ
ความเป็น Edge Computing มากขึ้นเรื่อยๆ
ความสามารถจาก AI ก็เป็นสิ่งทีพ่ บได้จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานด้วยตัวเอง
หรือการที่สิ่งต่างๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ นอกจากนั้นยัง
เป็นเทคโนโลยีส�ำ คัญทีถ่ กู นำ�มาใช้สร้างความปลอดภัย และป้องกันภัยทาง
ไซเบอร์ด้วย รวมทั้งการนำ�เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ ใช้ ในปี
2020 ก็จะเห็นผลทางปฏิบัติมากขึ้น
...เทรนด์การใช้เทคโนโลยี ในปี 2020 จะทำ�ให้โลกดิจิตอล และ
การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดไหนยังเป็นสิ่งที่ ไม่มี ใครตอบได้
แต่มนั่ ใจว่า เทคโนโลยีตา่ งๆ ดังรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นสิง่ ทีก่ �ำ ลังรอเราอยู่
และทุกคนก็จะต้องเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้
อย่างแน่นอน
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ซินเน็คฯ ในปี 2020
กับความเชื่อมั่น
ทางด้านเทคโนโลยี

การปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยียงั คงเป็นสิง่ ทีม่ ี ให้เห็นเสมอ ซึง่ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ของ
ประเทศก็เช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2020 นี้ คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดกับ Synnextra ว่า
“ในปี 2020 บริษทั จะใช้ Theme ใหม่ทชี่ อื่ ว่า Synnex as a Service
เพราะบริษัทเป็นมากกว่า Distributor และสิ่งที่มีตอบโจทย์ได้ทุกความ
ต้องการไม่วา่ จะเป็น Vendor หรือว่า Dealer ทีเ่ ป็นคูค่ า้ ของบริษทั โดย
ความหมายของ Synnex as a Service ก็คอื การเป็นทุกบริการทีท่ กุ
คนมองหา อย่างเช่น Vendor ต้องการการกระจายสินค้า ดูแลการขาย
โซลูชนั่ และการทำ�ตลาด หรือในกรณีของ Dealer ก็จะเป็นเรื่องการจัด
ส่งสินค้าและการเงิน ซึง่ ความต้องการต่างๆ เหล่านีจ้ ะรวมอยู่ ในแนวทาง
ภายใต้ชื่อ Synnex as a Service ทั้งหมด”

เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง และที่ซินเน็คฯ โฟกัส

ในปี 2020 ซึ่งเป็นระยะที่สองของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครัง้ ที่ 4 มีเทคโนโลยีทคี่ วรจับตามองมากมายเช่น AI, IoT, Big Data,
AR/ VR, Automation, Cloud, และ Wearable Devices และการมา
ของเทคโนโลยี 5G ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนครั้งสำ�คัญของปี ที่จะทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ การบริการและ
แพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆ

“ในปีที่ผ่านมา เราพูดถึงเรื่อง IoT ค่อนข้างเยอะ และตอนนี้
ก็มีหลายๆ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีก่อน แต่ก็ ได้ถูกนำ�มาปรับใช้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI หรือว่า Automation ซึ่งแน่นอนว่า เทคโนโลยี
เหล่านี้จะยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนมองหา และโซลูชั่นที่ออกมาตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจต่างๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยในปีนี้
จะมีความหลากหลายในเชิง Vertical มากขึ้น และนอกเหนือไปจาก
เทคโนโลยีขา้ งต้นแล้ว เทคโนโลยี Automotive หลายๆ รูปแบบไม่วา่ จะ
เป็นรถยนต์ หรือว่าโดรน ปีนี้ก็จะมีความเข้มข้นและเป็นสิ่งที่ควรจับตา
มองเช่นกัน” คุณสุธิดากล่าว
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเติบโตของกลุ่มสินค้าใน
ตลาด IT & Mobile บวกกับรายงานเทรนด์ธุรกิจจากสถาบันวิจัย
ต่างๆ ทำ�ให้ซินเน็คฯ จำ�เป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการ
เป็น No.1 IT Distributor ของตัวเอง ด้วยการโฟกัสไปที่กลุ่มสินค้า
กลยุทธ์ที่มีจะการเติบโตสูง โดยมีการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
และบริการให้มากขึ้น
“เทคโนโลยีต่างๆ ที่กล่าวมา ต้องบอกว่า เราจะมีความเป็น
โซลูชั่นมากขึ้น และวันนี้ซินเน็คฯ ก็เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้ากว่า 60
แบรนด์ โดยเราจะนำ�แต่ละแบรนด์มารวมเข้าด้วยกันเป็นโซลูชนั่ ทีม่ คี วาม
หลากหลายในเชิง Vertical เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ
ต่างๆ ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ หรือแม้แต่การเกษตร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่เราโฟกัส
ในปี 2020 นั่นคือ การเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่าเดิม” คุณสุธิดากล่าว

การจัดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนในปี 2020 ของซินเน็คฯ

ปี 2020 นี้ตลาดสมาร์ทโฟนก็ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนปี
ที่ผ่านมา จากการแข่งขันของ C Brand แต่ตลาดในภาพรวมก็อาจจะ
เติบโตเพียงเล็กน้อย หรือค่อนข้างอยูต่ วั แต่หลังจากทีโ่ อเปอเรเตอร์มี
การประกาศใช้ 5G เชิงพาณิชย์ ในช่วงครึง่ ปีหลัง การแทนทีส่ มาร์ทโฟน
ใหม่ก็น่าจะทำ�ให้ตลาดคึกคักขึ้น ส่วนนวัตกรรมเด่นๆ ที่จะมาพร้อมกับ
สมาร์ทโฟนปี 2020 นอกจากการรองรับ 5G ก็คอื การใช้ฟอร์มแฟคเตอร์
ใหม่ๆ อย่างเช่นจอพับได้ และกล้องก็ยังเป็นส่วนประกอบสำ�คัญที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กับคำ�ถามที่ว่า นอกจากสมาร์ทโฟนแบรนด์ชั้นนำ�ของโลก
ที่คนรู้จักกันดีอย่างแอปเปิล Samsung และ Huawei ที่ซินเน็คฯ
จัดจำ�หน่ายอยู่ ในปัจจุบนั ในปี 2020 นี้ มีโอกาสทีเ่ ราจะได้เห็นสมาร์ทโฟน
แบรนด์ ใหม่ๆ ที่จัดจำ�หน่ายโดยซินเน็คฯ หรือไม่
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AI กับธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำ�วัน

Canalys คาดการณ์ว่า 5G จะทำ�ให้ตลาดสมาร์ทโฟนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากและตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2023 จะมีสมาร์ทโฟน 5G ถูกขายจำ�นวนมากถึง
1.9 พันล้านเครื่อง

คุณสุธิดากล่าวว่า “จริงๆ ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นสมาร์ทโฟน
แบรนด์ ใหม่ๆ จากซินเน็คฯ เหมือนกัน ซึ่งปีนี้ตลาดสมาร์ทโฟนก็น่าจะ
คึกคัก และสินค้าใหม่ๆ ก็จะยังคงมีออกมาให้เลือกอย่างมากมายแน่นอน
รวมทั้งการมาของ 5G ก็จะทำ�ให้มีสินค้าที่ออกมาตอบโจทย์มากขึ้น”

5G กับธุรกิจของซินเน็คฯ

5G ถือเป็นเทคโนโลยีไฮไลต์ของปี 2020 อีกเทคโนโลยีหนึง่
ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก และข้อดีของมันก็ ไม่ได้มีแต่ความเร็ว และการ
ตอบสนองการใช้งานทีร่ วดเร็วเท่านัน้ แต่มนั ยังรองรับอุปกรณ์ตา่ งๆ
ได้ไม่จ�ำ กัด ดังนัน้ มันจึงเป็นเทคโนโลยีทมี่ บี ทบาทกับทุกๆ อุตสาหกรรม
รวมทั้งการใช้งานในชีวิตประจำ�วันของผู้คน
“เทคโนโลยีนี้มีบทบาทกับธุรกิจของซินเน็คฯ แทบจะทุกๆ
กลุ่มสินค้าเลย ซึ่งกลุ่มที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ สมาร์ทโฟน
เพราะสินค้ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน้ีโดยตรง ซึ่งชัดเจนว่าเมื่อ
ถึงเวลานั้น ผู้ใช้จะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อให้รองรับการใช้งาน
รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ ที่จะออกมาในปี 2020 นี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี และต้องบอกว่าความเร็วของ 5G กับ 4G นัน้
แตกต่างกันมาก ดังนัน้ ระบบโซลูชนั่ ทีอ่ อกมาน่าจะทำ�ให้ภาคธุรกิจเติบโต
ได้แบบก้าวกระโดด” คุณสุธิดากล่าว

แนวโน้มตลาดเกมมิ่งในปี 2020

ซินเน็คฯ ได้เริม่ บุกตลาดเกมมิง่ อย่างจริงจังเมื่อช่วงปลายปี
2018 และในปีที่ผ่านมาก็สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 2 พันล้านบาท
แม้วา่ จะมีสถานการณ์ BitCoin และภาวะซีพยี ขู าดตลาด และถ้าหากมองที่
การเติบโตของสินค้าที่ ไม่ ได้รับผลกระทบจากสองปัจจัยนี้ ปีนี้สินค้า
กลุ่มเกมมิ่งอื่นๆ รวมไปถึงโน้ตบุ๊กมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตถึง 24
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดเกมมิ่งและกระแส
E-Sport ในประเทศไทย
คุณสุธดิ ากล่าวว่า “เราเห็นการเติบโตของตลาดเกมมิง่ ตัง้ แต่
ปี 2019 แล้ว และมันก็เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจมาก เพราะวันนีค้ นเราเล่นเกม
มากขึน้ และตอนนีก้ ารเล่นเกมก็ ได้ถกู บรรจุให้เป็นกีฬาประเภทหนึง่ แล้ว
ทำ�ให้แบรนด์ผผู้ ลิตต่างๆ มีการออกสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเล่นเกมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซี โน้ตบุ๊ก หรือแม้กระทั่ง
มือถือ ขณะเดียวกันวันนี้ผู้พัฒนาเกมก็พัฒนาเกมออกมาได้น่าสนใจ
ทำ�ให้ปี 2020 นี้ตลาดเกมมิ่งน่าจะคึกคักมากขึ้นอีก”

AI ยังคงเป็นเทคโนโลยีส�ำ คัญของนวัตกรรมต่างๆ ทีจ่ ะเกิด
ขึน้ ในปีนี้ เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้เราสามารถบริหารจัดการ
ได้สะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางด้านธุรกิจ หรือใช้งานในชีวิต
ประจำ�วันก็ตาม
“คนส่วนใหญ่อาจจะจะมองว่า AI เป็นเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ใหม่
แต่จริงๆ เทคโนโลยีนี้อยู่รอบตัวเรามาระยะหนึ่งแล้ว และเราก็ใช้ความ
สามารถจากมันโดยไม่รตู้ วั ไม่วา่ จะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าแชทบอท ที่
วันนี้ต้องบอกว่า มันสามารถโต้ตอบได้เหมือนกับคนจริงๆ ดังนั้นในปี
2020 นี้ AI จึงเป็นเทคโนโลยีทมี่ คี วามสำ�คัญ และโซลูชนั่ ต่างๆ ทีอ่ อกมา
ก็จะมี AI เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ” คุณสุธิดากล่าว
ซินเน็คฯ ได้มีการนำ�  AI และ Machine Learning มาใช้
ในการบริหารองค์กระยะหนึ่งแล้ว อย่างเช่นโซลูชั่นกล้องรักษาความ
ปลอดภัยที่ตอนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับภาพทั่วไปเหมือนเมื่อก่อน
กล้องสามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้วา่ บุคคลในภาพเป็นใคร อายุเท่าใด
ทีส่ �ำ คัญยังเรียนรูไ้ ด้อกี โดยคุณสุธดิ ากล่าวว่า “AI จะเป็นเทคโนโลยีที่
มีบทบาทกับธุรกิจมาก โดยโซลูชนั่ ทีเ่ ป็นระบบฮาร์ดแวร์ตา่ งๆ จะสามารถ
รวมซอฟต์แวร์และความสามารถทางด้าน AI เข้าไปได้ด้วย และด้วย
ความที่มันสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลต่างๆ โซลูชั่นที่พัฒนาออกมา
รองรับความต้องการของธุรกิจ ก็จะมีขีดความสามารถสูงขึ้น”

ภาพลักษณ์ ใหม่ของซินเน็คฯ ในปี 2020

เพื่อปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้น การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่มี
ความเหมาะสมกับองค์กรจึงมีความสำ�คัญมาก และในปี 2020 นี้ ซินเน็คฯ
ก็มีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
Trusted by Synnex ให้ครบวงจรมากขึน้ โดย Synnex as a Service
จะเป็นแนวทางที่ถูกใช้ตั้งแต่ปี 2020 นี้เป็นต้นไป
“Synnex as a Service จะทำ�ให้เรามีบริการที่ครอบคลุม
ทุกโซลูชั่น ตอบโจทย์ความต้องการได้ตั้งแต่ Vendor, Dealer
ไปจนถึงผู้บริโภค และระบบโลจิสติกส์ของซินเน็คฯ จะไม่หยุดอยู่
เพียงแค่การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า แต่เราจะเป็น Hub ด้านโลจิสติกส์
ที่สามารถดูแลสินค้าจาก Dealer ให้จัดส่งไปถึงมือผู้ใช้ได้เลย หรือ
หากเป็นเรื่องการเงิน เราก็จะมีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของ
ลูกค้าทั้งหมด และทุกๆ บริการที่มี ให้กับผู้บริโภค เรามองว่าบริการ
หลังการขายจะมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์ม เพราะเราจะไม่จำ�กัดตัวเอง
อยู่เพียงแค่ After Sale Service วันนี้เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศ
ที่ทุกท่านทราบดี และแพลตฟอร์มนี้ก็จะทำ�ให้การบริการของเราก้าวไป
อีกขั้น โดยมีแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้บริการต่างๆ
จากเราได้ไม่ว่าจะซ่อมเปลี่ยนที่เป็นบริการหลังการขาย หรือว่าการติด
ตัง้ ระบบ และภายในแอปพลิเคชันนี้ ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทีม่ โี ซลูชนั่ ครบ
วงจรจริงๆ” คุณสุธิดากล่าว
...การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้นเป็นสิ่งที่
กำ�ลังจะเกิดขึน้ ในปีนี้ และยืนยันได้วา่ ซินเน็คฯ จะยังคงเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย
สินค้าไอทีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้และธุรกิจต่างๆ ด้วย
โซลูชั่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสำ�คัญของปี 2020 อย่างแน่นอน และ
ที่สำ�คัญก็คือ ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป Synnex as a Service
จะทำ�ให้ซินเน็คฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าไอทีที่มีบริการที่ครอบคลุมทุก
โซลูชั่นจริงๆ
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1 iCUE 220T RGB

ติดตั้งอุปกรณ์ ได้ดี ปรับแต่งไฟ RGB ได้

เคสแบบ Mid Tower ขนาด 395x210x450 มิลลิเมตร
สำ�หรับติดตั้งอุปกรณ์เพื่อประกอบเป็นเครื่องพีซี โครงสร้างแข็งแรง
ด้วยการใช้วัสดุที่เป็นเหล็กกล้า ฝาปิดด้านข้างทำ�ด้วยกระจกเทมเปอร์
รองรับการติดตั้งเมนบอร์ดทั้งฟอร์มแฟคเตอร์ ATX, Micro-ATX
และ Mini-ITX และมีช่องสำ�หรับติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 และ 2.5 นิ้ว
อย่างละ 2 ช่อง ในขณะทีก่ ารป้องกันฝุน่ ละอองจะมีฟลิ เตอร์ทสี่ ามารถ
ถอดทำ�ความสะอาดได้ทั้งที่อยู่ด้านบน ด้านล่างและด้านหน้า
เคสจะมาพร้อมกับพัดลม SP120 RGB จำ�นวน 3 ตัวติดตัง้
อยู่ที่ด้านหน้า และรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมทั้งที่ด้านบนและด้านหลัง
รวมทัง้ การใช้งานกับชุดระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยทีด่ า้ นหน้า
เคสสามารถใช้หม้อน้ำ�ได้ถึงขนาด 360 มิลลิเมตร แต่ที่ด้านบนจะใช้ได้
ขนาดใหญ่สุด 240 มิลลิเมตร รองรับการติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลาย
ความยาวสูงสุด 180 มิลลิเมตร และมีชดุ ควบคุมทีช่ ว่ ยให้ปรับแต่งไฟ
RGB โดยใช้ซอฟต์แวร์ Corsair iCUE ติดตั้งให้มาด้วย
การรับประกัน: 2 ปี | ราคา 3,690 บาท
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ColorEdge CS2731

แสดงผลอย่างมีคุณภาพ สำ�หรับมืออาชีพ

จอภาพคุณภาพสูงสำ�หรับการใช้งานระดับมืออาชีพ โดย
แสดงเฉดสีได้อย่างแม่นยำ�ถึงระดับ 10 บิต และครอบคลุมการแสดงสี
Adobe RGB 99 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการใช้พาเนล IPS ขนาด 27 นิ้ว
ความละเอียด 2,560x1,440 พิกเซล ทีม่ มี มุ มองกว้าง ไล่เฉดสีได้อย่าง
ราบรื่น และมีระดับแกมม่าที่มีความสม่ำ�เสมอ โครงสร้างแข็งแรงและ
ออกแบบตามหลัก Ergonomic สามารถปรับความสูงและหมุนหน้าจอ
เป็นแนวตั้งได้ มาพร้อมความสามารถในการคาริเบรต และสามารถฝัง
โปรโฟล์สเี ข้ากับจอโดยผ่านซอฟต์แวร์ Color Navigator 7 ได้ รองรับ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพทั้ง DVI-D, HDMI และ DisplayPort
รวมทั้งยังมี USB Hub ในตัวและรองรับการเชื่อมต่อด้วย USB
Type-C ทีช่ ว่ ยให้เชื่อมต่อใช้งานกับโน้ตบุก๊ ได้อย่างสะดวก โดยใช้สาย
สัญญาณเพียงเส้นเดียวรับสัญญาณภาพและชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก
ไปพร้อมๆ กันด้วยกำ�ลังไฟ 60 วัตต์ นอกจากนี้การแสดงผลโดยใช้
โหมดสีแบบต่างๆ ก็สามารถเลือกได้จากเมนูของจอภาพได้โดยตรง
การรับประกัน: 5 ปี (Onsite Service) | ราคา 65,500 บาท
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Extreme PRO Portable SSD

พกพาอย่างมั่นใจ อ่านเขียนข้อมูลได้รวดเร็ว

ฮาร์ดไดรฟ์ประสิทธิภาพสูง สำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับ
ไดรฟ์โซลิดสเตทและรองรับการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล NVMe
ที่ช่วยทำ�ให้อ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยการเชื่อมต่อด้วย
พอร์ต USB 3.1 Gen 2 ของไดรฟ์สามารถเลือกใช้งานกับเครื่องได้
ทัง้ แบบ Type-C และ Type-A โดยมีความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุด
1,050MB/s
นอกจากอ่านข้อมูลได้อย่างยอดเยีย่ มและการทำ�งานทีร่ าบรื่น
ไดรฟ์ยังได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูงเป็นพิเศษด้วยการใช้
วัสดุทเี่ ป็นโลหะน้�ำ หนักเบา ปลอดภัยจากการทำ�ตกหล่นหรือถูกกระแทก
นอกจากนี้ ไดรฟ์ยงั สามารถกันฝน กันน้�ำ กระเซ็นและฝุน่ ละอองต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานความทนทานระดับ IP55 ดังนั้นจึงสามารถ
พกพาไปใช้งานในทีต่ า่ งๆ ได้อย่างมัน่ ใจ อีกทัง้ ยังสะดวกสบายด้วยขนาด
ที่เล็กกะทัดรัด และมีน้ำ�หนักเบา สามารถจับถือก็ ได้ถนัดและกระชับมือ
ด้วยการใช้วัสดุผิวนอกที่หุ้มด้วยยางซิลิโคน
การรับประกัน: 5 ปี | 500GB ราคา 4,590 บาท
		
1TB ราคา 7,590 บาท
		
2TB ราคา 12,900 บาท

4 Freebuds 3

มิติใหม่ ของการฟังเพลงแบบไร้สาย

หูฟงั ไร้สายทรง Earbuds ทีส่ ามารถสวมใส่ได้อย่างสะดวก
สบายด้วยการออกแบบตามสรีระศาสตร์ ไม่หลุดง่าย มาพร้อมระบบ
ตัดเสียงรบกวนที่ช่วยให้สามารถฟังเพลงได้ชัดเจน ด้วยพลังเสียงที่
มีความหนักแน่นผ่านไดรเวอร์ขนาด 14.2 มิลลิเมตร ตอบสนองย่าน
ความถี่ต่างๆ ได้อย่างเที่ยงตรง ไร้การหน่วงและมีเสถียรภาพด้วย
การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.1 ควบคุมการทำ�งานด้วยชิป Huawei
Kirin A1 พร้อมไมโครโฟนทีท่ �ำ งานร่วมกับ Bone Sensor ซึง่ ช่วยให้
สามารถสนทนาได้อย่างชัดเจน แต่ละข้างมีแบตเตอรีข่ นาด 30mAh ซึง่
เมื่อชาร์จจนเต็มสามารถใช้งานได้นาน 4 ชั่วโมง และสามารถชาร์จด้วย
เคสที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายและการชาร์จผ่าน USB Type-C ได้
อีก 4 รอบ ควบคุมการทำ�งานได้ง่ายด้วยการแตะสองครั้งที่หูฟัง และ
สามารถตัง้ ค่าการใช้งานอื่นๆ เพิม่ เติมได้จากแอปฯ โดยรองรับการใช้งาน
ทั้งระบบแอนดรอยด์และ iOS
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 4,990 บาท
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5 Y9s

จอใหญ่ ไร้ติ่ง ถ่ายรูปสวยด้วย 3 กล้อง

สมาร์ทโฟน Y Series รุน่ ใหม่ลา่ สุดที่ ได้รบั การอัพเกรดให้มี
ความสามารถในการใช้งานสูงขึ้น โดยมีหน้าจอแบบ Ultra FullView
ความละเอียด FHD+ ขนาดใหญ่ถงึ 6.59 นิว้ ซึง่ สามารถถ่ายทอดสีสนั
ได้เป็นธรรมชาติและไม่มี Notch รบกวนสายตา ตัวเครื่องจับถือ
ได้สะดวกด้วยรูปลักษณ์แบบ 3D Curve ที่ด้านข้าง พื้นผิวใช้วัสดุที่มี
ความแวววาว มาพร้อมกล้องหลังจำ�นวน 3 ตัวที่ประกอบด้วย
กล้องหลักความละเอียด 48 ล้านพิกเซลที่ ใช้เลนส์ f/1.8 กล้องมุม
กว้าง 120 องศาความละเอียด 8 ล้านพิกเซล และกล้องวัดระยะความลึก
ทีช่ ว่ ยให้ถา่ ยภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างเป็นธรรมชาติ และโฟกัส
วัตถุได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันการถ่ายภาพครบครันและทำ�งานอย่าง
ยอดเยีย่ มด้วยระบ AI ส่วนกล้องหน้าเป็นแบบ Pop-up ถ่ายภาพเซลฟี่
ผ่านเลนส์ f/2.2 ได้ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
ตัวเครื่องจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ตอบสนองอย่าง
รวดเร็วที่ด้านข้าง รองรับการทำ�งานต่างๆ ด้วยชิปเซ็ต Kirin 710F
โดยมี RAM 6GB และมีหน่วยความจำ�ในเครื่อง 128GB เพิ่มการ์ด
micro SD ได้ 512GB รองรับการเชื่อมต่อ 4G, Wi-Fi  2.4GHz,
Bluetooth 4.2 และ USB Type-C ใช้ซิมแบบ Nano และใช้งานแบบ
Dual SIM ได้ มาพร้อมระบบ EMUI 9.1 ที่ ใช้พนื้ ฐานจาก Android 9
Pie แบตเตอรี่ความจุ 4,000mAh ของเครื่องสามารถเล่นวิดีโอแบบ
ต่อเนื่องได้นาน 9 ชั่วโมง
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 7,990 บาท
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XENON-X-1000VA/630W

สำ�รองไฟอย่างมั่นใจ ใช้งานปลอดภัยกว่า

เครื่องสำ�รองไฟระบบ Line Interactive ขนาด 1000VA
/630W ทีท่ �ำ งานได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยภายในวงจรการทำ�งานออกแบบ
ให้มี Stabilizer คอยทำ�หน้าที่คอยปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ เหมาะกับการใช้งานตามบ้านหรือสถานที่ที่มีความผันผวน
ของไฟฟ้ามากๆ สามารถป้องกันอันตรายต่างๆ ให้อุปกรณ์ที่ ใช้งานได้
เป็นอย่างดี ทัง้ จากปัญหาไฟกระชาก ไฟตกและไฟเกิน หรือเมื่อเกิดไฟดับ
ก็สามารถสำ�รองไฟให้ใช้งานได้ตอ่ ได้อกี ประมาณ 15 นาที มาพร้อมระบบ
การทำ�งานทีช่ ว่ ยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีหน้าจอแสดงสถานะ
การทำ�งานต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การรับประกัน: 2 ปี | ราคา 2,300 บาท

8 34GL750-B

ใหญ่เต็มตา รองรับการเล่นเกมทุกรูปแบบ

7 My Passport

รูปลักษณ์ ใหม่ มั่นใจได้เรื่องการเก็บข้อมูล

ฮาร์ดดิสก์สำ�หรับการใช้งานแบบพกพา ที่ช่วยให้เก็บรักษา
ข้อมูลและนำ�ไปใช้ในทีต่ า่ งๆ ได้อย่างมัน่ ใจ ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
พร้ อ มด้ ว ยรู ป ลั ก ษณ์ แ ละผิ ว สั ม ผั ส ที่ ช่ ว ยให้ จั บ ถื อ ได้ ถ นั ด มื อ
ลดปัญหาการทำ�ตกหล่น การโอนถ่ายข้อมูลสามารถทำ�ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการเชื่อมต่อผ่านมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1 และใช้พลังงาน
จากพอร์ตทีเ่ ชื่อมต่อโดยไม่ตอ้ งใช้อะแดปเตอร์ ใดๆ เพิม่ เติม มาพร้อม
ระบบสำ�รองข้อมูลอัตโนมัติที่ ใช้งานสะดวก โดยสามารถกำ�หนดเวลา
และข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการได้ อิ ส ระ นอกจากนี้ ยั ง สามารถใช้ พ าสเวิ ร์ ด
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ก็บบันทึกอยู่ได้อย่างมัน่ ใจด้วยการรองรับ
การเข้ารหัส AES 256 บิตในระดับฮาร์ดแวร์
การรับประกัน: 3 ปี | 1TB ราคา 1,390 บาท
		
2TB ราคา 1,790 บาท
		
4TB ราคา 2,990 บาท
		
5TB ราคา 3,790 บาท

จอภาพ UltraWide Screen สัดส่วนภาพ 21:9 ความละเอียด
2,560x1,080 พิกเซล แสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ และสบายตาด้วย
การใช้พาเนล IPS ที่มีลักษณะโค้งรับสายตา ขนาดใหญ่ถึง 34 นิ้ว และ
ออกแบบมาสำ�หรับการเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยการผสมผสานคุณสมบัติ
ต่างๆ เข้าไว้มากมาย ทั้งการแสดงภาพด้วยอัตรารีเฟรช 144Hz และ
การแก้ปัญหาการแสดงภาพฉีกขาดขณะเล่นเกมของจอภาพ ก็รองรับ
ทั้งเทคโนโลยี FreeSync และ G-Sync Compatible
จอภาพสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด ด้วย
การรองรับเทคนิค MBR ทีช่ ว่ ยให้หน้าจอตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
มุมมองกว้าง ถ่ายทอดสีสนั ได้กว้างครอบคลุมการแสดงเฉดสี sRGB
ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ และได้รบั การคาริเบรทมาจากโรงงานแล้ว อีกทัง้ ยัง
รองรับการแสดงผลแบบ HDR10 และมาพร้อมคุณสมบัติ Dynamic
Action Sync ทีช่ ว่ ยให้โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์ Black
Stabilizer ที่ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดของวัตถุต่างๆ ในที่มืด
ได้ชัดเจนขึ้น ขาตั้งมีความแข็งแรง หน้าจอสามารถปรับมุมก้มเงย
และระดับความสูงได้ ในขณะทีก่ ารเชื่อมต่อทีร่ องรับความละเอียดสูงสุด
โดยมีอตั ราการแสดงภาพ 144Hz ของจอภาพ ก็รองรับการใช้งานทัง้
HDMI และ DisplayPort
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 14,900 บาท
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หยุด ทำ�ร้ายโลก
ด้วยเสื้อผ้า “Fast Fashion”
เครื่องนุง่ ห่มเป็นหนึง่ ในปัจจัย 4 ทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อการดำ�รง
ชีวิตของมนุษย์ และไม่ว่าจะอยู่ ในช่วงวัยทำ�งานหรือวัยรุ่น เราต่างก็ให้
ความสำ�คัญกับการแต่งกายทัง้ นัน้ แต่ทราบหรือไม่วา่ เสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวมใส่
กันอยูน่ นั้ นอกจากมันจะเป็นของจำ�เป็นแล้ว มันก็เป็นตัวการสำ�คัญทีค่ อย
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะเสื้อผ้า Fast Fashion ทั้งหลาย
ความหมายของเสื้อผ้าที่ถูกจัดว่าเป็น Fast Fashion ก็คือ
เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีการผลิตออกมาอย่างรวดเร็ว ซื้อหามาใช้งานได้ในราคา
ถูกโดยทีผ่ ซู้ อื้ มีความต้องการมากๆ แต่เมื่อซือ้ ไปแล้วก็จะใส่ไม่กคี่ รัง้ ก่อน
ทีจ่ ะทิง้ หรือเปลีย่ นไปซือ้ ตัวใหม่แทน เป็นสินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว แต่ทิ้งผลกระทบไว้อย่างมหาศาล
ในขณะที่อุตสาหกรรมแฟชั่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีก
ด้านหนึ่งมันก็ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งแม้แต่
นักออกแบบชาวอังกฤษอย่าง Phoebe English ยังได้เคยกล่าวไว้ว่า
อุตสาหกรรมนีเ้ ป็น “อุตสาหกรรมที่ ใช้แล้วทิง้ อย่างมหึมา” โดยเฉพาะใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของ Fast Fashion ใน
ทวีปยุโรป โดยในแต่ละปีจะมีคนซื้อเสื้อผ้าถึงประมาณ 26.7 กิโลกรัม
ส่วนคนประเทศอื่นๆ ในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลีหรือ
เนเธอร์แลนด์ จะมีการซือ้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 15.6 กิโลกรัมเท่านัน้ แต่ไม่วา่
จะมากน้อยเพียงใดก็ตาม การซือ้ เหล่านีก้ ม็ กั จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขยะ และเป็น
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยด้วยกันทั้งนั้น

เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำ�ให้โลกร้อน

ด้วยการที่เสื้อผ้า Fast Fashion เป็นสินค้าราคาถูกที่ต้อง
อาศัยการผลิตจำ�นวนมากเพื่อให้ได้กำ�ไร ทำ�ให้เสื้อผ้าเหล่านี้จำ�เป็นต้อง
ใช้วัตถุดิบเป็นจำ�นวนมากตามไปด้วย และวัตถุดิบหลักที่ถูกนำ�มาใช้อย่าง
แพร่หลายก็คอื เส้นใยโพลีเอสเตอร์ และถึงแม้วา่ การสวมใส่เสือ้ ผ้าเส้นใย
ประเภทนีจ้ ะทำ�ให้รสู้ กึ ว่าร่างกายกำ�ลังถูกห่อหุม้ ด้วยเชือ้ เพลิงฟอสซิลอยู่
แต่ปริมาณการใช้วัตถุดิบชนิดนี้ก็มีจำ�นวนมากขึ้นโดยตลอด
โพลีเอสเตอร์ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ งั เคราะห์มาจากปิโตรเลียม ดังนัน้
เมื่อเสื้อผ้าถูกเปลี่ยนสภาพมาเป็นขยะก็ต้องกำ�จัดด้วยการเผาทำ�ลาย
เท่านัน้ แต่การเผานัน้ ก็จะทำ�ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จ�ำ นวนมากมาทำ�ลาย
ชั้นบรรยากาศ และด้วยการที่พื้นฐานของเส้นใยนั้นเป็นพลาสติก ดังนั้น
เวลาซักทำ�ความสะอาด หากเส้นใยของเสื้อผ้าหลุดออกไปกับน้ำ� มันก็คือ
การปล่อยไมโครพลาสติกออกไปสู่แหล่งน้ำ�ตามธรรมชาตินั่นเอง
เส้นใยสังเคราะห์ชนิดนี้ เมื่อถูกนำ�มาผลิตเป็นเสือ้ จำ�นวน 1 ตัว
จะมีรอยเท้าคาร์บอนประมาณ 5.5 กิโลกรัม ซึ่งหากความต้องการยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนในปัจจุบันนี้ ภายในปี 2593 การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเสือ้ ผ้าจะมีปริมาณมากถึง 3,978 ล้านตัน หรือเป็น
ปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี 2561 ของประเทศอินเดีย
เกือบสองเท่า แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม การผลิตสิง่ ทอก็เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.2 พันล้านตันทุกปี
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ซึ่งมากกว่ารอยเท้าคาร์บอนของเที่ยวบินระหว่างประเทศและการขนส่ง
รวมกันด้วยซ้ำ� และเมื่อรวมเข้ากับการซักเสื้อผ้าและวิธีการทิ้งเสื้อผ้าที่
เลิกใช้แล้ว ก็ยิ่งทำ�ให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น
ถึงปีละ 3.3 พันล้านตัน หรือเท่ากับร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั่วโลก ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเปรียบอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็น
ประเทศหนึ่ง ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเทียบ
เท่ายุโรปทั้งทวีปเลย
แม้ว่าเสื้อผ้าจำ�นวนมากจะเปลี่ยนจากการใช้เส้นใยสังเคราะห์
มาเป็นฝ้ายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก
การผลิตเสือ้ ผ้าฝ้ายจะมีรอยเท้าคาร์บอนเพียง 2.1 กิโลกรัม อีกทัง้ ฝ้าย
ก็เป็นสิ่งที่ผลิตได้จากธรรมชาติด้วย ดังนั้นฝ้ายจึงมักถูกมองว่าเป็น
ตัวเลือกทีด่ กี ว่า เพียงแต่มนั เป็นพืชทีต่ อ้ งใช้น�้ำ ในการเพาะปลูกเป็นจำ�นวน
มาก และการจะได้มาซึ่งฝ้ายสำ�หรับผลิตเสื้อผ้าฝ้าย 1 ตัวนั้นก็ต้องใช้น้ำ�
จำ�นวนถึง 2,700 ลิตร ซึง่ เป็นปริมาณน้�ำ ทีเ่ ทียบได้กบั ความต้องการของ
คนหนึ่งคนในระยะเวลา 2.5 ปี

ถูกทิ้งเป็นขยะ และการรี ไซเคิลไม่ ใช่ทางแก้

ผลกระทบจากเสือ้ ผ้า Fast Fashion ทัง้ หลาย นอกจากเรื่อง
ของกระบวนการผลิตและการใช้วตั ถุดบิ แล้ว กระแสแฟชัน่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วก็ท�ำ ให้เสือ้ ผ้ามีอายุการใช้งานทีส่ น้ั มาก และมันก็ท�ำ ให้ตน้ ทุน
ต่างๆ ถูกใช้อย่างฟุม่ เฟือย โดยหากรวมกันระหว่างการผลิตเสือ้ ผ้าออกมา
โดยไม่ ได้ถูกใช้งานกับระบบการรีไซเคิลเสื้อผ้าที่ล้มเหลว ทั่วโลกอาจมี
มูลค่ารวมกันสูงถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว
ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นอย่างสหราชอาณาจักร
โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนในประเทศจะมีเสื้อผ้าประมาณ 115 ตัว แต่ก็จะมี
เสือ้ ผ้าจำ�นวนถึง 30 เปอร์เซ็นต์ที่ ไม่ได้ถกู ใช้งานเลย และทีม่ ากไปกว่านัน้
ก็คอื มีเสือ้ ผ้ามากมายทีต่ อ้ งถูกทิง้ เป็นขยะ และส่วนใหญ่ก็ ไม่ได้ถกู นำ�ไปใช้
ประโยชน์ ใดๆ เลย โดยสถิตขิ อง The Ellen MacArthur Foundation
ซึง่ เป็นองค์กรด้าน Circular Living ระดับโลกระบุวา่ เสือ้ ผ้าทีถ่ กู ทิง้ จะมี
เพียงแค่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทีถ่ กู นำ�ไปรีไซเคิลหรือบริจาค ส่วน
ที่เหลือมักจะถูกกำ�จัดด้วยวิธีการเผาทิ้ง และในประเทศสหราชอาณาจักร
เพียงอย่างเดียวเสื้อผ้าที่ถูกกำ�จัดทิ้งในแต่ละปีก็มีมูลค่าถึง 140 ล้าน
ปอนด์ด้วย
เหตุผลประการสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การรีไซเคิลไม่ ใช่วธิ ที ที่ �ำ ให้เสือ้ ผ้า
ทีถ่ กู ทิง้ สามารถนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้กค็ อื กระบวนการรีไซเคิลมัก
จะทำ�ให้เกิดความเสียหายและทำ�ให้เส้นใยของสิง่ ทอหดสัน้ ลง ดังนัน้ เสือ้ ผ้า
ที่ถูกรีไซเคิลจึงมักถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นผ้าไฟเบอร์ หรือฉนวน

กระแสแฟชัน่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทำ�ให้เสือ้่ ผ้ามากมายต้องถูกทิง้ เป็นขยะ และในบรรดา
เสื้อผ้าเหล่านี้ก็มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ถูกนำ�ไปรีไซเคิล
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แม้จะไม่ ใช่ของใหม่ แต่การเลือกใช้เสื้อผ้ามือสองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ได้ชื่อว่าเป็นการสวมใส่
เสื้อผ้าที่ช่วยรักษ์โลก

ที่นอนเป็นหลัก แต่กระนั้นก็หมายความว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะรีไซเคิลได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การรณรงค์ยังไม่ ได้ผลในทางปฏิบัติ

องค์กรจัดการสิ่งทออย่างยั่งยืนหรือ The Sustainable
Clothing Action Plan (SCAP) ได้เชิญชวนแบรนด์ผู้ผลิตรายต่างๆ
ให้ปรับตัวเพื่อการผลิตเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย
มุ่งทำ�งานในประเด็นเรื่องปริมาณการใช้น้ำ� การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการจัดการขยะในกระบวนการผลิต โดยแผนดังกล่าวนี้
ออกแบบมาเพื่อวางกรอบให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ ให้ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ องค์กร SCAP จะได้วางกรอบและต้องการ
บรรลุเป้าหมายนี้ ให้ได้ภายในปี 2563 แต่จากการประเมินอุตสาหกรรม
แฟชั่นที่ครอบคลุมกว่าเดิมปรากฎว่า ในช่วงที่องค์กร SCAP ได้เข้ามา
ดูแลนั้น การบริโภคเสื้อผ้าในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นอย่าง
ประเทศสหราชอาณาจักรนั้นกลับเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า
ความต้องการเปลี่ยนใหม่ของผู้ซื้อคือสาเหตุ

หยุดทำ�ร้ายโลกด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าอย่างมีจิตสำ�นึก

เมื่อการเปลีย่ นใหม่อย่างรวดเร็วคือสาเหตุ ดังนัน้ วิธแี ก้ที่ ได้ผล
จึงควรทำ�ให้มันช้าลงด้วยการใช้แนวคิด Slow Fashion ที่ผสมผสาน
เข้ากับการเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าอย่างมีจติ สำ�นึก หรือซือ้ ให้นอ้ ยลง ซือ้ ให้ดี
ซื้อให้เหมาะ และใช้ให้นานขึ้น โดยเริ่มต้นจากถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่า
เสื้อผ้าเหล่านั้นจำ�เป็นกับความต้องการของเราจริงๆ หรือ?
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเสื้อผ้าที่ ใช้เส้นใยที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
จะเป็นทางเลือกในการสวมใส่อย่างมีจติ สำ�นึกของคนส่วนใหญ่ แต่ก็ ไม่ได้
หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธเสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เสมอไป
แต่เมื่อซื้อไปแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่า ต้องดูแลรักษาให้ใช้งานได้นานๆ และ
พยายามใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุด
...ปัจจุบันนี้แม้ว่า Fast Fashion จะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำ�ให้
โลกของเราได้รับผลกระทบมากมาย แต่เราทุกคนก็สามารถช่วยได้ด้วย
การปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ ไม่คล้อยตามไปกับกระแส หยุดพฤติกรรม
เบื่อง่าย อยากได้ใหม่ ในเวลาอันรวดเร็ว หรือหากต้องการจริงๆ การเลือก
ใช้เสือ้ ผ้ามือสอง ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยได้ แต่นน่ั ก็ตอ้ งใช้ประโยชน์จาก
มันจนถึงที่สุดจริงๆ เช่นกัน
ข้อมูล: กรีนพีซ (http://www.greenpeace.or.th)
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TRUSTD ITEM REVIEWS

Seagate FireCuda 520

ประสิทธิภาพเหนือชั้น
เร็วกว่าด้วย PCIe Gen4
การส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe Gen4 เป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำ�ให้
ไดรฟ์โซลิดสเตทสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ขึ้นอย่างชัดเจน และตอนนี้
Seagate FireCuda 520 ก็เป็นหนึง่ ในไดรฟ์โซลิดสเตททีร่ องรับการส่ง
ผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐานนี้ โดยไดรฟ์ถกู ผลิตออกมาในรูปแบบของโมดูล
M.2 ขนาด 22x80 มิลลิเมตรแบบ Double-Sided ที่มีความสูงของ
ส่วนประกอบบนโมดูลด้านละ 1.35 มิลลิมเตร แต่จะต่างไปจาก FireCuda
510 ที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยการใช้ PCB สีดำ�  (รุ่น 510 จะใช้ PCB
สีน้ำ�เงิน) และไดรฟ์ก็จะควบคุมการทำ�งานต่างๆ ด้วยชิปคอนโทรลเลอร์
Phison PS5016-E16 รวมทัง้ ในส่วนของหน่วยความจำ�แฟลช NAND
ทีเ่ ป็นส่วนบันทึกข้อมูลก็เปลีย่ นมาเป็นชิป BiCS TLC แบบ 96 Layers ซึง่
มีความทนทานสูงขึน้ โดยไดรฟ์รนุ่ ความจุ 1TB Seagate อ้างว่าสามารถ
รองรับเขียนข้อมูลได้ทั้งหมดถึง 1,800TB ทีเดียว
คุณสมบัตเิ ฉพาะอีกประการหนึง่ ของ Seagate FireCuda 520
ก็คือ ไดรฟ์จะใช้เฟิร์มแวรที่ Seagate พัฒนาเอง (ไดรฟ์ส่วนใหญ่จะใช้
เฟิร์มแวร์จากผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์) ดังนั้นจึงรับประกันความน่าเชื่อถือ
ได้เป็นอย่างดี และตามข้อมูลของ Seagate ก็ระบุวา่ การส่งผ่านข้อมูลด้วย
PCIe Gen4 x4 ด้วยการใช้โปรโตคอล NVMe ทำ�ให้ไดรฟ์สามารถ
อ่านข้อมูลได้ดว้ ยความเร็วสูงถึง 5,000MB/s ทุกรุน่ ความจุ หรือเร็วกว่า
ไดรฟ์โซลิดสเตททีส่ ง่ ผ่านข้อมูลด้วย PCIe Gen3 เกือบ 45 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนีย้ งั สามารถเขียนข้อมูลได้ดว้ ยความเร็วสูงสุดถึง 4,400MB/s
และมีคา่ IOPS เมื่อมีการอ่านเขียนข้อมูลแบบสุม่ ทีส่ งู กว่า 700,000IOPS
ด้วย (เฉพาะรุ่นความความจุ 500GB ที่มีความเร็วในการเขียนข้อมูล
2,500MB/s และมีค่า IOPS เมื่ออ่านเขียนข้อมูลแบบสุ่ม 630,000 และ
430,000IOPS ตามลำ�ดับ)

ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลของไดรฟ์โซลิดสเตท Seagate FireCuda 520 รุน่ ความจุ 1TB เมื่อมี
ข้อมูล 50 เปอร์เซ็นต์ บนเมนบอร์ดชิปเซ็ต AMD X570 ที่ ใช้ซีพียู Ryzen 3000 Series

คุณสมบัติเฉพาะ
ฟอร์มแฟคเตอร์: M.2 2280-D2
การเชื่อมต่อ: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.3
คอนโทรลเลอร์: Phison PS5016-E16
หน่วยความจำ�แฟลช: BiCS4 96L TLC-NAND
ความจุข้อมูล: 500GB, 1TB และ 2TB
ความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลแบบเรียงลำ�ดับ
     5,000MB/s–2,500MB/s (ความจุ 500GB)
5,000MB/s–4,000MB/s (ความจุ 1TB และ 2TB)
การรับประกัน: 5 ปี

ประสิทธิภาพเมื่อทดสอบโปรแกรมเบนช์มาร์ก

เมื่อติดตั้งไดรฟ์ Seagate FireCuda 520 รุ่นความจุ 1TB
เข้ากับเครื่องพีซีที่ ใช้ซีพียู Ryzen 3000 Series กับเมนบอร์ดชิปเซ็ต
AMD X570 โดยใช้เป็นไดรฟ์ส�ำ หรับติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร ไดรฟ์สามารถ
ทำ�งานได้อย่างยอดเยีย่ ม การติดตัง้ ระบบ และการตอบสนองต่อคำ�สัง่ ทำ�ได้
อย่างรวดเร็ว โดยไม่มอี ะไรติดขัด และเมื่อทดสอบความเร็วในการอ่านเขียน
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Crystal DiskMark โดยบันทึกข้อมูลลงไปในไดรฟ์
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีลักษณะคล้ายกับการใช้งานจริงๆ ไดรฟ์
สามารถอ่านข้อมูลแบบเรียงลำ�ดับได้ด้วยความเร็วถึง 5,006MB/s และ
เขียนได้เร็ว 4,284MB/s ซึ่งถือว่าเร็วมาก ส่วนการอ่านข้อมูลขนาด 4K
แบบสุ่มของไดรฟ์ภายใต้การโหลดแบบ Q1T1 นั้น แม้ว่าจะมีความเร็วที่
ไม่แตกต่างไปจากไดรฟ์ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe Gen3 x4 มากกนัก
แต่ภายใต้การโหลดแบบเดียวกันนี้ ไดรฟ์กเ็ ขียนข้อมูลขนาด 4K แบบสุม่ ได้
เร็วกว่ากันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความเร็ว 306MB/s
นอกจากความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลทีย่ อดเยีย่ มเมื่อใช้งาน
กับเครื่องพีซีที่รองรับ PCIe Gen4 แล้ว การใช้งานกับเครื่องที่รองรับ
PCIe Gen3 ก็มคี วามยอดเยีย่ มเช่นกัน เพราะถึงแม้วา่ ไดรฟ์จะมีความเร็ว
ในการอ่านเขียนข้อมูลทีต่ �่ำ ลงไปบ้าง แต่ความเร็วในการอ่านเขียนแบบเรียง
ลำ�ดับของไดรฟ์ก็ยังสูงกว่า 3,400MB/s และดีกว่าไดรฟ์โซลิดสเตท
NVMe ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วย PCIe Gen3 หลายๆ รุ่น
...Seagate FireCuda 520 เป็นไดรฟ์โซลิดสเตทที่อ่านเขียน
ข้อมูลได้เร็วมาก และยังสามารถใช้โปรแกรม SeaTools SSD ของผูผ้ ลิต
ตรวจสอบสถานะการทำ�งานได้ตลอดเวลา รวมทัง้ ไดรฟ์ยงั มีการรับประกัน
ที่ยาวนานถึง 5 ปี แต่อย่างไรก็ดีด้วยราคาต่อความจุที่แพงกว่า ดังนั้น
ตอนนีม้ นั จึงเหมาะทีจ่ ะเป็นตัวเลือกของผูท้ ี่ ใช้เครื่องพีซที ี่ ใช้เมนบอร์ดชิป
เซ็ต AMD X570 เท่านั้น
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Lenovo Z6 Pro

จัดเต็มทุกฟังก์ชัน
ทรงพลัง ในราคาสุดว้าว!

หลังจากที่ ได้เปิดตัวในต่างประเทศและเป็นกระแสอยู่พักใหญ่
ตอนนี้สมาร์ทโฟน Lenovo Z6 Pro ที่มาพร้อมกับ RAM 8GB และมี
หน่วยความจำ�ภายในเครื่อง 128GB ก็พร้อมจะนำ�ออกวางจำ�หน่ายใน
ประเทศไทยแล้ว โดยมีราคาประมาณ 1 หมื่นบาทต้นๆ เท่านั้น
สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถือเป็นเรือธงรุ่นล่าสุดของ Lenovo โดยตัว
เครื่องจะใช้หน้าจอ AMOLED ความละเอียด FHD+ ขนาด 6.39 นิ้ว ที่
แสดงเนือ้ หาต่างๆ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความสว่างสูงจนสามารถใช้งาน
กลางแสงแดดได้อย่างไม่มีปัญหา ขอบจอก็ค่อนข้างบางและมีการติดตั้ง
เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบออปติคอลไว้ใต้หน้าจอเลย
ตัวเครื่องออกแบบมาใช้งานกับซิมขนาดนาโน และรองรับการใช้
งาน 2 ซิมแบบ Dual Stand-by ด้วยถาดซิมแบบไฮบริดจ์ สามารถเพิ่ม
การ์ด microSD ลงในเครื่องได้ การเชื่อมต่อต่างๆ นอกจาก 4G LTE,
WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C และการบอกพิกัด
GPS แล้ว ก็ยงั คงมีชอ่ งต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตรให้งาน ในขณะทีเ่ ซ็นเซอร์
ต่างๆ ก็มี ให้ครบเกือบทุกอย่าง

ทรงพลังและถ่ายภาพด้วยกล้องหลัง 4 ตัว

Lenovo Z6 Pro รองรับการทำ�งานต่างๆ ผ่าน ZUI 11 บนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 9.0 และใช้พลังในการประมวลผลจากชิปเซ็ต
Qualcomm Snapdragon 855 ซึ่งเป็นซีพียูแบบ Octa-Core ที่มา
พร้อมหน่วยประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูง โดยการทดสอบการ
ทำ�งานแบบ Multi-Core ด้วยแอปฯ GeekBench 4.1 เครื่องสามารถทำ�
คะแนนได้อย่างน่าประทับใจถึง 11,155 คะนน หรือเมื่อทดสอบด้วย แอปฯ
AnTuTu 7 ก็ทำ�ได้ 357,672 คะแนน
นอกจากประสิทธิภาพที่น่าประทับใจแล้ว สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมา
พร้อมกับกล้องหลังจำ�นวนถึง 4 ตัว โดยแบ่งกล้องหลักความละเอียด
48 ล้านพิกเซล ที่ ใช้เลนส์ f/1.8 กล้องความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
ที่ ใช้เลนส์ f/2.2 ทีม่ มี มุ รับภาพ 125 องศา กล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล
ที่ ใช้เลนส์เทเลฯ ทีซ่ มู ออปติคอลได้ 2 เท่า และกล้อง Super Video ความ
ละเอียด 2 ล้านพิกเซล ซึง่ มีระบบป้องกันภาพสัน่ ไหวแบบ OIS พร้อมกันนี้
ยังมีกล้อง ToF สำ�หรับช่วยวัดระยะวัตถุเพื่อเบลอฉากหลังของภาพ และ
ทำ�ให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำ�งานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ�ขึ้นด้วย
คุณภาพภาพที่ ได้จากกล้องจัดว่าอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งเรื่อง
ความคมชัด การเก็บรายละเอียด และการถ่ายทอดสีสันที่เป็นธรรมชาติ
โหมดการถ่ายภาพต่างๆ ก็มี ให้เลือกใช้งานอย่างครบครัน เพราะนอกเหนือ
ไปจากโหมดสำ�หรับการถ่ายภาพเวลากลางคืน ยังมีโหมดถ่ายภาพมาโครที่
เข้าใกล้ววัตถุได้ในระยะ 3 เซนติเมตรให้ใช้งานด้วย ส่วนการถ่ายภาพเซลฟี่
ด้วยกล้องหน้าความละเอียด 32 ล้านพิกเซลนั้น แม้ว่าจะไม่มีระบบโฟกัส
อัตโนมัติ แต่ภาพที่ ได้กค็ อ่ นข้างมีคณ
ุ ภาพ และสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลัง
เบลอได้อย่างน่าประทับใจ

คุณสมบัติเฉพาะ
หน้าจอ: AMOLED 6.39” ความละเอียด 2,340x1,080px.
ชิปเซ็ต: Qualcomm Snapdragon 855
หน่วยความจำ�: RAM 8GB / ROM 128GB
กล้องหลัง: 48MP(f/1.8)+16MP(f/2.2)+8MP(f/2.4)+2MP(f/1.8)
กล้องหน้า: 32MP(f/2.0)
การเชื่อมต่อ: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO, GPS,
Bluetooth 5.0, USB Type-C
ซิม: Dual Nano-SIM (Hybrid)
แบตเตอรี่: 4,000mAh (Fast Charge 27W)
ระบบปฏิบัติการ: Android 9.0 (Pie) +ZUI 11
กล้องหลักและกล้องมุมกว้างของเครื่อง สามารถถ่ายวิดีโอ
ความละเอียด 4K ที่มีอัตราภาพ 30 ภาพต่อวินาทีได้ ส่วนกล้อง Super
Video ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลจะบันทึกวิดโี อได้ความละเอียด 1080p
แต่กล้องนี้จะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว OSI ด้วย และเมื่ออยู่ ในสถานที่
ทีม่ แี สงสว่างอย่างเพียงพอ การถ่ายวิดโี อด้วยกล้องเหล่านีก้ ม็ คี ณ
ุ ภาพดี
พอสมควรทีเดียว
สำ�หรับแบตเตอรีค่ วามจุ 4,000mAh ทีม่ าพร้อมกับเครื่องนัน้
หากไม่ ใช้เล่นเกมอย่างหนักหน่วง เครื่องสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
อย่างแน่นอน และมันก็รองรับการชาร์จเร็วผ่านพอร์ต USB Type-C ด้วย
โดยเมื่อแบตเตอรี่หมด เครื่องสามารถชาร์จจนมีความจุ 45 เปอร์เซ็นต์
ได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
... Lenovo Z6 Pro เป็นสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูงระดับเรือธง
ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบเครื่องมากๆ และถ้าดูจากราคาที่อยู่ ในช่วง
ประมาณหมื่นต้นๆ มันจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และคุ้มค่ากับการ
ลงทุนจริงๆ แต่อย่างไรก็ดี ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้อ่านว่า ต้องการอะไรเป็น
พิเศษหรือไม่เพราะอย่างเช่น ถ้าหากต้องการสมาร์ทโฟนทีก่ นั น้�ำ ได้ Lenovo
Z6 Pro ก็คงไม่ ใช่ตัวเลือก
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ตรวจสอบ และป้องกัน

คนแอบใช้ Wi-Fi ของบ้านเรา
เนื่องจากสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์หรือ AP นัน้ จะกระจายเป็น
วงกว้าง และโดยส่วนใหญ่แล้วความแรงของสัญญาณก็มกั จะเลยออกไป
นอกบ้านด้วย ดังนัน้ ถ้าหากไม่มกี ารป้องกัน หรือป้องกันไม่ดพี อ ก็มโี อกาส
ทีบ่ คุ คลอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านทีอ่ ยู่ ใกล้เคียงจะแอบใช้อนิ เทอร์เน็ตโดย
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ของเราได้เหมือนกัน และเหตุการณ์ลกั ษณะนี้โดยมาก
ก็มักจะไม่รู้ตัวด้วย
ถ้าคุณผูอ้ า่ นรูส้ กึ ว่า อินเทอร์เน็ตทีบ่ า้ นช้าลงทัง้ ๆ ทีส่ มาชิกในบ้าน
ไม่ได้เชื่อมต่อใช้งานเลย บางทีปญ
ั หานีก้ อ็ าจจะมีสาเหตุมาจาก การถูกผูอ้ นื่
แอบใช้งานได้เหมือนกัน ดังนัน้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงควร
ตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ

วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi

1.ดูการใช้งานใน System Log ของเราเตอร์
การตรวจสอบด้วยวิธนี แี้ ม้จะไม่ ใช่เรื่องยาก แต่กอ็ าจจะมีความ
ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจพอสมควร เนื่องจากต้องเชื่อมต่อและดู
รายละเอียดต่างๆ จากเราเตอร์โดยตรง โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ใดๆ
(Chrome, Firefox, Edge หรือ IE) จากนั้นให้พิมพ์หมายเลข IP ของ
เราเตอร์ลงไปในช่อง URL และกด Enter จากนั้นให้ใส่ชื่อ User Admin
กับพาสเวิร์ด ตามที่กำ�หนดไว้เพื่อเข้าใช้งาน (เราเตอร์ที่เราใช้ส่วนใหญ่มัก
จะกำ�หนดหมายเลข IP เป็น 192.168.1.1 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
ที่ ใช้อยู่ หรือถ้าไม่แน่ ใจก็ให้ดูจากคู่มือการใช้งานเราเตอร์)
ข้อมูลการใช้งานต่างๆ จะถูกรวมอยู่ ในรายการ System Log
ซึ่งโดยทั่วไปมักจะอยู่ ในเมนู System Tools หรือ Status โดยให้ตรวจ
ดูว่ามีการใช้งานในช่วงเวลาสมาชิกในบ้านไม่มีการใช้งานหรือไม่
2.ใช้แอปฯ หรือโปรแกรมสแกนเน็ตเวิร์ก
เป็นวิธีที่ทำ�ได้สะดวกกว่า มีโปรแกรมและแอปฯ ฟรี ให้เลือกใช้
มากมายยกตัวอย่างเช่น SoftPerfect WiFi Guard สำ�หรับเครื่องพีซี
หรือแอปฯ Fing สำ�หรับใช้งานกับสมาร์ทโฟน โดยการใช้โปรแกรมหรือ
แอปฯ เหล่านี้จะเป็นการตรวจสอบว่า มีอุปกรณ์ ใดกำ�ลังเชื่อมต่ออยู่กับ
Wi-Fi ทีค่ ณ
ุ ใช้อยูบ่ า้ ง ซึง่ ถ้าพบว่านอเหนือไปจากอุปกรณ์ทสี่ มาชิกในบ้าน
ใช้อยู่แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นรวมอยู่ด้วย ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ Wi-Fi
ของบ้านคุณจะมีผู้อื่นแอบเชื่อมต่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเข้ารหัสแบบ AES หากเราเตอร์ที่ ใช้งานรองรับ
ไม่เปิดเผย SSID – SSID หรือ Service Set
Identifier เป็นชื่อที่ ใช้อ้างถึงเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งเรา
สามารถกำ�หนดได้ (ความยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร) และเพื่อไม่ ให้ผู้อื่นรู้
หรือแอบใช้งาน เราสามารถซ่อนไม่ ให้อุปกรณ์ตรวจพบได้ โดยในเมนู
การตั้งค่าของเราเตอร์ หากพบว่าตัวเลือก Enable SSDI Broadcast
ถูกเลือกอยู่ก็ ให้คลิกเอาเครื่องหมายที่เลือกอยู่ออกไป หรือไม่ก็ ให้คลิก
Enable ที่ตัวเลือก Hide SSID Broadcast
ใช้ฟังก์ชัน MAC Filter – เป็นฟังก์ชันที่คอยช่วยคัดกรอง
ความถูกต้อง โดยใช้ MAC Address ทีเ่ ป็นเลขฐาน 16 ของอุปกรณ์ ซึง่
เราสามารถกำ�หนดให้เชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi เฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการได้
โดยระบุหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ที่อนุญาติให้ใช้งานใน
เมนูการตัง้ ค่าของเราเตอร์ ซึง่ ในกรณีทเี่ ป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต MAC
Address สามารถดูได้จากเมนู About phone > Status ในเมนูการตัง้ ค่า
ของเครื่อง
...การตั้งค่าต่างๆ ข้างต้นนี้ โดยทั่วไปจะอยู่ ในเมนูการตั้งค่า
Wireless ของเราเตอร์ ซึง่ เข้าถึงด้วยการ Log in ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์
โดยใช้ชอื่ User Admin กับพาสเวิรด์ (ลักษณะเดียวกับการดูขอ้ มูลต่างๆ
ใน System Log) และนอกจากวิธีการพื้นฐานนี้แล้ว หากไม่มีความจำ�เป็น
ต้องใช้งาน ก็ควรปิดเราเตอร์ Wi-Fi ไปก่อน เพราะมันก็ถือเป็นวิธีที่ทำ�ให้
ไม่มีผู้ใดมาแอบมาใช้ WiFi ของคุณที่ ได้ผลที่สุด

วิธีป้องกันผู้อื่นแอบใช้งาน Wi-Fi

ถ้าพบว่า Wi-Fi ที่บ้านคุณมีคนอื่นแอบเชื่อมต่อใช้งานก็จำ�เป็น
ต้องทำ�การแก้ไขและป้องกันเป็นการด่วน หรือถ้าไม่มกี ็ ได้อย่านิง่ นอนใจ และ
ให้แน่ ใจว่าอย่างน้อยคุณได้สร้างความปลอดภัยให้กบั Wi-Fi โดยใช้วธิ กี าร
ป้องกันพื้นฐานเหล่านี้แล้ว
ใช้พาสเวิร์ดยากๆ – การเชื่อมต่อ Wi-Fi ควรใช้รหัสผ่านที่
คาดเดาได้ยาก และมีความยาวอย่างน้อย 10 หลัก โดยอาจจะใช้ตัวอักษร
กับตัวเลขปนกัน หรือใช้ตัวอักษรอย่างเดียวก็ ได้ และถ้าทำ�ได้ก็ควรใช้ตัว
อักษรพิเศษด้วย นอกจากนี้ควรเปลี่ยนใหม่ทุกเดือน ซึ่งการเปลี่ยนรหัส
ผ่านนี้จะทำ�ให้อุปกรณ์ต่างๆ จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเสมอ และที่
สำ�คัญก็คอื ควรตัง้ ค่าความปลอดภัยของ Wi-Fi ให้เป็นแบบ WPA2 คูก่ บั

การตัง้ ค่าความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ควรกำ�หนดให้เป็นแบบ WPA2 และใช้วธิ กี ารเข้ารหัส
AES ซึ่งการตั้งค่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ ในเมนู Wireless ของเราเตอร์ รวมทั้งการซ่อน SSID ด้วย
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QR Code สร้างเองได้
ไม่ยุ่งยากเลย

QR Code หรือที่มาจากคำ�เต็มว่า Quick Response Code
ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ลกั ษณะรูปสีเ่ หลีย่ ม ทีป่ ระกอบไปด้วยจุดสีเ่ หลีย่ มเล็กๆ
วางเรียงรายเป็นรูปแบบต่างๆ โดยมีรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จำ�นวน 3 รูป
อยู่ที่มุม เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้เป็นประจำ�  เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายมาก โดยเฉพาะตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายโฆษณาต่างๆ
รวมถึงการเพิ่มเพื่อนในแอปฯ LINE ที่เราคุ้นเคย
QR Code เป็นรหัสแท่งสองมิติแบบเมตริกซ์รูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
สามารถบรรจุข้อมูลลงไปได้ 7,089 ตัวเลข หรือ 4,296 ตัวอักษร หรือ
เป็นข้อมูลไบนารี่ (เลขฐานสอง) ขนาด 2,953 ไบต์ ทีส่ �ำ คัญคือมันสามารถใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบมาก เพราะนอกเหนือไปจากใช้เป็นข้อความ URL
สำ�หรับเปิดหน้าเว็บไซต์ตา่ งๆ แล้ว มันยังสามารถเลือกบรรจุขอ้ มูลลักษณะ
อื่นๆ ลงไปได้อีก ยกตัวอย่างเช่น
- ข้อความ SMS
- หมายเลขโทรศัพท์
- ตำ�แหน่งที่ตั้งบน Google Maps
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi
การใช้ QR Code ทำ�ให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บรรจุอยู่ได้
อย่างสะดวก และช่วยลดความผิดพลาดที่จากการพิมพ์ได้มาก เพราะการ
อ่านข้อมูล โดยการสแกนภาพสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมในแต่ละครั้ง จะได้
ข้อมูลออกมาทั้งหมดเลย แต่ทั้งนี้สัญลักษณ์ QR Code ก็ต้องมีความ
ชัดเจน เพื่อให้เครื่องอ่านสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องด้วย ซึง่ เครื่องอ่าน
QR Code ทีว่ า่ นีก้ ค็ อื แอปฯ บนสมาร์ทโฟนเราใช้กนั อยูน่ นั่ เอง และแอปฯ
ถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ๆ ก็ลว้ นแต่อา่ น QR Code ได้ทงั้ นัน้ หรือ
ถ้าไม่ได้จริงๆ ปัจจุบันก็มีแอปฯ ให้ใช้งานฟรีมากมาย
นอกจาก QR Code จะช่วยให้ทำ�ให้เราสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งพิมพ์ ให้ยงุ่ ยากแล้ว มันยังเป็นสิง่ ทีเ่ รา
สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่มีโปรแกรมหรือใช้บริการ QR
Code Generators เท่านั้น อย่างเช่นที่ QRCode Monkey (https://

นอกจากข้อความ URL สำ�หรับเปิดหน้าเว็บไซต์แล้ว ที่ QRCode Monkey ยังสามารถสร้าง QR Code
สำ�หรับเปิดดูตำ�แหน่งบนแอปฯ แผนที่และการเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างง่ายดายด้วย

www.qrcode-monkey.com) ซึง่ ทีน่ คี่ ณ
ุ สามารถเลือกสร้าง QR Code
ได้อย่างหลากหลายรูปแบบมาก ทีส่ �ำ คัญคือเป็นบริการที่ ใช้งานได้ฟรี โดยไม่
ต้องลงทะเบียนอะไรเลย และภาพ QR Code ที่ ได้กม็ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยเลือก
ความละเอียดได้ตั้งแต่ 200x200 จนถึง 2,000x2,000 พิกเซล

สร้างฟรีที่ QRCode Monkey

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ QRCode Monkey แล้ว คุณสามารถเริ่ม
สร้าง QR Code ตามที่ต้องการได้เลย โดยเลือกรูปแบบข้อมูลก่อนว่า
เป็นแบบใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการสร้าง QR Code สำ�หรับเปิดหน้า
เว็บไซต์ ก็ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเปิดลงไปในช่อง Your URL แต่
ถ้าต้องการสร้าง QR Code สำ�หรับเปิดดูตำ�แหน่งที่ตั้งบนแอปฯ แผนที่
อย่างเช่น Google Maps ให้คลิกเลือกตำ�แหน่งทีต่ งั้ บนแผนที่ เพื่อกำ�หนด
ตำ�แหน่งละติจูดกับลองติจูดก่อน ส่วนการสร้าง QR Code สำ�หรับใช้
เชื่อมต่อ Wi-Fi นัน้ ข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นต้องบันทึกลงไปจะประกอบด้วย SSID
ที่เป็นชื่อเน็ตเวิรก์ที่ต้องการเชื่อมต่อ พาสเวิร์ดและรูปแบบการเข้ารหัสที่
ถูกกำ�หนดไว้ จากนั้นเลือกคุณภาพของภาพ QR Code แล้วคลิกที่ปุ่ม
Create QR Code และดาวน์โหลดภาพแบบ .PNG (มีพื้นหลัง) มาใช้ได้
งานได้เลย
การสร้าง QR Code ทีเ่ ว็บไซต์แห่งนี้ นอกจากรูปลักษณ์ทเี่ ป็น
รูปสี่เหลี่ยมสีดำ�แล้ว ยังสามารถเลือกปรับแต่งรูปร่างของส่วนประกอบ
ต่างๆ ได้ดว้ ย ปรับเปลีย่ นให้เป็นสีตา่ งๆ ได้ทงั้ การใช้สเี ดียวและการใช้สแี บบ
Gradient ผสมกันสองสี รวมทั้งยังสามารถเพิ่มโลโก้รวมเข้าไปใน QR
Code ได้อีก นอกจากนี้สำ�หรับผู้ที่ต้องการนำ�ไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ต้องการภาพความคมชัดสูง เมื่อสร้างได้แล้วก็มีไฟล์ภาพเวคเตอร์แบบ
.EPS และ .SVG ให้เลือกดาวน์โหลดด้วย
…นอกจากทีเ่ ว็บไซต์ QRCode Monkey แล้ว ยังมีอกี หลายที่
ที่คุณสามารถเข้าไปใช้บริการสร้าง QR Code ได้ฟรี อย่างเช่นที่ http://
goqr.me และ https://www.the-qrcode-generator.com แต่ถา้ ดูจาก
ฟีเจอร์ตา่ งๆ ทีม่ ี ให้ใช้งานแล้ว ที่ https://www.qrcode-monkey.com
น่าจะตอบโจทย์กว่ากันเยอะเลย
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SYNNEXPERIENCE

รหัส Series ที่จำ�เป็นต้องรู้

ก่อนเลือกพาวเวอร์ซัพพลายจาก Corsair
Corsair เป็นผูผ้ ลิตทีม่ พี าวเวอร์ซพั พลายให้เลือกใช้งานหลาก
หลายรุ่นมาก และผู้ใช้หลายๆ คนก็ยังสับสนอยู่ว่าพาวเวอร์ซัพพลาย
แต่ละ Series ที่มี ให้เลือกนั้นแตกต่างกันอย่างไร หรือมีคุณสมบัติอะไร
ที่เป็นจุดเด่นบ้าง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่กำ�ลังสนใจเลือกใช้พาวเวอร์ซัพพลาย
ของ Corsair สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการ
ของตัวเอง จึงขออธิบายรายละเอียดให้เข้าใจโดยสังเขปดังนี้
VS Series เป็นพาวเวอร์ซัพพลายราคาประหยัด ซึ่งปัจจุบัน
มี ให้เลือกตั้งแต่ 450-650 วัตต์ โดยแต่ละรุ่นมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
ระดับ 80 Plus WHITE ระบบการจ่ายไฟ 12 โวลต์จะเป็นแบบรางเดี่ยว
(Single Rail) มีความคุม้ ค่าสำ�หรับการใช้งานทัว่ ไป พัดลมระบายความร้อน
ที่ ใช้เป็นแบบ Sleeve ขนาด 120 มิลลิเมตรทั้งหมด
CX Series พาวเวอร์ซัพพลายกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพในการ
จ่ายไฟสูงขึน้ เป็นระดับ 80 Plus BRONZE มี ให้เลือกใช้งานตัง้ แต่รนุ่ 430
จนถึง 850 วัตต์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ ย่อยคือ กลุม่ ทีถ่ อดสายไฟไม่ได้กบั
กลุ่มที่เป็นแบบกึ่ง Modular ซึ่งพาวเวอร์ซัพพลายกลุ่มนี้จะมีตัวอักษร
“M” ต่อท้ายชื่อรุ่น ยกตัวอย่างเช่น CX650M
ระบบการจ่ายไฟ 12 โวลต์ของพาวเวอร์ซพั พลายกลุม่ นีจ้ ะเป็น
แบบรางเดียวทัง้ หมด และใช้งาน Multi GPU ได้ตงั้ แต่รนุ่ 750 วัตต์ขนึ้ ไป
โดยรุ่นที่ถอดสายไฟไม่ ได้จะระบายความร้อนโดยใช้พัดลมขนาด 120
มิลลิเมตรทั้งหมด แต่จะมีทั้งที่เป็นแบบ Sleeve หรือ Rifle Bearing ซึ่ง
พัดลมของกลุม่ ทีเ่ ป็นแบบกึง่ Modular ก็เหมือนกัน เพียงแต่บางรุน่ จะใช้
พัดลมขนาดใหญ่่กว่า 120 มิลลิเมตร
SF Series เป็นกลุม่ พาวเวอร์ซพั พลายทีอ่ อกแบบมาใช้งานกับ
เครื่องพีซีที่มีขนาดเล็ก โดยจะมีขนาดประมาณ 100x63x125 มิลลิเมตร
แต่มปี ระสิทธิภาพในการจ่ายไฟระดับ 80 Plus GOLD ทุกรุน่ และมีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษคือ พัดลมแบบ Rifle Bearingที่ทำ�หน้าที่ระบายความร้อนจะทำ�งาน
ก็ต่อเมื่อมีระดับการโหลดสูงถึงที่กำ�หนดเท่านั้น การจ่ายไฟ 12 โวลต์เป็น
แบบรางเดี่ยวและสายไฟก็เป็นแบบ Modula ที่สามารถถอดได้ทั้งหมด
TX Series เป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่มี ให้เลือกตั้งแต่ 550
จนถึง 850 วัตต์ ซึง่ ปัจจุบนั จะเป็นแบบกึง่ Modular ประสิทธิภาพสูงกว่า
กลุ่ม CX Series ด้วยความสามารถในการจ่ายไฟระดับ 80 Plus GOLD
รวมทั้งใช้ตัวเก็บประจุจากญี่ปุ่นทั้งหมด ระบบการจ่ายไฟ 12 โวลต์เป็น
แบบรางเดี่ยว และใช้พัดลมแบบ Rifle Bearing ทุกรุ่น

ช่องต่อพิเศษบนพาวเวอร์ซัพพลายของ Corsair สำ�หรับตรวจสอบและควบคุมการทำ�งานผ่าน
ซอทฟต์แวร์ แต่จะมีเฉพาะ RM, HX และ AX Series เท่านั้น

RM Series ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของพาวเวอร์ซัพพลาย
กลุม่ นีก้ เ็ ป็นมาตรฐาน 80 Plus GOLD เหมือนกับ TX Series แต่จะมีความ
สามารถในการใช้งานสูงกว่า เริ่มตั้งแต่ระบบสายไฟจะถอดออกได้ทั้งหมด
(Full Modular) และมีระบบ Zero RPM ซึง่ พัดลมระบายความร้อนจะทำ�งาน
ก็ต่อเมื่อมีระดับการโหลดตั้งแต่ 40 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเท่านั้น
พาวเวอร์ซัพพลายกลุ่มนี้จะมี ให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 550 จนถึง
1,000 วัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่มีตัวอักษร x กับ i
ต่อท้ายรุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันคือ กลุ่ม RMi จะใช้พัดลมแบบ Fluid
Dynamic Bearing และมีช่องต่อที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะ
และควบคุมการทำ�งานผ่านซอฟต์แวร์ CorsairLink ได้ด้วย และในขณะที่
การจ่ายไฟ 12 โวลต์ของพาวเวอร์ซพั พลายกลุม่ RMx เป็นแบบรางเดีย่ ว
ทุกรุ่น กลุ่ม RMi จะเป็นแบบหลายราง (Multi Rail) ที่สามารถปรับให้เป็น
แบบรางเดี่ยวด้วยซอฟต์แวร์ได้
HX Series ลักษณะโดยรวมของพาวเวอร์ซัพพลายกลุ่มนี้
จะคล้ายกับ RX Series คือแบ่งเป็นรุ่นที่รองรับการใช้งานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ CorsairLink (มีตัวอักษร i ต่อท้ายรุ่นอย่างเช่น HX1000i)
กับรุ่นที่ ไม่รองรับ แต่จะมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟระดับ ระดับ 80 Plus
PLATINUM มี ให้เลือกใช้งานตัง้ แต่รนุ่ 750–1,200 วัตต์ ทำ�งานได้เงียบ
เป็นพิเศษด้วยการใช้พัดลมแบบ Fluid Dynamic Bearing ทั้งหมด
AX Series เป็นกลุ่มพาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูง
ทีส่ ดุ ของ Corsair โดยรองรับการโหลดได้สงู สุดถึง 1600 วัตต์ และเป็น
พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟสูงถึงระดับ 80 Plus
TITANIUM โดยรุ่นที่มีจำ�หน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รองรับ
การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ CorsairLink ดังนัน้ ฟีเจอร์และความสามารถ
ในการใช้งานจึงมีลกั ษณะเหมือนกับกลุม่ HXi เกือบทุกอย่าง เพียงแต่สว่ น
ประกอบของ AXi จะพิเศษกว่า และเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด
...รายละเอียดต่างๆ นี้ น่าจะพอทำ�ให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นเข้าใจ และตัดสินใจ
เลือกใช้พาวเวอร์ซพั พลายของ Corsair ได้งา่ ยขึน้ ส่วน Series ใดจะเหมาะ
กับความต้องการหรือน่าสนใจเพียงใดนัน้ ลองตรวจสอบและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกับความสามารถต่างๆ กันดู
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จะดีกว่าไหม
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หากระบายความร้อนซีพียูด้วยน้ำ�
ซีพียูที่วางจำ�หน่ายอยู่ ในปัจจุบัน มักจะมีชุดระบาย
ความร้อนแถมมาให้ใช้งานด้วยเสมอ และถึงแม้ว่ามันจะใช้งาน
ได้ดีตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่ประสิทธิภาพของมันก็ทำ�ให้
หลายๆ คนยังรู้สึกกังวลกับระดับอุณหภูมิของซีพียูอยู่
โดยเฉพาะหากต้องใช้งานในวันที่มีอากาศร้อนจัด หรือเมื่อซีพียู
ถูกใช้งานอย่างหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จนมีคำ�ถามเกิดขึ้น
ตามมาว่าควรลงทุนเปลี่ยนใหม่ดีหรือไม่ และจะดีกว่าไหมหาก
เลือกใช้ชุดระบายความร้อนที่เป็นแบบ Liquid Cooling ไปเลย
หากต้องการประสิทธิภาพในการระบายร้อนซีพียูที่ดีกว่าปกติ
ทั่วไป ชุดระบายความร้อนที่เป็นแบบ Liquid Cooling หรือที่หลายๆ คน
เรียกกันทัว่ ไปว่า “ชุดน้�ำ ” มักจะเป็นตัวเลือกทีถ่ กู ถามถึงเสมอ แต่มนั จะเหมาะ
กับการใช้งานหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบและการใช้งานของแต่ละคน และ
แน่นอนว่าหากยังไม่รู้จักมันดีพอ ก็ควรศึกษาทำ�ความเข้าใจวิธีการทำ�งาน
และรายละเอียดต่างๆ ของมันก่อน

รูปแบบและหลักการระบายความร้อน

ชุดระบายความร้อนซีพียูเป็นแบบ Liquid Cooling จะมีทั้งที่
เป็นแบบระบบปิดและเปิด โดยระบบปิดจะเป็นชุดระบายความร้อนสำ�เร็จรูป
ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที (ดังภาพ) ซึ่งประสิทธิภาพการระบายความ
ร้อนจะขึ้นอยู่กับหม้อน้ำ� (Radiator) และพัดลมที่ทำ�หน้าที่ลดความร้อน
ของน้ำ�ยาหล่อเย็นหรือ Coolant ที่ ไหลเวียนอยู่ภายในเป็นหลัก ส่วนชุด
ระบายความร้อนทีเ่ ป็นระบบเปิด จะเป็นแบบทีผ่ ใู้ ช้จะต้องหาซือ้ ส่วนประกอบ
ต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน แล้วเติมน้ำ�ยาหล่อเย็นด้วยตัวเอง แต่ไม่ว่า
จะเป็นระบบแบบใดก็ตาม การระบายความร้อนของทัง้ สองแบบก็มหี ลักการ
แบบเดียวกันคือ การกำ�จัดความร้อนที่ซีพียูปล่อยออกมา ด้วยการใช้
น้ำ�ยาหล่อเย็นที่มีการไหลเวียนเป็นตัวนำ�ความร้อนออกไปจากบล็อคน้ำ�
ที่ติดตั้งอยู่บนตัวซีพียู แล้วทำ�ให้เย็นลงด้วยหม้อน้ำ�ที่มีพัดลมคอยเป่า
อากาศให้ความร้อนถูกถ่ายเทออกไป ก่อนที่น้ำ�ยาหล่อเย็นนั้นจะไหลกลับ
ไปยังบล็อคน้ำ�ที่รับความร้อนจากซีพียูอีกครั้งหนึ่ง
ประโยชน์ที่ ได้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้ชดุ ระบายความร้อนแบบ
Liquid Cooling ก็คือ มันช่วยทำ�ให้เครื่องพีซีสามารถระบายความร้อน
ของซีพียูได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะหากมีการโอเวอร์คล๊อก

บล็อคน้ำ�ของชุดระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling เมื่อติดตั้งเข้ากับเมนบอร์ด โดยภายในตัวมัน
จะมีปั้มน้ำ�ขนาดเล็กติดตั้งอยู่เพื่อสร้างการไหลเวียนของน้ำ�ยาหล่อเย็น

หรือเมื่อใช้ซีพียูที่มีค่า TDP สูงๆ อย่างเต็มที่ ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
ซีพียูร้อนช้า และมีระดับอุณหภูมิสูงสุดต่ำ�กว่าการระบายความร้อนด้วย
การใช้ซงิ ค์ลมทัว่ ไป นอกจากนีห้ ลังจากที่ ไม่มกี ารโหลดใดๆ แล้ว ซีพยี กู ย็ งั
เย็นลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ ในที่นี้ควรเป็นรุ่นที่ ใช้หม้อน้ำ�ขนาดสองตอน
หรือสามตอนเป็นหลัก เพราะในกรณีที่ ใช้หม้อน้ำ�ขนาดเล็กหรือเป็นแบบ
ตอนเดียวนั้น ประสิทธิภาพของมันอาจจะไม่แตกต่างไปจากซิงค์ลมขนาด
ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงๆ มากนัก หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นรองด้วยซ้ำ�
ข้อดีอีกประการหนึ่งเมื่อใช้ชุดระบายความร้อนแบบ Liquid
Cooling ก็คือ มันไม่เป็นภาระกับเมนบอร์ด เนื่องจากบล็อคน้ำ�ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบทีต่ ดิ ตัง้ บนตัวซีพยี นู นั้ มีน�้ำ หนักค่อนข้างเบา และด้วยขนาดที่
ค่อนข้างเล็กก็ชว่ ยทำ�ให้ภายในเคสโล่งขึน้ เพียงแต่อาจะมีทอ่ น้�ำ ยาหล่อเย็น
ให้เกะกะบ้าง แต่ก็ ไม่ถือว่าเป็นปัญหาจนทำ�ให้ติดตั้งและถอดอุปกรณ์ที่อยู่
รอบๆ ซีพียูไม่สะดวก แต่อย่างไรก็ดีการติดตั้งใช้งานชุดระบายความร้อน
แบบ Liquid Cooling นีก้ ค็ วรตรวจสอบเคสที่ ใช้ดกู อ่ นด้วยว่า มันสามารถ
ติดตั้งหม้อน้ำ�เข้ากับเครื่องได้หรือไม่

จำ�เป็นต้องดูแลรักษามากกว่าปกติ

แม้วา่ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนซีพยี ขู องชุดระบายความ
ร้อนแบบ Liquid Cooling ดีกว่าซิงค์ลมทัว่ ไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อ
ซีพยี มู กี ารทำ�งานอย่างเต็มทีภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทีร่ อ้ นอบอ้าว หรือเมื่อมี
การโอเวอร์คล๊อกซีพยี ู แต่ไม่วา่ จะเป็นระบบเปิดทีป่ ระกอบด้วยตัวเองหรือ
เป็นชุดระบายความร้อนสำ�เร็จรูปก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง และจำ�เป็น
ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ โดยควรหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ�ยา
หล่อเย็นและการทำ�งานของปั้มน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ เพราะไม่เช่นนั้นอาจมี
ปัญหาตามมาได้
...ชุดระบายความร้อนซีพยี แู บบ Liquid Cooling ระบบปิดถือ
เป็นตัวเลือกทีด่ ี ในการนำ�มาใช้แทนซิงค์ลมแบบเดิมๆ แต่เหมาะกับการใช้งาน
ของคุณหรือไม่ หรือจำ�เป็นต้องใช้จริงๆ หรือเปล่า ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจ
และการใช้งานของแต่ละคน เพราะแม้วา่ มันจะทำ�ให้ซพี ยี ทู ี่ ใช้มอี ณ
ุ หภูมติ �่ำ ลง
จนหมดกังวลว่าจะอยู่ ในสภาพทีร่ อ้ นจัด แต่มนั ก็เป็นทางเลือกต้องลงทุน
พอสมควร เพราะแม้แต่รุ่นขนาดเล็กที่ ใช้หม้อน้ำ�ตอนเดียวก็มีราคาที่
สามารถซื้อซิงค์ลมประสิทธิภาพดีๆ ที่ทำ�งานเงียบๆ ได้เลย

