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ไวรัส วายร้ายที่มองไม่เห็น
ถ้าเปรียบคนเราเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมองเป็น
หน่วยประมวลผลและที่เก็บข้อมูล มีหัวใจเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่
คอยจ่ายกระแสไฟ เหมือนกับเลือดที่ถูกสูบฉีดไปยังส่วนอวัยวะต่างๆ
มีตา หู ลิ้น จมูกและผิวหนังเป็นอุปกรณ์อินพุต และโต้ตอบแสดงผล
ออกมาหลังจากการประมวลผลด้วยการพูด หรือแสดงออกด้วยสีหน้า
แววตาและท่าทางของร่างกาย ไวรัสคอมพิวเตอร์กับไวรัสที่เป็นสิ่งมี
ชีวิตตัวเล็กๆ ก็คือภัยร้ายที่พร้อมจะทำ�ให้ระบบการทำ�งานต่างๆ เกิด
ความบกพร่อง หรืออาจจะถึงขัน้ ชำ�รุดเสียหายได้เหมือนๆ กัน จะต่างกัน
ก็ตรงที่ ไวรัสคอมพิวเตอร์นนั้ ถูกสร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่ไวรัสในโลกของความเป็นจริงนั้น เป็นสิ่งมี
ชีวติ ที่ ไม่มี ใครรูก้ ารมีอยูแ่ ละตัวตนทีแ่ ท้จริงของมัน จนกว่ามันจะสร้าง
ปัญหาให้กับเราแล้ว ซึ่งไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ที่กำ�ลังระบาดอยู่ ใน
เวลานีก้ เ็ หมือนกัน ที่ ไม่มี ใครรูเ้ ลยว่ามีมนั อยูจ่ นกระทัง่ พบการติดเชือ้
และเกิดการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นแล้ว

แน่นอนว่า เพื่อไม่ ให้ไวรัสทั้งหลายสร้างปัญหาในวงกว้าง
การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเช่นที่หลายๆ หน่วยงานทำ�อยู่และ
คอยแนะนำ� ไม่วา่ จะเป็นการใส่หน้ากาอนามัย หรือหมัน่ ล้างมือบ่อยๆ ก็คอื
วิธีการขั้นต้นของการแก้ปัญหา ซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับการจัดการ
ไวรัสคอมพิวเตอร์เหมือนกัน คือต้องมีควบคุมอย่าให้มีพาหะในการ
แพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึง่ หลังจากนี้จะดำ�เนินการกำ�จัด
อย่างไร ก็อยู่ที่โปรแกรม Anti-Virus ที่เปรียบเสมือนเป็นยาที่จะนำ�มา
ใช้ต่อกร ซึ่งในที่นี้ทีมงาน Synnextra ก็ขอเป็นกำ�ลังใจและเอาใจช่วย
ทีมแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกทุกท่านที่กำ�ลังช่วยกันต่อสู้และหยุดการ
ระบาดของไวรัสด้วยครับ
กลับมาที่เนื้อหาของ Synnextra ฉบับที่กำ�ลังอ่านอยู่นี้บ้าง
โดยฉบับนี้เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาอัพเดตเทคโนโลยี
ต่างๆ เกี่ยวกับซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กที่กำ�ลังวางจำ�หน่ายในช่วงนี้ว่าเป็น
อย่างไร มีความแตกต่างอะไรที่คุณควรรู้บ้าง พร้อมกันนี้ก็จะพาไป
ทำ�ความรูจ้ กั กับแง่มมุ การทำ�ตลาด และโน้ตบุก๊ ที่ Dell จะนำ�ออกสูต่ ลาด
ในปีนี้ด้วย ส่วนคุณผู้อ่านท่านใดที่กำ�ลังสงสัยอยู่ว่า พอร์ต USB
Type-C ทีบ่ างครัง้ ก็บอกว่าเป็นพอร์ต Thunderbolt 3 นัน้ ใช้งานหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร แนะนำ�ให้เปิดไปหาคำ�ตอบได้ที่หน้า 38 ครับ
และสุดท้ายนี้กับเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ทีมงาน
Synnextra ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน และขอเป็นกำ�ลังใจให้กลับมายืนหยัดใช้ชีวิตได้
ตามปกติในเร็ววันด้วยครับ
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มิวสิคพลัสซีนีม่า จับมือ ซินเน็คฯ

NEWS & MOVEMENT

เป็นพาร์ทเนอร์จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หูฟังพรีเมียมไร้สาย แบรนด์ Bowers&Wilkins
อย่างเป็นทางการ บุกตลาดเครื่องเสียงไทยเจาะกลุ่มไฮเอนด์
นายทศพร นิษฐานนท์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฎิบตั กิ าร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ SYNEX จับมือ
ร่วมกับบริษัท มิวสิคพลัสซีนีม่า จำ�กัด ในเครือโซนิค วิชั่น นำ�โดย
คุณสมัคร สมัครคามัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท
โบเวอร์ แอนด์ วิลกินส์ จำ�กัด (Bowers & Wilkins) คุณจุย เซียง ลี
(Mr. Jui Siang Lee) (กลาง) ผูจ้ ดั การส่วนภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ แต่งตัง้
ซินเน็คฯ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โบเวอร์ แอนด์ วิลกินส์
อย่างเป็นทางการ ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักในรูปแบบ Exclusive
Distributor ในการจำ�หน่ายกลุ่มสินค้าหูฟังพรีเมียมไร้สายรุ่นใหม่
จาก Bowers & Wilkins ได้แก่รุ่น PI 3, PI 4, PX 5 และ PX 7
ภายใต้แนวคิด “The Purest Listen” คุณภาพเสียงออดิโอไฟล์ชดั ใส
ไร้เสียงรบกวน เสมือนการฟังเครื่องเสียงไฮเอนด์หลักแสนในหูฟัง
และสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ซินเน็คฯ ในฐานะผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
สินค้าไอที เทคโนโลยี หูฟงั และแก็ทเจ็ทต่างๆ อันดับหนึง่ ของประเทศไทย
มีศักยภาพในการบริหารตัวแทนจำ�หน่ายให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ท่วั ประเทศผ่านช่องทางทั้งร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า
และช่ อ งทางอี ค อมเมิ ร์ ช ซึ่ ง ผู้ ที่ ส นใจสามารถหาซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ที่
ร้านค้าตัวแทนจำ�หน่ายในเครือ บมจ.ซินเน็คฯ ภายใต้สัญลักษณ์
รับประกัน Trusted by Synnex ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.synnex.co.th หรือ Synnex Care 1251◆
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ซินเน็คฯ แนะนำ�แก็ดเจ็ตสุดคูล HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear
แว่นกันแดดอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าแฟชั่น
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำ�เข้า
และจัดจำ�หน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท
แนะนำ� HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear แก็ดเจ็ตใหม่
สุดคูลที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบ
แว่นกันแดดอัจฉริยะทีร่ วมการติดต่อสื่อสารกับแฟชัน่ ไว้ดว้ ยกันอย่าง
ลงตัว มาพร้อมลำ�โพง และหูฟังแบบไร้สาย ตอบรับทุกกิจกรรม
ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งการรับสาย วางสายการโทรเข้าออก และ
เล่นเพลงได้ ดีไซน์ทันสมัย สวมใส่เบาสบายกับเฟรมแก้วที่สามารถ
ป้ อ งกั น น้ำ � และฝุ่ น ให้ เ สี ย งคมชั ด ลดการรั่ ว ไหลของเสี ย งด้ ว ย
ลำ�โพงคู่แบบ Dual Semi-Open Speakers และยังมีเทคโนโลยี
AI อัจฉริยะ ช่วยลดเสียงรบกวนขณะสื่อสาร มาพร้อมกล่องใส่แว่น
หนังแท้ดี ไซน์พิเศษมีระบบชาร์จแบบไร้สายในตัว การชาร์จเพียง
หนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ 2.5 ชั่วโมง และเมื่อเก็บไว้ในกล่องที่มี
ระบบชาร์ จ ในตั ว สามารถใช้ ง านโดยรวมได้ ถึ ง 8 ชั่ ว โมง

HUAWEI X GENTLE MONTERS Eyewear คอลเลคชั่น
แว่นกันแดดมี ให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ Smart Eastmoon-01 และ
Smart Jackbye-01 ในราคา 11,990 บาท พร้อมการรับประกัน
6 เดือนเต็ม ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Trusted by Synnex พร้อมจำ�หน่าย
แล้ววันนี้ผ่าน Huawei Brand Shop ◆

ซินเน็คฯ แนะนำ�ผลิตภัณฑ์กลุ่ม IOT เปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมง่ายๆ
ด้วย “Philips Hue” หลอดไฟอัจฉริยะตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิตอล
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำ�เข้า
และจัดจำ�หน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำ�ระดับโลกหลากหลายประเภท
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์กลุ่ม IOT ยกระดับจากบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมง่ายๆ
ด้วย Philips Hue (ฟิลปิ ส์ ฮิว) ชุดหลอดไฟอัจฉริยะ ควบคุมการใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน Philips Hue ที่รองรับทั้งระบบไอโอเอสและ
แอนดรอยด์ สั่งการใช้งานต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย
ทั้งภายในบ้าน หรืออยู่นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดไฟ ในเวลา
ทีค่ ณ
ุ ต้องการบนทุกพืน้ ทีข่ องบ้าน หรือตัง้ ค่าเวลาเปิด-ปิดไฟ ในโหมด
อัตโนมัติ เช่น เช้า – เข้านอน หรือตามเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และตกดิน
และยังมีฟเี จอร์ไฮไลท์ ในการปรับระดับความเข้ม ตัง้ ค่าสี และส่วนผสม
ของสีสนั ได้มากถึง 16 ล้านเฉดสี เพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ ในขณะ
ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ปาร์ตี้ หรือจะผ่อนคลายหลังจากการทำ�งาน
สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Device อย่าง Google Home
เพื่อสั่งงานด้วยเสียงได้ Philips Hue เป็นทั้งแก็ดแจ็ต และอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง โดยมี
ชุดแนะนำ�ผลิตภัณท์ 3 ชุด และอุปกรณ์สำ�หรับควบคุมไฟดังนี้
• Philips Hue Bulb - หลอดไฟเปลีย่ นสี ปรับแต่งแสงไฟ
ตามสไตล์ ข องบ้ า นหรือห้อง โดยใช้ได้กับหลอดไฟดาวน์ ไ ลท์ แ ละ
หลอดไฟทั่วไป ราคาหลอดละ 1,790 บาท
• Philips Hue LightStrip Plus - ไฟเส้นเปลีย่ นสีอจั ฉริยะ
สามารถดัดเปลี่ยนรูปร่างให้โค้งงอตามพื้นผิว และใช้เทปกาวติด
ที่ด้านหลังเพื่อยึดเข้ากับกำ�แพงอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ใต้บาร์ รวมถึง
ซ่อนตามแนวขอบบนเพดานได้อย่างสวยงาม สร้างสีสันให้ห้องได้
มากกว่าล้านแบบ ความยาว 2 เมตร ราคา 3,190 บาท และต่อความยาว
1 เมตร ราคา 1,090 บาท

• Philips Hue Go - โคมไฟเปลีย่ นสีอจั ฉริยะไร้สาย พกพาไปได้
ทุกที่ โดยแบตเตอรีอ่ ยู่ได้นานถึง 3 ชัว่ โมงติดต่อกัน ราคา 3,490 บาท
• Philips Hue Bridge - อุปกรณ์ส�ำ หรับควบคุมไฟ ทำ�หน้าที่
รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ ใช้งานภายในบ้าน เพื่อใช้ควบคุมหลอดไฟ
ทีอ่ ยู่ ในระบบของ Philips HUE โดย Bridge หนึง่ ตัวสามารถควบคุม
อุปกรณ์สอ่ งสว่างของ Philips HUE ได้สงู สุดถึง 50 อุปกรณ์ ราคา
1,990 บาท เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้คู่กับชุดไฟ Philips Hue
ทั้ง 3 รุ่น
Philips Hue หลอดไฟเปลี่ยนสีอัจฉริยะ การรับประกัน
2 ปีเต็ม ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Trusted by Synnex เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้
ทีต่ วั แทนจำ�หน่ายซินเน็คฯ ทัว่ ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
www.synnex.co.th, www.facebook.com/Synnexthailand/
หรือ Synnex Care 1251 ◆
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Intel DG1

การ์ดจอแยกจากอินเทล เผยโฉมแล้ว
ในที่สุดการ์ดแสดงผลแบบ Discrete ที่ ใช้สถาปัตยกรรม
Xe ของอินเทลก็ ได้รับการเปิดตัวและเผยโฉมให้เห็นแล้วที่งาน CES
ที่จัดขึ้นเมื่อต้นปี ภายใต้ชื่อการ์ด Intel DG1 และในการสาธิตเล่นเกม
Warframe ด้วยการใช้ความละเอียด 1080p ภาพที่ ได้ออกมาก็ ไม่มี
ปัญหาการกระตุกเลย แต่ ในการจัดแสดงนี้ อินเทลก็ ไม่ได้มกี ารเปิดเผย
รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการ์ดออกมา หรือแม้กระทั่งผลการทดสอบ
ด้วยโปรแกรมเบนช์มาร์ก แต่จากการทีก่ าร์ดไม่มกี ารต่อไฟใดๆ เพิม่ เติม
ก็เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ การ์ด DG1 ทีอ่ นิ เทลนำ�มาสาธิตนัน้ จะใช้พลังงาน
ไม่เกิน 75 วัตต์อย่างแน่นอน
อย่ า งไรก็ ต าม
การ์ด DG1 ที่อินเทลนำ�มา
จัดแสดงก็ยังคงเป็นการ์ด
ต้นแบบที่ผลิตออกมาเพื่อ
ใช้ ท ดสอบการทำ � งานกั บ
ซอฟต์แวร์อยู่ รวมทัง้ เป็น
การ์ ด ที่ จ ะส่ ง มอบให้ กั บ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ
ได้พัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิด
ความคุ้นชินและสามารถใช้
ประโยชน์จากสถาปัตยกรรม Xe ได้อย่างเต็มที่ และตอนนี้ถึงแม้ว่า
การ์ดแสดงผลสำ�หรับใช้เล่นเกมขออินเทลจะยังต้องรอต่อไปแบบไม่
มีกำ�หนด แต่ก็ชัดเจนว่าการใช้สถาปัตยกรรม Xe ของอินเทลนั้นจะ
ครอบคลุมการใช้งานตัง้ แต่อปุ กรณ์ส�ำ หรับผูใ้ ช้ทว่ั ไป ไปจนถึงเซิรฟ์ เวอร์
ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับ Data Center เลย
ข้อมูล: www.intel.com

ATX12VO

มาตรฐานใหม่ของพาวเวอร์ซัพพลาย
พาวเวอร์ซพั พลายซึง่ เป็นอุปกรณ์ทที่ �ำ หน้าทีจ่ า่ ยไฟให้กบั ส่วน
ประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์กำ�ลังมีแนวโน้มว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่ออินเทลได้เปิดเผยข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
ใหม่ที่ชื่อว่า ATX12VO ออกมา และประกาศว่าจะเริ่มใช้ภายในปีนี้
ความแตกต่างของมาตรฐานใหม่นี้ เมื่อเทียบกับมาตรฐาน ATX
ในปัจจุบนั ก็คอื การจ่ายไฟให้กบั เมนบอร์ดและการ์ดแสดงผลกราฟิก รวม
ถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ ของมาตรฐาน ATX12VO จะมีแต่แรงดันไฟ 12 โวลต์
เท่านัน้ และการเปลีย่ นแปลงนีก้ ท็ �ำ ให้ปลัก๊ ต่อกับเมนบอร์ดทีเ่ ป็นแบบ 24 พิน
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ 10 พิน รวมถึงปลั๊ก EPS หรือปลั๊ก Auxiliary
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแรงดันไฟ 5VSB ก็จะถูกแทนที่ด้วยไฟ
12VSB และให้เมนบอร์ดทำ�หน้าที่แปลงไฟและจ่ายไฟ 5 โวลต์ ให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการแปลงไฟ 12 โวลต์ ให้เป็น 5 โวลต์เพื่อจ่าย
ให้กับอุปกรณ์SATA ด้วย โดยตอนนี้พาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐาน
ATX12VO ได้เริ่มมีการผลิตออกมาแล้ว แต่ ในส่วนของเมนบอร์ดนั้น
ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการผลิตออกมาแล้วหรือไม่ ส่วนคำ�ถามที่ว่ามาตรฐาน
ใหม่นี้จะออกมาแทนที่มาตรฐาน ATX ในปัจจุบันหรือไม่ ก็มีความเป็นไป
ได้แต่คงไม่ ใช่เร็วๆ นีแ้ ละคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะแทนที่ ได้ทงั้ หมด
ข้อมูล: http://www.intel.com

ASRock X570
Phantom Gaming-ITX/TB3

เมนบอร์ดซีพยี เู อเอ็มดีรนุ่ แรกทีร่ องรับ Thunderbolt 3

Google Maps

หลังเริม่ ให้บริการครัง้ แรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2005 ตอนนี้
Google Maps ไม่เพียงแต่เป็นแอปฯ แผนที่และการนำ�ทางที่ ได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางเท่านัน้ แต่ยงั เป็นแอปฯ ทีม่ ฟี เี จอร์ ให้ใช้งาน
มากมาย และล่าสุดนี้ก็ ได้เพิ่มฟีเจอร์ ใหม่ที่มีชื่อว่า Transit Attribute
เข้ามาอีก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลสำ�หรับการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึน้ อีก นอกเหนือไปจากความหนาแน่นของผูโ้ ดยสาร
โดยจะเริม่ ปล่อยให้ใช้งานตัง้ แต่เดือนมีนาคมนีเ้ ป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี
ฟังก์ชันการทำ�งานบางอย่างก็จะใช้งานเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
และเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ 15 ปี นอกจากการเพิ่มเติม
ฟีเจอร์ข้างต้นแล้ว Google ยังได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ของแอปฯ ให้เป็น
แบบใหม่ และเปลีย่ นเมนูภายในแอปฯ ให้เป็น 5 แท็บประกอบด้วย Explore,
Commute, Saved, Contribute และ Update

แม้วา่ การเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน Thunderbolt 3 ทีม่ คี วามเร็ว
ในการส่งผ่านข้อมูลที่สูงถึง 40Gb/s จะเป็นเทคโนโลยีของอินเทลและ
หากผู้ผลิตอุปกรณ์รายใดต้องการใช้งาน จะต้องได้รับการรับรองจาก
อินเทลก่อน แต่นนั่ ก็ ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพีซที ี่ ใช้ซพี ยี   ู Ryzen จะไม่มี
สิทธิ์ ใช้งาน เพราะล่าสุดนีเ้ มนบอร์ด ITX ที่ ใช้ชปิ เซ็ต X570 ของ ASRock
ได้มีการนำ�มาตรฐาน Thunderbolt 3 มารวมไว้แล้วและเป็นเมนบอร์ด
สำ�หรับซีพียู Ryzen รุ่นแรกที่รองรับการใช้งาน
การเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน
Thunderbolt 3 ของเมนบอร์ดนี้ยังคงทำ�
ผ่านพอร์ต USB Type-C ที่อยู่ด้านหลัง
โดยสามารถเชื่อมต่อได้ 3 อุปกรณ์ โดยใช้
สายสัญญาณเส้นเดียว และนอกเหนือไปจาก
การส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 40Gb/s แล้ว
ก็ยังสามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ได้ด้วย
กำ�ลังไฟ 15 วัตต์

ข้อมูล: https://www.blog.google

ข้อมูล: https://www.asrock.com

อัพเดตใหม่ ฉลองครบรอบ 15 ปี
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Cherry Viola
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ปุ่มแบบใหม่ สำ�หรับคีย์บอร์ดแมคคานิคอล

Microsoft Edge

เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ ได้มกี ารพัฒนามาอย่างยาวนานและมีการทดสอบ
บน Windows Insider อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเว็บบราวเซอร์ Edge
เวอร์ชนั ใหม่ภายใต้ชอื่ Project Anaheim ของไมโครซอฟท์ ซึง่ ปรับ
เปลีย่ นมาใช้พนื้ ฐานจาก Chromium Open Source ก็เสร็จสมบูรณ์
และได้ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้ว
เว็บบราวเซอร์ Edge ที่ ไมโครซอฟท์พัฒนาออกมาใหม่นี้
รองรับการทำ�งานทั้ง Windows 10 และเวอร์ชันที่ออกมาก่อนหน้า
รวมไปถึงสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ MacOS, Android และ
iOS ได้อย่างไม่มีปัญหา รวมทั้งเวอร์ชัน 80 ที่มีอัพเดตออกมาใหม่
ล่าสุดนีก้ ร็ องรับ Windows 10 ที่ ใช้งานกับซีพยี สู ถาปัตยกรรม ARM
และได้มกี ารเพิม่ ฟีเจอร์ Dolby Vision สำ�หรับระบบเล่นวิดโี อ และมีการ
ปรับปรุงระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชันใหม่ พร้อมกันนี้ก็ยังมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรอีกหลายจุด
ข้อมูล: https://www.microsoft.com/en-us/edge

คีย์บอร์ดแมคคานิคอล
ซึง่ มีความทนทานสูงและตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบนั มีการใช้ปมุ่
สวิ ต ช์ ห ลากหลายรู ป แบบมาก
แต่คีย์บอร์ดประเภทนี้ก็ยังมีราคา
ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
คียบ์ อร์ดทัว่ ไปที่ ใช้ปมุ่ แบบ Rubber
Dome แต่อย่างไรก็ดีข้อจำ�กัดนี้ก็
กำ�ลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อ
Cherry ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตปุม่ สวิตช์คยี บ์ อร์ดรายสำ�คัญได้เปิดตัวปุม่ สวิตช์
แบบใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า Viola ออกมาและ Cherry ก็ ได้ประกาศว่าปุม่ สวิตช์นี้
จะทำ�ให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงคีย์บอร์ดแมคคานิคอลได้ง่ายขึ้น ด้วยระดับ
ราคาที่ถูกลง
อย่างไรก็ตามโครงสร้างภายในปุม่ กดแบบใหม่น้ี แม้จะยังคง
ออกแบบโดยคำ�นึงถึงความแข็งแรงทนทาน และความมัน่ คงของปุม่ กด
รวมทัง้ สามารถติดตัง้ ไฟ SMD LED รวมไว้กบั ป่มุ ได้ แต่กจ็ ะแตกต่าง
ไปจากปุ่มสวิทช์แบบ MX สีต่างๆ อย่างชัดเจน โดยการทำ�งานของปุ่ม
สวิตช์ Viola จะเป็นแบบ Linear 2 ขั้นตอนที่มีชื่อว่า CrossLinear
โดยมีระยะการกด 4 มิลลิเมตร แต่ระยะ 2 มิลลิเมตรแรกจะใช้แรงกด
ประมาณ 45cN และเพิ่มเป็น 75cN เมื่อถึงจุดสิ้นสุด
ข้อมูล: https://www.cherry-switches.com

Intel 400-Series

ยังไม่รองรับ PCIe 4.0

WD BiCS5

เจนเนอเรชั่นใหม่ของชิป 3D NAND
WD ได้ประกาศความสำ�เร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีชปิ หน่วย
ความจำ�แฟลช 3D NAND เจนเนอเรชั่นที่ 5 ใหม่ล่าสุด ทันสมัยที่สุด
ภายใต้ชอื่ BiCS5 (Bit Cost Scalable) โดยเบือ้ งต้นจะเริม่ ทำ�การผลิต
ชิป BiCS5 แบบ Triple-level Cell หรือ TLC ความจุ 512Gb ก่อน
ส่วนชิป BiCS5 TLC ที่มีความจุสูงกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็น 1Tb หรือว่าชิป
แบบ QLC ที่มีความจุ 1.33Tb จะผลิตตามออกมาภายหลัง
BiCS5 เป็นเทคโนโลยีชิปหน่วยความจำ�แฟลช 3D NAND
ทีม่ คี วามหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูลสูงทีส่ ดุ ด้วยการใช้โครงสร้างแบบ
112 ชั้น ในขณะที่ชิปเทคโนโลยีเดิมอย่าง BiCS4 จะใช้โครงสร้างแบบ
96 ชัน้ ดังนัน้ หากเทียบกันแบบบิตต่อเวเฟอร์ ชิปหน่วยความจำ� BiCS5
จึงเก็บข้อมูลได้มากกว่ากันถึง 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีช้ ปิ BiCS5 ยังมี
ความเร็วในการทำ�งานที่เร็วกว่าเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ความสำ�เร็จในการผลิตหน่วยความจำ�แฟลช 3D NAND
ด้วยเทคโนโลยี ใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ �ำ ด้านเทคโนโลยีหน่วย
ความจำ�แฟลชของ WD ทีม่ อี ย่างต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับความจุ
และประสิทธิภาพการทำ�งานของชิปหน่วยความจำ�ที่มีความน่าเชื่อถือ
ต่อผู้ใช้ทุกระดับ
ข้อมูล: https://www.westerndigital.com

ในขณะทีแ่ พลตฟอร์มที่ ใช้ซพี ยี ขู องเอเอ็มดีได้รบั การพัฒนา
ให้รองรับ PCIe 4.0 แล้ว แต่ส�ำ หรับแพลตฟอร์มของอินเทลนัน้ ยังต้อง
ลุ้นกันต่อ เพราะล่าสุดนี้มีข้อมูลที่ ได้รับการยืนยันแล้วว่า ชิปเซ็ต 400
Series ที่อินเทลจะเปิดตัวออกมาสำ�หรับใช้งานกับซีพียู LGA1200
จะยังไม่รองรับ PCIe 4.0 นั่นคือการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ด้วย PCIe
จากซีพียูและชิปเซ็ตยังคงเป็น PCIe 3.0 เช่นปัจจุบัน
แม้จะยังไม่รองรับ PCIe 4.0 แต่แพลตฟอร์มที่ ใช้ชิปเซ็ต
Intel 400 Series ก็จะมีบัส PCIe 3.0 ให้ใช้ถึง 40 เลน โดยแบ่งเป็น
24 เลนจากชิปเซ็ตและอีก 16 เลนจากซีพียู พร้อมกันนี้ชิปเซ็ต 400
Series ก็จะยังคงมีการแบ่งกลุม่ ลักษณะเดียวกับชิปเซ็ตรุน่ ทีผ่ า่ นมาคือ
ประกอบด้วยชิปเซ็ต Z490, H470, B460 และ H410 ส่วนกำ�หนดการ
เปิดตัวออกสู่ตลาดนั้น หากไม่ติดปัญหาอะไรอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็น
ช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ข้อมูล: http://www.intel.com
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ความแตกต่างที่คุณควรรู้
ของซีพียูโน้ตบุ๊กในช่วงต้นปี 2020
ในที่สุดซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กของอินเทลก็เข้าสู่ยุคที่ 10 อย่าง
สมบูรณ์ และหลังจากที่ ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนนี้ผู้ผลิต
โน้ตบุก๊ รายต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น Asus, Dell, HP, Lenovo และ MSI ต่างก็ ได้
นำ�โน้ตบุก๊ ที่ ใช้ซพี ยี เู จนเนอเรชัน่ ใหม่นอี้ อกสูต่ ลาดเรียบร้อยแล้ว อย่างไร
ก็ตามโน้ตบุก๊ ที่ ใช้ซพี ยี เู จนเนอเรชัน่ ที่ 10 ของอินเทลตอนนี้ ก็จะมีแต่โน้ตบุก๊
บางเบาหรือ Ultrabook ทีม่ รี ปู ลักษณ์บางเบาเท่านัน้ และต้องทำ�ความเข้าใจ
ให้ดี เพราะซีพียูมี ให้เลือกใช้งานถึงสองสถาปัตยกรรม
ซีพยี เู จนเนอเรชัน่ 10 สำ�หรับโน้ตบุก๊ ทีอ่ นิ เทลเปิดตัวออกมาจะมี
ทั้งซีพียูในกลุ่มรหัส Ice Lake และ Comet Lake แต่ไม่ว่าจะเป็นรหัส
อะไร สิ่งแรกที่ทำ�ให้รู้ได้ทันทีว่าโน้ตบุ๊กนั้นๆ ใช้ซีพียูเจนเนอเรชั่น 10 ของ
อินเทลก็คือ โลโก้สัญลักษณ์ที่ตัวเครื่อง ซึ่งจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสีเทาเงิน
ส่วนการ ดูว่าเป็น Ice Lake หรือ Comet Lake สามารถดูได้จากชื่อรุ่น
ของซีพยี ซู งึ่ จะมีรหัสต่อท้ายทีแ่ ตกต่างกัน นัน่ คือหากมีตวั อักษร G7, G4
หรือ G1 ต่อท้ายจะหมายถึงซีพียูตระกูล Ice Lake ส่วนซีพียู Comet
Lake นั้นจะมีตัวอักษร U ต่อท้ายชื่อรุ่น

Ice Lake และ Comet Lake: สองตัวเลือกจากอินเทล

เทคโนโลยีทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังซีพยี ทู งั้ สองนีม้ คี วามแตกต่างกันมาก
ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจให้ถูกต้อง กล่าวคือ Ice Lake นั้นเป็น
ซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กที่อินเทลผลิตออกมาใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต
ขนาด 10 นาโนเมตร พร้อมกับปรับเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม Sunny
Cove ซึ่งข้อมูลจากอินเทลระบุว่าสถาปัตยกรรมใหม่นี้จะช่วยทำ�ให้ซีพียู
สามารถประมวลคำ�สั่งในแต่ละรอบสัญญาณนาฬิกาได้เร็วขึน้ ประมาณ 18
เปอร์เซ็นต์ โดยซีพยี จู ะมีจ�ำ นวนแกนหลักสูงสุด 4 แกน แต่จะมีความเร็วใน
การทำ�งานไม่สงู นัก และการเร่งความเร็วโดยใช้เทคโนโลยี Turbo Boost ก็
ทำ�ได้สูงสุดเพียง 3.9GHz เท่านั้น (รุ่น Core i7-1065G7) แต่ทั้งหมดนี้
ก็ถอื เป็นข้อดีได้เหมือนกัน เพราะความเร็วที่ ไม่สงู มากนี้ ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีการผลิตขนาด 10 นาโนเมตรก็ช่วยทำ�ให้โน้ตบุ๊กใช้พลังงานต่ำ�
ลงมากเช่นกัน
ซีพียูตระกูล Ice Lake จะมีระบบกราฟิก Intel Iris Plus ที่มี
ประสิทธิภาพสูงรวมอยู่ ในตัว แต่ก็จะแตกต่างกันไปตาม EU (Execution

Unit) ที่ ใช้ว่ามีจำ�นวน 64, 48 หรือ 32 ชุด (ตามกลุ่มรหัส G7, G4 และ
G1) แต่อย่างไรก็ดีก็มีซีพียู Ice Lake บางรุ่นที่ยังคงมาพร้อมกับระบบ
กราฟิก UHD อยู่ แต่ก็จะเป็นระบบกราฟิกที่ ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดย
ปรับเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม Gen.11 เหมือนกับ Intel Iris Plus และ
มีการใช้จำ�นวนหน่วยประมวลผลมากขึ้นเป็น 32 ชุด
คุณสมบัตพิ เิ ศษอีกประการหนึง่ ของซีพยี ตู ระกูล Ice Lake ซึง่
จะไม่มอี ยู่ ในซีพยี ตู ระกูล Comet Lake ก็คอื การรองรับเทคโนโลยี Intel
Deep Learning (DL) Boost สำ�หรับเร่งความเร็วในการประมวผลคำ�สัง่
ทางด้าน AI ที่อินเทลพัฒนาออกมาใช้เป็นครั้งแรกกับซีพียู Xeon ในชื่อ
รหัส Cascade Lake (ซีพยี สู �ำ หรับเครื่องเซิรฟ์ เวอร์) และด้วยเทคโนโลยีนี้
ก็ทำ�ให้ซีพียู Ice Lake นั้นรองรับชุดคำ�สั่ง Intel AVX-512 ด้วย
สำ�หรับกลุ่มซีพียู Comet Lake นั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นซีพียู
เจนเนอเรชั่น 10 ของอินเทลเหมือนกัน แต่ก็จะถูกผลิตออกมาโดยใช้
เทคโนโลยีขนาด 14 นาโนเมตร รวมทัง้ ยังคงใช้พนื้ ฐานจากสถาปัตยกรรม
Skylake อยู่ โดยเป็นการปรับปรุงต่อยอดมาจากซีพียู Whiskey Lake
ที่ออกมาก่อนหน้านี้ รวมทั้งปรับปรุงให้รองรับหน่วยความจำ� DDR4
ความเร็วสูงขึน้ เป็น 2,666MHz แต่ก็ ไม่ได้ถอื ว่าเป็นจุดเด่นอะไรหากเทียบ
ซีพยี ตู ระกูล Ice Lake ทีร่ องรับหน่วยความจำ� LPDDR4 ความเร็วสูงถึง
3,733MHz
อย่างไรก็ตามซีพยี ตู ระกูล Comet Lake ก็จะทำ�งานด้วยความเร็ว
ทีค่ อ่ นข้างสูง และการใช้เทคโนโลยี Turbo Boost ของซีพยี กู ส็ ามารถเร่ง
ความเร็วได้สูงกว่า 4GHz ทุกรุ่น นอกจากนั้นซีพียูที่ผลิตออกมาตอนนี้
ก็ยังมีจำ�นวนแกนหลักสูงสุดถึง 6 แกน (Core i7-10710U)
ซีพยี เู จนเนอเรชัน่ 10 ทัง้ สองชื่อรหัสนีต้ า่ งก็มปี ระสิทธิภาพการ
ทำ�งานทีด่ กี ว่าซีพยี เู จนเนอเรชัน่ ก่อน นอกจากนัน้ อินเทลก็ ได้แสดงให้เห็น
ว่าซีพยี รู นุ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของแต่ละชื่อรหัสก็มปี ระสิทธิภาพการทำ�งานดีกว่าซีพยี ู
Ryzen 7 3700U ด้วย แต่ประสิทธิภาพจากซีพียู Ice Lake จะดีกว่า 
Comet Lake หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำ�งาน หรือซอฟต์แวร์
ที่ ใช้เป็นหลัก กล่าวคือซีพียู Ice Lake จะเหมาะกับการทำ�งานที่มีความ
ซับซ้อนหรือมีการใช้ความสามารถทางด้าน AI ส่วนซีพียู Comet Lake
จะเหมาะกับการทำ�งานทั่วไปที่มีระดับการโหลดสูง
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ซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดจากอินเทลและเอเอ็มดี
ซีพียู
คอร์/เทรด
ความเร็วซีพียู L3 Cache
Intel Core 10th Gen. (Ice Lake & Comet Lake)
Core i7-1065G7
4/8
1.3 - 3.9GHz
8MB
Core i7-1060G7
4/8
1.0 - 3.8GHz
8MB
Core i7-10710U
6/12
1.1 - 4.7GHz
12MB
Core i7-10510U
4/8
1.8 - 4.9GHz
8MB
Core i5-1035G7
4/8
1.2 - 3.7GHz
6MB
Core i5-1035G4
4/8
1.1 - 3.7GHz
6MB
Core i5-1035G1
4/8
1.0 - 3.6GHz
6MB
Core i5-1030G7
4/8
800MHz - 3.5MHz
6MB
Core i5-1030G4
4/8
700MHz - 3.5GHz
6MB
Core i5-10210U
4/8
1.6 - 4.2GHz
6MB
Core i3-10110U
2/4
2.1 - 4.1GHz
4MB
Core i3-1000G4
2/4
1.1 - 3.2GHz
4MB
Core i3-1000G1
2/4
1.1 - 3.2GHz
4MB
Core i3-1005G1
2/4
1.2 - 3.4GHz
4MB
AMD Ryzen 4000 Series (Renoir, Zen2)
Ryzen 7 4800H
8/16
2.9 - 4.2GHz
8MB
Ryzen 7 4800U
8/16
1.8 - 4.2GHz
8MB
Ryzen 7 4700U
8/8
2.0 - 4.1GHz
8MB
Ryzen 5 4600H
6/12
3.0 - 4.0GHz
8MB
Ryzen 5 4600U
6/12
2.1 - 4.0GHz
8MB
Ryzen 5 4500U
6/6
2.3 - 4.0GHz
8MB
Ryzen 3 4300U
4/4
2.7 - 3.7GHz
4MB
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ระบบกราฟิก

EU/CU

ความเร็ว iGPU

TDP

หน่วยความจำ� / ความจุสูงสุด

Iris Plus
Iris Plus
UHD
UHD
Iris Plus
Iris Plus
Iris Plus
Iris Plus
Iris Plus
UHD
UHD
Iris Plus
UHD
UHD

64
64
24
24
64
48
32
64
48
24
23
48
32
32

300MHz - 1.10GHz
300MHz - 1.10GHz
300MHz - 1.15GHz
300MHz - 1.15GHz
300MHz - 1.05GHz
300MHz - 1.05GHz
300MHz - 1.05GHz
300MHz - 1.05GHz
300MHz - 1.05GHz
300MHz - 1.10GHz
300MHz - 1.00GHz
300 - 900MHz
300 - 900MHz
300 - 900MHz

15W
9W
15W
15W
15W
15W
15W
9W
9W
15W
15W
9W
9W
15W

DDR4-3200, LPDDR4-3733 / 64GB
LPDDR4-3733 / 32GB
DDR4-2666, LPDDR3-2133 / 64GB
DDR4-2666, LPDDR3-2133 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-3733 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-3733 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-3733 / 64GB
LPDDR4-3733 / 32GB
LPDDR4-3733 / 32GB
DDR4-2666, LPDDR3-2133 / 64GB
DDR4-2666, LPDDR3-2133 / 64GB
LPDDR4-3733 / 32GB
LPDDR4-3733 / 32GB
DDR4-3200, LPDDR4-3733 / 64GB

Radeon Vega
Radeon Vega
Radeon Vega
Radeon Vega
Radeon Vega
Radeon Vega
Radeon Vega

7
8
7
6
6
6
5

1.60GHz
1.75GHz
1.60GHz
1.50GHz
1.50GHz
1.50GHz
1.40GHz

45W
15W
15W
45W
15W
15W
15W

DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB
DDR4-3200, LPDDR4-4266 / 64GB

แต่ไม่วา่ จะเหมาะกับการใช้งานอย่างไร ตอนนีซ้ พี ยี ู Comet Lake
และ Ice Lake ก็เป็นซีพยี ปู ระสิทธิภาพสูงที่ ใช้พลังงานต่�ำ สำ�หรับโน้ตบุก๊ ที่
มีรปู ลักษณ์บางเบา และซีพยี ทู งั้ สองรหัสนีต้ า่ งก็มาพร้อมกับความสามารถ
ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 (Gig+) และ Thunderbolt 3 ทั้งคู่

Ryzen 4000 Series: ทางเลือกที่น่าสนใจจากเอเอ็มดี

แม้ซพี ยี ขู องอินเทลจะครองตลาดโน้ตบุก๊ ส่วนใหญ่ แต่ ในช่วงปี
ที่ผ่านมา ซีพียู Ryzen 3000 Series สำ�หรับโน้ตบุ๊กของเอเอ็มดีก็เป็น
ตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ จากประสิทธิภาพการทำ�งานทีโ่ ดดเด่น อีกทัง้ ยังมีระบบ
กราฟิกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (เมื่อเทียบกับซีพยี เู จนเนอเรชัน่ ที่ 8 ของอินเทล)
และเมื่อมีการเปิดตัวซีพยี ู Ryzen 4000 Series ออกมาอีก ซีพยี สู �ำ หรับ
โน้ตบุ๊กของเอเอ็มดีก็กลับมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกครั้ง
ความโดดเด่นของซีพียู Ryzen 4000 Series ภายใต้ชื่อรหัส
Renoir ที่เอเอ็มดีเปิดตัวออกมาใหม่ก็คือ การเป็นซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กที่
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้พ้ นื้ ฐานจากสถาปัตยกรรม Zen 2
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด 7 นาโนเมตร (แบบเดียวกับซีพียู Ryzen
สำ�หรับเครื่องเดสก์ทอป) และเป็นครั้งแรกที่ซีพียูสำ�หรับโน้ตบุ๊กมีจำ�นวน
แกนหลักที่มากถึง 8 แกน นอกจากนี้ซีพียู Ryzen 4000 Series ก็ยังมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานที่ดีกว่า Ryzen 3000 Series ที่ออกมา
ก่อนหน้านีถ้ งึ สองเท่า โดย 30 เปอร์เซ็นต์เป็นผลมาจากการปรับปรุงความ

ประสิทธิภาพระหว่างซีพยี ู Ice Lake กับ Comet Lake ของอินเทล เมื่อเทียบกับซีพยี ู Ryzen 3700U

สามารถในการประมวลผลคำ�สั่งในแต่ละรอบสัญญาณนาฬิกาของซีพียู
ส่วนอีก 70 เปอร์เซ็นต์มาจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีขนาดเล็กลง
ซีพยี ู Ryzen 4000 Series ทีเ่ อเอ็มดีเปิดตัวใหม่นจี้ ะมีทงั้ กล่มุ
รหัส U ที่มีค่า TDP 15 วัตต์สำ�หรับใช้งานกับโน้ตบุ๊กบางเบา และรหัส H
สำ�หรับใช้งานกับโน้ตบุก๊ เกมมิง่ หรือการทำ�งานเกีย่ วกับการสร้างคอนเทนต์
แต่ระบบกราฟิกที่ถูกรวมไว้กับซีพียูจะยังคงเป็นระบบกราฟิก Radeon
สถาปัตกรรม Vega หรือ GCN ยุคที่ 5 แต่ก็ ได้มีการปรับปรุงให้หน่วย
ประมวลผลแต่ละชุด (มีจ�ำ นวนสูงสุด 8 ชุด) มีความเร็วในการทำ�งานสูงขึน้
เพียงแต่น่าเสียดายที่เอเอ็มดีไม่ ได้ออกแบบซีพียูให้รองรับ PCIe 4.0
เหมือนกับซีพียสำ�หรับเครื่องเดสก์ทอป และที่สำ�คัญก็คือยังไม่มีการนำ�
ความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 มารวมไว้เหมือนกับซีพยี ู Ice Lake
หรือ Comet Lake ของอินเทลด้วย
อย่างไรก็ดีด้วยจำ�นวนแกนหลักที่มากกว่า  และความเร็วในการ
ทำ�งานที่ค่อนข้างสูง (ทั้งซีพียูและระบบกราฟิก) ทำ�ให้ซีพียู Ryzen 4000
Series ของเอเอ็มดีนั้นค่อนข้างได้เปรียบหากมองเรื่องประสิทธิภาพ
การประมวลผลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแบบ Single หรือ Multi-Thread
ก็ตาม แต่ซีพียูนั้นไม่ได้เป็นทุกอย่างของโน้ตบุ๊ก โดยเฉพาะกับการใช้งาน
ที่ต้องคำ�นึงถึงความสามารถในการพกพา  และระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่
ด้วย ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วจึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโน้ตบุ๊กทั้งหลายด้วย
ว่าจะออกแบบมาอย่างไร สามารถปรับแต่งฟังก์ชันการทำ�งานของเครื่อง
ได้ดีขนาดไหน และมีอะไรให้มาพร้อมกับเครื่องบ้าง (หน้าจอ แบตเตอรี่
พอร์ตเชื่อมต่อ และส่วนประกอบอื่นๆ) แต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเลือกใช้ซีพียู
เจนเนอเรชัน่ 10 ของอินเทลหรือว่า Ryzen 4000 Series ของเอเอ็มดี
โน้ตบุก๊ ทีผ่ ลิตออกมาก็ถอื ว่าเป็นตัวเลือกทีด่ สี �ำ หรับการใช้งานในปี 2020
ด้วยกันทั้งนั้น
...นอกเหนือไปจากซีพียูต่างๆ ข้างต้นแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้
ก็ยังจะมีซีพียูรุ่นใหม่ที่ ใช้ชื่อรหัสว่า  Tiger Lake ของอินเทลออกมาให้
เลือกใช้งานอีก รวมทั้งมีซีพียู Comet Lake-H Series ออกมาใช้กับ
โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากซีพียูเจนเนอเรชั่น 9 Coffee
Lake ที่ ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบนั ส่วนมันจะดีกว่ากันขนาดไหน หรือ
มีเทคโนโลยี ใหม่อะไรบ้าง ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่ยืนยันได้ว่ามัน
น่าจะต้องดีกว่าที่มีอยู่ ในเวลานี้อย่างแน่นอน
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ที่ทุกคนเชื่อมั่น
และแนวคิดการทำ�ตลาด
วงรอบการเปลี่ยนแปลงของพีซี

หลังจากที่ ได้มกี ารควบรวมกิจกรรมกับ EMC เมื่อประมาณ
สามปีก่อนและก่อตั้งเป็นบริษัท Dell Technologies ขึ้นมา วันนี้ต้อง
ยอมรับว่ายักษ์ ใหญ่ของวงการไอทีรายนีเ้ ป็น End-to-End Solution
Provider ทีม่ คี วามแข็งแกร่งมาก และทีส่ �ำ คัญคือ การเป็นแบรนด์ชนั้ นำ�
ของ Dell นั้นไม่ได้จัดจำ�หน่ายเพียงแค่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหมือนกับ
เมื่อก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม “เครื่องคอมพิวเตอร์พซี ”ี ก็ยงั คงเป็นธุรกิจ
ทีม่ บี ทบาทและมีความสำ�คัญกับ Dell อยู่ โดยคุณ อโณทัย เวทยากร
ซึ่งเป็นรองประธานบริหารตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชีย และธุรกิจ
คอนซูเมอร์ ภูมภิ าคเอเชียใต้ของ Dell Technologies ได้เปิดเผย
ข้อมูลกับทีมงาน Synnextra ว่า ในช่วงกว่า 6 ปีทผี่ า่ นมา ส่วนแบ่งตลาด
เครื่องพีซี (ทัง้ เครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุก๊ ) ของ Dell ค่อนข้างแข็งแกร่ง
และเติบโตแบบ Year on Year ทุกไตรมาส และมั่นใจว่าตอนนี้ Dell
เป็นอันดับหนึ่งของตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียล
สำ�หรับภาคธุรกิจหรือผู้ใช้ระดับองค์กร
คุณอโณทัยได้อธิบายว่า สาเหตุที่พีซีเป็นธุรกิจที่มีความ
สำ�คัญกับ Dell เป็นอย่างมากก็คือ พีซียังคงเป็นแกนหลักของธุรกิจ
และมีจำ�นวนการขายที่ค่อนข้างเยอะ โดยในปีที่ผ่านมารายได้ประมาณ
93,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของทั้งบริษัทนั้นเป็นของธุรกิจพีซี
ประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้รวมถึงโน้ตบุ๊กด้วย
“ผมมองว่าพีซเี ป็นเหมือนกับ Cash Generator เป็นธุรกิจ
ที่หมุนเร็วมากและสร้างรายได้ได้ค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้เวลาเราขาย
สินค้าและเก็บเงินจากลูกค้ามาแล้ว ก็จะมี Gap ในระหว่างที่เราขายเพื่อ
จ่ายเงินให้กบั ซัพพลายเออร์ คือมี Cash Turnover ทีค่ อ่ นข้างสูงและ
เป็นธุรกิจทีส่ ร้าง Cash Flow ได้ดี ดังนัน้ มันจึงเป็นธุรกิจทีม่ บี ทบาทกับ
Dell มาก” คุณอโณทัยกล่าว

โดยปกติแล้วสินค้าจำ�พวกเครื่องพีซีมักจะมีรอบระยะเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจน โดยคุณอโณทัยให้ข้อมูลว่า
ในช่วงทีผ่ า่ นๆ มา ถ้าเป็นกลุม่ คอนซูมเมอร์ ผูใ้ ช้กลุม่ นีจ้ ะเปลีย่ นทุกๆ 3 ปี
แต่ถา้ มีสนิ ค้าใหม่ทตี่ อบโจทย์การใช้งานได้ดกี ว่าบางครัง้ ก็เปลีย่ นกันเลย
แต่ยอมรับว่าปัจจุบันนี้คนเราใช้งานกันนานขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น 4 ปีหรือ
บางทีก็นานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่สำ�หรับกลุ่มเกมเมอร์นั้น
จะเปลี่ยนเร็วกว่าผู้ใช้ทั่วไปมาก
“สาเหตุทคี่ นส่วนใหญ่เปลีย่ นเครื่องช้าขึน้ เพราะพฤติกรรม
ของคนในยุคสมัยนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน และในปัจจุบันก็มีสินค้าทาง
เลือกเยอะขึน้ ยกตัวอย่างเช่นแทนทีจ่ ะซือ้ โน้ตบุก๊ ใหม่ ก็เปลีย่ นไปลงทุน
กับสมาร์ทโฟน โดยยอมใช้เครื่องเก่าไปก่อน เพราะอาจจะมองว่าโน้ตบุก๊
ไม่ ใช่เรื่องเร่งด่วน แต่สดุ ท้ายเมื่อมีเทคโนโลยี ใหม่ทดี่ กี ว่า ก็มกี ารเปลีย่ น
แปลงอยู่ดี แต่ ในส่วนของกลุ่มคอมเมอร์เชียลหรือธุรกิจองค์กรนั้น
ภาพรวมยังค่อนข้างเหมือนเดิม คือเปลีย่ นแปลงเครื่องทุกๆ 5 ปี แต่วา่
ช่วงหลังๆ ก็ ได้เริม่ เห็นเทรนด์ของการใช้งานแบบสัญญาเช่าในช่วงเวลา
สั้นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยี ใหม่ๆ ตลอดเวลามากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกัน”
คุณอโณทัยกล่าว
สำ�หรับการเติบโตของตลาดเครื่องพีซี ในช่วงปีที่ผ่านมา
คุณอโณทัยกล่าวว่า กลุ่มคอมเมอร์เชียลมีการเติบโตพอสมควร
ส่ ว นตลาดคอมซู ม เมอร์ ค่ อ นข้ า งคงที่ ซึ่ ง สาเหตุ ท่ี ทำ � ให้ ต ลาด
คอมเมอร์เชียลเติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และสิง่ ทีม่ บี ทบาทอย่างมากก็คอื Windows 10 กับการทยอย
เข้าสูช่ ว่ ง EOL ของระบบปฏิบตั กิ ารรุน่ เก่า ทำ�ให้หลายๆ องค์กรจำ�เป็น
ต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งถ้าไม่ Migrate ระบบที่ ใช้อยู่ ในองค์กรก็ต้อง
ซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน
“ในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วง
ไตรมาสที่ 3 สินค้าคอมเมอร์เชียลมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนไตรมาส 4 ค่อนข้างคงตัว แต่ตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมา ก็เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำ�ดับ” คุณอโณทัยกล่าว

เครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กของ Dell ในปี 2020

วงรอบการเปลีย่ นเครื่องยังมีผลค่อนข้างมาก แต่นอกเหนือ
ไปจากเรื่องของระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว เทคโนโลยีของ
แพลตฟอร์มจากอินเทลที่ปรับเปลี่ยนมาเป็น Gen 10 ซึ่งเปิดตัวเมื่อ
ช่วงปลายปีทผี่ า่ นมาก็คอื แรงกระตุน้ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และจนถึงขณะนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่ รวมทั้งในช่วงนี้ก็ยังมีเทคโนโลยี
จากเอเอ็มดีเป็นแรงเสริมด้วย
อย่างไรก็ดสี �ำ หรับโน้ตบุก๊ และเครื่องเดสก์ทอปของ Dell นัน้
คุณอโณทัยเปิดเผยข้อมูลว่า ณ เวลานีเ้ ทคโนโลยีของอินเทลยังคงถูก
ใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักอยู่ โดยมีสดั ส่วนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่
ก็มแี พลตฟอร์มจากเอเอ็มดีวางจำ�หน่ายบ้างแล้ว นอกจากนีท้ งี่ าน CES

ที่ผ่านมา Dell ก็ ได้มีการเปิดตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับเริ่มต้นที่เป็น GSeries รุน่ ใหม่ซงึ่ ใช้ซพี ยี ู AMD Ryzen 4000 Series พร้อมกราฟิก
Radeon RX 5600M แล้วเช่นกัน
“เราให้ความสำ�คัญกับตลาดเกมมิง่ ระดับนีพ้ อสมควร เพราะ
ในอดีตที่ผ่านมานั้น ผู้ใช้ระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่มักจะต้องการสินค้า
ทีม่ รี าคาค่อนข้างประหยัด ซือ้ ง่าย ใช้งานได้ในราคาที่ ไม่แพง แต่ ณ วันนี้
กลุม่ ทีเ่ ป็น First Time Buyer เริม่ เปลีย่ นพฤติกรรมแล้ว เพราะแทนที่
จะซือ้ โน้ตบุก๊ ราคาถูก ก็จะเปลีย่ นมาซือ้ โน้ตบุก๊ ทีม่ รี าคาที่ ไม่แพงมาก แต่
เล่นเกมได้ด้วย และโน้ตบุ๊กของ Dell ที่ ใช้ซีพียู AMD Ryzen ก็เป็น
ทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง” คุณอโณทัยกล่าว
นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว คุณอโณทัยกล่าวว่า การ
ดีไซน์รูปลักษณ์ที่เป็นแบบใหม่ๆ ก็เป็นปัจจัยนี้ที่มีผลกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคค่อนข้างมาก และ Dell ก็ให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้ โดยที่
งาน CES ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Dell ถึงสาม
คอนเซ็ปต์ด้วยกันคือ
1. คอนเซ็ปต์ Ori ซึง่ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พซี แี บบพกพา
(ลักษณะคล้ายกับแท็บเล็ต) ทีส่ ามารถพับหน้าจอได้ โดยเครื่องต้นแบบ
ที่นำ�ไปแสดงในงานจะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 13 นิ้วและไม่มีส่วน
ประกอบที่เป็นคีย์บอร์ด สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่ง
เมื่อพับครึ่งหน้าจอเข้าหากัน ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กลงและสามารถ
พกพาได้สะดวกขึ้น
2. คอนเซ็ปต์ Duet เป็นโน้ตบุ๊กที่มี 2 หน้าจอ คือนอกจาก
มีหน้าจอปกติหน้าจอหนึง่ แล้ว พืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ คยเป็นคียบ์ อร์ดกับทับแพด
ก็จะถูกแทนที่ด้วยจอแสดงผลขนาดเดียวกับหน้าจอปกติอีกหน้าจอ
หนึง่ ซึง่ ทัง้ สองหน้าจอนีส้ ามารถแสดงผลพร้อมกันได้ หรือจะแยกการ
ใช้งานก็ ได้เช่นกัน นอกจากนั้นส่วนที่เป็นจอภาพของตัวเครื่องยังถูก
ออกแบบให้สามารถพลิกกลับไปด้านหลังได้ 360 องศาด้วย
3. คอนเซ็ปต์ UFO เป็นเครื่องเล่นเกม ทีจ่ ะผลิตออกมา
ภายใต้แบรนด์ Alienware โดยตัวเครื่องมีลักษณะเป็นแท็บเล็ตที่มี
หน้าจอขนาด 8 นิ้ว และมีส่วนควบคุมที่เป็นจอยสติ๊กประกอบอยู่ทั้ง
สองด้าน โดยส่วนควบคุมนีส้ ามารถถอดออกจากตัวเครื่องมาประกอบ
เข้าด้วยกัน แล้วใช้งานโดยตั้งส่วนของจอภาพไว้บนโต๊ะได้
อย่างไรก็ดีนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ตอนนี้ยังเป็นอุปกรณ์
ต้นแบบอยู่ จึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจน
รวมทั้งยังบอกไม่ได้ว่าสินค้าเหล่านี้จะผลิตออกสู่ตลาดเมื่อใด
“เรายังบอกวันเวลาทีช่ ดั เจนไม่ได้วา่ สินค้าทีเ่ ป็นนวัตกรรม
ใหม่หรือดีไซน์ลักษณะนี้ จะได้รับการผลิตและนำ�ออกสู่ตลาดอย่างเป็น
ทางการเมื่อใด แต่มั่นใจว่าเมื่อมีการผลิตออกสู่ตลาดแล้ว จะมีการนำ�
เข้ามาจำ�หน่ายในประเทศไทยอย่างแน่อน แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆ
แต่ที่แน่ๆ ก็คือสินค้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นการรองรับการใช้งาน 5G ที่
เป็นกระแสของปีนี้ ตอนนี้เรามีโน้ตบุ๊กตัวแรกที่รองรับการใช้งานแล้ว
และถ้าไม่มอี ะไรผิดพลาด ปลายปีนถี้ า้ ประเทศไทยเริม่ มี 5G โน้ตบุก๊ รุน่ นี้
ก็น่าจะมีจำ�หน่ายในบ้านเราด้วยอย่างแน่นอน” คุณอโณทัยกล่าว
สำ�หรับเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กที่ Dell จะนำ�ออกสู่ตลาดในปี
2020 นี้ ยังคงมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนคือ ถ้าเป็นกลุ่ม
คอมเมอร์เชียลจะมีสนิ ค้าอยู่ 3 รายการหลักๆ คือเครื่องพีซเี ดสก์ทอป
ตระกูล OptiPlex ที่มี ให้เลือกทั้งที่เป็นแบบ SFF และ USFF โน้ตบุ๊ก
ตระกูล Latitude และเครื่อง Precision ทีเ่ ป็นเวิรก์ สเตชัน่ ซึง่ จะมีทงั้
ที่เป็นเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊กที่มุ่งเน้นการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพ
สูงๆ ส่วนกลุม่ คอนซูมเมอร์กย็ งั คงมี Vostro เป็นโน้ตบุก๊ ระดับเริม่ ต้น
ส่วน Inspiron จะเป็นกล่มุ โน้ตบุก๊ ทีต่ อบโจทย์การใช้งานได้จนถึงระดับ
Hi-End และมี XPS เป็นโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง สำ�หรับผู้ใช้ที่เรียกว่า
โปรซูมเมอร์ นอกจากนีก้ ย็ งั มีโน้ตบุก๊ เกมมิง่ ตระกูล G-Series สำ�หรับ
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โน้ตบุ๊กต้นแบบที่ ได้รับการออกแบบตามคอนเซ็ปต์ Ori (ซ้าย) และ Duet (ขวา)
ของ Dell ที่นำ�ไปจัดแสดงที่งาน CES เมื่อช่วงต้นปี 2020

นักเล่นเกมทั่วไป แต่ถ้าเป็นนักเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์ ก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก
Alienware และก็มี Vostro ทีเ่ ป็นเครื่องเดสก์ทอปสำ�หรับธุรกิจขนาด
เล็กด้วย
“การวางตำ�แหน่งสินค้าหล่านี้ ถ้าเป็นตลาดคอนซูมเมอร์ เราจะ
เน้นที่ Medium to High Price Brand คือ Dell พยายามรักษาตำ�แหน่ง
ของตัวเองไว้เป็น Premium Brand และผู้ที่ ใช้สินค้าของ Dell ถ้า
สังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เขาจะไม่ ได้สนใจเรื่องราคาเป็นหลัก แต่จะมี
ลักษณะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์ ชอบรูปลักษณ์การดีไซน์ ชอบความ
มัน่ ใจในเรื่องการบริการหลังการขาย ซึง่ เรื่องนีเ้ ราเป็นอันดับ 1 มาเป็น
เวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง On-site Service บริการซ่อมถึงบ้าน
Next Business Day ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำ�ให้ Dell มีความเป็น
Premium Brand ที่โดดเด่นมาก” คุณอโณทัยกล่าว
อย่างไรก็ตามคุณอโณทัยก็ ได้กล่าวเสริมว่า จริงๆ แล้ว
Dell ก็พยายามทำ�ให้สินค้ามีราคาไม่สูงเกินไป และมีสินค้าระดับ Entry
ที่มีราคาประหยัดจริงๆ ด้วยเหมือนกัน แต่ก็อาจจะไม่มากนัก ฉะนั้น
การวางตำ�แหน่งสินค้าของ Dell ในตลาดปัจจุบันจึงค่อนข้างชัดเจน
และตอบโจทย์ตลาดคอมเมอร์เชียลที่มุ่งเน้นเรื่องบริการหลังการขาย
เป็นหลักได้เป็นอย่างดี

บริการหลังการขายที่โดดเด่นยังเป็นจุดขาย

กับคำ�ถามที่ว่า บริการหลังการขายที่เป็นจุดเด่นของ Dell
จะได้รับการต่อยอดอะไรอีกบ้าง คุณอโณทัยกล่าวว่า ในปี 2020 นี้
Dell จะมุ่งพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นอีก โดยพยายามเสริมบริการ
ใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ อย่างเช่นทีเ่ พิง่ เปิดตัวไปเมื่อปีกอ่ นก็คอื Premium
Support ทีล่ กู ค้าสามารถติดต่อได้ 24 ชัว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ คือเมื่อไร
ก็ ได้ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการ วันรุ่งขึ้น Next Business Day
ทีมงานของ Dell ก็จะไปให้บริการถึงที่ ซึ่งปัจจุบันนี้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่
ของ Dell ก็มกี ารรับประกัน 2 ปีแบบ Premium Support และแนวทางนี้
ก็จะยังคงทำ�อย่างต่อเนื่อง
“ในปี 2020 นี้เราคิดว่าเราคงจะ Aggressive ขึ้นอีกอย่าง
แน่นอน ทั้งเรื่องของราคาที่พยายามจะปรับสินค้าในแต่ละกลุ่มให้ใกล้
เคียงกับคู่แข่งมากที่สุด แต่แน่นอนว่าโฟกัสของ Dell ก็จะยังคงเป็น
Mid-High Price Brand อยู่ แต่เราก็จะพยายามลบภาพจำ�ที่ว่า ซื้อ
สินค้า Dell ต้องมีราคาแพง ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ยังอยู่ ในช่วงที่ลูกค้า
ทั่วไปสามารถซื้อหาได้ คือถ้าใครสนใจหรือชื่นชอบก็เป็นเจ้าของได้
ไม่ยากเลย” คุณอโณทัยกล่าว
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1 BX8069510900X

แรงแบบรุ่นใหญ่ สำ�หรับผู้ใช้ระดับ High-End

ซีพียู Core i9-10900X ซีพียูรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อรหัส
Cascade Lake-X สำ�หรับเครื่องพีซีระดับ High-End ประสิทธิภาพ
โดดเด่นด้วยการใช้สถาปัตยกรรม Skylake ที่ ได้รบั การปรับปรุงใหม่
โดยมีแกนหลักจำ�นวน 10 แกนทีป่ ระมวผลได้พร้อมกัน 20 เทรด ทำ�งาน
ด้วยความเร็ว 3.7GHz และเพิ่มได้สูงสุด 4.7GHz เมื่อใช้เทคโนโลยี
Turbo Boost Max 3.0 พร้อมกันนี้ซีพียูยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี
Intel Deep Learning Boost ทีช่ ว่ ยให้สามารถประมวลผลคำ�สัง่ ทาง
ด้าน AI ได้อย่างรวดเร็วด้วย
ซีพียูจะไม่มีระบบกราฟิกรวมอยู่ ในตัว แต่สามารถใช้งานกับ
เมนบอร์ดซ็อกเก็ต 2066 ที่มีอยู่ ในปัจจุบันได้ โดยทำ�การอัพเดต
ไบออสใหม่ รองรับหน่วยความจำ� DDR4-2933 แบบ Quad Channel
ความจุสงู สุด 256GB รองรับการโอเวอร์คล๊อกอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ซีพยี จู ะมีคา่ TDP 165 วัตต์แต่ ในกล่องบรรจุจะไม่มชี ดุ ระบายความร้อน
มาให้ ผู้ใช้ต้องจัดหาด้วยตัวเอง
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา CALL

3 SSD Blue SN550

อ่านเขียนทันใจ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ไดรฟ์โซลิดสเตทในรูปแบบโมดูล M.2 2280 รุน่ ใหม่ที่ ได้รบั
การปรับปรุงให้ทำ�งานได้เร็วขึ้น ด้วยการใช้โปรโตคอล NVMe 1.4
และการเชื่อมต่อผ่าน PCIe 3.0 x4 โดยรุ่นความจุ 500GB สามารถ
อ่าน/เขียนข้อมูลได้ดว้ ยความเร็ว 2,400/1,750MB/s ตามลำ�ดับ หรือ
เร็วกว่าไดรฟ์โซลิดสเตทที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐาน SATA 4 เท่า
นอกจากนั้นการตอบสนองต่อคำ�สั่งที่เป็นการอ่านเขียนข้อมูลแบบสุ่ม
ของไดรฟ์ก็มีค่า IOPS ที่สูงถึง 300K และ 240K
การทำ�งานของไดรฟ์จะใช้ความสามารถจากคอนโทรลเลอร์
แบบ 4-Chanel และเฟิร์มแวร์ที่ WD ออกแบบและพัฒนาเอง ดังนั้น
จึงมัน่ ใจได้ในเรื่องเสถียรภาพ และการเก็บข้อมูลด้วยชิปหน่วยความจำ�
แฟลชแบบ TLC 96 Layers ก็มคี วามทนทานสูง โดยไดรฟ์สามารถรองรับ
การเขียนข้อมูลได้สงู ถึง 300TB อีกทัง้ ยังรับประกันถึง 5 ปีและมีราคา
ต่อความจุที่คุ้มค่ามาก
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 2,590 บาท (500GB)

2

Y7p

แบตฯ อึด จอใหญ่ ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง AI

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Huawei ที่ ได้รับการเปิดตัว
ออกสู่ตลาดด้วยสนนราคาที่ต่ำ�กว่า 5 พันบาท แต่มีฟังก์ชันการใช้งาน
ครบครันมาก ตัวเครื่องใช้หน้าจอ IPS แบบ Punch FullView Display
ขนาด 6.39 นิ้วที่มีความละเอียดแบบ HD+ กล้องหลังเป็นเทคโนโลยี
Triple Camera มาพร้อมกับระบบ AI สุดอัจฉริยะทีส่ ามารถตรวจจับ
วัตถุและลักษณะภาพได้อย่างแม่นยำ� ถ่ายวิดิโอสโลวโมชั่น 480fps ได้
โดยกล้องหลักจะมีความละเอียด 48 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ f/1.8
ส่วนอีกสองกล้องเป็นกล้อง Ultra Wide ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล
สำ�หรับถ่ายภาพมุมกว้าง และกล้องวัดระยะวัตถุสำ�หรับการถ่ายภาพ
หน้าชัดหลังเบลอที่เป็นธรรมชาติและช่วยให้กล้องโฟกัสภาพได้อย่าง
แม่นยำ� ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 8 ล้านพิกเซ
การประมวลผลของเครื่องจะใช้ความสามารถจากชิปเซ็ตรุน่
ยอดนิยม Kirin 710F มี RAM 4GB และมีหน่วยความจำ�ภายใน 64GB
เพิ่มการ์ด micro SD ได้สูงสุด 512GB มีระบบปฏิบัติการ Android
9.0 (Pie) ที่ครอบทับด้วย EMUI 9.1 ให้มาพร้อมกับเครื่อง พร้อม
แบตเตอรี่ความจุ 4,000mAh ที่ชาร์จผ่านพอร์ต Micro USB ความ
สามารถในการเชื่อมต่อมีอย่างครบครันทัง้ 4G, Wi-Fi 2.4GHz, GPS
และ Bluetooth 5.0 รวมทั้งรองรับการใช้งาน 2 ซิมด้วย
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 4,999 บาท

4 B450M AORUS ELITE

ฟีเจอร์ดีมี ให้ครบ ตอบโจทย์ซีพียู Ryzen

เมนบอร์ดซ็อกเก็ต AM4 ในรูปแบบ micro ATX รองรับ
การทำ�งานด้วยชิปเซ็ต AMD B450 สำ�หรับใช้งานกับซีพียู Ryzen
ทุกรุ่น โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
น่าเชื่อถือ ภาคจ่ายไฟปรับปรุงมาใหม่ สามารถติดตั้งไดรฟ์โซลิดสเตท
แบบ M.2 ได้ไดรฟ์ และมีพอร์ต USB 3.1 Gen 2 ทีม่ คี วามเร็ว 10Gb/s ให้
ใช้งาน พอร์ต LAN ความเร็วระดับ Gigabit สามารถจัดสรรแบนด์วดิ ธ์ได้
อัตโนมัติ มาพร้อมระบบควบคุมพัดลมสุดอัจฉริยะที่สามารถติดตั้ง
พัดลมเพิ่มได้ 4 ตัว และมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิถึง 6 ตำ�แหน่ง
ระบบเสียงเป็นแบบ 7.1 และใช้สว่ นประกอบคุณภาพสูง มีพอร์ต HDMI
และ DVI-D มาให้หากต้องการใช้ระบบกราฟิกที่มีอยู่ ในตัวซีพียู
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 2,590 บาท
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Toughpower GF1 ARGB 750W
จ่ายเต็ม ประสิทธิภาพดี มี ไฟให้ปรับแต่ง

พาวเวอร์ซพั พลายประสิทธิภาพสูงมาตรฐาน 80 Plus Gold
ที่สามารถจ่ายไฟกระแสตรงแบบรางเดี่ยวที่มีคลื่นรบกวนต่ำ� (ไม่เกิน
30mV) ได้สูงสุด 750 วัตต์ โดยที่แรงดันไฟ 12 โวลต์สามารถจ่าย
กระแสไฟสูงสุด 62.5A ส่วนแรงดันไฟ +5 โวลต์กบั +3.3 โวลต์จา่ ยได้
อย่างละ 22A แต่มกี �ำ ลังไฟรวมกันไม่เกิน 120 วัตต์ ภายในไม่มสี ายไฟ
ทีย่ งุ่ เหยิงและใช้คาซิสเตอร์คณ
ุ ภาพสูงทีท่ นความร้อนได้ถงึ 105 องศา
เซลเซียสจากญี่ปุ่นทั้งหมด มาพร้อมพัดลมขนาด 140 มิลลิเมตร
ทำ�งานเงียบ และมีไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งสีและโหมดการแสดงไฟ
ได้จากปุ่มควบคุมโดยตรง รวมทั้งสามารถ Sync กับเมนบอร์ดจาก
ผู้ผลิตชั้นนำ�ได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Smart Zero Fan ที่ช่วยให้
ทำ�งานได้เงียบสนิท โดยพัดลมจะยังไม่ทำ�งานหากระดับการโหลด
ยังไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และฟังก์ชันนี้ก็สามารถปิดเปิดใช้งานได้จาก
ปุ่มควบคุมที่ตัวพาวเวอร์ซัพพลายโดยตรง สายไฟที่ ใช้เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะเรียบแบน และเป็นแบบ Modular ที่สามารถ
ถอดได้ออกได้ทั้งหมด และมี ให้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั้งปลั๊ก PCI-E
(6+6Pin) สำ�หรับใช้งานกับการ์ดจอจำ�นวน 2 ตัวและสาย SATA ที่
สามารถรองรับการใช้งานฮาร์ดดิสก์ได้มากถึง 9 ตัว
การรับประกัน: 10 ปี | ราคา 4,490 บาท

7 RT-AX3000

แรง แกร่งและปลอดภัย มาตรฐานใหม่ล่าสุด

เราเตอร์ Wi-Fi 6 มาตรฐานใหม่ 802.11ax ประสิทธิภาพสูง
ด้วยการรองรับเทคโนโลยี OFDMA และ MU-MIMO ส่งผ่านข้อมูล
ได้สองคลื่นความถี่ผ่านเสาอากาศที่ทรงพลังจำ�นวน 4 เสา โดยเมื่อใช้
คลื่นความถี่ 2.4GHz จะมีความเร็ว 574Mb/s แต่หากใช้ความถี่ 5GHz
จะมีความเร็ว 2,402Mb/s และสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wi-Fi
มาตรฐานก่อนหน้านี้ ได้อย่างไม่มีปัญหา มาพร้อมขุมพลังจากซีพียู
Quad-Core ความเร็ว 1.5GHz มีชอ่ งต่อ WAN และ LAN จำ�นวน 4 ช่อง
ทีม่ คี วามเร็วระดับ Gigabit พร้อมพอร์ต USB 3.1 Gen 1 ทีร่ องรับ
การใช้งานทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4G การแชร์ข้อมูลจากไดรฟ์
และการแชร์พรินเตอร์
เราเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนโหมดและตั้งค่าการทำ�งานได้
อย่างมากมาย รองรับ AiMesh, VPN และระบบ Adaptive QoS รวมทัง้
มาพร้อมฟังก์ชัน Download Master ที่ช่วยให้ดาวน์โหลดข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังรองรับ WPA3PSK และใช้อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยมีระบบ AiProtection
Pro จาก Trend Micro ช่วยป้องกันอันตรายจากมัลแวร์ ให้กบั อุปกรณ์
ต่างๆ ที่เชื่อมต่อใช้งานด้วย
การรับประกัน: 5 ปี | ราคา 6,500 บาท

6 ADS-2200

เล็กกะทัดรัด จัดจ้านเรื่องงานสแกน

เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงเทคโนโลยี Dual CIS ที่
รองรับการสแกนตัง้ แต่นามบัตรไปจนถึงกระดาษขนาด A4 หรือแม้แต่
กระดาษที่มีความยาวถึง 5,000 มิลลิเมตร สามารถสแกนหน้าหลัง
พร้อมกันได้จากการเลื่อนกระดาษเพียงครั้งเดียว โดยมีความเร็ว
ในการสแกนสูงสุด 70 หน้าต่อนาที ความละเอียดแบบ Interpolated
สูงสุด 1,200x1,200dpi มาพร้อมความสามารถในการสแกนมากมาย
เช่นสามารถจัดเก็บไฟล์ที่ ได้จากการสแกนลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้
โดยตรง สแกนส่งอีเมล์ สแกนเป็นข้อความ หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF
และไฟล์ภาพ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เชื่อมต่อด้วย USB 2.0 และมี
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ทีบ่ รรจุกระดาษ 80 แกรมได้ 50 แผ่น
การรับประกัน: 1 ปี | ราคา 18,990 บาท

8 LC49J890DKEXXT

คมชัด กว้างสุดตา ขนาดมหึมาบนจอโค้ง

จอภาพแบบ Super Ultra Wide ขนาด 48.9 นิว้ ทีม่ สี ดั ส่วน
ภาพแบบ 32:9 หรือเทียบเท่ากับการแสดงผลขนาด 27 นิ้วสอง
หน้าจอ สำ�หรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ ใช้งานมากเป็นพิเศษหรือใช้เล่นเกม
โดยใช้พาเนลแบบ VA ที่มีความโค้งรับสายตาระดับ 1800R แสดงผล
ได้อย่างคมชัดด้วยความละเอียด 3,840x1080 พิกเซลและรองรับ
อัตรารีเฟรช 144Hz มุมมองกว้างและมีอัตราคอนทราสต์สูง ถนอม
สายตาด้วยโหมดลดการปล่อยแสงสีฟ้า และแสดงผลโดยไม่มีการสั่น
กระพริบ สามารถแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้งานบนหน้าจอได้ รองรับการแสดงผล
จากอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน ทั้งแบบ PIP (ซ้อนภาพ) และ PBP
(แบ่งครึง่ จอ) พร้อมกับมีคณ
ุ สมบัตสิ วิตช์ KVM ในตัว สำ�หรับควบคุม
อุปกรณ์ได้จากแป้นพิมพ์และเมาส์ชดุ เดียว นอกจากนีย้ งั มีพอร์ต USB
Type-C 2 พอร์ตสำ�หรับเชื่อมต่อกับโน้ตบุก๊ และชาร์จไฟ โดยมีก�ำ ลังไฟ
สูงสุด 95 วัตต์ รองรับการเชื่อมต่อทัง้ DisplayPort 1.2 และ HDMI 2.0
พร้อมกับมีลำ�โพงสเตอริโอขนาด 7 วัตต์และช่องต่อหูฟัง รวมทั้ง
ยังมีพอร์ต USB 3.0 อื่นๆ ให้ใช้งานอีก
การรับประกัน: 3 ปี | ราคา 29,900 บาท

SYNERGY GREEN CLUB

พืน้ ทีส่ เี ขียว

ช่วยลดมลพิษ เพื่มคุณภาพชีวิตคนเมือง
พื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในดัชนีที่ถูกนำ�มาใช้ชี้วัดความอยู่ดีมีสุข
ของคนเมือง ดังนัน้ เมืองทีด่ จี งึ ควรมีพนื้ ทีส่ เี ขียวอย่างเพียงพอ เพื่อให้
ผูค้ นได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก และมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะสมกับจำ�นวนผูอ้ ยูอ่ าศัย
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ว่า เมือง
ขนาดใหญ่ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อประชากร
1 คน แต่ปจั จุบนั นี้ อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อจำ�นวนประชากรทีอ่ าศัยอยู่
ในกรุงเทพฯ ถือว่าต่�ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐานนีม้ าก เพราะเมื่อนับรวมประชากร
ทั้งหมดซึ่งมีจำ�นวนประมาณ 10 ล้านคนแล้ว สัดส่วนที่ว่านี้มีเพียงแค่
3.54 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น

ลักษณะของพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวที่ว่านี้ เป็นพื้นที่โล่งแจ้งที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของ
เมือง ซึ่งมีต้นไม้และพืชพรรณต่างๆ เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเป็น
พื้นที่ที่ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ ให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของ
เมืองให้ดขี นึ้ มีหลายแบบ โดยอาจจะเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวตามธรรมชาติดงั้ เดิม
ของเมือง เป็นพืน้ ที่การเกษตร หรืออาจจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ถกู สร้างขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่น
เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำ�ลังกายได้ และยังเป็นพื้นที่ที่ช่วย
เสริมสร้างทัศนียภาพให้กับเมืองด้วย เช่นสวนสวนสาธารณะต่างๆ
พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริม
สร้างคุณค่าทางด้านสิง่ แวดล้อม และทัศนียภาพให้กบั ชุมชนเมืองโดยตรง
เช่นสร้างความร่มรื่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรองฝุ่นละอองและ
ลดมลพิษต่างๆ   หรือในกรณีที่เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร
อย่างเช่นต้นไม้รมิ ทาง และบริเวณเกาะกลางถนนต่างๆ ก็เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ร้าง
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ในลักษณะเดียวกัน

มาตรฐานของพื้นที่สีเขียว

พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตชุมชนเมือง มักจะเป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู สร้างขึน้ และ
เพื่อความเหมาะสม พื้นที่เหล่านี้ก็มีมาตรฐานที่ถูกกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
แต่จะไม่มีการบังคับใช้ เพราะสิ่งที่กำ�หนดไว้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พื้นที่
สีเขียวแต่ละแบบนั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์
โดยมีเกณฑ์และข้อกำ�หนดที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

มาตรฐานเชิงปริมาณและการเข้าถึง

มาตรฐานนีจ้ ะแบ่งออกเป็นระดับมหภาคทีเ่ ป็นภาพรวม กับระดับ
จุลภาคทีม่ กี ารจำ�แนกพืน้ ทีต่ ามประเภท ซึง่ จะพิจารณาจากขนาด หรือระยะ
ทางที่เหมาะสมกับจำ�นวนประชากรเป็นหลัก โดยมีกฏเกณฑ์ที่ต่างกันคือ
หากเป็นมาตรฐานภาพรวม สัดส่วนของพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อจำ�นวนประชากร
ของเมืองขนาดใหญ่ จะต้องมีขนาดอย่างน้อย 10 ตารางเมตรต่อจำ�นวน
ประชากร 1 คน แต่ถา้ เป็นพืน้ ทีเ่ พื่อบริการจะมีขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน
ส่วนเมืองขนาดเล็ก ซึง่ มักจะเป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรและมีสงิ่ ปลูกสร้างไม่มาก
จะมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว 21 ตารางเมตรต่อคน แตถ้าเป็นพื้นที่เพื่อ
บริการจะมีขนาดเพียง 3 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น
สำ�หรับเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณและการเข้าถึง
ระดับจุลภาคซึง่ แบ่งตามประเภทนัน้ จะมีหลักและเกณฑ์วดั ทีป่ ระกอบด้วย
- สัดส่วนพื้นที่เพื่อบริการต่อประชากร
- ขนาดพื้นที่เพื่อบริการ
- จำ�นวนประชากรต่อพื้นที่ ให้บริการ
- ระยะทางหรือการเข้าถึงพื้นที่ ให้บริการ
- สัดส่วนพื้นที่เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อขนาดพื้นที่ลักษณะต่างๆ
- สัดส่วนพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจรต่อผิวจราจร

มาตรฐานเชิงคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานเชิงคุณภาพนี้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู กำ�หนดขึน้ โดยอาศัย
แนวคิดในการออกแบบ พัฒนาและการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียว เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของพืน้ ที่ ซึง่ จะจำ�แนกตามประเภทและขนาด โดยแบ่งออกเป็น 8
หมวดหมู่ดังนี้คือ
1.แนวคิดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน นั่นคือพื้นที่สีเขียวนั้นจะ
ต้องมีต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาดโดยรอบไม่ต่ำ�กว่า 20 เซนติเมตรและมีจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่
2.ความสามารถในการลดความร้อน เช่นในกรณีของพื้นที่
บริเวณเส้นทางสัญจร ทุกๆ ระยะ 5 เมตร ควรมีตน้ ไม้ยนื ต้นคอยให้รม่ เงา
อย่างน้อย 1 ต้น หรือหากเป็นพืน้ ทีเ่ พื่อบริการและสิง่ แวดล้อม จะต้องมี
ต้นไม้ให้ร่มเงา 1 ต้นต่อพื้นที่ 50 ตารางเมตร หรือหากเป็นการให้ร่มเงา
กับอาคารก็จะต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม โดยปลูกทางทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก และทิศใต้ของอาคารอย่างน้อยทิศละ 1 ต้นต่อความยาวของ
อาคารทุกๆ 8 เมตร และให้มีระยะห่างจากอาคารระหว่าง 3-10 เมตร
3.ความสามารถในการลดมลพิษและเพิม่ คุณภาพอากาศ ซึง่ ใน
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ทีน่ จี้ ะมุง่ เน้นไปทีก่ ารกรองฝุน่ ละอองและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นหลัก โดยการกรองฝุ่นละอองจะมีเกณฑ์พิจารณาว่า จะต้องลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนหรือฝุน่ PM 10 โดยเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
ในพื้นที่ ได้อย่างน้อยร้อยละ 5, 10 และ 20 ขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นที่
นัน้ ว่าเป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณทางสัญจร พืน้ ทีเ่ พื่อบริการและสิง่ แวดล้อม หรือ
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
สำ�หรับความสามารถในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จะมีเกณฑ์การพิจารณา โดยอ้างอิงจากคณะวนศาตร์ (2553) การศึกษา
ลักษณะของพรรณไม้และปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเพื่อปลูกป่า
ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดดังนี้คือ
พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการและเพื่อสิ่งแวดล้อม จะต้องลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 1.2 ตันต่อไร่ต่อปี หรือเพิ่มก๊าซ
ออกซิเจนได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.9 ตันต่อไร่ตอ่ ปี แต่หากเป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณเส้น
ทางสัญจร ควรลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 17 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี ส่วนพื้นที่เพื่อเศรษฐกิจชุมชนจะต้องลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ไม่น้อยกว่า 1.1 ตันต่อไร่ต่อปี
4.ความสามารถในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ เกณฑ์วดั ข้อนี้ หากเป็น
ชุมชุนขนาดใหญ่ พืน้ ทีส่ เี ขียวเพื่อบริการและบริเวณเส้นทางสัญจร จะต้อง
มีพนื้ ผิวของพืน้ ทีท่ นี่ �้ำ สามารถซึมผ่านได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ที่
ดาดแข็งทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพื่อบริการ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน หรือบริเวณเส้นทางสัญจร ก็จะต้องมีอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินปีละไม่เกิน 20 ตันต่อไร่ (ระดับความรุนแรงปานกลาง)
5.แนวคิดในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
เกณฑ์วดั ความหลากหลายของชนิด และลักษณะโครงสร้างของพันธุพ์ ชื
ในพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่นหากเป็นพืน้ ทีเ่ พื่อบริการและเพื่อสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จำ�นวนต้นไม้ในแต่ละชนิดจะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จำ�นวนต้นไม้ทั้งหมด และต้องมีสัดส่วนของพื้นที่ปกคลุมดินด้วยเรือน
ยอดของไม้ยืนต้นต่อการปกคลุมดินของพืชพรรณประเภทอื่นๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
6.การคัดเลือกพรรณไม้เหมาะสม ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่นั้น พื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นแบบใด พรรณไม้ที่ปลูก ครึ่งหนึ่ง
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ควรมีลกั ษณะทางนิเวศวิทยาทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีป่ ลูก และพรรณไม้
ที่ปลูกควรมีไม้ยืนต้นที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ระดับปานกลาง-สูงมาก รวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของไม้
ยืนต้นทั้งหมด
7.แนวคิดในการจัดการและดูแลรักษา เป็นเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้น
เพื่อการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่
เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ละปีควรมีจำ�นวนไม้ยืนต้นที่มีสภาพเสียหายไม่เกิน
ร้อยละ 10 หรือไม่เกินร้อยละ 30 หากเป็นพืน้ ทีเ่ พื่อบริการ และพืน้ ทีท่ งั้ สอง
ประเภทนี้ ควรมีพื้นที่สนามหญ้าไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่พืชพรรณ
ทั้งหมด รวมทั้งมีการกักเก็บน้ำ�ฝนหรือหมุนเวียนนำ�น้ำ�ที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว มาใช้ในการรดน้ำ�ต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
8.ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ประโยชน์ นัน่ คือจำ�นวนผูใ้ ช้ประโยชน์
พืน้ ทีส่ เี ขียวจะต้องมีความพึงพอใจระดับดีถงึ ดีมาก อย่างน้อยร้อยละ 75
และจำ�นวนผูป้ ระเมินอย่างน้อยร้อยละ 75 ก็ควรมีความเห็นว่า คุณค่าทาง
สุนทรียภาพของพื้นที่สีเขียวนั้นอยู่ ในเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไปด้วย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมให้บ้านพักอาศัย

พื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญกับชุมชนเมือง และจำ�เป็น
ต้องได้รบั การจัดสรรให้เกิดความเหมาะสม แต่ ในกรณีทเี่ ป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว
เพื่อสิง่ แวดล้อมนัน้ เราทุกคนสามารถสร้างมันขึน้ มาได้งา่ ยๆ ด้วยการปลูก
ต้นไม้ทบี่ า้ นของตัวเอง โดยเลือกพันธุ์ไม้ให้รม่ ขนาดกลางๆ ทรงพุม่ หรือ
รูปทรงเรือนยอดที่ ไม่แผ่กว้าง เพื่อให้งา่ ยต่อการตัดแต่ง ดูแลรักษา และ
ควรเป็นไม้ไม่ผลัดใบทีป่ ราศจากโรคและแมลงรบกวน นอกจากนีค้ วรมีไม้
ผล และพืชผักสวนครัวรวมอยูด่ ว้ ย และหากต้องการให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ก็มีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือ
- ควรเลือกปลูกพันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ระดับปานกลางขึน้ ไป ยกตัวอย่างเช่น ต้นศรีตรัง มะม่วง และยีโ่ ถ
และควรมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของไม้ยืนต้นทั้งหมด
- หากทีอ่ ยู่ ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ ครึง่ หนึง่ ของพรรณไม้
ที่ปลูกควรทนต่อมลพิษทางอากาศได้ดี และควรเป็นพรรณไม้ที่สามารถ
กรองฝุน่ ละออง และดูดซับมลพิษทางอากาศได้ดเี ป็นพิเศษ อย่างเช่นต้น
พิลังกาสา และต้นแสงจันทร์
- ควรมีพื้นที่ที่น้ำ�สามารถซึมผ่านพื้นผิวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของพื้นที่ดาดแข็งทั้งหมด หรือมีพืชคลุมดิน หรือมีพื้นที่สนามหญ้า
- ควรปลูกไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และพืชล้มลุกผสมผสานกัน โดยมี
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพรรณพืช
ทั้งหมด
- หากมีพนื้ ทีจ่ �ำ กัด ควรดัดแปลงพืน้ ทีป่ ลูกเป็นไม้กระถาง หรือ
ออกแบบเป็นสวนแนวตั้ง โดยเลือกไม้เลื้อย และไม้ล้มลุก
...แม้ว่าพื้นที่สีเขียวจะมีความสำ�คัญกับโลกและคุณภาพชีวิต
ของคนเมือง แต่หลายๆ อย่างก็ต้องอาศัยการริเริ่ม วางแผนและการ
บริหารจัดการจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มี ไว้สำ�หรับการพักผ่อน
หรือการทำ�กิจกรรมนันทนาการของผู้คน รวมไปถึงพื้นที่สีเขียวที่ช่วย
ปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง แต่กระนั้นก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถเพิ่มเติม
พืน้ ทีส่ เี ขียวได้เลย เพราะเพียงแค่ชว่ ยกันปลูกต้นไม้ทบี่ า้ นของตัวเองตาม
กำ�ลังและความสามารถทีม่ อี ยู่ เราก็จะได้พนื้ ทีส่ เี ขียวทีช่ ว่ ยทำ�ให้เมืองและที่
ที่เราอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้ว

แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่การช่วยกันปลูกต้นไม้ที่บ้านก็เป็นวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนทำ�ได้ หาก
ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าเดิม

ข้อมูล: สำ�นักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(http://www.onep.go.th)
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TRUSTD ITEM REVIEWS

Philips Hue A60 (Starter Kit)
ชุดหลอดไฟอัจฉระยะ
ควบคุมและสั่งการได้จากมือถือ
การควบคุมแสงสว่างเพื่อปรับเปลีย่ นบรรยากาศภายในบ้านด้วย
แอปฯ จากสมาร์ทโฟนนัน้ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ กินเลยอีกต่อไปแล้ว เพียงแค่มชี ดุ
หลอดไฟอัจฉริยะอย่าง Philips Hue และชุด Starter Kit ซึ่งมีหลอดไฟ
มาให้ 4 หลอดพร้อม Bridge ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง
หลอดไฟกับแอปฯ บนมือถือ ก็จดั ว่าเป็นตัวเลือกทีค่ มุ้ ค่าสำ�หรับการเริม่ ต้น
ใช้งาน ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ทันที
ลักษณะโดยทัว่ ไปของหลอดไฟ Philips Hue ทีส่ ามารถควบคุม
การทำ�งานผ่านแอปฯ บนมือถือได้นนั้ จะเป็นหลอดไฟ LED แบบเกลียว E27
โดยแต่หลอดจะกินไฟ 10 วัตต์ และให้้ปริมาณแสงได้สูงสุด 806 ลูเมน
ซึ่งหลอดไฟนี้หากถูกปิดอยู่จะมองเห็นเป็นสีขาว แต่เวลาที่เปิดใช้สามารถ
ปรับแสงจากหลอดไฟให้เป็นสีตา่ งๆ ได้ 16 ล้านสี และปรับเปลีย่ นอุณหภูมสิ ี
ให้เป็นโทนอุ่นหรือโทนเย็นก็ ได้ โดยหลอดไฟแต่ละหลอดจะเชื่อมต่อกับ
Bridge แบบไร้สายโดยใช้คลื่นสัญญาณมาตรฐาน ZigBee

การติดตั้งและควบคุมหลอดไฟ

ชุดหลอดไฟ Philips Hue สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่าย โดยนำ�
ไปเปลี่ยนแทนหลอดไฟที่ ใช้ขั้วต่อแบบเกลียว E27 ที่มีอยู่เดิมได้ทันที ซึ่ง
ในเบือ้ งต้นสามารถใช้งานโดยปิดเปิดด้วยสวิทช์ได้ตามปกติ แต่การควบคุม
ด้วยแอปฯ ต้องเปิดสวิทช์ทิ้งไว้ตลอดเวลา จากนั้นเชื่อมต่อ Bridge ซึ่ง
ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์เข้ากับเน็ตเวิร์กหรือเราเตอร์ ในบ้านด้วยสาย LAN
แล้วรอสักครู่โดยให้สังเกตไฟสถานะว่า Bridge พร้อมสำ�หรับการใช้งาน
จากนั้นดาวน์โหลดแอปฯ Philips Hue ติดตั้งลงในมือถือ (แอนดรอยด์
หรือ iOS ก็ ได้) แต่ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ภายในบ้านเพื่อ
ให้แอปฯ ตรวจพบและเชื่อมต่อกับ Bridge ได้อย่างสะดวก ซึง่ เมื่อกดปุม่
ที่ Bridge เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อแล้ว แอปฯ จะทำ�การค้นหาหลอดไฟ
ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ให้โดยอัตโนมัติ จากนัน้ ก็สามารถควบคุมหลอดไฟต่างๆ ให้เป็น
แบบที่ต้องการจากแอปฯ Philips Hue ได้ทันที
แอปฯ Philips Hue สามารถสัง่ ปิดเปิดหลอดไฟได้ ตัง้ เวลาเปิดปิด
อัตโนมัตไิ ด้ ปรับเพิม่ หรือลดแสงได้ ปรับอุณหภูมสิ ีได้ เลือกปรับสีหลอดไฟ
ได้ 16 ล้านสี หรือจะปรับสีตาม Scene ต่างๆ ที่มี ให้ก็ ได้ โดยการปรับ

ภายในแอปฯ Philips Hue ผูใ้ ช้สามารถกำ�หนดสีของหลอดไฟได้อย่างอิสระ ทัง้ จากการเลือกสีดว้ ยตัวเอง
และการเลือกสีตาม Scene แบบต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิสีของหลอดไฟ: 2,000 – 6,500K
มาตรฐานขั้วต่อของหลอด: E27
ฟอร์มแฟคเตอร์ของหลอดไฟ: A60
ความสว่าง/ดวง: 806lm @4,000K
การใช้พลังงาน: 10 วัตต์/ดวง
โปรโตคอลการสื่อสาร: Zegbee
อายุการใช้งาน: 25,000 ชั่วโมง
คลื่นความถี่ของตัวเชื่อมต่อ: 2,400 – 2,483.5MHz
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก: RJ-45

ต่างๆ เหล่านี้หลอดไฟจะเปลี่ยนตามทันที และที่พิเศษกว่านั้นก็คือ สามารถ
กำ�หนดให้หลอดไฟทำ�งานตามเหตุการณ์ได้อกี เช่นให้ลดความสว่างหรือปิด
เวลาเข้านอน หรือเวลาออกจากบ้านก็ให้ปดิ ทัง้ หมด และหลอดไฟแต่ละหลอด
จะปรับให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมด หรือแยกสีเป็นหลอดใครหลอดมันตาม
ตำ�แหน่งที่อยู่ก็ ได้
นอกจากการปรับสีและแสงจากแอปฯ บนมือถือแล้ว ชุดหลอดไฟ
อัจฉริยะ Philips Hue ยังเป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ
ภายใต้ชื่อ Friends of Hue ได้อีก โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Apple
HomeKit เพื่อสัง่ งานด้วยเสียงผ่าน Siri ได้ หรือจะสัง่ งานผ่าน Google
Assistant และลำ�โพง Alexa ก็ ได้ นอกจากนี้หากต้องการความสามารถ
ในการใช้งานทีห่ ลากหลาย และทันสมัยขึน้ อีก ก็มแี อปฯ อีกเป็นจำ�นวนมาก
ที่รองรับการใช้งาน (มีทั้งใช้งานฟรีและเสียเงิน) รวมทั้งที่หน้าเว็บไซต์
https://ifttt.com/hue ก็มีวิธีการประยุกต์ ใช้ให้เลือกมากมาย ตั้งแต่การ
ปิดเปิดอัตโนมัติตามตามเวลาพระอาทิตย์ขึ้น/ตกในแต่ละวัน การใช้เป็นไฟ
แจ้งเตือนและปรับเปลีย่ นสีตามเหตุการณ์ตา่ งๆ ซึง่ ทัง้ หมดนีท้ �ำ ให้ตอ่ ยอด
การใช้งานได้แบบไม่รู้จบ
นอกจากการควบคุมด้วยแอปฯ ล้ว ระบบไฟอัจฉริยะ Philips Hue
ชุดนีย้ งั สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้อกี เช่น สวิทช์ปดิ เปิด
และปรับลดความสว่างแบบไร้สาย สำ�หรับผู้ท่ี ไม่สะดวกกับการใช้งานผ่าน
มือถือ (หรือเมื่อเวลานั้นมือถือไม่ ได้อยู่กับตัว) รวมทั้งสามารถใช้งาน
ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะ 5 เมตรได้ด้วย หรือถ้า
ต้องการเพิม่ จำ�นวนหลอดไฟก็ท�ำ ได้ เพราะ Hue Bridge ทีเ่ ป็นตัวเชื่อมต่อ
กับหลอดไฟนั้นรองรับหลอดไฟ Philips Hue ได้ถึง 50 ดวง
...ชุดหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue ถือเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
ทีน่ า่ สนใจมาก สำ�หรับการสร้างสีสนั และปรับเปลีย่ นบรรยากาศภายในทีพ่ กั
อาศัย รวมทัง้ สร้างความแปลกใหม่และความสะดวกสบายให้กบั การใช้ชวิ ติ
ประจำ�วัน แต่อย่างไรก็ดคี วามแปลกใหม่ที่ ได้ จะตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่
ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความชื่นชอบและควาพอใจของแต่ละบุคคล
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TP-Link Archer AX50
เราเตอร์ Wi-Fi มาตรฐานใหม่
แรงอย่างมั่นใจด้วยชิปจากอินเทล
หลังจากที่ ได้มกี ารประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ตอนนีอ้ ปุ กรณ์
รุน่ ใหม่ๆ ต่างก็เริม่ ปรับเปลีย่ นมา รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 หรือ IEEE
802.11ax ทีเ่ ป็นมาตรฐานใหม่ลา่ สุดแล้ว โดยการเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน
ใหม่นจี้ ะช่วยให้อปุ กรณ์สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เร็วขึน้ การทำ�งานต่างๆ มี
การหน่วงเวลาน้อยลง รวมทัง้ ในระบบก็ยงั สามารถรองรับการใช้งานของ
อุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วย
สำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการปรับเปลีย่ น Wi-Fi ทีบ่ า้ นเป็นมาตรฐานใหม่
ตอนนีก้ ม็ เี ราเตอร์ Wi-Fi 6 ให้เลือกใช้หลากหลายพอสมควร และ TP-Link
Archer AX50 ก็เป็นหนึง่ ในตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ เนื่องจากมีราคาไม่แพงและ
ความสามารถของมันก็ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของหลายๆ
คนได้เป็นอย่างดี
TP-Link Archer AX50 เป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6 ทีม่ าพร้อมกับ
เสาอากาศจำ�นวน 4 เสา โดยแบ่งเป็นเสาอากาศสำ�หรับส่งข้อมูล 2 เสาและ
รับข้อมูล 2 เสา ถอดไม่ได้ แต่สามารถปรับองศาหรือพับเอียงเป็นมุมต่างๆ ได้
ตัวเครื่องมีช่องระบายอากาศที่ช่วยทำ�ให้ความร้อนที่อยู่ภายในสามารถ
ถ่ายเทออกมาภายนอกได้อย่างสะดวก มีไฟ LED แสดงสถานะการทำ�งาน
ทีส่ ามารถปิดได้จากปุม่ สวิทช์ทอี่ ยูห่ ลังเครื่อง รวมทัง้ การปล่อยสัญญาณ
Wi-Fi ก็มปี มุ่ ปิดเปิดทีต่ วั เครื่องเช่นกัน โดย TP-Link Archer AX50 จะ
ทำ�งานโดยใช้ความสามารถจากชิป Intel AnyWAN GRX350 ส่วนการนำ�ไป
ติดตั้งใช้งาน จะเลือกตั้งบนโต๊ะหรือแขวนกับผนังก็ ได้
นอกจากการรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax แล้ว
เราเตอร์ TP-Link Archer AX50 สามารถทำ�งานร่วมกับอุปกรณ์ Wi-Fi
มาตรฐานที่ออกมาก่อนนี้ ได้ทั้งหมด รวมทั้งรองรับการส่งผ่านข้อมูล
ทัง้ คลื่น 2.4GHz และ 5GHz ซึง่ ตามข้อมูลทีผ่ ผู้ ลิตระบุ เราเตอร์สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลได้เร็วถึง 2,402Mb/s (ถ้าใช้คลื่น 2.4GHz จะมีความเร็ว
574Mb/s) เสาอากาศแบบ 2x2 รองรับ OFDMA และ MU-MIMO
รวมทั้งช่องสัญญาน DFS สำ�หรับการส่งผ่านข้อมูลด้วยคลื่น 5GHz ก็
ใช้ความกว้างของช่องสัญญาณได้สูงสุด 160MHz

ติดตั้งง่าย และมีความเร็วที่น่าประทับใจ

TP-Link Archer AX50 สามารถติดตัง้ ใช้งานได้งา่ ยเหมือนกับ
เราเตอร์รนุ่ ทีผ่ า่ นๆ ของ TP-Link โดยการตัง้ ค่าการใช้งานสามารถทำ�ผ่าน
การเชื่อมต่อกับเครื่องเครื่องพีซี หรือทำ�ผ่านแอปฯ Tether บนมือถือ
ก็ ได้ ซึง่ เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วในการดาวน์โหลด 1Gb/s
อุปกรณ์ตา่ งๆ สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้อย่างราบรื่นมาก โดยการเชื่อมต่อ
ผ่านสาย LAN ความเร็ว 1Gb/s ของเราเตอร์นั้น เมื่อทดสอบผ่าน
Speedtest จะทำ�ความเร็วได้ 910Mb/s ส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
โดยใช้คลื่น 5GHz บนมาตรฐาน ax ที่กำ�หนดความกว้างช่องสัญญาณ
160MHz โดยใช้การ์ด Wi-Fi TP-Link TX3000E เมื่อทดสอบผ่าน
Speedtest จะมีความเร็วสูงกว่า 800Mb/s และถึงแม้วา่ จะมีระยะที่ ไกลขึน้
พร้อมกับมีผนังกั้น ความเร็วที่ ได้ก็ยังอยู่ ในระดับที่น่าประทับใจ
ในการตัง้ ค่าใช้งานนัน้ เราเตอร์จะสร้างเน็ตเวิรก์ Wi-Fi ให้ใช้งาน
2 คลื่นความถี่ แต่เพื่อความสะดวกสามารถใช้ฟีเจอร์ Smart Connect
เพื่อรวมเน็ตเวิร์กคลื่นความถี่ 2.4GHz กับ 5GHz เข้าด้วยกันแล้ว
เชื่อมต่อผ่าน SSID เดียวได้ ซึง่ เมื่อเชื่อมต่อใช้งานแล้ว เราเตอร์จะเลือก
คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคอย
เปลีย่ นหรือสลับการเชื่อมต่อจาก SSID ของคลื่นความถีห่ นึง่ ไปเป็น SSID

ข้อมูลทางเทคนิิค

มาตรฐาน Wi-Fi: 802.11a/n/b/b/ac/ax
คลื่นความถี่: 2.4GHz, 5GHz
ความเร็วการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด: 2,402Mb/s (5GHz),
574Mb/s (2.4GHz)
พอร์ตเชื่อมต่อ: 1x Gigabit WAN, 4x Gigabit LAN, 1x USB 3.0
หน่วยประมวลผล: Intel AnyWAN GRX350
หน่วยความจำ�: 256MB
ฟีเจอร์ Wi-Fi: OFDMA, MU-MIMO, 2x2, Beamforming
ฟีเจอร์พิเศษ: HomeCare, Guest Network,
SmartConnect, Amazon Alexa Voice Control

เราเตอร์ TP-Link Archer AX50 รองรับการเชื่อมต่อใช้งานทั้งคลื่น 2.4GHz และ 5GHz แต่ด้วย
ฟีเจอร์ Smart Connect ผูใ้ ช้สามารถรวมคลื่นสองความถีเ่ ข้าด้วยกันเป็นเน็ตเวิรก์ แล้วเชื่อมต่อผ่าน
SSID เดียวได้ ซึ่งเราเตอร์จะเลือกความถี่ที่ดีที่สุดให้เชื่อมต่อใช้งานโดยอัตโนมัติ

ของอีกคลื่นหนึ่งให้วุ่นวาย
TP-Link Archer AX50 สามารถตัง้ ค่าการทำ�งานได้อย่างมากมาย
โดยมีฟเี จอร์ ให้ใช้งานค่อนข้างครบถ้วน สามารถสร้าง Guest Network ได้
และทีส่ �ำ คัญเราเตอร์ยงั มาพร้อมกับฟีเจอร์ HomeCare สำ�หรับการป้องกัน
ไวรัสและมัลแวร์ตา่ งๆ ให้กบั อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ชื่อมต่อใช้งาน รวมทัง้ มีระบบ
Parental Control สำ�หรับควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กๆ
ให้มีความเหมาะสม ทั้งขอบเขตของเนื้อหาและช่วงเวลาการใช้งาน หรือถ้า
ต้องการบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ก็ทำ�ได้ผ่านระบบ QoS รวมทั้งสามารถ
สร้าง Blacklist หรือ Whitelist เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยได้
... TP-Link Archer AX50 ถือเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ทีน่ า่ สนใจมาก
หากต้องการอัพเกรดมาใช้มาตรฐานใหม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานและฟีเจอร์
ต่างๆ ของเราเตอร์กต็ อบโจทย์การใช้งานในปัจจุบนั เป็นอย่างดี การทำ�งาน
มีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณหรือว่าระบบป้องกัน
อันตรายจากมัลแวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเราเตอร์ ในขณะที่ราคาก็จัดว่า
ไม่แพงจนเกินไปด้วย
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สิง่ ทีค่ วรทำ�ก่อน (และหลัง)
มือถือหายหรือถูกขโมย
ไม่วา่ จะระวังตัวขนาดไหน แต่การทำ�สมาร์ทโฟนหายหรือถูกขโมย
ก็มโี อกาสเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และถ้าหากไม่มกี ารป้องกันทีด่ พี อ มันก็อาจจะ
ทำ�ให้เกิดเรื่องร้ายๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสวมรอยใช้บริการต่างๆ และ
การถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับ
เหตุการณ์ลักษณะนี้ จึงควรเตรียมตัวป้องกันให้ดีก่อนที่จะไม่มีโอกาส

สิ่งที่ควรทำ�ก่อน

เปิดใช้ระบบติดตามจากระยะไกล - ระบบติดตามจากระยะไกล
เป็นฟังก์ชนั การทำ�งานทีจ่ ะช่วยให้ตรวจสอบและติดตามตำ�แหน่งทีอ่ ยูข่ อง
สมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา สามารถสัง่ ให้เครื่องส่งเสียง สัง่ ล็อคเครื่องและ
ล้างข้อมูลต่างๆ ในเครื่องได้ดว้ ย โดยระบบติดตามดังกล่าวนีห้ ากเป็นระบบ
แอนดรอยด์จะมีชอื่ เรียกว่า Find My Device ส่วนสมาร์ทโฟนระบบ iOS
จะเรียกว่า Find My iPhone
สำ�หรับการตัง้ ค่าใช้งานฟังก์ชนั นีก้ บั ระบบแอนดรอยด์ ให้เข้าไปที่
เมนูการตัง้ ค่าของเครื่อง แล้วเลือกที่ Google แล้วไปทีต่ วั เลือก Security
(ความปลอดภัย) และเลือก Find My Device (หาอุปกรณ์ของฉัน) เพื่อ
เปิดใช้งานด้วยการตัง้ ค่าให้เป็น On ส่วนสมาร์ทโฟนระบบ iOS เมื่อเข้าไปที่
เมนูการตัง้ ค่าของเครื่องแล้ว ให้เลือกที่ Apple ID (ชื่อทีก่ �ำ หนดไว้) แล้วไป
ทีร่ ายการตัง้ ค่า iCloud จากนัน้ สัง่ Enable ทีต่ วั เลือก Find My iPhone
ตัง้ รหัสผ่านยากๆ - แม้วา่ การปลดล็อคหน้าจอโดยใช้พาสเวิรด์ จะ
ทำ�ให้ใช้งานเครื่องไม่สะดวก แต่มนั ก็ชว่ ยป้องกันไม่ ให้ผอู้ นื่ ใช้งานและเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ ในทีน่ คี้ วรตัง้ รหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา
ไม่มคี วามหมาย และควรมีความยาวพอสมควร (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) หรือ
หากไม่แน่ ใจว่าพาสเวิรด์ นัน้ ปลอดภัยขนาดไหน แนะนำ�ให้ลองนำ�ไปตรวจสอบ
ที่เว็บไซต์ https://howsecureismypassword.net ดูก่อน
ถ้าการใช้พาสเวิรด์ เป็นเรื่องยุง่ ยาก ในทีน่ อี้ าจจะเปลีย่ นมาใช้เลข
6 หลักแทนก็ ได้ แต่กต็ อ้ งให้ยากและคาดเดาไม่ได้เช่นกัน หรือถ้าจะให้ดกี ว่านัน้
ก็ควรใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพอย่างเช่น การสแกนลาย
นิ้วมือ หรือระบบ Face ID ควบคู่กันไปได้วย
ตัง้ ค่าการแจ้งเตือนให้มคี วามเป็นส่วนตัว - ในกรณีทกี่ งั วลว่า
ผูอ้ นื่ (ผูท้ เี่ ก็บได้หรือขโมยไป) จะอ่านข้อความ และการแจ้งเตือนบนหน้าจอ
ทีก่ �ำ ลังถูกล็อคอยู่ ให้ซอ่ นเนือ้ หาการแจ้งเตือนต่างๆ เหล่านัน้ โดยสมาร์ทโฟน
ทีเ่ ป็นระบบแอนดรอยด์ ให้เข้าไปทีเ่ มนูการตัง้ ค่าแล้วเลือกที่ Notifications
จากนัน้ ทีห่ วั ข้อ LockScreen Notifications ให้ก�ำ หนดเป็น Show but hide
contents ส่วนการตัง้ ค่าของสมาร์ทโฟนระบบ iOS เมื่อเข้าไปทีเ่ มนูการตัง้ ค่า

หน้าเว็บไซต์ https://www.
android.com/find สำ�หรับ
ติดตามสมาร์ทโฟนจากระยะ
ไกล รวมถึงใช้ส่งข้อความ
และสั่งล้างข้อมูลในเครื่อง

ของเครื่องแล้ว ให้เลือกที่ Notification และเลือก Show Previews จากนัน้
กำ�หนดให้เป็น When Unlocked
เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลาวด์ - เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูล ควรเชื่อมต่อข้อมูลสำ�คัญๆ (ข้อมูลการติดต่อ การตัง้ ค่า ภาพถ่าย/
วิดโี อ เอกสาร บัญชีผใู้ ช้และอื่นๆ) ทีม่ อี ยู่ ในเครื่องเข้ากับระบบคลาวด์ เพื่อ
จะได้มีข้อมูลสำ�รองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยอาจจะใช้บริการของ Google
ที่มีอยู่ ในเครื่องก็ ได้ และหากเผลอทำ�เครื่องหายหรือเครื่องถูกขโมย ก็
สามารถสั่งลบข้อมูลที่อยู่ ในเครื่องได้โดยไม่ต้องกังวลเลย

สิ่งที่ต้องทำ� เมื่อทำ�มือถือหายหรือถูกขโมย

หากมัน่ ใจว่ามีรหัสผ่านทีแ่ ข็งแกร่ง ข้อมูลในเครื่องซิงค์กบั ระบบ
คลาวด์แล้ว และสามารถติดตามได้จากระยะไกลแล้ว ในกรณีที่ทำ�หายหรือ
เครื่องถูกขโมย ให้คุณปฏิบัติดังนี้
ติดตามเครื่อง: โดยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ให้เข้าไป
ทีห่ น้าเว็บไซต์ https://www.android.com/find เพื่อดูวา่ ตอนนีส้ มาร์ทโฟน
อยู่ที่ ใดโดยดูตำ�แหน่งที่ตั้งจากแผนที่ แล้วสั่งให้เครื่องเล่นเสียงเพื่อเป็น
การแจ้งเตือนให้ผู้พบเห็นได้ทราบว่าเครื่องกำ�ลังถูกติดตามอยู่ จากนั้น
ให้ส่งความและเบอร์โทรไปแสดงบนหน้าจอของเครื่อง เพื่อให้ผู้ที่เก็บได้
ติดต่อนำ�เครื่องมาคืน โดยเลือกทีเ่ มนู รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
ส่วนการติดตามเครื่องที่เป็นระบบ iOS นั้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://
www.icloud.com แล้วเลือกที่ ค้นหา iPhone หรือถ้ามีมอื ถืออีกเครื่อง
จะดาวน์โหลดแอปฯ Find My iPhone มาใช้แทนก็ ได้
ล้างข้อมูล: ในกรณีที่เครื่องถูกขโมย หรือเครื่องที่ทำ�หายมี
แนวโน้มว่าจะไม่ได้คืน ให้ทำ�การล้างข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ ในเครื่อง จากเมนู
ล้างข้อมูลในเครื่องที่อยู่ ในเว็บไซต์ที่ ใช้ติดตามเครื่องได้เลย
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย: หลังจากที่ล้างข้อมูลในเครื่อง
แล้ว ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อระงับการใช้งานซิมการ์ด เพื่อ
ป้องกันไม่ ให้ผู้อื่นนำ�ไปใช้งานต่อ
ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้: แม้ว่าจะเปิดใช้ระบบการยืนยันตัวตน
สองปัจจัย แต่ก็ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มี ใครเข้าถึงชื่อบัญ และทาง
ที่ดีก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่ ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ ให้หมด
โดยเฉพาะกับบัญชีธนาคาร อีเมล์และแอปฯ อื่นๆ
ที่มีความสำ�คัญ
แจ้งความ: หากแน่ ใจว่าถูกขโมยจริงๆ
แนะนำ�ให้ไปแจ้งความกับตำ�รวจในพื้นที่ เพื่อออก
หนังสือราชการขอข้อมูลเป็นหมายเรียกพยาน
เอกสารแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์รายต่างๆ
โดยระบุหมายเลข IMEI และหมายเลขโทรศัพท์
ของเครื่องที่ถูกขโมย เพื่อจะได้ตรวจสอบและ
ติดตามได้ หากมี ใครนำ�เครื่องไปใช้งาน
...แม้ว่าการถูกขโมยหรือทำ�เครื่องหาย
จะไม่มีหลักประกันว่าจะได้เครื่องคืน แต่วิธีการ
ข้างต้นก็เป็นหลักประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของ
คุณจะมีความปลอดภัย ไม่ถูกแอบใช้หรือตกไป
อยู่ ในการครอบครองของผู้อื่น ฉะนั้นจึงควร
ทำ�ตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะเราไม่รู้หรอกว่า
จะเผลอทำ�เครื่องหายหรือถูกขโมยเมื่อไร

ฉบับที่ 125 • 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

6 วิธงี า่ ยๆ

37

เพื่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานขึ้น
ข้อจำ�กัดสำ�คัญประการหนึ่งของการใช้โน้ตบุ๊กก็คือ แบตเตอรี่
ของเครื่องมักจะใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ค่อนข้างจำ�กัด และถึงแม้ว่าจะ
ชาร์จใหม่ได้ แต่ถ้าต้องใช้ในที่ที่ ไม่มีปลั๊กไฟก็จำ�เป็นต้องใส่ ใจเรื่องการใช้
พลังงานของเครื่องเป็นพิเศษ ซึ่งมันก็ ไม่ ใช่เรื่องยากอะไร เพราะในระบบ
ปฏิบตั กิ าร Windows 10 มีเครื่องมือสำ�หรับการรับมือกับเรื่องนีอ้ ยูแ่ ล้ว
และหากปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�เหล่านี้ รับประกันได้วา่ โน้ตบุก๊ ของคุณจะใช้งาน
แบตเตอรี่ ได้ยาวนานกว่าเดิมอย่างแน่นอน

1.ใช้โหมดประหยัดแบตเตอรี่

การใช้โหมดประหยัดแบตเตอรี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้
โน้ตบุ๊กใช้งานแบตเตอรี่ ได้นานขึ้น ซึ่งโดยปกติโหมดการทำ�งานนี้จะทำ�งาน
โดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานตำ่�กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็
สามารถกำ�หนดเองได้ตามต้องการ อย่างเช่น ให้ท�ำ งานเมื่อแบตเตอรีเ่ หลือ
50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น
สำ�หรับการใช้โหมดประหยัดแบตเตอรีน่ นั้ สามารถทำ�ได้โดยคลิก
ที่สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ที่ทาส์กบาร์ แล้วแถบปรับโหมดที่แสดงขึ้นมา
ให้เลื่อนมาที่ตำ�แหน่ง Best battery life ส่วนการตั้งค่าให้โหมดนี้ทำ�งาน
อัตโนมัติตามระดับแบตเตอรี่ที่ต้องการนั้น ให้เข้าไปที่เมนู Setting แล้ว
เลือก System และ Battery ตามลำ�ดับ จากนัน้ ทีต่ วั เลือก Turn battery
saver on automatically if my battery falls below ให้เลื่อนปรับระดับ
แบตเตอรี่ที่ต้องการให้โหมดประหยัดพลังงานทำ�งาน (ต้องคลิกเลือกที่
ตัวเลือกนี้เพื่อใช้งานก่อน)

4.ลดระดับการทำ�งานของโปรแกรม

2.ลดความสว่างหน้าจอ

5.ปิด Wi-Fi และ Bluetooth หากไม่ ได้ใช้งาน

การทำ�งานของโปรแกรมต่างๆ ในเครื่องล้วน แต่สง่ ผลโดยตรง
กับการใช้แบตเตอรี่ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องตรวจสอบและหากโปรแกรมใด
ไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้งานก็ควรปิดไปก่อน แต่ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ก็ควร
ลดระดับการทำ�งานในฉากหลังของโปรแกรมลง โดยการตรวจสอบว่า
ขณะนัน้ มีโปรแกรมใดบ้างทีท่ �ำ ให้สนิ้ เปลืองแบตเตอรี่ ให้เข้าไปทีเ่ มนู Setting
แล้วเลือก System และ Battery ตามลำ�ดับ จากนัน้ ให้คลิกที่ See which
apps are effecting your battery life ทีอ่ ยู่ ใต้ระดับพลังงานแบตเตอรี่
รายชื่อโปรแกรมจะถูกแสดงขึ้นมาพร้อมระดับการใช้พลังงาน
ซึ่งถ้าโปรแกรมใดยังจำ�เป็นต้องใช้ ให้ลดระดับการทำ�งานในฉากหลังของ
โปรแกรมนั้นให้นอ้ ยลง โดยคลิกทีช่ อื่ โปรแกรมนัน้ แล้วคลิกยกเลิกทีห่ วั ข้อ
Let Windows decide… แล้วคลิกเลือกที่หัวข้อ Reduce the work
the app can do when... ที่ปรากฎขึ้นมาแทน

ยิ่งหน้าจอมีความสว่างมากเท่าใด พลังงานจากแบตเตอรี่ของ
เครื่องก็จะยิ่งถูกดึงไปใช้มากเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นจึงควร
ปรับความสว่างของหน้าจอให้อยู่ ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยเป็นระดับตำ่�ทีส่ ดุ
ทีย่ งั พอมองเห็นเนือ้ หาต่างๆ บนหน้าจอได้อยู่ ส่วนวิธกี ารปรับนัน้ โน้ตบุก๊
ส่วนใหญ่จะมีปมุ่ ฟังก์ชนั สำ�หรับปรับระดับความสว่างของหน้าจอรวมอยู่
บนคีย์บอร์ดด้วยเสมอ แต่ถ้าไม่มีก็ ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าการแสดงผล
โดยเลือกที่เมนู Setting แล้วเลือก System และ Display ตามลำ�ดับ
จากนัน้ ให้ปรับความสว่างทีห่ วั ข้อ Change brightness ให้หน้าจอมืดหรือ
สว่างตามความต้องการ

Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มี ให้ใช้งานกับ
โน้ตบุก๊ ทุกเครื่อง และการเชื่อมต่อของมันก็ใช้พลังงานพอสมควร ดังนัน้
หากยังไม่มคี วามจำ�เป็นต้องใช้งาน เช่นไม่ได้ใช้อนิ เทอร์เน็ต ไม่ได้เชื่อมต่อ
กับเน็ตเวิรก์ ใดๆ ก็ควรปิดการเชื่อมต่อไปก่อน หรือในกรณีของ Bluetooth
เองก็เช่นกัน โดยคลิกที่สัญลักษณ์การแจ้งเตือนที่อยู่บนทาส์กบาร์ แล้ว
คลิกที่ Network และคลิกที่ Wi-Fi อีกครัง้ ส่วนในกรณีของ Bluetooth
นัน้ โดยปกติคณ
ุ จะต้องคลิกที่ Expand ก่อนถึงจะเห็นไอคอนสัญลักษณ์
จากนั้นจึงค่อยคลิกเพื่อปิดการทำ�งาน

3.ใช้โหมด Hibernate แทน Sleep

ถ้ายังรูส้ กึ ว่าระยะเวลาการใช้แบตเตอรีข่ องเครื่องยังไม่ดขี นึ้ และ
ไม่รวู้ า่ มีสาเหตุมาจากอะไร ในกรณีนี้ ให้ใช้ Troubleshooter ของ Windows
10 ช่วยแก้ปญ
ั หา โดยเข้าไปทีเ่ มนู Setting แล้วเลือกที่ Update & Security
จากนัน้ เลือก Troubleshoot และ Power ตามลำ�ดับ แล้วให้คลิกที่ “Run
the Troubleshooter” เพื่อให้ระบบทำ�การค้นหาและตรวจสอบการตัง้ ค่า
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของเครื่อง ซึ่งถ้าตรวจพบว่ามีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไม่เหมาะสม ระบบจะทำ�การปรับแก้ให้ใหม่โดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ดี
การทำ�งานของ Troubleshooter นั้น ก็ใช่ว่าจะช่วยอะไรได้มากนัก แต่มัน
ก็เป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาสำ�คัญๆ อย่างได้ผล

เมื่อพับหน้าจอโน้ตบุก๊ หรือปล่อยเครื่องทิง้ ไว้ระยะหนึง่ เครื่อง
จะเปลี่ยนโหมดการทำ�งานเป็นโหมด Sleep เพื่อประหยัดพลังงาน แต่
อย่างไรก็ดเี นื่องจากโหมดนีย้ งั มีการใช้พลังงานอยู่ ดังนัน้ หากต้องปล่อย
เครื่องทิง้ ไว้เป็นเวลานานๆ จึงควรปรับเปลีย่ นมาใช้โหมด Hibernate แทน
และเนื่องจากโหมดนีเ้ ป็นการบันทึกสถานะการทำ�งานของเครื่องขณะนัน้ ลง
ฮาร์ดไดรฟ์ ดังนั้นมันจึงสามารถใช้แทนการปิดเครื่องได้เลย
สำ�หรับการเปลีย่ นจากโหมด Sleep เป็น Hibernate นัน้ ให้เข้าไป
ที่เมนูการตั้งค่าการใช้พลังงานหรือ Power Option ใน Control Panel
ซึ่งเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้คลิกที่ Choose what the power buttons do
และคลิกเลือก Change settings that are currently unavailable ทีอ่ ยู่
ด้านบน จากนั้นที่เมนู Drop-down ของการตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
แบตเตอรี่ของเครื่อง ให้กำ�หนดเป็น Hibernate ทั้งสามหัวข้อ รวมทั้ง
การตัง้ ค่าการปิดเครื่องทีอ่ ยูด่ า้ นล่างก็ให้คลิกเลือก Hibernate และยกเลิก
ตัวเลือก Sleep ออกไปด้วย แล้วคลิก Save changes

6.ให้ Troubleshooter ช่วยแก้ปัญหา

...หากปฏิบตั ติ ามวิธขี า้ งต้นแล้ว แต่ยงั รูส้ กึ ว่าระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรีข่ องเครื่องยังไม่ดอี ย่างทีค่ าดหวัง กรณีนบี้ างทีอาจจะเป็นเพราะ
แบตเตอรีท่ ี่ ใช้อยูม่ คี วามจุนอ้ ยเกินไป หรือไม่กเ็ ริม่ เสื่อมสภาพแล้ว แต่มนั่ ใจ
ได้เลยว่าข้อควรปฏิบตั เิ หล่านีจ้ ะช่วยทำ�ให้โน้ตบุก๊ ของคุณใช้งานแบตเตอรี่
ได้นานขึ้นอย่างแน่นอน
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SYNNEXPERIENCE

ความเหมือนที่แตกต่าง

ระหว่าง USB Type-C กับ Thunderbolt 3
พอร์ตเชื่อมต่อทีม่ ลี กั ษณะ Reversible อย่างเช่น USB Type-C
เริม่ มีการใช้งานมากขึน้ เรื่อยๆ และโน้ตบุก๊ รุน่ ใหม่ๆ ก็มกั จะมีพอร์ตชนิดนี้ ให้
มาด้วยเสมอ แต่หลังจากทีม่ มี าตรฐาน Thunderbolt 3 ออกมาผูใ้ ช้จ�ำ นวน
ไม่นอ้ ยเริม่ สับสนว่า พอร์ตเชื่อมต่อทีม่ อี ยูน่ นั้ แท้จริงแล้วมันมีไว้เพื่อใช้กบั
อุปกรณ์ USB หรือ Thunderbolt 3 กันแน่
ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ อันดับแรกต้องเข้าใจ
ก่อนว่า USB Type-C นัน้ เป็นเพียงแค่ฟอร์มแฟคเตอร์ หรือรูปแบบของ
พอร์ตที่ ใช้เชื่อมต่อ แต่ Thunderbolt 3 เป็นโปรโตรคอลสำ�หรับการส่งผ่าน
ข้อมูลทีเ่ ชื่อมต่อผ่านพอร์ต และใช้สายสัญญาณทีเ่ ป็นแบบเดียวกับ USB
Type-C ดังนั้นลักษณะภายนอกของการเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน USB
ที่ ใช้พอร์ต USB Type-C กับมาตรฐาน Thunderbolt 3 จึงแทบจะไม่มอี ะไร
ที่ต่างกันเลย
สิง่ เดียวทีพ่ อจะทำ�ให้เราทราบว่าพอร์ต USB Type-C ทีม่ อี ยูน่ นั้
รองรับการส่งผ่านข้อมูลมาตรฐานอะไรก็คอื สัญลักษณ์รปู สายฟ้าทีก่ �ำ กับไว้
ที่พอร์ตเชื่อมต่อ แต่ก็ต้องสังเกตดีๆ เพราะบางครั้งพอร์ตที่รองรับการ
ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ USB ก็อาจจะมีสญ
ั ลักษณ์รปู สายฟ้าเช่นกัน แต่จะไม่
เหมือนกันเสียทีเดียวและไม่ ได้บ่งบอกถึงการรองรับ Thunderbolt 3
แต่เป็นการบอกให้ทราบว่า แม้ว่าเครื่องจะไม่ ได้ถูกเปิดใช้งาน แต่พอร์ต
ก็ยังสามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างเช่นสมาร์ทโฟนได้
แม้ว่าการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB Type-C ของอุปกรณ์
ที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐาน Thunderbolt 3 กัน USB จะมีลักษณะ
ทางกายภาพเหมือนกัน แต่ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลและความสามารถ
ในการใช้งานของมาตรฐานทั้งสองนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Thunderbolt 3 รองรับการแสดงผลความละเอียด 4K ทีแ่ สดงภาพด้วย
ความถี่ 60Hz พร้อมกันได้สองจอ หรือหากเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องก็
จะได้ระบบ Ethernet ที่มีความเร็วสูงถึง 10Gb/s เชื่อมต่อแบบ Daisy
Chain ได้สูงสุด 6 อุปกรณ์ อีกทั้งยังส่งผ่านข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล
อื่นๆ ได้อีกมากมาย แม้กระทั้งโปรโตคอลที่ ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลของ
มาตรฐาน USB นั่นคือ หากพอร์ต USB Type-C นั้นรองรับมาตรฐาน
Thunderbolt 3 มันสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ USB ได้ แต่ ในทางกลับกัน
หากไม่รองรับจะใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ USB เพียงอย่างเดียว โดยการ
ทำ�งานของ Thunderbolt 3 จะมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีเ่ รียกว่า Fallback ซึง่
ถ้าหากไม่สามารถใช้โปรโตคอล Thunderbolt 3 กับอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อได้
มันจะเปลี่ยนมาใช้โปรโตคอล USB โดยอัตโนมัติ แต่จากนั้นก็จะจำ�กัด
ความเร็วในส่งผ่านข้อมูลของอุปกรณ์ ให้อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
USB โดยมีความเร็วสูงสุด 10Gb/s
คุณสมบัตอิ กี ประการหนึง่ ของ Thunderbolt 3 ก็คอื มันรองรับ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PCIe ด้วยแต่ USB 3.1 ไม่รองรับ ดังนัน้ การ์ด
แสดงผลแบบภายนอกรุ่นใหม่ๆ จึงมักจะถูกผลิตออกมา โดยมีมาตรฐาน
Thunderbolt 3 รวมอยูด่ ว้ ยเสมอ ซึง่ นัน่ หมายความว่าหากใครต้องการ
ใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทนี้ พอร์ต USB Type-C ที่มีก็จะต้องรองรับ
Thunderbolt 3 ด้วย

โน้ตบุ๊กและเครื่องพีซีที่รองรับ Thunderbolt 3

ในขณะที่ USB เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ดูแลโดยองค์กรที่
ไม่แสวงกำ�ไร (USB-IF) ซึง่ ผูผ้ ลิตสามารถนำ�มาใช้งานได้โดยไม่มคี า่ ลิขสิทธิ์
แต่สำ�หรับ Thunderbolt 3 ไม่ ใช่ เนื่องจากโปรโตคอลการส่งผ่านข้อมูล
และสัญญาณวิดโี อของมาตรฐานนีเ้ ป็นกรรมสิทธิข์ องอินเทล ดังนัน้ ผูผ้ ลิต
ที่ต้องการนำ�มาใช้งานจะต้องได้รับการรับรองจากอินเทลก่อนเสมอ
ประเด็นต่อมาที่ทำ�ให้การส่งผ่านข้อมูลของ Thunderbolt 3
แตกต่างจาก USB อย่างสิน้ เชิงก็คอื ความเร็วทีม่ ถี งึ 40Gb/s หรือเร็วกว่า
USB เวอร์ชันล่าสุดถึง 4 เท่า และด้วยแบนด์วิดธ์มีอย่างมากมายก็ทำ�ให้

เนื่องจาก Thunderbolt 3 เป็นมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทีต่ อ้ ง
ได้รับอนุญาตจากอินเทล ดังนั้นจึงไม่มี ให้ใช้งานทุกเครื่องเหมือนกับ
USB และพอร์ต USB Type-C ทีม่ ี ให้ใช้งานส่วนใหญ่กม็ กั จะมีไว้เพื่อการ
ใช้งานกับอุปกรณ์ USB เป็นหลัก ดังนั้นหากใครต้องการความสามารถ
จาก Thunderbolt 3 จึงต้องตรวจสอบให้ดกี อ่ น และวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้
มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งาน Thunderbolt 3 ได้อย่างแน่นอนก็คือการซื้อ
เครื่องของแอปเปิล หรือหากเป็นโน้ตบุ๊กจากผู้ผลิตรายอื่นก็มักจะเป็นรุ่น
ที่ ใช้ซีพียู Intel Gen10 เป็นหลัก
สำ�หรับเครื่องพีซที ี่ ใช้วนิ โดวส์นนั้ การรองรับ Thunderbolt 3
ยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายาก แต่ว่าก็ยังพอมีเมนบอร์ดที่ผลิตออกมาโดย
รองรับมาตรฐานนี้ ให้เลือกอยู่บ้างเช่น Gigabyte Z390 DESIGNARE
และ ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3

สายสัญญาณสำ�หรับการส่งผ่านข้อมูลของ Thunderbolt 3 กับ USB Type-C ก็มลี กั ษณะเหมือนกัน
ทุกอย่าง แต่การรองรับ Thunderbolt 3 นั้นมักจะมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้ากำ�กับไว้ด้วยเสมอ

…ตอนนี้แม้ว่าการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB Type-C ของ
มาตรฐาน Thunderbolt 3 จะทำ�ให้้เกิดความสับสนอยู่บ้างแต่มันก็มีวิธี
สังเกตและทำ�ความเข้าใจได้ไม่ยาก และก็คงจะเฉพาะช่วง 1-2 ปีนี้เท่านั้น
เพราะหลังจากนี้ Thunderbolt 3 จะเป็นโปรโตคอลที่ถูกนำ�ไปรวมไว้กับ
การมาตรฐาน USB4 ซึ่งนั่นทำ�ให้อุปกรณ์ USB และ Thunderbolt 3
เชื่อมต่อใช้งานผ่านพอร์ต USB Type-C ได้เหมือนกันทัง้ หมด ดังนัน้ ความ
สับสนลักษณะข้างต้นจึงไม่นา่ จะมีอกี ต่อไป และจนถึงตอนนีก้ ย็ งั ไม่ชดั เจน
ว่าอินเทลจะมีการพัฒนา Thunderbolt เวอร์ชัน 4 ออกมาด้วย

ความแตกต่างระหว่าง Thunderbolt 3 กับ USB
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เลือกเคสทั้งที

หน้าตาดีอย่างเดียว ไม่พอ!
เคสคอมพิวเตอร์เป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้จ�ำ นวนไม่นอ้ ยมักจะมองว่า อะไร
ก็ ได้ หรือไม่กเ็ ลือกจากรูปร่างหน้าตาทีส่ วยถูกใจไว้กอ่ น ทัง้ ๆ ทีค่ วามเป็นจริง
แล้ว การเลือกใช้เคสมีอะไรเราควรสนใจมากกว่านัน้ เพราะนอกเหนือไปจาก
การทีม่ นั ช่วยรวมส่วนประกอบต่างๆ ให้อยูด่ ว้ ยกันแล้ว มันก็มผี ลต่อการ
ใช้งานพอสมควรทีเดียว

ขนาดและฟอร์มแฟคเตอร์

ขนาดของเคสเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญมาก และมันก็เป็นปัจจัยทีม่ กั
จะส่งผลกับเรื่องอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถติดตั้ง
เข้าไปได้ และหลักการพื้นฐานง่ายๆ ก็คือ ขนาดที่ ใหญ่กว่าย่อมมีพื้นที่และ
รองรับการติดตัง้ อุปกรณ์ได้มากกว่าเสมอ แต่กค็ วรมีความเหมาะสม โดยให้
เริม่ ดูจากฟอร์มแฟคเตอร์ของเมนบอร์ดที่ ใช้กอ่ นว่า ลักษณะของเคสนัน้
สามารถใช้งานได้หรือไม่
โดยทั่วไปเคสแบบ Full Tower ที่เป็นทรงแนวตั้งที่มีความสูง
เกินกว่า 56 เซนติเมตรจะใช้งานเมนบอร์ดได้จนถึงฟอร์มแฟคเตอร์แบบ
Extended-ATX เลย แต่หากเป็นเคสแบบ Mid Tower ที่มีความสูงอยู่
ในช่วงประมาณ 46-55 เซนติเมตร การใช้เมนบอร์ดฟอร์มแฟคเตอร์
แบบนี้จะต้องตรวจสอบให้ดี เพราะเคสส่วนใหญ่มักจะออกแบบให้ใช้กับ
ฟอร์มแฟคเตอร์ ATX มาตรฐานเป็นหลัก ส่วนเมนบอร์ดที่เป็นฟอร์ม
แฟคเตอร์แบบ Micro-ATX นัน้ แม้วา่ จะใช้กบั เคสสองลักษณะดังทีก่ ล่าวมา
ได้ แต่โดยทัว่ ไปก็เหมาะกับเคสแบบ Mini Tower ทีม่ ขี นาดเล็กมากกว่า หรือ
ในกรณีทเี่ มนบอร์ด Mini-ITX ก็จะเหมาะกับเคสแบบ Small Form Factor
เพราะเมื่อเลือกใช้เมนบอร์ดทีม่ ขี นาดเล็กแล้ว นัน่ หมายความว่าไม่ตอ้ งการ
ให้เครื่องมีขนาดใหญ่นนั่ เอง เว้นเสียแต่วา่ ต้องการใช้งานทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
หรือมีเฉพาะจริงๆ

พื้นที่ภายในสำ�หรับติดตั้งอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเคสไม่มีข้อกำ�หนดในเรื่องของขนาดที่
ชัดเจน ดังนั้นแม้จะถูกจัดอยู่ ในประเภทเดียวกัน แต่เคสที่ผลิตออกมาก็
จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและรุ่น ดังนั้นเพื่อไม่ ให้เกิดปัญหาการติดตั้ง
อุปกรณ์อนื่ ๆ ตามมาจึงจำ�เป็นต้องตรวจดูรายละเอียดจากผูผ้ ลิตเพิม่ เติม
ด้วยดังนี้คือ
ชุดระบายความร้อน – ในกรณีที่ ไม่ได้ใช้ชุดระบายความร้อน
ที่ ให้มาพร้อมกับซีพยี ู ให้ดดู ว้ ยว่า ภายในเคสมีระยะห่างมากพอกับความสูง
ของชุดระบายความร้อนซีพียูที่จะติดตั้งลงไป หรือในกรณีที่ ใช้ชุดระบาย
ความร้อนด้วยของเหลว ก็ควรตรวจดูวา่ เคสนัน้ รองรับการติดตัง้ หม้อน้�ำ
ณ ตำ�แหน่งใด และสามารถใช้ขนาดเท่าใดได้บ้าง
การ์ดจอ – ภายในเคสต้องมีระยะอย่างเพียงพอกับความยาว
ของการ์ดที่ ใช้งาน และถ้าเป็นเคสแบบ SFF ก็ให้ตรวจสอบความกว้างของ
เคสเพิ่มเติมด้วยว่า มีปัญหากับความหนาของการ์ดหรือไม่
พาวเวอร์ซัพพลาย – แม้จะเป็นการใช้พาวเวอร์ซัพพลาย
มาตรฐาน แต่เคสแต่ละรุ่นก็จะรองรับความยาวในทางลึกของพาวเวอร์
ซัพพลายไม่เท่ากัน ดังนั้นให้ดูด้วยว่าเคสนั้นรองรับพาวเวอร์ซัพพลาย
ที่มีความยาวได้สูงสุดเท่าไร ติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลายที่เลือกใช้ได้หรือไม่
โดยควรจะเผื่อระยะของสายไฟไว้ด้วยประมาณ 5-10 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่
กับลักษณะสายไฟของพาวเวอร์ซัพพลาย)
ไดรฟ์ – แม้วา่ เคสต่างๆ จะติดตัง้ ใช้งานฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิว้

และ 2.5 นิ้วได้เหมือนกัน แต่จะต่างกันที่จำ�นวน Bay ที่มีมาให้ใช้ติดตั้ง
ดังนั้นจึงควรตรวจดูด้วยว่าเคสนั้นมี ให้เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่
นอกจากการติดตัง้ อุปกรณ์แล้ว เคสทีด่ จี ะต้องออกแบบมาโดย
คำ�นึงถึงการไหลเวียนของอากาศที่ดีด้วย เพื่อให้เครื่องระบายความร้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งโดยทั่วไปการไหลเวียนของอากาศนี้ จะอาศัย
พัดลมดูดอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกจากด้านหน้า แล้วระบายอากาศร้อน
ในเครื่องออกทางด้านหลัง แต่กม็ ที ดี่ กี ว่านัน้ คือ เคสหลายๆ รุน่ ก็ออกแบบ
ให้มีการดูดอากาศจากด้านล่างและระบายออกด้านบนด้วยเหมือนกัน แต่
อากาศจะไหลเวียนได้ดีอย่างไรนั้นก็อยู่ที่พัดลม และลักษณะโครงสร้าง
ภายในของเคสว่ามีลักษณะโปร่งหรือโล่งเพียงใดเป็นสำ�คัญ

ความสามารถในการจัดการ

ไม่ว่าจะผลิตออกมาโดยใช้วัสดุอะไรก็ตาม เคสที่ดีจะต้องมี
ความแข็งแรงและเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยมีการลบเหลี่ยมุมหรือส่วนที่มี
ความแหลมคมเพื่อไม่ ให้เกิดอันตราย และจะต้องใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก เช่น
การเปิ ด ฝาเคส การติ ด ตั้ ง หรื อ ถอดส่ ว นประกอบโดยไม่ ต้ อ งใช้
เครื่องมือ และควรมีช่องว่างด้านหลังตรงตำ�แหน่งซ็อกเก็ตของซีพียู
เพื่อจะได้ติดตั้งชุดระบายความร้อนได้โดยไม่ต้องถอดเมนบอร์ด รวมทั้ง
ถ้าจะให้ดีก็คือ เคสก็ควรออกแบบมาในลักษณะที่เป็นโมดูล ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า
ต้องการควาสามารถในการใช้งานลักษณะนี้หรือไม่
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือ เคสจะต้องสามารถจัดการกับ
สายไฟและสายสัญญาณต่างๆ ได้งา่ ยและทำ�ได้อย่างเป็นระเบียบ มีฟลิ เตอร์
ที่คอยช่วยป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ที่สามารถถอดทำ�ความสะอาดได้ง่าย
และทีข่ าดไม่ได้เลยก็คอื ทีด่ า้ นหน้าควรจะมีพอร์ตเชื่อมต่อให้ใช้งานได้อย่าง
สะดวก โดยเฉพาะพอร์ต USB 3.1 และช่องต่อหูฟัง
...กล่าวโดยสรุปก็คือ หากต้องการเคสที่ ใช้งานได้ดีและไม่มี
ปัญหาการใช้งาน จะต้องวางแผนก่อนว่า อุปกรณ์ที่จะใช้นั้นมีอะไรบ้าง
และมีรายละเอียดเป็นอย่างไร แล้วจึงค่อยมองหาเคสทีเ่ หมาะสม และอย่าดู
จากรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียว เพราะความสวยที่คุณชื่นชอบอาจจะ
ไม่เหมาะกับการใช้งานของคุณ แต่ควรดูจากวัตถุประสงค์และความเข้ากันได้
ของอุปกรณ์ที่ ใช้งานเป็นหลัก ส่วนฟังก์ชันการใช้งานอย่างอื่นอยู่ที่คุณ
จะพิจาณาหรือเป็นความชอบส่วนตัว แต่โดยมากแล้วมันมักจะทำ�ให้คุณ
ต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นอีกเสมอ

