
All-in-One PC 

 

All-in-One PC คือ คอมพิวเตอร์DesktopPC ที่รวมทุกอย่างของเครื่องเอามาไว้ที่หน้าจอเพียงจุด

เดียว หรือที่เรียกว่า Single stop solution เหมาะกับผู้ที่ใช้งานตามบ้านหรือออฟฟิศ ที่ค านึงถึงเรื่องพื้นที่ใช้

สอย การตกแต่งพื้นที่ และการใช้งานที่ท าได้ครบครัน 

AIO มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับLaptop โดยเฉพาะในเรื่องของความร้อน ท าให้เป็นสาเหตุที่ท าพัดลมระบาย

ความร้อนค่อนข้างจะเสียงดัง ถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพท่ีดีกว่านี้ล่ะก ็ให้เลือกซื้อเครื่องที่ประกอบแบบเดสก์ทอป ไม่ว่า

จะเป็น CPU หน่วยความจ า พ้ืนท่ีจัดเก็บ อแดปเตอร์ Wi-Fi และออปติคอลไดร์ฟ ทุก ๆ อย่างจะถูกติดตั้งอยู่ในท่ีเดียวกับ

หน้าจอแสดงผล ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one มีขนาดเท่ากับจอคอมพิวเตอร ์ที่ส าคัญเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 

All-in-one ส่วนมากใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สาย ส่ิงที่จ าเป็นต้องใช้เพียงอย่างเดียวคือสายไฟ Power 

All-in-one รวมทุกอย่างที่ต้องการไว้ในหนึ่งเดียว มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานระหว่าง

การท างานของเครื่อง PC และแล็ปท็อปเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุด รูปทรงที่เพรียวบาง  ระบบปฏิบัติการ

ที่ตอบสนองได้เกือบครบครัน อีกทั้งมันยังประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับแล็ปท็อป 

 

 



จุดเด่นของ All-in-One PC 

All-in-one PC ก็คือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะที่มีขนาดเล็กลง ไม่มีสายระโยงระยางให้เกะกะ  โดย

ฮาร์ดแวร์การประมวลผลต่างๆ นั้นก็ถูกยัดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอ  ซึ่งนั้นท าให้มันง่าย

ต่อการดูแลรักษาและท าความสะอาด โดยสิ่งที่หลายๆ  คนอาจจะไม่รู้ก็คือ เกือบทั้งหมดของ All-in-One 

PC นั้นใช้ฮาร์ดแวร์ในแบบเดียวกับโน้ตบุ๊ก ซึ่งนอกจากจะมีขนาดเล็กแล้ว  มันยังประหยัดพลังงาน ความ

ร้อนน้อย มันยังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และไม่ส่งเสียงดังอีกด้วย 

หากสังเกตผู้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้แล้ว เราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ โดยเฉพาะในเมือง

พื้นที่การใช้ชีวิตเราเล็กลง ขนาดของบ้านที่อาศัยไม่ได้กว้างขวางเหมือนแต่ก่อน  และส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่

ในคอนโดมีเนียมหรือห้องพักกันเสียมาก ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ท าให้เจ้า All-in-One PC นี้มันเหมาะกับ

ชีวิตคนเมืองเสียเหลือเกิน ลองนึกถึงห้องพักหรือบ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่มากนัก การท่ีคุณมีอุปกรณ์อะไรสัก

อย่างที่เป็นศูนย์กลางของบ้านนั้นก็ย่อมดีกว่า และ All-in-One PC ก็เข้ามาตอบโจทย์นั้นของเราได้ดีมากๆ 

ทีเดียวครับ เพราะเจ้าอุปกรณ์รูปแบบนี้นั้นนอกจากท่ีคุณจะใช้งานเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์  ต้ังโต๊ะในขนาด

ประหยัดพื้นที่แล้ว มันยังมีฟีเจอร์พิเศษๆ เช่นระบบหน้าจอสัมผัส กล้องเว็บแคม การใช้งานเมาส์ คีบอร์ด

และ Wi-Fi แถมAIO ส่วนใหญ่ที่ออกมาในตลาดนั้นยังจะมีพอร์ทอ่ืนๆ เช่น HDMI, TV Tuner และ Blu-Ray 

Drive อีกด้วย ซึ่งนั่นท าให้คุณสามารถใช้เจ้านี่เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  เครื่องเล่นภาพยนตร์ ไป

จนถึงต่อเข้ากับเกมส์คอนโซลได้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวอีกด้วย  เพราะฉะนั้นหากคุณอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม 

ห้องพัก หรืออยากจะได้อุปกรณ์สักชิ้นที่เป็นศูนย์กลางในบ้านแล้วล่ะก็  เจ้านี่มันเหมาะสุดๆ ทีเดียว 

จุดด้อยของ All-in-One PC 

                แน่นอนว่าคงไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่มีข้อเสียหรือจุดด้อยเลย  ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ

จุดด้อยของเจ้านี่กันบ้างครับ อย่างทีเ่ราบอกไว้ในช่วงต้นว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ  

(Components) ใน All-in-One PC น้ัน มักจะเป็นอุปกรณ์เดียวกันกับที่ใช้บนโน้ตบุ๊ค  ซึ่งนั่นท าให้การดูแล

รักษาหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองนั้นท าได้ค่อนข้างยากถึงยาก  มาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเดสก์ท็อปพีซี ท่ี

คุณสามารถถอดอะไหล่แต่ละชิ้นมาท าความสะอาด ตรวจเช็คหรืออัพเกรดได้ด้วยตัวเอง) ซึ่งโดยส่วนใหญ่

แล้ว All-in-One PC ที่วางขายในตลาดนั้นจะมี Slot หรือช่องที่ให้คุณอัพเกรดได้เองเพียงแค่ RAM เท่านั้น 

(บางรุ่นอาจจะมี Slot ส าหรับ HDD มาให้เปลี่ยนด้วย แต่ก็เห็นกันไม่มากนัก) นอกจากน้ียังมีเรื่อง “ราคา” 

ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับคนส่วนใหญ่ทีเดียวครับ  เนื่องจากว่าในงบประมาณเท่ากันนั้น หากคุณเลือก



ซื้อ AIO PC ก็จะได้รับสเปกของเครื่องที่ต่ ากว่า PC ในราคาเท่ากันอยู่มากพอสมควรทีเดียว เช่นเดียวกัน

กับเรื่องของระบบระบายความร้อน ที่โดยส่วนใหญ่แล้ว PC ทั่วไปจะมีพื้นที่ของ Air Flow หรือการระบาย

ความร้อนที่ดีกว่า (แต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนมากแล้วตัว AIO จะไม่ค่อยมีความร้อนสูง) นั่นเอง 

 

วิธีการเลือกซื้อ 

หลายคนน่าจะรู้จักกับความส าคัญและความหมายของสเปกในอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายกัน  เป็นอย่าง

ดีอยู่แล้ว แต่ก็แน่นอนครับว่าในสินค้าแต่ละไลน์นั้น  ถึงแม้ว่าตัวฮาร์ดแวร์จะท างานในลักษณะเดียวกัน แต่

เมื่อคุณจะเลือกซื้อจริงๆ แล้ว การประมวลความส าคัญ ความหมาย หรือปัจจัยต่างๆ นั้น  อุปกรณ์แต่ละ

ชนิดก็จะแตกต่างกันไป และด้านล่างนี้เราจะอธิบายว่าในกระดาษสเปกของ AIO น้ัน คุณควรจะต้อง

ค านึงถึงอะไรบ้าง 

 

Display: หน้าจอ 



                หนึ่งสิ่งที่แตกต่างกับ PC เดิมๆ ก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผล ที่บน AIO นั้นคุณจะไม่สามารถ

เปลี่ยนมอนิเตอร์แสดงผลได้ ดังนั้นคุณจึงค านวนและคิดให้ตกเป็นอย่างแรกว่า  “คุณอยากใช้หน้าจอขนาด

เท่าใด” ให้คุณคิดจากธรรมชาติการใช้งานของคุณว่าคุณใช้งานแบบไหน ตัวอย่างเช่น  ถ้าคิดจะใช้งานเป็น

แบบพีซีตั้งโต๊ะทั่วไป ก็อาจจะไม่ต้องเลือกไซส์ที่ใหญ่มาก สัก 20-21 นิ้วก็ถือว่าก าลังใหญ่พอดี แต่หากจะ

ใช้งานแบบถอยออกมาสักนิด เช่นใช้เป็นโทรทัศน์  หรือเครื่องเล่นต่างๆ ด้วย ก็ควรจะเลือกหน้าจอที่ใหญ่สัก

หน่อย รวมไปถึงพยายามเลือกโมเดลที่มากับการแสดงผลแบบ IPS เพื่อที่จะได้รับชมคมชัดจากทุกมุมมอง 

รวมไปถึงเรื่องของความละเอียดหน้าจอ ที่ยิ่งขนาดหน้าจอใหญ่ ก็ควรที่จะมีความละเอียดสูงไปด้วยครับ  

ส าหรับเรื่องของระบบสัมผัสนั้น ก็อยู่ที่ว่าคุณคิดว่าจะได้ใช้งานมันมากน้อยขนาดไหน แต่อย่างไรก็ดีรุ่นต่อๆ  

ไปหลังจากนี้เราเชื่อว่าเกือบทั้งหมดจะมากับ Multitouch 10 จุดตอบความต้องการของ Windows 8 

แน่นอน แต่ถ้าคุณคิดว่าจะใช้งานระบบสัมผัสเยอะสักหน่อย ก็ควรเลือกรุ่นที่สามารถปรับองศาของหน้าจอ

ได้มากหน่อย เพื่อความสะดวกในการใช้งานครับ 

 

CPU: โปรเซสเซอร์ 



                เรื่องโปรเซสเซอร์นั้นก็คงท าความเข้าใจกันได้ง่ายๆ ว่าพยายามเลือกรุ่นที่ใหม่ และแรงที่สุดเท่าที่

งบประมาณจะอ านวย หรือหาได้ เพราะอย่างที่เราบอกว่าเจ้า AIO นั้นคุณไม่สามารถถอดเพื่อเปลี่ยนหรือ

อัพเกรดในอนาคตได้ ดังนั้นอาจจะต้องทุ่มทุนสักนิดเพื่อซื้ออนาคตครับ ในขณะที่เรื่องของ RAM นั้น ลืม

ขนาดมาตรฐาน 4 GB ไปได้เลย บน AIO คุณควรจะได้หน่วยความจ าอย่างน้อย 6 GB ขึ้นไป ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่แล้วตัวเครื่องมักจะมี Slot ส าหรับเพิ่ม RAM มาให้ด้วย ดังนั้นอัดให้เต็มที่เท่าที่จะท าได้ เพื่อที่คุณจะ

ได้ไม่ต้องมาอัพเกรดด้วยตัวเองทีหลัง เพื่อให้ใช้งานแบบ Multitasking หรือเปิดหลายๆ โปรแกรมได้เต็มที่ 

ขณะที่เรื่องของกราฟิกการ์ดนั้น ต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดแล้ว AIO ส่วนใหญ่มักจะไม่มีกราฟิกการ์ดมาให้

ด้วยครับ 

 

 

Storage: หน่วยความจ า 



                เรื่องของหน่วยความจ านั้นก็คล้ายกับบนโน้ตบุ๊คก็คือ  มันอยู่ท่ีว่าคุณเป็นคนใช้งานแบบไหน

มากกว่า อย่างที่บอกว่าคุณไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้แน่ๆ  ดังนั้นจึงพยายามเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลให้เยอะ

เข้าไว้ (โดยเฉพาะถ้าคุณชื่นชอบการดาวโหลดไฟล์ต่างๆ เช่นภาพยนตร์) ก็ควรจะเลือกรุ่นที่ให้มาเยอะสัก

หน่อย แต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั้น AIO มักจะเริ่มต้นขนาดของฮาร์ดดิสก์ที่ 1 TB ซึ่งเราเห็นว่าค่อนข้างจะ

เพียงพอส าหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ 

 

Connectivity: การเชื่อมต่อ 



                นี่เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการเลือกซื้อ All-in-One PC ทีเดียวครับ เพราะคุณจะเป็นต้อง

คิดให้ดีว่า จะใช้ AIO เครื่องที่ก าลังจะซื้อนั้นใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งพอร์ทส่วนใหญ่ที่คุณจะได้รับ

ก็คือ Wi-Fi และ Bluetooth Adapter ภายในเครื่อง USB Port (ควรจะมี 3 ช่องขึ้นไป) Card Reader ซึ่ง

ทั้งหมดนั้น “ต้อง” มีแน่ๆ แต่สิ่งที่เราจะบอกคือ หากคุณต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ  เช่นเครื่องเกมส์

คอนโซล (PS3, Xbox, Wii) หรือกล่องเคบิ้ลก็ต้องเช็คว่า HDMI ของ AIO นั้นมีทั้ง In และ Out หรือไม่ 

(เพราะบางรุ่นจะเป็น HDMI Out ส าหรับส่งสัญญาณออกอย่างเดียว ไม่สามารถรับจากอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ) 

และส าหรับคนที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายไฟล์เยอะๆ eSATA ก็อาจจะจ าเป็นเช่นเดียวกัน 

เคล็ดลับส าหรับซื้อ All-in-One PC  

                ก่อนที่จะจบหัวข้อในคอลัมน์นี้ เราขอสรุปสิ่งส าคัญที่คุณควรท่องไว้ก่อนจะออกไปเลือกซื้อ All-

in-One PC ด้วย 4 ข้อดังนี้ครับ 1. ซื้อรุ่นที่ใหม่ที่สุด เพื่อเป็นการซื้ออนาคตและเป็นการท าให้ AIO ของ

คุณใช้งานได้นานที่สุด เพราะเมื่อซอฟแวร์ใหม่ๆ ออกมาแล้ว สเปกของคุณก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่  2. 

จ าไว้ว่ามันอัพเกรดไม่ได้ นอกจาก RAM แล้วฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่จะมาในแบบตายตัว ไม่สามารถถอด

เปลี่ยนได้ ดังนั้นคิดให้ดีๆ ว่าคุณต้องใช้งานอะไรบ้าง อาจจะคิดเผื่อในอนาคต  เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่ง

เสียใจหรือต้องถอยพีซีใหม่อีกเครื่อง 3. เลือกรุ่นที่ประกันยาวนาน เพราะคุณไม่สามารถซ่อมเอง หรือยก

ไปให้ร้านท าได้ ตัวช่วยเดียวของคุณคือศูนย์บริการ ดังนั้นแล้วเลือกประกันที่ยาวที่สุด  ถ้าซื้อเพิ่มได้ ซื้อเลย

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคต 4. เช็คให้ละเอียดที่สุด เมื่อได้เครื่องที่ต้องการแล้วก่อนจะออกจาก

ร้าน หรือเมื่อทีมขายมาติดต้ังที่บ้านให้ล้ว เช็คทุกรายละเอียด  ลองใช้ทุกฟีเจอร์ฟังก์ชั่น ให้เวลากับส่วนน้ีให้

มากที่สุด ถ้ามีอะไรผิดปกติ หรือดูเหมือนผิดปกติให้เปลี่ยนทันที เพราะอย่างที่เราบอกไว้ด้านบนว่าทุก

ชิ้นส่วนท างานร่วมกัน ถ้ามีส่วนไหนผิดเพี้ยน ก็อาจจะล่มไปทั้งหมดได้ ดังนั้นเช็คๆ แล้วก็เช็คเท่านั้นเพื่อ

ความสบายใจของคุณ 
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