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Superbook อุปกรณท์ี่จะท ำให้สมำร์ทโฟนเปลี่ยนเป็นโน๊ตบุ๊คขนำดพกพำ 
 
 ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนคงเคยประสบปัญหาในการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบแอนดรอยด์  เนื่องจาก
หน้าจอแสดงผลนั้นมีขนาดเล็กเกินไปท าให้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ หรือการสัมผัสเพ่ือพิมพ์งานนั้นท าได้ยาก  
จากปัญหาดังกล่าวทางผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดที่ต้องการขยายหน้าจอและเพ่ิมขนาดของคีย์บอร์ดให้กับสมาร์ทโฟน 
โดยทีไ่ม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ซึ่งอุปกรณ์ท่ีจะมาตอบโจทย์ในครั้งนีน้ั้นมีชื่อเรียกว่า “The Super Book” 
 

 
 
 เดิมโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2014 ซึ่งเป็นโครงการที่ระดมทุนบนเว็บไซต์ KickStarter แต่กลับไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะมีผู้มาร่วมระดมทุนไม่ถึงจ านวนที่ตั้งเป้าไว้ สาเหตุเกิดจากวิธีการใช้งานจ าเป็นต้องต่อ
สมาร์ทโฟนเข้ากับ Docking ซึ่งจ ากัดรุ่นของสมาร์ทโฟน อีกทั้งสมาร์ทโฟนยังต้องรองรับการเชื่อมต่อออกจอแบบ 
MHL และที่ส าคัญยังไม่มี เมาส์ คีย์บอร์ด และหน้าจอแสดงผลติดมาให้ด้วย ซึ่งผู้ใช้งานต้องไปหาเพ่ิมเติม จึงท าให้
ไม่เป็นที่สนใจ 
 จนกระทั่งในปี 2016 ทาง Andromium ได้กลับมาระดมทุนอีกครั้ง ด้วยการต่อยอดแนวคิดเดิมให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ผู้ใช้งานมีสมาร์ทโฟน ระบบ Android รุ่นใดก็ได้แต่ควรจะมีคุณสมบัติที่สูงพอสมควร  
ต่อเข้ากับ The Superbook ก็พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งหลังจากเปิดตัวโครงการก็มีผู้มาร่วมลงทุนเกินเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ถึง 3 เท่า ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง และปัจจุบันได้รับเงินทุนไปมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว 
 Superbook นั้นประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ คีย์บอร์ด แทรคแพด และแบตเตอรี่ที่สามารถ
ใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง เปรียบเสมือนกับแล็ปท็อปแต่มีความแตกต่างกัน คือ ระบบปฏิบัติการของ Super Book 
จะมาจากสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ที่ท าการเชื่อมต่อด้วย โดยแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ที่เชื่อมต่อ
สามารถน ามาใช้งานบน Superbook ได้ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นจัดการเอกสารอย่าง Microsoft Office Suite 
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ภำพจำก http://droidsans.com/andromium-the-superbook-turns-smartphone-to-notebook 
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คุณสมบัติของ Superbook  
 

 
 
 
สเปคขั้นต่ ำของสมำร์ทโฟนที่สำมำรถใช้งำนได้ 
 - Android 5.0+ 
 - Dual Core Processor หรือแรงกว่า 
 - 1.5GB RAM หรือสูงกว่า 
 - มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ micro USB หรือ USB Type-C 
 - ต้องการพ้ืนที่อย่างน้อย 25MB (แนะน าควรเหลือพ้ืนที่ว่างมากกว่า 100MB) 
 - รองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG 
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ข้อมูลและจุดเด่นของ The Superbook 
 - หน้าจอ 11.6 นิ้วความละเอียด HD 
 - น้ าหนัก 900 กรัม 
 - ขนาดเครื่อง 19.3 x 28.7 x 1.8 ซม. 
 - แบตเตอรี่ใช้งานไดย้าวนานถึง 8 ชั่วโมง 
 - แป้นพิมพ์เป็นแบบ standard layout ใช้กับภาษาไทยได้ ไม่มีการตัดบางปุ่ม 
 - ปรับแต่งแป้นพิมพ์ให้เหมาะกับ Android เช่นเปลี่ยนปุ่ม windows เป็น recent apps 
 - รองรับการท างานแบบ multi-window เหมือนโน๊ตบุ๊คทั่วไป 
 - ชาร์จมือถือได ้
 - รองรับการเชื่อมต่อ 4G, Wireless, Bluetooth ตามคุณสมบัติของเครื่องสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ 
 - รองรับการใช้งานผ่านพอร์ต USB-C และ microUSB 
 - มีให้เลือก 2 สีคือ ทอง และ น้ าเงิน 
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 หลังจากที่โครงการ Superbook ได้เปิดตัวบนเว็บไซต์ KickStarter ไปได้ไม่นานก็ได้รับการสนับสนุน 
เป็นอย่างดี ซ่ึงปัจจุบันการระดมทุนท ายอดได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงท าให้ทางผู้พัฒนาได้มีการเพ่ิมคุณสมบัติ
ของ Superbook และเพ่ิมตัวเลือกในการปรับแต่งให้กับผู้สนใจเพ่ิมเติมอีกด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ท ายอดถึง $150K : เพ่ิมภาษาที่พิมพ์แปะบนคีย์บอร์ดให้มีครบทุกภาษาหลัก 
 - ท ายอดถึง $300K : เพ่ิมพอร์ท USB Type-A อีกหนึ่งช่อง 
 - ท ายอดถึง $500K : เพ่ิมความจุแบตเตอรี่ให้รองรับการใช้งานได้นานขึ้น จากเดิม 8 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมง 
 - ท ายอดถึง $1M : เพ่ิมรุ่นจอ 1080p มาให้เลือก โดยคิดราคาเพ่ิมเติมอีก $30 (แต่จะมีผลท าให้ระยะเวลา
การใช้งานแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 เป้าหมายที่เหลืออยู่ก็คือการระดมทุนให้ได้ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ ทางผู้พัฒนาจะเพ่ิมซองใส่ตัวเครื่องและมือ
ถือให้ฟรีส าหรับผู้สนับสนุน และหากท ายอดถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ก็จะเพ่ิมตัวเลือกในการปรับแต่งคีย์บอร์ดให้มี
แสง Backlit ได้ โดยคิดราคาเพ่ิมอีก $25 ซ่ึงราคาเริ่มต้นของ Superbook นั้นอยู่ที่ $99 + ค่าจัดส่ง $40 รวมคิดเป็น
เงินไทยประมาณ 5,xxx บาท และพร้อมจัดส่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 
 
 The Superbook ถือเป็นอุปกรณท์ี่มาตอบโจทย์ผู้ใช้งานซ่ึงพบปัญหาเรื่องการท างานผา่นหน้าจอแสดงผลที่
มีขนาดเล็ก เพราะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับ Laptop มีหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น มีคีย์บอร์ด และ 
แทรคแพด มาช่วยในการท างาน และเพียงผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Superbook กับสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้งานได้ทันที อีก
ทั้งจุดเด่นของ Superbook คือ ไม่ยึดติดกับรุ่นของสมาร์ทโฟน เพราะจะดึงเอาความสามารถของสมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่อด้วยออกมาใช้งาน ซึ่งทางผู้พัฒนาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมือถือทุก 2 ปี นั่นหมายความว่า การใช้  
The Superbook ก็เหมือนได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพใหม่ข้ึนทุกๆ 2 ปี  
 
อ้ำงอิงข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
http://droidsans.com/andromium-the-superbook-turns-smartphone-to-notebook 
http://droidsans.com/superbook-passed-1m-funding 
https://www.kickstarter.com/projects/andromium/the-superbook-turn-your-smartphone-into-a- 
     laptop-f?ref=video 
http://www.techoffside.com/2016/07/the-superbook-สิ่งที่จะท าให้มือถือ/#prettyPhoto 


