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OKER HardBox M U3-354 เปน External 
HDD Box หรอืกลองใสฮารดดสิกแบบตอภายนอก
ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไดรับการออกแบบมาคอนขางดี
มากๆ แมวารูปรางหนาตาภายนอกจะดูธรรมดา 
ไมไดมีดีไซนที่หรูหรา อลังการงานสรางมากนัก 
แตหากไดลองสัมผัสแลวจะพบวาวัสดุที่ถูกนำมา
ออกแบบบอด้ีนั้นจะเปนอลูมิเนียมเน้ือดี ที่มีความ
แข็งแรงทนทานสูง สามารถทนตอแรงกระแทก
ตางๆ ไดด ีดงัน้ันผูใชงานจึงสามารถติดตัง้ฮารดดสิก
ลงไปไดอยางม่ันใจ ซึ่งนอกเหนือจากจะสามารถ
ตดิตัง้ฮารดดสิกขนาด 3.5 น้ิวไดแลว ก็ยังสามารถ
ติดตั้งฮารดดิสกขนาด 2.5 น้ิวลงไปไดเชนกัน 
แมวาจะไมลงล็อคพอดีแตก็สามารถใชแกขัดยาม
ที่ตองการได   

ในสวนของการออกแบบชิ้นงานน้ันเทาท่ีเรา
ไดลองหยิบจับพบวามีการเก็บรายละเอียด 
อยูในเกณฑดี สามารถถอดประกอบฮารดดิสก 
ไดงายไมซับซอน มีการเวนชอง และเพ่ิมตัวล็อก
สำหรับฮารดดิสกไดพอดี ติดตั้งลงไปแลวไมเกิด
อาการโคลงหรือสั่นหากมีการหยิบจับไปมา  
ในขณะพกพา มีการออกแบบรูระบายอากาศท้ัง
ดานบนและดานลางเ พ่ือปองกันฮารดดิสก
เสียหายเน่ืองจากความรอนสูงเกินไป พรอมกัน 
นั้นก็ยังรองรับการใชงานแบบ Hot Swap และ 
Plug & Play ไดอีกดวย สวนการสนับสนุน
ฮารดดิสกนั้นแนนอนวาจะรองรับฮารดดิสกที่ใช 
อนิเทอรเฟสแบบ SATA เทาน้ัน (PATA ไมรองรบั) 
ซึ่งจะรองรับความจุไดสูงถึง 2 TB หรือ 2000GB 
เลยทีเดียว นอกจากน้ันก็ยังมีการติดต้ังเพาเวอร
ซัพพลายสำหรับปอนพลังงานใหกับฮารดดิสกมา
ใหพรอม จึงหมดหวงเร่ืองไฟไมพอ หรือความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบไฟฟา เพราะมีการออกแบบวงจรมาเปน
อยางดี ที่สำคัญเพ่ือทำใหการโอนถายขอมูล
ระหวางเคร่ืองคอมฯ มีความเร็วสูง ตัว OKER 
HardBox M U3-354 ก็ยังออกแบบใหอินเทอร
เฟสเปนแบบ USB3.0 อีกดวย ซึ่งดวยเทคโนโลยี
นี้จะทำใหการเคล่ือนยาย โอนถาย แบงปนขอมูล
มีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น แตอยางไรนั้นเน่ืองจาก
อินเทอรเฟสน้ียังไมเปนที่แพรหลาย และมีใชงาน
เฉพาะเมนบอรดรุนใหม ฉะน้ันหากตองการ 
ใชงานความเร็วของเทคโนโลยี USB3.0 จะตอง
เชื่อมตอการทำงานรวมกับเครื่องคอมฯ หรือ 
เมนบอรดท่ีรองรับเทคโนโลยีนี้ดวยเชนกัน จึงจะ
สามารถใชความเร็วดังกลาวไดเต็มประสิทธิภาพ 

(ความเร็วสูงกวา USB2.0 10 เทาตามทฤษฏี  
หรือมีความเร็วกวา 5Gbps)  

ในสวนของการทดสอบเนื่องจากที่เราไมมี
ฮารดดิสกขนาด 3.5 นิ้ววางเลย เราจึงไดนำเอา
ฮารดดิสกขนาด 2.5 นิ้วในรุน SSD now v+100 
มาใชงานแทน โดยจะเปนการทดสอบความเร็ว
เปรียบเทียบระหวางการเช่ือมตอผานอินเทอรเฟส 
USB2.0 และ USB3.0 ซึ่งในชวงของการทดสอบ
ไมพบปญหาการติดตั้งแตอยางใด สามารถใชงาน
ไดแบบสบายๆ  สวนผลการทดสอบก็คอนขาง
เปนอะไรที่นาท่ึงมากเพราะอินเทอรเฟส USB3.0 
สามารถใหความเร็วในการทดสอบเหนือกวา 
แทบทุกอยาง ไมใชแคเหนือกวานิดหนอยแตเปน
อะไรที่ทิ้งขาดมากๆ แมวาจะไมไดเร็วข้ึนกวา  
10 เทาแตก็นับวาเปนอะไรท่ีใกลเคียงมากๆ งานน้ี

OKER HardBox M U3-354 
กลองใสฮารดดิสกความเร็วสูง 

 
วสัดอุอกแบบเปนอลูมเีนยีมมีความแขง็แรงสูง ทนทาน รองรับฮารดดิสกไดจถึุง 2TB  

ติดตอ บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จำกัด  
 0-2883-2229 www.crownthai.com  

88% Result 

หากมองจากผลทดสอบท่ีเราไดทดสอบแลว  
หากใครกำลงัคดิจะซือ้ External HDD Box สกัตัว
เลือกเอาอินเทอรเฟสแบบ USB3.0 นาจะเปนอะไรท่ี
ลงตวัท่ีสดุแลวละครับ เพราะประสิทธิภาพเหนือกวา
แบบไมตองสืบ ของดีๆ แบบนี้นาสนับสนุนครับ 

88% OKER
HardBox M U3-354 

Model OKER HardBox M U3-354 @ SSDnow v+
100- USB3.0 

OKER HardBox M U3-354 @ SSDnow v+
100- USB2.0 

HD Tach   
Burst Speed  205.4 MB/s 37.8 MB/s 
Random access  0.3 ms 0.5 ms 
Average read  197.8 MB/s  35.0 MB/s  
CPU utilization  5% 4% 
HD Tune Pro    
Transfer Rate (Min~Max)  34218.2~34520.9MB/s 26.8~27.8MB/s 
Average 34483.3 MB/s 27.8 MB/s 
Access Time  0.0 ms  0.5 ms  
Burst Speed  59.3 MB/s  25.0 MB/s  
CPU Usage  25.3% 3.5% 
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OKER SP280 เปนชุดลำโพงดิจิตอลแบบ
มัลติฟงกชั่นแบบพกพา พรอมวิทยุ FM ในขนาด
เล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับการพกพาติดตัวไป 
ใชงานดานนอกตัวอาคาร โดยท่ีตัวเครื่องสามารถ
ใหความบันเทิงไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ 
ฟงเพลงจากหนวยความจำภายนอก (Micro SD) 
ฟงเพลงจากเคร่ืองพีซี โนตบุก และรับฟงรายการ
เพลง ขาวสารผานคล่ืนวิทยุ FM ไดงายๆ พรอม
ถ ายทอดพลัง เ สียง ท่ีสมจริ ง กับไดรฟ เวอร  
2 ชุด จึงไดอรรถรส และบรรยากาศ การฟงเพลง 
ไมตางจากเคร่ืองเลนเพลงอ่ืนๆ ในขนาดท่ีใหญกวา  

ชุดลำโพง OKER SP280 มีขนาดเล็ก
กะทัดรัดประมาณ 14 x 6 x 2.5 เซนติเมตร 
เทาน้ัน ทำใหสะดวกตอการหยิบจับ และการ
พกพาติดตัวในการเดินทาง อีกท้ังผิววัสดุชั้นนอก
จะมีความหนืดเล็กนอย ชวยใหมีความแมนยำใน
การถือมากข้ึน แมนิ้วมือจะมีเหง่ือ หรือความชื้นก็
ตาม ตองชมวา OKER ออกแบบตรงจุดนี้มาไดดี
จริงๆ พรอมกันนั้นภายในชุดอุปกรณมาตรฐานที่
เราไดรับมาทดสอบจะมีสายคลองขอมือมาให
ดวย จึงมั่นใจไดวาสามารถพกพาไดโดยไมมี
ปญหาอยางแนนอน  

พาแนลดานหนาออกแบบเรียบงาย โดยมี
เพียงปุมฟงกชั่นใหใชงาน 4 ชุดเทาน้ัน หากผูใช
เคยสัมผัสเลนเครื่องฟงเพลงประเภทดิจิตอลมา
บางนาจะใชงานไดไมยาก แตหากเปนผูใชงานมือ
ใหมก็สามารถท่ีจะศึกษาการใชงาจากคูมือที่ให
มาก็ได โดย OKER จัดทำคูมือการใชงานเปน
ภาษาไทยท้ังหมด เพ่ิมความมั่นใจในการใชงาน
ไดครบทุกฟงกชั่นของชุดลำโพง OKER SP280    

ถัดลงมาจะพบกับจอ LCD ขนาดเล็ก 
สำหรับแสดงสถานะขณะเปดใชงาน โดยจะแสดง
ขอมูลไดอยางละเอียด สามารถใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เชนแสดงปฏิทิน เวลา 
วันท่ี แสดงช่ือเพลง (เทาท่ีทดสอบเฟรมแวรนี้ยัง
ไมสามารถแสดงช่ือเพลงท่ีเปนภาษาไทยได)  
แสดงฟอรแมทไฟลเพลง คุณภาพเพลง (bitrate) 
หรือโหมดเสียง (EQ) เปนตน นอกจากน้ันยังชวย
ใหผูใชไดรับทราบระยะเวลาท่ีเหลือที่สามารถอัด
เสียงลงบนหนวยความจำ (Micro SD card) ได 
สามารเลือกรายการเพลงท่ีจะลบได นับวาเปน
ฟเจอรที่มีประโยชนมากทีเดียว เพราะบางคร้ังก็
ไมจำเปนตองพ่ึงพาเคร่ืองพีซีในการจัดการไฟล
เพลงบนหนวยความจำ 

OKER SP280 ถายทอดพลังเสียงท่ีไพเราะ

ชวนฟงผานไดรฟเวอร 2 ชุด ประกอบดวย
ไดรฟเวอรขนาด 1.5 นิ้ว และ 40 มิลิเมตร เพ่ือให
ไดบรรยากาศ และรายละเอียดออกมาครบถวน
ตามไฟลตนฉบับ และชวยใหพลังเสียงมีมิติมาก
ขึ้น ฟงดูกลมกลืนท้ังเสียงสูง กลาง และเสียงต่ำ 
ซึ่ง OKER ไดเพ่ิมระบบการทำงานแบบ Super 
Bass และ SRS WOW เขามาชวยใหเสียงเพลงมี
ความลงตัว ไมตางจากการฟงเพลงจากชุดลำโพง
ขนาดใหญ เทาท่ีไดทดสอบฟงเพลงจากไฟล MP3 
และไฟล Wave ก็ถือวาอยูในเกณฑดี มีราย
ละเอียดเสียงท่ีนาสนใจ และใหมิติท่ีแตกตางชุด
ลำโพงธรรดาท่ัวไปพอสมควร โดยเฉพาะกับราย
ละเอียดเสียงเบส ที่ถายทอดออกมาไดดีเกินคาด 
เหมาะสำหรับการฟงเพลง POP และ R&B  
ทีเดียว  

นอกจากน้ันแลวตัวเคร่ืองยังมาพรอมความ
โดดเดนกับการพกพานำออกใชงานขางนอก  
โดยตัวเครื่องจะใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน
รหัส BL-5C ซึ่งเปนชนิดเดียวกับที่ใชในโทรศัพท 
NOKIA รุนยอดนิยม ที่สามารถหาอุปกรณมา
ชารจในชัว่โมงเรงดวนไดงาย โดยรวมนับวา OKER 
SP280 เปนชุดลำโพงดิจิตอลแบบมัลติฟงกชั่นท่ี
สะดวกในการพกพาและใหความบันเทิงไดอยาง
ครบครันจริงๆ  

OKER SP280 
ขนาดเล็ก แตมีทีเด็ดเพียบ 

 

 
ฟเจอรมใีหใชงานครบถวน เหมาะสำหรับผูทีช่ืน่ชอบการฟงเพลงมากเปนพเิศษ แตเมนกูารแสดงภาษาไทยยังทำออกมาได
ไมดเีทาทีค่วร หากคราวน คอมพิวเตอร ทำการอัพเดตเฟรมแวรจะดมีากทีเดยีว   

ติดตอ บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จำกัด  
 0-2883-2136 www.crownthai.com  

83% Result 




