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“วิธีเลือกซื้อ CPU Cooler สําหรับป 2019 แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับการใชงาน”

ถ า เรามีแ ผนจะซื้ อ PC แลว ใช ง านหนั กจนต อ ง Overclock แล ว ละก็ การเลื อ กซื้ อ CPU Cooler
อาจจะเปนเรื่องที่ตองคิดหนักเปนพิเศษ เพราะตองมีความสามารถในการระบายความรอนคอนขางสูง
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วิธีการเลือกซื้อ CPU Cooler สําหรับป 2019
CPU Cooler ในปจจุบันมี 3 แบบคือ แบบซิ้งคพัด ซิ้งคนําระบบปด(สํา เร็จรูป) ซิ้งน้ําแบบเปด
(Custom)
ซิ้งคพัดลม ถูกสุด แตมีเสียงดัง ซิ้งคแบบปดเย็นกวาพัดลม ไมมีเสียงรบกวน ซิ้งคแบบเปด สวย
ที่สุด แพงที่สุด ระบายความเย็นดีที่สุด และมีความเสี่ยงมากที่สุด

และกอนจะเขาเรื่องหลัก เรามาดูกันกอนวา การใชงานแบบไหนที่ทําให CPU ถึงขั้นตอง Overclock
ตัวเอง เชน การเรนเดอรไฟลกราฟฟคและวีดีโอตาง ๆ การแปลงไฟล การเลนเกมขนาด 4k การสตรีมมิ่งไป
พรอมกับการเลนเกม ก็จะประมาณนี้ หรือใชอะไรแลวดูวา CPU พุงไป 100% นาน ๆ ก็สมควรจะหา CPU
Cooler ดี ๆ มารองรับการใชงาน
แนนอนวายิ่งปริมาณการใชมากขึ้น ตัว CPU ก็ตองเรียกการจายไฟจาก Power Supple มากขึ้น และ
นั่นทําใหเกิดเปนความรอนสะสมที่พัดลมแถม อาจจะระบายความรอนไมทัน
เขาเรื่อง
CPU Cooler ในปจจุบันประกอบไปดวยทั้งหมด 3 แบบหลักๆ คือ แบบลม โดยใชซิงคนําความรอน
จาก CPU มาระบายอากาศดวยพัดลม สองคือ แบบระบบน้ําปดหรือ AIO (All In One Cooler) โดยการใช
น้ําในการนําความรอนจากขั้วซิงคของ CPU แลวไประบายที่หมอน้ําโดยใชปมและสาม ระบบน้ําแบบเปดหรือ
เรียกวา open-loop cooling setups ซึ่งเปนระบบคอนขางซับซอนและมีราคาแพงที่สุด โดยรูปแบบการ
ทํางานคลายแบบ AIO การนําความรอนทําไดพอ ๆ กัน เพราะขึ้นอยูกับขนาดของหมอน้ํา แตแตกตางกันตรง
สามารถออกแบบใหมีสีสันสวยงามได และผูประกอบตองมีทักษะเฉพาะที่ดีพอ
นี่คือขอเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการระบายความรอนดวยอากาศและระบบน้ําเพื่อชวยในการ
การพิจารณา
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ตอนนี้คุณใช CPU ของ AMD Ryzen Series 2000 อยูหรือเปลา หากใช ลืมเรื่องที่จะซื้อซิ้งค
แยกออกไปกอน เพราะตอนซื้อ CPU ของคายนี้ หากเปนซีรีย 2xxx ขึ้นไป เคาจะแถมซิ้งคขนาด
ใหญมาใหแลว ซึ่งแคนั้นก็เพียงพอตอการทํา Turbo boost ของ CPU แลว แตหากใครไมพอใจ
จะจัดชุดน้ํา ก็ไมวากัน
ตรวจสอบขนาดเคสและบอรด โดยหากใครที่จะซื้อซิ้งคพัดลมใส ขอนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะไมงั้น
ไอเจาซิ้งคขนาดมโหราฬนี้อาจะไปชนแรมหรือฝาปดเคสก็เปนได และหากจะซื้อชุดน้ํา ก็ใหสังเกตุ
วาชองของเคสมีพอจะใสซิ้งน้ําขนาดใหญไดไหม ไมงั้นคงตองยกเคสใหม เพื่อใหใสซิ้งคได
พัดลมมากขึ้น = ระบายอากาศดีขึ้น แตก็เสียงดังขึ้น ยิ่งซิ้งคที่มีพัดลมมาก ๆ ก็ตองยอมรับใน
ความดังของมัน ดังนั้นกอนซื้ออาจจะตองพิจารณาขอนี้อีกเรื่อง หากเราไมชอบที่คอมเราจะมีเสียง
ตรวจสอบใหแนใจวา มันมี สวิทซปดไฟ RGB ซิ้งคในปจจุบัน มักออกแบบใหมี ไฟติ ดมาดว ย
เพื่อใหผูใชเพลิดเพลินกับการปรับแตงแสงไฟในคอม แตในบางครั้ง เราก็อาจจะอยากปดไฟมันเสีย
แตซิ้งคบางตัวกลับไมมีที่ปดซะนิ ฉะนั้นแลว ลองเช็คใหดีวามันมีระบบที่สวิทซปดเปดไฟไหม หรือ
จะเปนการปดที่ซอฟตแวรก็ได

ราคากับความคุมคา
ถาจะพูดถึงเรื่ องการซื้อของ เงินเปนสิ่งแรกที่เราจะพิจารณากันถู กไหม และแนน อนการซื้ อ CPU
Cooler ก็ใชหลักการเดียวกัน (ฮาๆ) โดยในอดีตไอเจาซิ้งคพัดลมมันมีราคาถู กกวาซิ้งคน้ําทั้ งระบบปดและ
ระบบเปดอยูแลว แตปจจุบัน ผูผลิตบางรายก็ทําซิ้งคน้ําระบบปดออกมาโดยมีราคาพอ ๆ กับซิ้งคพัดลมเลย
(เอาละสิ เลือกยากละ) งั้นขออธิบายเปนขอ ๆ จะไดเขาใจงาย






ซิ้งพัดลม มีใหเลือกหลายขนาดตั่งแต พัดลมตัวเดียว ไปจนถึงมากสุดที่เคยเห็นคือ 3 ตัว คุณภาพ
ในการระบายความรอนและความสวยงาามก็ขึ้นอยูกับราคา เริ่มตั่งแต 400 ไปจนถึง 5,000 บาท
ซิ้งคน้ําระบบปด (แบบสําเร็จรูป) ซื้อมาแลวติดตั้งไดทันที ซึ่งมีบางรุนที่ราคาใกลเคียงกับซิ้งคพัด
ลมเลย เริ่มตั่งแต 1,790 – 9,900 บาท สวนตัวเคยพิสูจนแลววา ซิ้งน้ําระบบปดแบบตอนเดียว
(มีพัดลมอันเดียว) ระบายความรอนไดนอยกวาพัดลม ฉะนั้นหากใครจะเลือกซื้อซิ้งคน้ํา อันนี้ ก็
อยากแนะนําใหซื้อแบบ 2 ตอนขึ้นไป
ซื้งคน้ําระบบเปด แพงสุด ติดตั้งยากสุด ระบายความเย็นดีที่สุด และมีความเสี่ยงมากที่สุด ที่บอก
วาแพงสุดและติดตั้งยาก เพราะมันมีองคประกอบหลายอยาง เช น บลอกน้ํา ขอตอทอ ปม น้ํ า
หมอน้ํา ถังพักน้ํา น้ํายาหลอเย็น ซึ่งแพง และหากติดตั้งไมดี เกิดอาการรั่วก็ยาวละจาาาา ทั้งนี้
เคาก็มีแบบขายเปนเซ็ต มีราคาตั่งแต 5,500 – 17,000 ถางบพรอมก็จัดไปไมวากัน
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บทสรุป แลว CPU Cooler ใด ถึงจะเหมาะกับเรา
หากตองการ CPU Cooler ที่ราคาไมแรงมากนักและติดตั้งงาย ซิ้งคแบบพัดลมก็คงเปนตัวเลือกที่ดี
ที่สุด ซึ่งหลายรุนหลายราคาใหเลือกใช หากใครตองการมีไฟสวย ๆ ก็อัพราคาขึ้นไปอีกหนอย
ซิ้งคนํา้ แบบปด ก็เหมาะสําหรับใครที่ตองการความเงียบ และการระบายความรอนที่ดีกวาพัดลม แต
อยากที่บอกขางตน หากจะซื้อผมอยากแนะนําใหซื้อขนาด 2 ตอนขึ้นไปดีกวา และสุดทายซิ้งคน้ําระบบปด คง
เปนระบบไฮเอนดจริง ถาใครมีงบสูง ๆ ก็จัดไปอยาใหเสีย แตตองยอมรับวาตองคอยเช็คความเสื่อมของขอตอ
และยางอยูเสมอ

ขอบคุณแหลงที่มาขาว
https://www.aripfan.com/how-to-buy-cpu-cooler-2019/
จัดทําโดย นายคมสัน การสมเพียร
ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ สํานักหอสมุดกลาง
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