สมาร์ทโฟน 4G น่าใช ้ ในราคาไม่ถงึ หมืน
่
หลังจากที่การสื่อสารด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นจากยุค 2G มาเป็ น 3G ถ้ าไม่มีอะไรผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ภายในปี 2015 นี ้ ประเทศไทยของเราก็น่าจะมีการประมูลสัมปทานระบบเครื อข่าย 4G ที่มี
ความเร็วสูงสุดถึง 100Mb/s (แบนด์วดิ ธ์ 20MHz) เสียที ส่วนผู้ให้ บริการ
3 ค่ายยักษ์ ใหญ่ก็น่าจะได้ เปิ ดทดลองให้ บริ การระบบเครื อข่าย 4G เต็ม

รูปแบบด้ วยเช่นกัน ดังนันใครที
้
่กาลังมองหาสมาร์ ทโฟนเครื่ องใหม่ไว้ ใช้
งานตอนนี ้ ก็ขอแนะนาให้ เลือกสมาร์ ทโฟนรุ่นที่รองรับเครื อข่าย 4G เลย
จะเหมาะกว่า ส่วนจะเลือกซื ้ออย่างไรถ้ าจากัดไว้ ในงบไม่เกิน 1 หมื่นบาท
และมีรุ่นใดที่น่าสนใจบ้ าง เราจะแนะนาให้ ร้ ูจากบทความต่อไปนี ้

1. ขนาดจอภาพ สมาร์ ทโฟน 4G ที่มีราคาต่ากว่า 1 หมื่น

บาทจะมีจอภาพขนาดตังแต่
้ 4.5 ถึง 5.5 นิ ้วให้ เลือกซื ้อ (ขนาด
จอภาพจะวัดตามแนวเส้ นทแยงมุม) อย่างไรก็ตามขนาดของ
จอภาพที่เลือกนี ้ก็จะแปรผันไปตามองค์ประกอบหลายๆ อย่าง
ทังราคาขายและส่
้
วนประกอบฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ อง ยกตัวอย่าง
เช่นถ้ าคุณไม่ชอบสมาร์ ทโฟนที่มีจอภาพขนาดใหญ่เกินไปนัก
แต่ต้องการรุ่นที่มีจอภาพเพียงขนาด 4.5 หรื อ 4.8 นิ ้ว ในกรณีนี ้ แม้ วา่ จะไม่มีข้อจากัดเรื่ องงบประมาณ แต่ก็มีเฉพาะรุ่นที่สเปคโดยรวม
ที่ไม่สงู ให้ เลือกซื ้อ แต่ถ้าชอบสมาร์ ทโฟนที่มีจอภาพขนาด 5 นิ ้วขึ ้นไป ก็จะมีตวั เลือกมากขึ ้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็ นสมาร์ ทโฟนที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้ วย
2. ความละเอียดของจอภาพ นอกจากขนาดของจอภาพแล้ ว ความ

ละเอียดของจอภาพก็เป็ นสิง่ ที่ต้องให้ ความสาคัญด้ วย ซึ่งสมาร์ ทโฟน 4G
ราคาไม่เกิน 1 หมื่นบาทนัน้ จอภาพขนาด 5 นิ ้วและ 5.5 นิ ้วที่มีให้ เลือกใช้
จะมีความละเอียดแบบ HD หรื อ 720x1,280 พิกเซล ซึง่ ความละเอียดที่
เท่ากันนี ้ ความหนาแน่นของพิกเซลต่อพื ้นที่หรื อค่า PPI (Pixel per Inch)
ของจอภาพขนาด 5 นิ ้วจะมีมากกว่า (จอภาพขนาด 5 นิ ้วจะมีความ

หนาแน่นพิกเซล 294PPI ส่วนจอภาพขนาด 5.5 นิ ้วจะมีความหนาแน่นพิกเซล 267PPI) ทาให้ จอภาพแสดงภาพและข้ อความต่างๆ
ได้ คมชัดมากขึ ้น ส่วนสมาร์ ทโฟนที่มีจอภาพขนาด 4.5 นิ ้วจะมีความละเอียด 480x854 พิกเซล (218PPI) ในขณะที่รุ่นที่มีจอภาพ
ขนาด 4.8 นิ ้วจะมีความละเอียด 540x960 พิกเซลซึ่งมีความหนาแน่นพิกเซล 229PPI
3. ซีพียู แม้ วา่ จะเป็ นตัวเลือกที่มีราคาไม่เกิน 1 หมื่นบาท แต่สมาร์ ทโฟน 4G หลายๆ รุ่นก็มี

ประสิทธิภาพสูงด้ วยการใช้ ซีพียู Quad Core ความเร็ว 1.2GHz และบางรุ่นนันก็
้ ใช้ ซีพียู Octa Core
(8 แกน) ความเร็ วสูงถึง 1.7GHz ด้ วยซ ้า ดังนันจึ
้ งมัน่ ใจได้ วา่ ความสามารถในการประมวลผลของ
เครื่ องจะเพียงพอต่อการใช้ งานอย่างแน่นอน
สาหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ อ่าน E-Book เป็ นประจาหรื อ
จาเป็ นต้ องใช้ แอพลิชนั จานวนมาก ควรเลือกสมาร์ ทโฟนที่มีหน่วยความจาภายในมากๆ ซึ่ง
ในกรณีของสมาร์ ทโฟน 4G ราคาไม่เกิน 1 หมื่นบาทนีก้ ็มีให้ เลือกใช้ ตงแต่
ั ้ 8GB จนถึง
4. หน่ วยความจาภายใน

16GB ซึ่งก็น่าจะเพียงพอ แต่ถ้าต้ องการพื ้นที่เก็บข้ อมูลมากกว่านี ้ สมาร์ ทโฟนส่วนใหญ่ก็

เพิม่ ความจุได้ ด้วยการใช้ การ์ ด micro SD เพียงแต่คณ
ุ ต้ องซื ้อมาเพิม่ เอง
แม้ วา่ สมาร์ ทโฟนแต่ละรุ่นจะก็ได้ รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม และมีรูปลักษณ์ที่ดดู ีอยู่แล้ ว แต่ก็ ขอแนะนาว่าอย่าดู
จากภาพโฆษณาเพียงอย่างเดียว คุณควรไปลองสัมผัสของจริงก่อนตัดสินใจซื ้อว่า รูปลักษณ์ของมันนันสามารถจั
้
บถือได้ สะดวก หรื อ
เหมาะกับมือคุณหรื อไม่ รวมทังส
้ ารวจส่วนประกอบต่างๆ ของตัวเครื่ องว่า คุณชอบจริงๆ หรื อเปล่า
5. รู ปลักษณ์

สมาร์ ทโฟน 4G LTE สุดเลิศในราคาต่ากว่ าหมื่น
ASUS ZenFone 5 4G LTE (ราคา 6,990 บาท)

สามาร์ ทโฟน 4G รุ่นนี ้ นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้ ว ยังรองรับการใช้
งาน 2 SIM ด้ วย ซีพียู Qualcomm MSM8926 ความเร็ว 1.2GHz ที่ใช้ ก็เป็ น
แบบ Quad Core มาพร้ อมกับ RAM ขนาด 2GB และมีหน่วยความจาสาหรับ
เก็บข้ อมูลภายในเครื่ อง 16GB ซึ่งเพิม่ ความจุอีก 64GB ได้ ด้วยการ์ ด micro SD
จอภาพขนาด 5 นิ ้วที่มีความละเอียด 720x1280 พิกเซลของเครื่ องก็แสดงผลได้
อย่างคมชัด อีกทังยั
้ งทนทานต่อรอยขีดข่วนด้ วยกระจก Corning Gorilla Glass
3 เชื่อมต่อได้ อย่างครบถ้ วนทัง้ WiFi b/g/n และบลูทูธ เซลฟี่ สวยด้ วยกล้ องหน้ า

ความละเอียด 2 ล้ านพิกเซล กล้ องหลังความละเอียด 8 ล้ านพิกเซลก็ถ่ายภาพได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพด้ วยเทคโนโลยี PixelMaster

HTC Desire 820s Dual SIM (ราคา 9,990 บาท)
SIM ที่ใช้ กบ
ั สมาร์ ทโฟน 4G LTE รุ่นนี ้จะเป็ นแบบ nano SIM

ตัวเครื่ องออกแบบอย่างเรี ยบง่ายแต่ดสู วยงาม ถ่ายภาพได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพด้ วย
กล้ องหลังความละเอียด 13 ล้ านพิกเซล กล้ องหน้ าความละเอียด 8 ล้ านพิกเซล
คุณภาพโดนใจผู้ที่ชอบเซลฟี่ อย่างแน่นอน ความสามารถในการทางานก็ไม่
ธรรมดาด้ วยพลังในการประมวลผลจากซีพียู Octa Core (8 คอร์ ) ความเร็ว
1.7GHz พร้ อม RAM ขนาด 2GB มีหน่วยความจาสาหรับเก็บข้ อมูลในเครื่ อง
16GB เพิม่ การ์ ด micro SD ได้ อีกสูงสุด 32GB จอภาพขนาด 5.5 นิ ้วก็มีความละเอียดแบบ HD (720x1,280 พิกเซล) ที่มีความ
หนาแน่น 267PPI เชื่อมต่อได้ ทงั ้ WiFi b/g/n บลูทธู อีกทังแบตเตอรี
้
่ ก็ใหญ่จใุ จถึง 2,600mAh
HUAWEI Ascend G7 (ราคา 9,990 บาท)

รูปลักษณ์ของสมาร์ ทโฟน 4G LTE รุ่นนี ้ จัดว่าดูเพรี ยวบางมากทีเดียว จอภาพ
IPS แบบ INCELL touch-sensitive screen ขนาด 5.5 นิ ้วที่ใช้ ก็รับชมภาพได้ สดใสทุก
มุมมองและมีแสงสะท้ อนต่า อีกทังยั
้ งมีความละเอียดแบบ HD (720x1,280 พิกเซล) ที่
แสดงผลได้ อย่างคมชัด ส่วนการประมวลผลตัวเครื่ องจะมาพร้ อมกับซีพียู Qualcomm
แบบ Quad Core ความเร็ว 1.2GHz และมี RAM ขนาด 2GB หน่วยความจาภายใน
สาหรับเก็บข้ อมูลมีขนาด 16GB แต่สามารถเพิ่มการ์ ด micro SD ได้ อีก 32GB กล้ อง
หน้ าเซลฟี่ ได้ อย่างสุดสวยด้ วยความละเอียด 5 ล้ านพิกเซล กล้ องหลังความละเอียด 13 ล้ านพิเซลก็บนั ทึกภาพได้ อย่างรวดเร็ วทันทัน
และมีแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ 3,000mAh
SAMSUNG Galaxy E5 (ราคา 9,500 บาท)

ตัวเครื่ องจะรองรับการใช้ งาน 2 SIM ด้ วยและมีความบางเพียง 7.3 มิลลิเมตร จอภาพ
ขนาด 5 นิ ้วที่ใช้ จะเป็ นแบบ HD Super AMOLED ที่มีความละเอียด 720x1,280 พิกเซล
(294PPI) ซึ่งแสดงภาพได้ อย่างคมชัดและมีสีสนั สดใส กล้ องหลังความละเอียด 8 ล้ านพิกเซล
กล้ องหน้ าความละเอียด 5 ล้ านพิกเซลถ่ายภาพเซลฟี่ ได้ มมุ กว้ างเป็ นพิเศษและยังมาพร้ อม
ความสามารถในการสัง่ ถ่ายภาพด้ วยเสียงหรื อสัญญาณมือ ซีพียทู ี่ใช้ เป็ น Quad Core ความเร็ว
1.2GHz พร้ อมด้ วย RAM 1.5GB หน่วยความจาเก็บข้ อมูลภายในมีความจุ 16GB เพิม่ การ์ ด micro SD ได้ สงู สุด 64GB มีฟังก์ชนั
ประหยัดพลังงานที่ช่วยให้ แบตเตอรี่ ขนาด 2,400mAh ที่เหลือ 10 เปอร์ เซ็นต์ได้ นานถึง 24 ชัว่ โมงทีเดียว

SAMSUNG Galaxy Grand Prime (ราคา 8,900 บาท)

สมาร์ ทโฟน 4G LTE น่าใช้ อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งรองรับ NFC ด้ วย โดดเด่นด้ วยกล้ อง
หน้ าความละเอียด 5 ล้ านพิกเซลพร้ อมเลนส์สาหรับถ่ายมุมกว้ างและมีช่องรับแสงกว้ าง
f/2.2 ช่วยให้ การถ่ายภาพในที่มีแสงน้ อยทาได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ กล้ องหลังความละเอียด 8
ล้ านพิกเซลพร้ อมแฟลชในตัว ประมวลผลด้ วยซีพียู Quad Core ความเร็ ว 1.2GHz พร้ อม
RAM ขนาด 1GB หน่วยความจาสาหรับเก็บข้ อมูลภายในมีความจุ 8GB เพิม
่ การ์ ด
micro SD ได้ สงู สุด 64GB จอภาพที่ใช้ เป็ นแบบ TFT/LCD

ขนาด 5 นิ ้วที่มีความละเอียด
540x960 พิกเซล รองรับ WiFi b/g/n และ WiFi Direct ที่สามารถส่งผ่านข้ อมูลระหว่างเครื่ องได้ โดยตรง แบตเตอรี่ ที่ใช้ ก็ขนาดใหญ่
ถึง 2,600mAh
SONY Xperia C3 (ราคา 9,990 บาท)

สมาร์ ตโฟน 4G LTE รุ่นนี ้จะมีรูปลักษณ์ที่เพรี ยวบางด้ วยความหนา
เพียง 7.6 มิลลิเมตร มาพร้ อมกับซีพียู Qualcomm Snapdragon 400
ความเร็ ว 1.2GHz แบบ Quad Core ที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมด้ วย RAM ขนาด
1GB หน่วยความจาสาหรับเก็บข้ อมูลภายในมีความจุ 8GB และเพิ่มความจุอีก
32GB ได้ ด้วยการ์ ด micro SD กล้ องหน้ าความละเอียด 5 ล้ านพิกเซลพร้ อม
เลนส์มมุ กว้ างและแฟลช LED กล้ องหลังความละเอียด 8 ล้ านพิกเซลมาพร้ อม
กับโหมดถ่ายภาพมากมาย รองรับ NFC แบตเตอรี่ ขนาด 2,500mAh ใช้ งานได้ นานด้ วยโหมด STAMINA เทคโนโลยีเฉพาะจาก
SONY จอภาพแบบ IPS ขนาด 5.5 นิ ้วที่มีความละเอียด 720x1,280 พิกเซล แสดงผลได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
SONY Xperia M2 (ราคา 7,990 บาท)

หากมองว่าจอภาพขนาด 5.5 นิ ้วของ Xperia C3 จะทาให้ พกพาไม่สะดวก Sony ก็มี
Xperia M2 สมาร์ ทโฟนซิมเดียวที่มีจอภาพขนาด 4.8 นิ ้วเป็ นตัวเลือก แต่กจ็ ะแสดงผลด้ วย
ความละเอียด 540x960 พิกเซล (229PPI) รองรับการทัช 4 จุด และมีกระจก Corning Gorilla
Glass 3 ที่แสนทนทาน ส่วนการทางานของเครื่ องจะใช้ ซีพียู Qualcomm Snapdragon 400
ความเร็ ว 1.2GHz มีแรม 1GB พร้ อมหน่วยความจาภายใน 8GB เพิม่ ความจุอีก 32GB ได้ ด้วย
การ์ ด micro SD เช่นกัน รองรับการเชื่อมด้ วย NFC กล้ องหลัง 5 ล้ านพิกเซลถ่ายภาพได้ ดี
แบตเตอรี่ 2,300mAh ที่มีสามารถใช้ งานได้ ยาวนานอย่างน่าพอใจ

