งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สํานักหอสมุดกลาง สจล.
ปที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เปนไปตามกระแสขาวอยางไมตองลุนอะไรมากมาย สําหรับงานครั้งแรกของ Apple ในป 2016 และ
การเปดตัว“iPhone SE” ที่ถอดแบบมาจาก iPhone 5s แตงัดจุดเดนดวยสเปกที่เทียบเทา iPhone 6s

สเปก iPhone SE มีดังนี้
– หนาจอขนาด 4 นิ้ว ความละเอียด 1136×640 พิกเซล 326ppi ใช Retina Flash และ Live Photos ได
– รัน iOS 9.3
– ชิปประมวลผล A9 แบบ 64-bit และชิปตรวจจับการเคลื่อนไหว M9

– กลองหลัง 12 ลานพิกเซล iSight เทากับ iPhone 6s และ 6s Plus ใชแฟลชแบบ dual-tone รองรับการ
บันทึกวีดีโอ 4K และถายภาพ Slo-mo ได
– ความจุ 16 และ 64GB
– ใชฟเจอร “Hey Siri” และ Apple Pay ได
– สนับสนุนการเชื่อมตอ faster LTE, faster Wi-Fi (802.11ac)

ภาพรวมของ iPhone SE เสมือนการนํา iPhone 5s กลับมาปรุงแตงใหม ภายใตเทคโนโลยีใหม ที่มี
iPhone 6s เปนแกนหลัก ซึ่งจะเห็นไดจากชิปประมวลผลที่ใช ความละเอียดกลองหลัง ฟเจอรที่สามารถใชงาน
ไดก็แทบจะใกลเคียงกัน เพียงแต iPhone SE จะไมรองรับฟเจอร Forch Touch ไดเทานั้น ตัวเครื่องมีสี Rose
Golde เพิ่มขึ้นมา
สวนของความจุ Apple เลือกมาเพียง 16 และ 64GB ที่สําคัญราคาต่ําลง โดยรุน 16GB เริ่มตนที่ 399
เหรียญสหรัฐ ตกเปนเงินไทยก็ประมาณ 15,000 บาท (ยังไมรวมภาษี) ขณะที่รุน 64GB ราคา 499 เหรียญ
สหรัฐ ประมาณ 18,000 บาท (ยังไมรวมภาษี)
iPhone SE เริ่มเปดจอง 24 มีนาคม และวางขายจริง 31 มีนาคม ซึ่ง Apple ตั้งเปาวางขายใน 110
ประเทศ ภายในเดือนพฤษภาคม ศกนี้
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Time วิเคราะห ทําไม Apple กลับมาทํา iPhone จอเล็ก
เปนครั้งแรกนับตั้งแตป 2013 ที่ Apple เปดตัว iPhone รุนใหมภายใตรูปลักษณที่มีขนาดหนาจอ 4
นิ้ว ในชื่อ“iPhone SE” สินคาที่แมจะดูคลายคลึงกับ iPhone 5s แตกลับเต็มไปดวยขุมพลังและประสิทธิภาพ
เทียบเทาเรือธงรุนปจจุบันอยาง iPhone 6s และที่สําคัญราคามีความนาสนใจมากอีกดวย

TIME สื่ อต า งประเทศชื่ อดั งแสดงทั ศนะที่ น า สนใจวา การมาของ iPhone SE จะช ว ยให Apple
สามารถกําหนดกลุมเปาหมายไดหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใชสมารทโฟนที่กําลังมองหาบางสิ่ง
บางอยางที่มีขนาดเล็ก พกพางาย สะดวกตอการติดกระเปาไปไดทุกที่ ซึ่งกลุมคนเหลานี้คือผูที่ยังไมพรอมที่จะ
หันไปใช Phablet (แฟบเล็ต) หรือสมารทโฟนจอยักษ ขณะเดียวกัน TIME ยังไดนําขอมูลจาก Mixpanel มา
สนับ สนุนวา 18% ของผู ใช iPhone ยัง ใช iPhone 5s ที่มีขนาดหนา จอ 4 นิ้วอยู สอดคล องกับขอมูลจาก
Apple ที่เปดเผยไปเมื่อค่ําคืนงานเปดตัววา ในป 2015 ที่ผานมา ยังสามารถขาย iPhone จอ 4 นิ้วไดอีกกวา
30 ลานเครื่อง
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นอกจาก Apple จะตอบรับความนิยมสวนบุคคลแกผูใชสมารทโฟนบางกลุมแลว ราคาของ iPhone
SE ยังเริ่มตนเพียง 399 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15,000 บาท (ยังไมรวมภาษี) พรอมอัพเกรดประสิทธิภาพ
ไมวาจะเปนกลองหลัง ชิปประมวลผล สแกนลายนิ้วมือที่ รองรับการชําระเงินไรสาย หรือ Apple Pay ซึ่ ง
โดยรวมแลวขุมพลังนั้นเทียบเทา iPhone 6s เลยก็วาได
TIME ยังเชื่อว า iPhone SE เปน การแสดงให เห็ นถึง กลยุทธของ Apple ในอนาคต ที่ จะจับตลาด
สมารทโฟนในระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอนดมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวาเราจะไดเห็น iPhone จอ 4
นิ้ว ในทุกๆ ป

ขอขอบคุณแหลงที่มาขาว
http://www.aripfan.com/iphone-se-launch-2/
จัดทําโดย นายคมสัน การสมเพียร
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