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หลังจากผ่านงานใหญ่ระดับโลกอย่าง
Photokina 2014 มาแล้ว คราวนี้ก็เป็น
คิวของงานใหญ่ประจ�ำปีบ้านเราอย่าง
Photo Fair 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง
ปลายเดือนนี้ที่ ไบเทค บางนา เช่นเคย
และย่อมเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าบริษัท
ของเรา East Enterprise Co., Ltd. ต้องเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
ทีต่ กทอดมาจากงานใหญ่ระดับโลกด้วยเช่นกัน ขอบอกว่าคุณผูอ้ า่ นไม่ควร
พลาดที่จะเข้าเยี่ยมชมบูธของเรา เพราะนอกจากสินค้าใหม่หลากหลาย
แบรนด์ดังแล้ว เรายังมีกิจกรรมสนุกๆ แถมได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้าน
กันด้วย
หลังจากงาน Photo Fair ซึ่งเหมือนกับเป็นการโหมโรงฤดูท่องเที่ยว
ไปด้วยในตัว บรรยากาศตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของบ้านเราก็เริม่ จะคึกคักและ
คราคร�ำ่ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วจากทุกสารทิศ แน่นอนว่า “กล้องถ่ายภาพ” ย่อม
จะต้องเป็นหนึง่ ในอุปกรณ์จำ� เป็นเพือ่ การบันทึกภาพอันน่าประทับใจ หากคุณ
ก�ำลังมองหากล้องคู่ใจส�ำหรับหนาวนี้ เราก็มีตั้งแต่กล้องเล็กพกพาง่ายถ่าย
ภาพสะดวก, กล้องเล็กขาลุยที่พร้อมเคียงข้างคุณไปตั้งแต่ยอดขุนเขาจรดใต้

TALK

ผืนน�ำ 
้ ไปจนถึงกล้องระดับมืออาชีพประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ เลนส์และอุปกรณ์
เสริมจ�ำเป็นอีกมากมายหลายรายการยกไปให้คุณได้ทดลองจนจุใจในงาน
Photo Fair 2014 แต่ถ้ายังไม่อยากรอ ฉบับนี้เราก็ได้น�ำกล้องพกพาสะดวก
ในวันเบาสบายหน้าตามีสไตล์มาน�ำเสนอกันถึงสองรุ่น นั่นก็คือ PENTAX
“Q-S1” และ “K-S1” ซึ่งเป็นกล้องน้องใหม่ที่ก�ำลังมาแรงสุดๆ ในเวลานี้
หลายท่านยังคงสงสัยและสับสนกับเลนส์ PENTAX K-Mount ในการ
แบ่งแยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ ฉบับนี้เราก็ได้น�ำข้อมูลที่ดูง่าย
ท�ำความเข้าใจสบายมาให้ได้รบั ชมกัน และก็จะได้รดู้ ว้ ยว่าแท้ทจี่ ริงแล้วมีเลนส์
ส�ำหรับ PENTAX DSLR อยู่มากมายครอบคลุมทุกการใช้งานเลยทีเดียว
กิจกรรมอีกมากมายก็กำ� ลังเป็นทีค่ กึ คักสนุกสนานทัง้ ทีเ่ ริม่ ต้นในฉบับ
นี้และที่หน้าแฟนเพจต่างๆ ของเรา โดยเฉพาะที่ Casio Exilim Thailand นั้น
ก�ำลังแจกกล้องกันอย่างสนุกสนาน อย่าลืมเข้าไปติดตามร่วมสนุกกัน บางที
ของรางวัลใหญ่อาจจะเป็นของคุณ
...พบกันในงาน Photo Fair 2014, EEP ของเรายิ่งใหญ่แน่นอน!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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เทคนิคการถ่ายภาพสายน�้ำให้นุ่มฟุ้ง
ท�ำอย่างไรจะให้มันสวย?
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PENTAX “Q-S1” กล้องเปลี่ยนเลนส์
ได้ขนาดกระทัดรัดเวอร์ชั่นล่าสุด
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อธิบายและจ�ำแนกรุ่นชั้นของเลนส์
PENTAX ส�ำหรับ “K-Mount”
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ไปดูเมืองสีสันสดใสสะอาดตาแถว
เมืองริมทะเลกับ PENTAX “K-S1”
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“ใช้ความอ่อนโยน เพื่อช่วยเสริม
ความแข็งกระด้างในภาพถ่าย?”
ดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งน่าอัศจรรย์ ทีต่ วั แบบซึง่ ต่างกันสุดขัว้ ระหว่าง

ความอ่อนโยนของสายน�ำ้ และความแข็งกระด้างและเย็นชาของโขดหินคือ
สิ่งที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยตรง หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ดู
เหมือนว่ามันจะท�ำให้ภาพถ่ายขาดน�้ำหนักและชีวิตชีวาอย่างมีนัยยะ
ส�ำคัญ
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หากคุ ณ สั ง เกตดู ใ ห้ ดี ก็ จ ะพบความลั บ ความน่ า อั ศ จรรย์ ข อง
ภาพถ่ายแนวนี้ นัน่ ก็คอื คุณควรจะจัดมุมภาพให้มที งั้ โขดหินแกร่งและสาย
น�้ำอันนุ่มฟุ้งอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูภาพสังเกตความแตกต่างและ
สัมผัสกับอารมณ์ทั้งสองที่เกื้อหนุนกันนี้ได้อย่างดียิ่ง
IN PHOTOGRAPHY

สิ่งส�ำคัญก็คือการบันทึกภาพสายน�้ำที่ไหลรินนั้นให้ดูนุ่มพริ้ว
ด้วยเทคนิควิธีการอันไม่ยากนักดังต่อไปนี้...

3

TIPS & TECHNIQUE

Concept
สายน�ำ้ ทีด่ นู มุ่ พริว้ แสดงการเคลือ่ นไหวนัน้ เป็นผลผลิตมาจาก
การใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้ากว่าระดับปกติ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องลงในภาพนิ่งภาพเดียว
เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเช่นนั้น เราจึงต้องพิจารณาดูว่าอะไร
บ้างที่จะเป็นปัจจัยอันจะเอื้อให้การใช้สปีดชัตเตอร์ช้าเกิดขึ้นได้
• “ช่วงเวลา” มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในช่วงเช้าหรือเย็นนั้น
ปริมาณแสงจะน้อยกว่าในเวลากลางวัน ดังนัน้ เราจึงใช้สปีดชัตเตอร์ทชี่ า้
กว่าได้ง่ายขึ้น ดังนั้นฤดูกาลและปริมาณน�้ำจึงส่งผลต่อเรื่องนี้โดยตรง
• “สถานที่” สายน�้ำที่อยู่ในร่มเงาจะใช้สปีดชัตเตอร์ช้ากว่าที่อยู่
กลางแสงแดดเช่นกัน
• “ความเร็วของน�้ำ” มีผลเป็นอย่างมาก ยิ่งน�้ำมีความเร็วมาก
เท่าไหร่กจ็ ะยิง่ ส่งผลดีเพราะไม่ตอ้ งใช้สปีดชัตเตอร์ชา้ เป็นพิเศษ ในขณะ
ที่น�้ำซึ่งไหลเอื่อยๆ จะต้องเปิดใช้สปีดชัตเตอร์ที่นานกว่าจึงจะได้การ
เคลื่อนไหวที่ดูนุ่มพริ้วชัดเจน
• “อุปกรณ์เสริม” อันเนื่องมากจากการที่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ใน
ระดับต�่ำ อุปกรณ์เสริมหลายชนิดในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น แต่
บางอย่างก็ยังพอใช้คุณสมบัติพื้นฐานของกล้องทดแทนได้

PENTAX K-30 • SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR • @18mm • F/22 • 15 sec. • ISO 100
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SHUTTER SPEED

1/4000 sec.

SHUTTER SPEED

0.4 sec.
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PENTAX 645Z • smc Pentax-FA 645 35mm f/3.5 AL IF • F/29 • 0.3 sec. • ISO 100
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Equipment
• “ขาตั้งกล้อง” คือสิ่งส�ำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ส�ำหรับการ
ถ่ายภาพประเภทนี้ เพราะสปีดชัตเตอร์ในระดับต�่ำย่อม
หมายความว่าจะไม่สามารถถือกล้องด้วยมือเปล่าได้แน่นอน
ซึ่ ง ขาตั้ ง กล้ อ งที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการกางตั้ ง จะมี ข ้ อ ได้
เปรียบต่อสภาพพื้นผิวแวดล้อมเป็นอย่างมาก
• “ฟิลเตอร์ลดแสง” เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับสวมเข้ากับหน้า
เลนส์เพือ่ ลดปริมาณแสงทีจ่ ะเข้าสูก่ ล้อง ฟิลเตอร์ทที่ ำ� หน้าที่
นี้โดยตรงเรียกว่า “ND” หรือ Neutral Density ซึ่งจะมี
หลายระดับความเข้มให้เลือกใช้งาน ตัง้ แต่ลดแสง 2 สตอป
หรือมากกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆ
• “สายลั่นชัตเตอร์” เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อที่เราจะสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่แตะต้องตัว
กล้องให้เกิดการสั่นไหว (ซึ่งจะท�ำให้ภาพสั่นและขาดความ
คมชัด) แต่เราสามารถใช้ระบบหน่วงเวลาของกล้องทดแทน
ก็ได้เช่นกัน
• แสดงความแตกต่ า งของ
ปริมาณแสงที่วิ่งผ่าน ND และ
แสงปกติ ซึง่ ฟิลเตอร์ทดี่ จี ะช่วย
ลดเฉพาะปริมาณแสงแต่ไม่ลด
คุณภาพของภาพ ท�ำให้เรามี
โอกาสในการถ่ายภาพสายน�้ำ
นุ่มพริ้วได้แม้อยู่ท่ามกลางแสง
จ้าในช่วงกลางวัน
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How to?
หากเข้าใจในหลักการและวิธีคิดของการใช้สปีดชัตเตอร์ช้าเพื่อบันทึกภาพ
ลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีอะไรยากไปกว่าการจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม
ใช้โหมด “M” ในการบันทึกภาพเพื่อควบคุมค่าการเปิดรับแสงเองทั้งหมด ปรับ
ตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ลงมาที่ระดับต�่ำโดยอาจจะลองเริ่มที่ 1-2 วินาที ปรับตั้งค่ารูรับแสง
แคบเพื่อให้แสงเข้าน้อยลง (แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ฟิลเตอร์ ND เพราะคุณภาพของ
ภาพจะดีกว่าการบีบรูรับแสงแคบ) เลือกใช้ค่า ISO ที่ระดับต�่ำสุดของกล้องเพื่อให้กล้อง
ต้องการแสงน้อยที่สุด
ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้ง ปิดระบบป้องกันการสั่นไหวไม่ว่าจะที่เลนส์หรือที่กล้อง
ใช้ระบบโฟกัสแบบ Manual แล้วหมุนปรับโฟกัสเอง จากนั้นลองถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบ
ผลทีไ่ ด้ หากภาพมืดเกินไปก็ลดสปีดชัตเตอร์ให้ชา้ ลงอีก แต่หากภาพสว่างเกินไปก็ให้บบี
รูรับแสงให้แคบลง ทั้งนี้ควรพิจารณาปัจจัยทั้งหมดของสายน�้ำร่วมด้วย

เราสามารถประยุกต์วิธีการถ่ายภาพโดยใช้สปีดชัตเตอร์ช้านี้กับการถ่ายภาพอีก
หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพแสงสียามค�่ำคืน แสงไฟบนท้องถนน
ในลักษณะเส้นแสงยาวไกล การถ่ายภาพคลื่นในทะเลให้นุ่มฟุ้ง เป็นต้น
หรือในการถ่ายภาพสายน�ำ้ อันนุม่ พริว้ นีค้ ณ
ุ ก็สามารถประยุกต์การถ่ายภาพบุคคล
ร่วมกับสายน�้ำอันพริ้วไหวนี้ได้ โดยการบอกให้บุคคลอยู่นิ่งให้มากที่สุดในระหว่างการ
บันทึกภาพซึ่งนานกว่าปกติ หรืออาจจะใช้แฟลชเข้ามาร่วมส�ำหรับหยุดแสงจากบุคคลก็
สามารถท�ำได้เช่นกัน
นั่นเป็นเพียงตัวอย่างที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เมื่อคุณได้ทดลองท�ำแล้วก็อาจจะ
เกิดความคิดใหม่ๆ ในการประยุกต์เทคนิควิธีการนี้ส�ำหรับบันทึกภาพอื่นๆ ได้เช่นกัน
และคุณเองก็อาจจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้นพบเทคนิคใหม่ด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิด
ขึ้นได้จริงๆ

PENTAX K-50 • SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR • @18mm • F/22 • 1/5 sec. • ISO 100
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“Premium Small”
lens-interchangeable camera

Multi-featured, lens-interchangeable and super
compact, the PENTAX Q-S1 enhances the fun
and excitement of digital photography
ถ้าการเก็บบันทึกสรรพสิ่งอันน่าประทับใจที่รายล้อมคือความ
ต้องการของคุณ “PENTAX Q-S1” ในขนาดกระทัดรัดแต่เปี่ยม
ด้วยประสิทธิภาพคือตัวเลือกอันตรงประเด็นที่สุด เพราะนี่คือ
กล้องถ่ายภาพชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ที่ง่ายต่อการพกพาไปในทุกโอกาส
ความคลาสสิคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถูกออกแบบมาเพื่อให้ลงตัวกับทุกสไตล์
ที่เป็นคุณ ความสามารถในการเปลี่ยนเลนส์ได้จะยิ่งช่วยขยายจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ได้มากกว่าที่คุณคาดหวัง นี่คือปฐมบทใหม่สู่ทุกการค้นพบและเติมเต็มแรง
บันดาลใจต่อการบันทึกภาพในทุกวันแห่งการเป็นคุณ
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In-body SR (Shake Reduction)

ระบบช่วยลดการสั่นไหวของภาพถ่ายชนิดติดตั้งบนตัวเซนเซอร์รับ
ภาพ ช่วยท�ำให้ภาพมีความคมชัดแม้จะถ่ายภาพในสภาพที่มีแสง
น้อยหรือการถ่ายภาพระยะไกลด้วยเลนส์เทเลโฟโต้

Top sensitivity of ISO 12800

ค่าความไวแสงสูงสุดถึง ISO 12800 ในขณะที่สัญญาณรบกวน
(Noise) ยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ช่วยให้คณ
ุ ยังคงใช้สปีดชัตเตอร์ในระดับ
สูงได้แม้ในสภาพทีม่ แี สงน้อย จับถือกล้องเพือ่ ถ่ายภาพได้อย่างมัน่ ใจ
ในหลากหลายสถานการณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

DR II (Dust Removal II)

ระบบคลื่นสั่นสะเทือนความถี่สูงเพื่อก�ำจัดฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนผิว
หน้าเซนเซอร์รับภาพอันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกล้องชนิดเปลี่ยน
เลนส์ได้ สามารถสัง่ การท�ำงานได้ในทุกเวลาทีต่ อ้ งการ หรือจะก�ำหนด
ให้ท�ำงานเฉพาะในช่วงเปิด/ปิดระบบของกล้องก็ได้
PENTAX Q-S1 + 08 WIDE ZOOM
(focal length 3.8mm, equivalent in 35mm format: 17mm).Shutter speed: 1/30 sec., F3.7, 0.0EV, ISO100,WB: Tungsten

Q-mount lenses

เลนส์ “Q-Mount” คืออุปกรณ์เสริมที่
มีขนาดเล็กเพื่อตอบสนองกับรูปทรง
ความกระทัดรัดของกล้อง ในขณะทีย่ งั
คงประสิ ท ธิ ภ าพอั น ดี เ ยี่ ย ม พกพา
สะดวก น�้ำหนักเบา ตอบรับความ
ต้องการและจินตนาการอันหลากหลาย
ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณใน
ทุกแบบทุกสไตล์

Q ENGINE

Exceptional image quality with true-to-life description
ไม่เพียงแต่เป็นระบบทีอ่ อกแบบมาเพือ่
การสร้างสรรค์ข้อมูลภาพถ่ายอันเป็น
เยี่ยมเท่านั้น ระบบประมวลผลของ
Q-S1 ยังถูกออกแบบมาให้สอดรับกับ
ทั้งการถ่ายภาพและตกแต่งภาพถ่ายที่
ได้จากคุณสมบัติทางการประมวลผล
ในตั ว กล้ อ ง ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง หมดนี้
ท�ำงานได้รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ

1/1.7-inch
back-illuminated
CMOS image sensor

เซนเซอร์รบั ภาพรุน่ ใหม่ในขนาด 1/1/7
นิ้วชนิด Back-Illuminated CMOS
ความละเอียด 12.4MP ที่สามารถให้
ช่วง Dynamic Range กว้าง ทัง้ ในส่วน
มืดและสว่างของภาพ ส่งผลให้ภาพถ่าย
ที่ได้มีความสวยงามทั้งการไล่เฉดและ
โทนสี อีกทัง้ ยังมีสญ
ั ญาณรบกวนระดับ
ต�่ำแม้จะใช้งานในค่าความไวแสงสูง
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Auto Picture
ระบบบันทึกภาพแบบอัตโนมัติที่สามารถ
ตรวจสอบลักษณะของภาพจะท�ำการปรับ
เปลี่ยนค่าปรับตั้งให้โดยที่คุณไม่ต้องกังวล
กับการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ เช่น ภาพ
บุคคล ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น

Blur control
เพียงหมุนแป้นปรับโหมดไปที่ “BC” ระบบ
ของกล้องจะท�ำการเบลอฉากหน้าและฉาก
หลังเพือ่ สร้างภาพอันน่าประทับใจในสไตล์
ภาพแบบ “ชัดตื้น” โดยอัตโนมัติ

Scene Mode
ระบบบันทึกและปรับปรุงภาพอัตโนมัติ 21
แบบทีจ่ ะจัดการปรับแต่งภาพในแบบทีค่ ณ
ุ
ต้องการ เพียงแค่คณ
ุ เลือกรูปแบบจากเมนู
ควบคุมเท่านั้น

PENTAX Q-S1 + 06 TELEPHOTO ZOOM
(focal length 45mm, equivalent in 35mm format: 207mm).Shutter speed: 1/320 sec., F2.8, +0.7EV, ISO100,WB: Auto,

Smart Effect

Digital Filter

An innovative creative tool with
new options

ฟิลเตอร์ดิจิตอลเพื่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบที่ไม่ซ�้ำ
ใคร สามารถเห็นผลได้ทันทีตั้งแต่ก่อนถ่ายภาพได้ถึง 11 แบบ
และปรับแต่งภายหลังได้อกี 17 แบบ และยังสามารถใส่ฟลิ เตอร์
ซ�้ำในภาพได้อีกด้วย

ระบบปรั บ แต่ ง ภาพอั ต โนมั ติ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์
ภาพถ่ายตามแบบของคุณในอารมณ์ทแี่ ตกต่างกัน
สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยัง
สามารถก�ำหนดรูปแบบการปรับปรุงภาพนีเ้ ข้ามา
ไว้ที่ “Quick Dial” เพือ่ เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
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Handy tools

to simplify advanced techniques

Multi-exposure

Full HD movie

ผสมภาพถ่ายจากค่าการเปิดรับแสงทีต่ า่ งกันให้รวมกันเป็นภาพ
เดียวที่ให้ผลแปลกตา เพียงแค่เลือกภาพที่คุณบันทึกเอาไว้
ระบบของกล้องก็จะท�ำการรวมภาพเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ

บันทึก VDO ด้วยคุณภาพระดับ Full HD 1920x1080px ที่
ความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ
เช่น Digital Filter, Custom Image และ Smart Effect ใน
ขณะที่บันทึก VDO ได้ด้วย

HDR (High Dynamic Range)

Continuous AF (in movie recording)

ด้วยเทคนิคการบันทึกภาพที่ค่าการเปิดรับแสงต่างกันสามภาพ
แล้วน�ำส่วนดีทสี่ ดุ ของแต่ละภาพมารวมเข้าด้วยกัน ท�ำให้ได้ภาพ
แบบ “HDR” ที่เก็บรายละเอียดได้ครบทั้งส่วนมืดและสว่าง

ระบบจับโฟกัสแบบต่อเนือ่ งในขณะบันทึกภาพ VDO ช่วยให้คณ
ุ
ไม่พลาดการบันทึกทุกวัตถุทกี่ ำ� ลังเคลือ่ นทีอ่ อกห่างหรือใกล้เข้า
มาได้ตลอดเวลา

PENTAX Q-S1 + 01 STANDARD PRIME
(focal length 8.5mm, equivalent in 35mm format: 39mm).
Shutter speed: 1/100 sec., F1.9, -1.0EV, ISO100,
WB: Daylight

PENTAX Q-S1 + 07 MOUNT SHIELD LENS
(focal length 11.5mm, equivalent in 35mm format: 53mm).
Shutter speed: 1/80 sec., F9.0, 0.0EV, ISO100,
WB: Auto, Smart Effect: Brilliant Color

In-body RAW development

Electronic level

สามารถตกแต่งไฟล์ภาพ RAW ได้จากภายในตัวกล้อง ทั้งการ
ปรับค่าพืน้ ฐานและการใส่ Effect ชนิดต่างๆ จากนัน้ บันทึกเป็น
ไฟล์ JPEG อีกหนึ่งไฟล์แล้วน�ำออกมาใช้งานได้ทันที

ระบบตรวจจับระนาบความเอียงทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน เพือ่
ช่วยให้คุณบันทึกภาพที่ดูประณีตมากที่สุด โดยจะแสดงผลบน
หน้าจอก่อนการถ่ายภาพ

Interval shooting and interval movie

3.0-inch LCD monitor

บันทึกภาพนิ่งแบบต่อเนื่องแล้วน�ำมารวมเข้าด้วยกันเป็นภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นดอกไม้
ผลิบาน หรือการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้า เป็นต้น

จอภาพชนิด LCD ขนาด 3 นิว้ ความละเอียด 460,000 พิกเซล
พร้อมระบบการเคลือบผิวป้องกันแสงสะท้อน “AR” (Anti-Reflection)
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Functional
features
to accommodate
diversified subjects
and applications

Exposure system
นอกจากโหมดการบันทึกภาพแบบ AUTO แล้ว ยังมีโหมด
Aperture Priority (Av), Shutter Priority (Tv) และ Manual
Mode (M) เพื่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหลากหลายรูปแบบ
PENTAX Q-S1 + 02 STANDARD ZOOM
(focal length 5.0mm, equivalent in 35mm format: 23mm).Shutter speed: 1/13 sec., F2.8, +0.7EV, ISO100,WB: Manual

AF system
ระบบออโต้โฟกัสแบบแบ่ง 49 ส่วน 25 พื้นที่ช่วยให้จับโฟกัส
ได้รวดเร็วแม่นย�ำ  นอกจากนี้ยังมีระบบโฟกัสแบบต่อเนื่อง
ส�ำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น Face Detection (ตรวจ
จับใบหน้า), Tracking (ติดตามวัตถุ), แบบเลือกเองและเฉพาะ
จุดตามต้องการ

Built-in flash

Continuous shooting

แฟลชแบบติดตั้งในตัวกล้องถูกออกแบบให้ยกขึ้นสูงเพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหาการเกิดเงาจากกระบอกเลนส์ มีระบบแก้ตาแดง,
Slow-speed และแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองให้ใช้

ถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องได้ถึงระดับ 5 ภาพต่อวินาทีเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการได้ภาพทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับวัตถุทมี่ กี ารเคลือ่ ไหวอย่างรวดเร็ว
เช่นการถ่ายภาพกีฬา เป็นต้น

Metering system

ND filter

Quick Dial and Green Button

ระบบวัดแสงแบ่งพืน้ ที่ 1024 ส่วนแบบ Multi-pattern เพือ่ ความ
แม่นย�ำส�ำหรับค่าการเปิดรับแสง นอกจากนี้ยังมีระบบเฉลี่ย
กลางภาพ (Center-weight) และแบบจุด (Spot) ให้เลือกใช้
อีกด้วย

ส�ำหรับเลนส์ในกลุม่ High-performance จะมีระบบฟิลเตอร์ ND
ชนิดติดตั้งในตัวเพื่อช่วยลดปริมาณแสงให้สั่งการเลือกใช้ได้ใน
ขณะที่อยู่ในสภาวะที่แสงมีปริมาณมาก

บันทึกค่าปรับตัง้ ฟรือฟังก์ชนั่ อืน่ ๆ ทีใ่ ช้งานเป็นประจ�ำลงในแป้น
หมุน และยังบันทึกฟังก์ชั่นส�ำหรับการเรียกใช้งานชั่วคราวลง
ในปุ่ม “Green Butoon” เพื่อเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
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Specifications
Image Sensor Type: 		

CMOS sensor with a primary color lter, Size: 1/1.7-inch

Effective Pixels		

Approx. 12.4 megapixels

Total Pixels			

Approx. 12.76 megapixels

Dust Removal		

Image sensor cleaning using ultrasonic vibrations “DR II”

Sensitivity
(Standard Output)		

AUTO: ISO 100 to 12800 (1/3 EV steps)

				

Bulb mode: up to ISO 1600

Image Stabilizer		

Sensor shift Shake Reduction

File Formats			

RAW (DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 compliant, JPEG

Storage Media		

SD, SDHC, and SDXC Memory Card; Eye-Fi Card

Monitor Type			

TFT color LCD monitor, wide angle viewing, AR Coat

Sample images
by Yukio Uchida

Size				3.0 inches
Dots				Approx. 460,000 dots
Movie File Format		

MPEG–4 AVC/H.264

Recorded Pixels		

FullHD(1920x1080,16:9,30fps/25fps/24fps), HD(1280x		

			

720,16:9,30fps/25fps/24fps),

				VGA(640x480,4:3,30fps/25fps/24fps)
Sound 			Built-in monaural microphone
Recording Time		

Up to 25 minutes; automatically stops recording if the

				

internal temperature of the camera becomes high.

Dimensions			

Approx.105mm (W) x58mm (H) x34mm (D) (excluding the

				operation parts and protrusion)
Weight

		

				

Approx.203g (loaded and ready with the dedicated battery
and SD Memory Card), Approx.183g (body only)

Complete Specifications
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10 Colors in Thailand

กรุณาติดต่อศูนย์บริการสำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Body : Gunmetal
Grip : Charcoal Black
Lens : Black

Body : Gunmetal
Grip : Cream
Lens : Black

Body : Pure White
Grip : Khaki Green
Lens : Silver

Body : Pure White
Grip : Royal Blue
Lens : Silver

Body : Pure White
Grip : Pale Pink
Lens : Silver

รหัสสี GM/BK

รหัสสี GM/CR

รหัสสี WH/KG

รหัสสี WH/BL

รหัสสี WH/PK

Body : Pure White
Grip : Carmine Red
Lens : Silver

Body : Pure White
Grip : Canary Yellow
Lens : Silver

Body : Champagne Gold
Grip : Burgundy
Lens : Silver

Body : Champagne Gold
Grip : Charcoal Black
Lens : Silver

Body : Champagne Gold
Grip : Canary Yellow
Lens : Silver

รหัสสี WH/RD

รหัสสี WH/YE

รหัสสี GL/BD

รหัสสี GL/BK

รหัสสี GL/YE
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ฤดูแห่งการท่องเที่ยว

ก�ำลังจะมาถึงพร้อมกับสายลม
หนาว วันหยุดมากมายโชว์ตัวโบกไม้โบกมืออยู่ในปฏิทินร้องเตือน
ให้วางแผนการเดินทางเสียแต่เนิ่นๆ หลายท่านคงจะเตรียมมุ่งหน้า
ขึ้นดอยตามเมืองเหนือ แต่ฤดูหนาวของบ้านเราไม่ใช่จะสวยอยู่
เฉพาะแค่บนดอยเท่านัน้ เพราะ “ทะเล” ก็สวยทีส่ ดุ ในช่วงฤดูนดี้ ว้ ย
เช่นกัน
เราไม่ได้พาคุณไปลงทะเลโดยตรง แต่ถ้าคุณไปแถวๆ
ทะเลย่านนี้ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสีหวานบนพื้นขาวสะอาดก็
เตรียมจะอวดโฉมแข่งกับทะเลอยู่ ถ้าไม่แวะไปดูก็จะไม่รู้เลย!
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SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
• @55mm • F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 100
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HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
• @300mm • F/5.8 • 1/400 sec. • ISO 200

18

THROUGH

THE

เข้ากันเป็นอย่างยิง่ กับกล้องและอุปกรณ์ในการบันทึกภาพรอบ
นี้ของเรา เมื่อ “PENTAX K-S1” DSLR ใหม่ล่าสุดออกวางจ�ำหน่าย
ในสีขาว, น�้ำเงิน และ ด�ำ  โดยเฉพาะสีขาวและน�้ำเงินนั้นจัดว่าลงตัว
กับวันพักผ่อนสบายๆ ในสถานทีซ่ งึ่ เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยระหว่าง
อาคารขาวสะอาดตา สลับด้วยสีของบานหน้าต่างและประตูสดใสใน
บรรยากาศอันน่ารื่นรมย์
ในบรรยากาศเช่นนี้อุปกรณ์บันทึกภาพมักจะเป็นเรื่องส�ำคัญ
กล้องเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายถือเป็นข้อได้เปรียบ ยิ่งเมื่อผนวกกับ
ลักษณะการออกแบบอันทันสมัยและสีสนั ทีด่ มู สี ไตล์หมายความว่ามัน
จะไม่ใช่เพียงแค่กล้องถ่ายภาพ แต่ยงั สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นคุณ
ออกมาได้ อ ย่ า งชั ด เจน ลงตั ว ทั้ ง ต่ อ การแต่ ง กายแต่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง
ประสิทธิภาพของภาพถ่ายในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพ
เคลื่อนไหว ยกขึ้นมาใช้งานเมื่อไหร่เป็นต้องได้รับความสนใจจากผู้คน
รอบข้างอย่างเห็นได้ชัด
K-S1 • SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
F/8 • 1/250 sec. • ISO 100
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นอกจากสีสนั ความคมชัดและการเก็บรายละเอียดอันยอดเยีย่ ม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพชนิด DSLR แล้ว
“ความเร็ว” ในการบันทึกภาพนิ่งแบบต่อเนื่องจะช่วยท�ำให้โอกาสใน
การบันทึกภาพในจังหวะอันสวยงามของคุณเป็นไปได้มากขึน้ ด้วย คุณ
สามารถบันทึกภาพนิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 5.4 ภาพต่อวินาทีใน
กล้อง K-S1 ทีค่ วามละเอียดสูงสุด 20.12MP ซึง่ มากพอทีจ่ ะพิมพ์ภาพ
ขนาดใหญ่ได้ด้วยมิติของภาพอันเต็มเปี่ยม
นีค่ อื อีกเหตุผลหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ ได้แสดงฝีมอื ได้มากขึน้ และ
แม่นย�ำยิ่งไปกว่าเดิม...

K-S1 • SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 100
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เซนเซอร์รบั ภาพรุน่ ใหม่ชนิด CMOS ความละเอียด 20.12MP
เก็บรายละเอียดทั้งในส่วนมืดและสว่างได้อย่างยอดเยี่ยม

THE

TRIP

SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
• @20mm • F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 100
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SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
• @20mm • F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 100

22

เสน่ห์อีกประการหนึ่งของกล้องถ่ายภาพจาก PENTAX ก็คือ
ความสามารถในการปรั บ แต่ ง ภาพถ่ า ยอั น หลากหลาย เติ ม เต็ ม
จินตนาการและความ “อาร์ต” ในตัวคุณได้มากยิ่งขึ้น สร้างสรรค์
ภาพถ่ายในแบบที่ไม่ซ�้ำใครได้เรื่อยๆ ไม่จ�ำกัดอยู่แค่เพียงภาพถ่ายสี
ธรรมชาติอีกต่อไป
คุณสมบัตินี้มีพร้อมอยู่ใน “K-S1” ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
บรรยากาศแห่งความสนุกสนานอันเปีย่ มไปด้วยสีสนั หรือในวันทีแ่ สง
สีไม่เป็นใจ คุณก็ยังคงมีเครื่องมืออันทรงพลังในการปรับเปลี่ยนภาพ
จากความจ�ำเจ โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดนีส้ ามารถจบได้ในตัวกล้อง ไม่ตอ้ ง
ใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

• Starburst • Digital Filter

• Bold Monochrome • Digital Filter

• Water Color • Digital Filter
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• Toy Camera • Digital Filter
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• Tone Expansion • Digital Filter
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• จั ด ว่ า ท� ำ ผลงานออกมาได้ ไ ม่ ด ้ อ ยเลยที เ ดี ย ว
ส�ำหรับกล้องรุ่นเล็กล่าสุดนี้ในการรับมือกับปัญหา
จุดรบกวน (Noise) ที่ค่าความไวแสงระดับสูง
SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
• @18mm • F/5.6 • 1/125 sec. • ISO 3200
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SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
• @18mm • F/22 • 10 sec. • ISO 100
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ด้วยการออกแบบวิธีใช้ที่ล�้ำหน้าแนวกล้อง DSLR เดิมๆ
รูปลักษณ์อันทันสมัยมีสไตล์ ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของ
DSLR และเครือ่ งมือช่วยเหลือทีบ่ รรจุอยูใ่ นความสามารถภายใน
ตัวกล้องอีกมากมาย ท�ำให้ K-S1 คืออีกหนึ่ง DSLR ที่มาแรง
ที่สุด ณ ปัจจุบันนี้เลยทีเดียว
“K-S1” พร้อมให้คณ
ุ ได้สมั ผัสความมีสไตล์อนั ทันสมัย
ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าสไตล์และประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
ที่แยกกันไม่ออกจริงๆ

K-S1 • SMC-DAL 18-55mm f/3.5-5.6 AL
F/8 • 1/400 sec. • ISO 100
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สถานที่ :
“Santorini Park” ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ริมถนน
เพชรเกษมในบริเวณทางแยกถนนบายพาสชะอ�ำ  ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร
ตัวโครงการแยกออกเป็นสองส่วน คือ “สวนน�้ำ” และ
“Park” ซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดของเราในฉบับนี้มาจากส่วน “Park”
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ภายในมีทงั้ ร้านจ�ำหน่ายสินค้าและสวนสนุก
ในหมู่อาคารหลังย่อมสีสันสดใส มีมุมถ่ายภาพอันน่าสนใจอยู่
มากมาย เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น. ค่าผ่านเข้าชม
ท่านละ 50 บาท
เป็นสถานที่ซึ่งนักถ่ายภาพไม่ควรพลาดการเข้าไปเก็บ
ภาพด้านในเป็นอย่างยิ่ง
www.santoriniparkchaam.com
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 2 : ค�ำนวณขนาดภาพส�ำหรับพิมพ์ลงบนกระดาษ

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกยุคติจิตอลที่มีโซเชียลมีเดีย

มากมายหลายแห่งบนหน้าจอเป็นเสมือนอีกโลกหนึง่
ของเรา ไฟล์ภาพถ่ายส่วนใหญ่กจ็ ะถูกอัพโหลดขึน้ ไป
บนโซเชียลมีเดียเหล่านัน้ แล้วแสดงผลบนจอภาพ ไม่
ว่าจะเป็นจอที่มีขนาดใหญ่ไปถึงจอสมาร์ทโฟน จนดู
เหมื อ นว่ า การอั ด ภาพ (หรื อ พิ ม พ์ ภ าพ) ลงบน
กระดาษนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลออกไปทุกที

แต่เมือ่ บางโอกาสมาถึง คุณอาจจะต้องการส่งไฟล์ภาพไปทีร่ า้ นอัด
ภาพเพื่อพิมพ์มันลงกระดาษอัดภาพ ไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มหรือภาพขนาด
ใหญ่เพื่อน�ำไปเข้ากรอบภาพใช้ในโอกาสต่างๆ
หากไม่แน่ใจในเรื่องขนาดและความละเอียดของภาพที่จ�ำเป็นต่อ
การใช้งานในลักษณะนี้ เราก็อาจจะส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีก่ ล้อง
ของเราจะสามารถให้ได้ไปที่ร้าน
ซึ่งอันที่จริงแล้วในบางกรณีก็เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและสื่อ
บันทึกข้อมูลโดยใช่เหตุ...
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วิธีการค�ำนวณความละเอียดไฟล์ภาพ

ความละเอียดของเครื่องพิมพ์
ในการพิ ม พ์ ภ าพลงบนกระดาษนั้ น จะใช้ ค วามละเอี ย ดเป็ น
“จ�ำนวนจุดต่อนิ้ว” หรือ Dot per inch (DPI) โดยการนับจ�ำนวนจุดสี
ต่อความยาวหนึ่งนิ้ว (ทั้งสองด้าน) ยิ่งมีจ�ำนวนจุดมากเท่าไหร่ภาพก็จะ
ยิ่งคมชัดมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน หากจ�ำนวนจุดมีน้อยภาพก็จะ
ยิ่งขาดความคมชัด ซึ่งหมายถึงการด้อยคุณภาพของงานพิมพ์นั่นเอง
ส�ำหรับในการพิมพ์มาตรฐานทั่วไปจะใช้ระดับความละเอียดที่
240-300 DPI ภาพจึงจะคมชัดสวยงาม ความละเอียดที่สูงเกินกว่านี้
อาจจะไม่จ�ำเป็นนัก แต่ถ้าต�่ำกว่านี้ก็จะด้อยคุณภาพลง

ส�ำหรับในไฟล์ภาพถ่ายนั้นจะบอกจ�ำนวนจุด (พิกเซล - Pixel) จาก
ความยาวทัง้ หมดของภาพ เช่น ไฟล์ภาพขนาด 3000X4500 px ซึง่ หมายความ
ว่าไฟล์ภาพมีขนาดยาว 4500 พิกเซล กว้าง (สูง) 3000 พิกเซล เมือ่ น�ำจ�ำนวน
พิกเซลของทั้งสองด้านมาคูณกันก็จะเป็นจ�ำนวนพิกเซลทั้งหมดที่มีในภาพ
3000X4500 = 13,500,000
อธิบายได้ว่า ไฟล์ภาพนี้มีจ�ำนวนพิกเซลทั้งหมด 13.5 “ล้าน” พิกเซล
ซึ่งค�ำว่า “Mega” ในภาษาอังกฤษหมายถึง “ล้าน” ดังนั้น Mega Pixel ก็หมาย
ถึง “ล้านจุด” ซึ่งย่อเป็น MP
ภาพนี้จึงมีความละเอียด 13.5MP นั่นเอง

กล้องถ่ายภาพในยุคปัจจุบันมีความสามารถในการบันทึกไฟล์ภาพ
ขนาดใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่กล้องคอมแพ็ค ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะบันทึก
ภาพด้วยขนาดไฟล์ใหญ่ที่สุดเท่าที่กล้องสามารถท�ำได้ ซึ่งส�ำหรับการใช้งาน
เพื่อน�ำมาอัดภาพลงกระดาษขนาดทั่วไปแล้วมันไม่จ�ำเป็นต้องใช้ไฟล์ขนาด
ใหญ่มากนัก หากเราท�ำความเข้าใจในจุดนี้ก็จะสามารถประหยัดพื้นที่ของ
การ์ดหน่วยความจ�ำได้อกี มาก ซึง่ ก็จะช่วยให้สามารถถ่ายภาพได้จำ� นวนมาก
ขึ้นด้วย

ในการพิมพ์ภาพเราจะใช้ระดับความละเอียดที่ 300 จุดต่อนิ้ว (300
dpi) ดังนั้นกระดาษอัดภาพขนาด 5x7 นิ้วจะใช้ความละเอียดจากไฟล์ภาพ
เท่ากับ :

ยกตัวอย่างเช่น ในการอัดภาพลงกระดาษอัดภาพขนาด 4X5 นิว้ นัน้
จะต้องการไฟล์ภาพเพียงประมาณไม่เกิน 3MP เท่านั้น นั่นหมายความว่า
ในบางครั้งเราก็ใช้ขนาดไฟล์ภาพที่ใหญ่เกินจ�ำเป็นโดยใช่เหตุ ซึ่งแน่นอนว่า
มั น ต้ อ งสิ้ น เปลื อ งทั้ ง หน่ ว ยความจ� ำ ในกล้ อ งและพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล บน
คอมพิวเตอร์หากเราเก็บไฟล์ภาพเอาไว้ และเมื่อบันทึกลงแผ่นซีดีไปที่ร้าน
อัดภาพก็จะใช้พื้นที่สิ้นเปลืองโดยไม่จ�ำเป็น

แสดงว่ากระดาษอัดภาพขนาด 5X7 นิว้ ต้องการไฟล์ภาพขนาด 3.15MP
ก็ละเอียดมากพอแล้ว ดังนั้นการที่เราส่งไฟล์ภาพถ่ายขนาด 18MP ไปที่ร้าน
อัดภาพจึงเกินความจ�ำเป็นไปหลายเท่า

อีกนัยหนึง่ ก็จะท�ำให้เราเสียเวลาโดยใช่เหตุสำ� หรับการโอนย้ายข้อมูล
ในแต่ละขั้นตอนอีกด้วย

7(นิ้ว) X300(dpi) = 2100
5(นิ้ว) X300(dpi) = 1500
2100X1500 = 3,150,000

• 300 DPI

• 72 DPI

• ยิ่งมีจ�ำนวนจุดต่อนิ้ว (DPI) มากก็หมายความว่าจุดจะต้อง
มีขนาดเล็กมาก ซึ่งจะท�ำให้การเรียงตัวของเม็ดสีมีความ
ละเอียดมากขึ้น ท�ำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น ในทางกลับ
กันหากมีจ�ำนวนจุดน้อยขนาดของจุดก็จะใหญ่ ท�ำให้ภาพดู
หยาบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

คุณอาจจะต้องการน�ำภาพไปอัดขยายที่ขนาดอื่นๆ ก็น�ำความกว้างและ
ยาวของกระดาษมาค�ำนวณตามสูตรความละเอียด 300dpi ก็จะรู้ว่าเราควรจะ
ส่งไฟล์ภาพที่ขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม
ในขณะเดียวกันก็จะได้รู้ด้วยว่าความละเอียดกล้องถ่ายภาพของเรา
สามารถอัดขยายได้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดโดยไม่เสียคุณภาพได้ที่เท่าไหร่
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ปรับย่อขนาดไฟล์ภาพ
ในโปรแกรมตกแต่งภาพจ�ำนวนมากจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการย่อขนาด
ไฟล์ภาพอยู่ เช่น Adobe Photoshop ก็จะใช้ค�ำสั่ง Image > Image Size
หรือ Lightroom ก็สามารถก�ำหนดขนาดได้ในขั้นตอนการ Export ซึ่งเรา
สามารถก�ำหนดได้ และสามารถปรับขนาดภาพจ�ำนวนมากโดยอัตโนมัติ
ได้อีกด้วย

ย่อขนาดเองเพื่ออะไร?

• เครื่องมือ Image Size ของ Photoshop ปรับขนาดภาพโดยการใส่ค่าตัวเลขกว้างXยาวลงไป
• เครื่องมือ Image Sizing ของ Lightroom ปรับขนาดภาพโดยการใส่ค่าตัวเลขกว้างXยาวลงไปในขั้นตอน Export

หากไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่เกินจ�ำเป็น ทัง้ Software และ Hardware
ของเครื่องพิมพ์จะต้องมีการท�ำขั้นตอนในการค�ำนวณข้อมูลขนาดที่เรียก
ว่า “Interpolation” ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควร ท�ำให้การพิมพ์
ภาพของเราจะใช้เวลานานมากขึ้น อีกทั้งการปรับขนาดภาพให้เสร็จ
เรียบร้อยด้วยตัวเราเองก็จะท�ำให้ได้ขนาดหรือการครอปพื้นที่ภาพตาม
ต้องการมากทีส่ ดุ เพราะในกรณีทไี่ ฟล์ภาพมีขนาดกว้างXยาวไม่ได้สดั ส่วน
กับกระดาษอัดภาพก็จะต้องมีการ “ครอป” บางส่วนทิง้ ไป หรือเหลือพืน้ ที่
กระดาษว่างๆ บางส่วนเอาไว้เพือ่ ให้เห็นภาพทัง้ หมด ซึง่ ทางร้านอาจจะท�ำ
การครอปภาพออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการก็เป็นได้

นีค่ อื เรือ่ งราวของขนาดและความละเอียดไฟล์ภาพถ่ายทีม่ ผี ลเกีย่ วเนือ่ งกัน การ
ศึกษาและท�ำความเข้าใจจะช่วยให้เราประหยัดทัง้ เวลาและพืน้ ทีบ่ นั ทึกข้อมูลได้มาก ซึง่
ในบางกรณีนั้นมันช่วยให้เราถ่ายภาพได้จนจบทริปโดยใช้การ์ดหน่วยความจ�ำเพียงชิ้น
เดียวก็เป็นได้ เว้นแต่ว่าคุณจะเผื่อเอาไว้ส�ำหรับการอัดขยาย ซึ่งเราก็จะได้รู้และเลือก
ใช้ขนาดไฟล์ให้เหมาะสมด้วย
เป็นอีกสิ่งที่ทั้งช่างภาพมือสมัครเล่นและมืออาชีพจ�ำเป็นต้องรู้เลยทีเดียว
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เพราะว่า “เลนส์” คืออีกหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการ
ถ่ายภาพที่สามารถชี้ขาดคุณภาพของภาพถ่าย
ได้ตรงประเด็น เลนส์ ในแต่ละระดับคุณภาพจึง
ถูกจ�ำแนกแยกย่อยออกไปตามประสิทธิภาพและ
ระดับราคาอย่างชัดเจน

“PENTAX”

จัดเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตเลนส์อันเลื่องลือในด้านคุณภาพ
และความสวยงามมานับตัง้ แต่ยตุ ฟิลม์ จนถึงปัจจุบนั นัน้ มีเลนส์ในรุน่ ต่างๆ
แยกเป็นล�ำดับชัน้ ทีข่ ดั เจน ซึง่ ล�ำดับชัน้ เหล่านัน้ ก็แบ่งเป็นตามวัตถุประสงค์
และคุณภาพรวมไปถึงลักษณะการออกแบบอีกด้วย ส�ำหรับท่านที่ยังไม่
คุ้นเคยก็อาจจะยังสับสนในเรื่องของชื่อชั้นของเลนส์ในต่ละรุ่นได้ง่าย
และนี่คือข้อสรุปชื่อชั้นของเลนส์จาก PENTAX “K-Mount” ที่
ใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR ...มาดูกันว่ามีความแตกต่างอย่างไร?
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“FA”

FA

เป็นเลนส์ในตระกูลที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่สมัยช่วงยุคฟิล์ม
ส�ำหรับกล้อง SLR แต่ยังสามารถน�ำมาใช้งานกับกล้อง DSLR ในยุค
ปัจจุบันได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นองศาการถ่ายทอดแสงจึงเป็นขนาด Full
Frame ซึ่งมีเลนส์ทั้งชนิดปรับขนาดรูรับแสงอัตโนมัติและแบบหมุนด้วย
มือ (Manual)

smc PENTAX FA
31mm F1.8 Limited

smc PENTAX FA
77mm F1.8 Limited

smc PENTAX FA
43mm F1.9 Limited

smc PENTAX FA
50mm F1.4

D FA

“D FA” เป็นเลนส์ทสี่ ามารถใช้งานร่วมกับกล้อง

ชนิดใช้ฟิล์มได้ แต่โดยหลักแล้วจะถูกออกแบบมา
เพื่อรองรับกับกล้อง DSLR โดยให้ความส�ำคัญกับ
การเคลือบผิวและการจัดวางชิน้ เลนส์เพือ่ ลดปัญหา
การเกิดแฟลร์และแสงหลอน (Ghosting) ประเภท
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดกับกล้องดิจิตอลที่
ใช้เซนเซอร์รับภาพโดยตรง

smc PENTAX D FA
MACRO 100mm F2.8
WR

smc PENTAX D FA
50mm F2.8 Macro
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DA

“DA”

เลนส์ที่ออกแบบมาส�ำหรับ
กล้อง DSLR ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ
โดยค�ำนึงถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดใน
การใช้งานร่วมกับเซนเซอร์รับภาพแบบ
ดิจติ อล ขนาดเล็ก และมีสดั ส่วนทีล่ งตัว
ระหว่างประสิทธิภาพและราคาอย่างสม
เหตุสมผล

smc PENTAX DA
17-70mm F4 AL
(IF) SDM

NEW

smc PENTAX DA
10-17mm F3.5-4.5
ED (IF) Fish-Eye

smc PENTAX DA
18-55mm F3.5-5.6
AL WR

smc PENTAX DA
12-24mm F4.0
ED AL (IF)

smc PENTAX DA
18-55mm
F3.5-5.6 AL II

smc PENTAX DA
16-45mm
F4.0 ED AL

HD PENTAX DA
16-85mm f3.5-5.6
ED DC WR

NEW

smc PENTAX-DA
18-135mm F3.5-5.6
ED AL [IF] DC WR

smc PENTAX DA
18-270mm
F3.5-6.3 ED SDM

NEW

smc PENTAX DA
50-200mm F4-5.6
ED WR

smc PENTAX DA
50-200mm
F4-5.6 ED

smc PENTAX DA
55-300mm
F4-5.8 ED

HD PENTAX-DA
55-300mm F4-5.8
ED WR

NEW

smc PENTAX DA
35mm F2.4 AL

smc PENTAX-DA
40mm F2.8
XS Lens

smc PENTAX DA
50mm F1.8

HD PENTAX-DA
1.4X AW
Rear Converter

smc PENTAX DA
14mm F2.8 ED IF

NEW

HD PENTAX DA
560mm F5.6
ED AW
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DA*

“DA-STAR”

เลนส์คุณภาพสูง ออกแบบเฉพาะส�ำหรับกล้อง PENTAX
DSLR ใช้วัสดุและออกแบบโครงสร้างในระดับสูง ใช้ระบบมอเตอร์โฟกัส SDM
ซึ่งทั้งเงียบและมีความเร็วสูง พร้อมระบบซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง
ทนทานต่อทุกสภาวะการใช้งาน

smc PENTAX DA * 16-50mm
F2.8 ED AL (IF) SDM

smc PENTAX DA * 60-250mm
F4 ED (IF) SDM

smc PENTAX DA * 55mm
F1.4 SDM

smc PENTAX DA * 50-135mm
F2.8 ED (IF) SDM

smc PENTAX DA * 200mm
F2.8 ED (IF) SDM

smc PENTAX DA * 300mm
F4 ED(IF) SDM
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DA Limited
HD PENTAX DA 15mm F4 ED AL
Limited

smc PENTAX DA 15mm F4 ED AL
Limited

“DA Limited” เลนส์คุณภาพสูงทางยาวโฟกัสเดี่ยว (Prime) ที่มีคุณภาพ

HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4
ED Limited DC WR

ของภาพถ่ายและความคมชัดสูงอันเป็นเอกลักษณ์สำ� หรับกล้อง PENTAX DSLR
ในขณะที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด รูปโฉมภาพนอกหรูหราสวยงามแต่
ยังคงความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างวัสดุอลูมิเนียม ซึ่งส�ำหรับเลนส์ในกลุ่ม DA
Limited นี้จะมีตัวเลนส์สีด�ำและสีเงินให้เลือกเป็นเจ้าของด้วย

HD PENTAX DA 21mm F3.2 AL
Limited

HD PENTAX DA 35mm F2.8 Macro
Limited

smc PENTAX DA 21mm F3.2 AL
Limited

smc PENTAX DA 35mm F2.8
Macro Limited

HD PENTAX DA 40mm F2.8
Limited

smc PENTAX DA 40mm F2.8
Limited

HD PENTAX DA 70mm F2.4
Limited

smc PENTAX DA 70mm F2.4
Limited
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จากหน้าที่ผ่านไป คุณผู้อ่านก็จะได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว
Pentax “K-Mount” มีเลนส์อยูห่ ลากหลายรุน่ มากมายครอบคลุม
ทุ ก การใช้ ง านและทุ ก สภาวะอากาศ นอกจากนี้ ยั ง มี ทั้ ง ระดั บ
คุณภาพมาตรฐานและระดับคุณภาพพิเศษให้เลือกใช้งาน และจะ
เห็นได้ชัดว่านอกจากเรื่องของประสิทธิภาพและความกระทัดรัด
แล้ว “รูปโฉม” ของเลนส์ในแต่ละรุน่ ยังเป็นสิง่ ที่ PENTAX ให้ความ
ส�ำคัญมาโดยตลอด จนกระทัง่ เป็นทีก่ ล่าวขวัญในหมูผ่ ใู้ ช้งานทัว่ ไป
ว่าเป็นเลนส์ที่มีความ “หล่อเหลา” เอาการมากที่สุดอีกยี่ห้อหนึ่ง
ในวงการเลยทีเดียว
...ซึง่ ก็ไม่เพียงแต่หล่อเหลาเท่านัน้ แต่ยงั คงประสิทธิภาพ
การใช้งานในระดับสูงและ “อึด ทน แกร่ง” อีกด้วย!
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TAMRON BLOG

จะเรียกว่า “Blog Gang” ของสาวก Tamron ชาวอเมริกัน
ก็ยังได้ส�ำหรับ “Angle of View” แห่งนี้ เพราะที่นี่มีช่าง
ภาพมากหน้าหลายตาไล่เรียงมาบอกเล่าประสบการณ์การ
ถ่ายภาพพร้อมอวดภาพสวยๆ กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งแวะ
เวียนกันมาไม่ได้ขาด
ภาพถูกแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นหลายสาขาจนไล่ดู
แทบจะไม่ไหว และโดยมากก็ยอ่ มจะต้องเป็นภาพถ่ายระดับ
ฝีมอื ทีช่ ว่ ยสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่นอ้ ย เพียงแค่ดภู าพก็อาจ
จะได้ไอเดียใหม่ๆ ส�ำหรับการถ่ายภาพในวันพรุ่งนี้โดยที่ไม่
ต้องคิดอะไรให้เยอะแยะมากมาย
...ลองเข้าไปดู บางทีแรงบันดาลใจอาจจะอยูท่ ตี่ รง
นั้นก็เป็นได้
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Beauty
B L O G G E R

อย่างที่เรารู้ๆ กันอยู่ว่าบรรดา “Beauty Blogger” ก็
ย่อมจะน�ำเสนอเรื่องราวสวยๆ งามๆ ตามสไตล์ชาวแฟชั่น
แต่เราคงจะไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเหล่า Beauty Blogger เค้า
ก็มีมุมในแนวอาร์ตอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ยกตัวอย่างคุณเธอ
“Cheesie” สาวงามชาวญี่ปุ่นท่านนี้
ในหน้า Blog ของเธอทีเ่ ราเข้าไปเยีย่ มชม มีอยูส่ ว่ นหนึง่
ที่กล่าวถึงกล้อง Casio EX-ZR 1200 (จัดว่าเป็นอีกกล้องรุ่น
ฟรุง๊ ฟริง๊ ยอดฮิตของสาวๆ) ซึง่ นอกจากจะพูดเรือ่ งการถ่ายภาพ
เซลฟี่ให้สวยงามแล้วยังมีการถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะทางภาพถ่ายอันสวยงามชนิดทีม่ อื โปรเห็นก็ยงั ต้องจอดดู
ไม่น่าเชื่อเลยว่านอกจากจะฟรุ๊งฟริ๊งปิ๊งปั๊งได้แล้วยังถ่ายภาพ
สวยๆ อวดชาวโลกได้อย่างไม่อายใครอีกด้วย
...จะสวยสักแค่ไหนกันเชียว? อยากรู้ก็เข้าไปดูฝีมือ
ของเธอผู้นี้กันเลย!
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CASIO
EXILIM
THAILAND
มอบรางวัลกล้อง ZR850 ให้กบั ผูช้ นะ
จากรายการร่ ว มสนุ ก ชิ งรางวั ล กั บ
Casio
ในที่สุด สาวน้อยวัยใส “Junior ‘JB” ก็ได้
โชว์ฝีมือชนะใจทีมงานตามกติกาการถ่าย
ภาพร่วมสนุก โดยให้ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเอง
พร้อมวางไอคอนรูปหัวใจและค�ำว่า “EXLIM”
ลงในภาพ ซึ่ ง สาวน้ อ ยผู ้ นี้ ก็ ส ามารถคว้ า
รางวัล Casio ZR850 มูลค่า 13,990 บาท
ของเราไปเรียบร้อย ขอแสดงความยินดีด้วย
นะคะ ^^
ติดตามกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ได้ที่
หน้าแฟนเพจของเรา คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้
ได้เลยค่ะ :)

41

42

CLICK!

SP 24-70mm
SP 24-70mm

SP 90mm
SP 90mm

F/2.8 Di VC USD

For Nikon, Canon

F/2.8 Di USD

For Nikon, Canon

Model A007

For Nikon, Canon

F/2.8 Di MACRO 1:1 USD
For Sony

Model F004
NEW

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะ
เวลารับประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น
B008, A007, F004, B005, A009, A005
และ B001 เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วัน
(นับจากวันที่ซือ้ ) , ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับ
ประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

36,990.-

32,990.-

27,990.-

22,990.-
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ชื่อ
ที่อยู่

สมนาคุณสมาชิกผู ้อ่านในโอกาสขึน้ รอบปี ท่ี 3 ของ “EEP Time”
ชิงรางวัลของที่ระลึกกันง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงสัง่ พิมพ์หน้านีล้ งบนกระดาษ กรอก
ข้อมู ลตามรายละเอียดด้านข้างนีแ้ ล้วตัดเฉพาะส่วน (ตามรอยประ) ส่งไปรษณีย์มาที่ :

โทร
อีเมล
ปัจจุบัน ท่านใช้สินค้าแบรนด์ในเครือ EEP หรือไม่ และใช้แบรนด์ใดอยู่ ?

ท่านมีความสนใจสินค้าแบรนด์ใดในเครือ EEP เป็นพิเศษ ?

ฝ่ ายสื่อสารการตลาด
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
156/1 อาคารเด่นอยู ่ ถนน สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
วงเล็บมุ มซองว่า (FAN CORNER) เพียงเท่านีแ้ ล้วรอลุ้นรางวัลของที่ระลึกจากการจับ
สลากผู ้โชคดีจ�ำนวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้

* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE

44

ปิ ดเล่ม...
จะเห็นได้ชดั เจน ว่าวงการกล้องและการถ่ายภาพเริม่ เข้าสูบ่ รรยากาศความคึกคักและ
มีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากในช่วงนี้ เพราะการผ่านไปของงานใหญ่ระดับโลกอย่าง Photokina
2014 ที่มีการเปิดตัวสินค้าออกมามากมายหลากหลายรายการ, การเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่อง
เที่ยวส่งท้ายปลายปีซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต่างก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวมากมายจากทั่วสารทิศ ซึ่งแน่นอนว่าก็ย่อมจะเกิดการถ่ายภาพขึ้นอย่างมหาศาล
จนกระทั่งไม่สามาาถจะนับเป็นจ�ำนวนได้

แต่ที่ส�ำคัญที่สุดก็คืองานใหญ่ประจ�ำปีของบ้านเราอย่าง “Photo Fair 2014” ที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ (พฤศจิกายน) ก็จะยิ่งส่งผลกระตุ้นให้การถ่ายภาพเกิดความ
คึกคักเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งกิจกรรมอันน่าสนใจและสินค้าอันหลากหลายต่างก็
พาเหรดกันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งแน่นอนว่า East Enterprises Co., Ltd. ของเรา
ในฐานะตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของอุปกรณ์ถ่ายภาพแบรนด์ดัง
ก็ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าและกิจกรรมอันหลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว
ไป ในช่วงงาน Photokina 2014 นั้นก็จะเข้าร่วมแสดงสินค้าที่บูธของเราในปีนี้ด้วย
ความหลากหลายเหล่านัน้ คงไม่สามารถทีจ่ ะบรรยายได้หมดในพืน้ ทีอ่ นั จ�ำกัด แต่เรา
อยากให้คุณได้มาลองสัมผัสและทดสอบการใช้งานจริงกับสินค้ามาแรงหลายรุ่นที่ก�ำลังอยู่
ในความสนใจ ซึ่งเราได้เตรียมการไว้รอต้อนรับคุณผู้อ่านอย่างจุใจกันเลยทีเดียว
พบกันในงาน Photo Fair 2014 นี้ ที่ “ไบเทค บางนา” เช่นเคย.
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