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เข้าสู่ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุด

กับ
อากาศที่ร้อนเหลือใจ ยังดีที่บ้านเรายังมี
ทะเลให้เที่ยว ยังมีสงกรานต์ให้เล่น ถึง
อย่างไรเมืองไทยก็อยู่คู่กับวิถีแห่ง “น�้ำ” มา
เนิ่นนานแสนนาน และอีกไม่นานเราก็จะ
เข้าสู่ “วสันตฤดู” หรือฤดูฝนกันอีกรอบแล้ว

ฉบับนี้เราน�ำเอากล้องรุ่นใหม่ล่าสุด “PENTAX K-S2” ซึ่ง
หลายๆ ท่านเข้าใจว่ามันคือกล้องทีม่ าแทนรุน่ ทีอ่ อกมาก่อนหน้านีอ้ ย่าง
“K-S1” ถึงกับออกปากว่าอะไรกัน? เพิ่งจะวางจ�ำหน่ายได้ไม่เท่าไหร่
ก็มีรุ่นใหม่หน้าตาต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมาแทนที่เสียแล้วหรือ? เรา
ต้องขอบอกกันเอาไว้ ณ ตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเลยว่า “K-S2” มิได้
มาแทนที่ื K-S1 แต่อย่างใด เพราะทัง้ สองรุน่ นีถ้ กู ออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็จะเดินเคียงคู่กันไป ดังนั้น K-S1 ก็
จะยังคงท�ำตลาดในเส้นทางของ K-S1 ต่อไปเช่นเดิม ส่วน “K-S2” นั้น

TALK
เป็นรุ่นที่จะออกมาช่วยเสริมทัพ ซึ่งก็จะเป็นรุ่นพี่น้องกันแต่รูปโฉมจะ
ออกไปในแนวบึกบึนกว่านั่นเอง
K-S2 นั้นจัดว่าเป็นกล้องรุ่นเล็กล่าสุดของ PENTAX แต่ก็ต้อง
ถือว่าเป็นเล็กพริกขี้หนู เพราะได้ต�ำแหน่ง กล้อง DSLR ซึ่งมีระบบ
“All-weather seal” ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก หรือจะพูดอีกอย่างก็
คือ เป็นกล้องลุยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ แล้วในขณะนี้ แถมด้วยประสิทธิภาพในการ
บันทึกภาพนัน้ ยังท�ำได้ดอี ย่างน่าทึง่ เมือ่ รวมคุณสมบัตทิ งั้ สองนีเ้ ข้าด้วย
กันจึงจัดว่าเป็นกล้องทีน่ า่ ใช้เป็นอย่างมาก ประมาณว่ามีโอกาสได้ภาพ
สวยโดยที่ไม่ต้องกังวลมากนัก ไม่ต้องจ�ำกัดมุมมองด้วยความเสี่ยง
K-S2 จะแจ่มแจ๋วขนาดไหน? ต้องเปิดไปดูคอลัมน์ Through
The Trip ของเราในฉบับนี้ แล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละ เล็กพริกขี้หนู
ของจริง!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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เมือ่ ทะเลไม่ได้ดงั่ ใจและไม่ใช่อย่างทีค่ ดิ
เอาไว้ เราจะถ่ายภาพกันยังไงดี?
BREAKTHROUGH OUTPUT

ความแตกต่างระหว่าง RAW และ
JPEG เราจะเลือกใช้อะไรดีล่ะ?
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ZR3500 “ฟรุ๊งฟริ๊ง” รุ่นล่าสุดที่จะ
ท�ำให้คุณเซลฟี่ได้ง่ายกว่าที่เคย
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เทคโนโลยีการบันทึกภาพดวงดาวอัน
น่าเหลือเชื่อจาก PENTAX
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กล้องเล็กแต่ลุย กับบรรยากาศแบบ
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ท้องฟ้าสีสันสดใสเข้มกระจ่างตา แสงแดดร้อนแรงสะท้อน
สีสันแห่งสภาพแวดล้อมอย่างน่าตื่นตะลึง ผืนทะเลสีครามใส
แจ๋วมองเห็นทุกสิ่งข้างใต้ สายลมโชยพริ้วล้อเกลียวคลื่นที่ซัด
ทรายให้เนียนเรียบ...นั่นคือภาพของ “ทะเล” ที่ทุกคนวาด
หวังเอาไว้ว่าควรจะต้องได้เห็นเมื่อเดินทางไปถึง
แต่ใครเล่าจะก�ำหนดกฏเกณฑ์ของท้องฟ้าและสภาพ
อากาศได้? นี่คือสิ่งไม่แน่นอนที่คนถ่ายภาพมักจะได้พบเจอ
แทนที่จะได้พบกับบรรยากาศอันแสนสวยงามก็กลับกลายเป็น
ท้องฟ้าขมุกขมัว สภาพแสงจะว่ามืดก็ไม่ใช่ จะว่าสว่างก็ไม่เชิง
ม่านหมอกสีเทาปกคลุมท้องฟ้าจนสีสันและคอนทราสต์หลบลี้
หนีหายไปไกล ยกกล้องขึน้ กดชัตเตอร์ทไี่ รก็ได้แต่ทอ้ แท้ ...ท�ำไม
ต้องเป็นวันนี้ด้วย?
อย่าเพิ่งยอมแพ้ เรามีบางค�ำแนะน�ำและบางวิธีคิดที่จะ
ช่วยกูส้ ถานการณ์ทางการถ่ายภาพทางทะเลในสภาพเช่นนีใ้ ห้
กับคุณได้ แม้ว่าจะอยู่ในสภาพ “ผิดที่ผิดเวลา” ก็ตาม...
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ถ่ายภาพขาว-ด�ำ
ไหนๆ สีสันก็จืดสนิทไปเสียแล้ว ก็ถอดสีออกจากภาพถ่ายไป
เสียเลย เผลอๆ จะกลายเป็นภาพที่ดีกว่ามีสีไปเสียอีก
ในวันทีท่ อ้ งฟ้าขมุกขมัวสภาพแสงแบนราบเช่นนี้ การถ่าย
ภาพขาว-ด�ำ (หรือภาพเอกรงค์) ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เพราะบางครั้งอารมณ์ของภาพที่ไม่มีสีก็จะให้ความรู้สึกที่สงบ
ราบเรียบได้เช่นกัน หรือถ้าหากเป็นวันที่มีพายุเมฆหมอกก่อตัว
หนาทึบก็จะท�ำให้ภาพดูน่าตื่นเต้นแปลกตา บางคนถึงกับติดใจ
และถ่ายภาพทะเลแบบขาวด�ำเป็นหลักไปเลยก็ยังมี
พยายามมองหามุมภาพทีจ่ ะมีสว่ นสว่างและส่วนมืดตัด
กันอยู่ในภาพให้ได้มากๆ เพราะลักษณะเช่นนี้จะท�ำให้ภาพดู
มีนำ�้ หนักและช่องว่างให้เปรียบเทียบหรือผ่อนคลายสายตา ซึง่
ส่งผลต่อการดูภาพได้นานอย่างน่าประทับใจด้วย
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ลดพื้นที่ท้องฟ้า
ในเมื่อท้องฟ้าคือส่วนที่มีปัญหา ก็ตัดพื้นที่ของส่วนนั้นออกแล้วให้ความส�ำคัญกับภาคพื้น
แทน อาจจะเป็นฉากหน้าที่ดูน่าสนใจ หาดทรายลักษณะสวยงาม หรืออะไรบางอย่างที่จะ
ท�ำให้คนดูภาพของคุณไม่ต้องไปสนใจกับท้องฟ้าให้มากจนเกินไปนัก บางทีคุณอาจจะน�ำ
ภาพมาตกต่งเพิ่มเติมให้ดูดีขึ้นก็เป็นได้
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR • @55mm • F/18 • 20 sec • ISO 100
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ถ่ายภาพให้ดูนุ่มฟุ ้ง
นี่คือการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง เพราะสภาพแสงที่อึมครึมเช่นนี้จะเอื้อให้เรา
ใช้สปีดชัตเตอร์ต�่ำๆ ได้ ซึ่งมันคือเหตุผลที่ท�ำให้คลื่นซึ่งซัดโขดหินกลายเป็นเหมือนหมอก
ในภาพถ่ายของเราไป หากเป็นสภาพที่มีแสงแดดจัดเราจะต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมและวิธีการ
ที่ยากมากขึ้น หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลย
เทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้มีน�ำเสนออยู่ใน EEP Time ฉบับที่ 8 ลองโหลดมา
ศึกษาวิธีกันดู ไม่ยากเกินก�ำลังแน่นอน
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หยุ ดสายน�้ำ
ภาพลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติ มันจึงดูน่าสนใจ
อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
คุณต้องใช้สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูงระดับ 1/1000 วินาทีขึ้นไปจึงจะ
สามารถหยุดน�ำ้ เอาไว้ได้ (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความเร็วของน�ำ้ ด้วย) ดังนัน้ อาจจะต้อง
เพิ่มค่าความไวแสง (ISO) ขึ้นไปอีกสักหน่อย
มองหาจุดทีค่ ลืน่ กระแทกเข้ากับอะไรบางสิง่ มันอาจจะเป็นโขดหิน ท่าเรือ
เสาไม้ หรือแม้กระทั่งบนชายหาดเอง ในวันที่เหมือนจะมีพายุเช่นนี้กระแสน�้ำ
จะค่อนข้างมีพลัง สังเกตและจับจังหวะมันให้เจอแล้วลองถ่ายภาพดู
Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR •
@300mm • F/8 • 1/1250 sec • ISO 400
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ใช้มุมต�ำ
เกลียวคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งเป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ ลองสังเกตหาต�ำแหน่งที่
มันจะมีคลื่นพัดเข้ากระทบฝั่งดูให้ดี จับจังหวะมันสักครู่ว่าลักษณะใดที่
จะท�ำให้มีความสูงพอสมควรที่เราจะถ่ายภาพในมุมเช่นนี้ได้
เราต้องใช้สปีดชัตเตอร์ในแบบเดียวกับการหยุดน�ำ้ ในวิธที ผี่ า่ นมา
และเราจะถ่ายภาพโดยทีย่ นื จับกล้องเอาไว้ หย่อนมันให้ลงต�ำ่ แล้วจัดมือ
ให้กดปุ่มชัตเตอร์ด้วยนิ้วหัวแม่มือ ใช้อีกสี่นิ้วที่เหลือในการจับประคอง
ส่วนกริปจับปกติ ส่วนมือซ้ายก็ช่วยประคองกล้องในลักษณะเดียวกัน

หย่อนกล้องลงเมื่อคลื่นวิ่งเข้ามา กดถ่ายภาพแล้วรีบยกกล้องขึ้นให้พ้น
จากระดับคลืน่ โดยเร็ว ดังนัน้ มันจึงเป็นวิธกี ารถ่ายภาพทีต่ อ้ ง “เดา” มุมเอาเอง
อย่าลืมค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและการท�ำกล้องหลุดมือ ควรคล้อง
สายสะพายเอาไว้ที่คอตลอดเวลา และระวังอย่าให้คลื่นซัดจนล้ม
วิธีการนี้จะค่อนข้างเสี่ยงดังนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังให้มาก การใช้
กล้องที่มีระบบป้องกันละอองน�้ำจะช่วยให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR • @16mm • F/6.3 • 1/1250 sec • ISO 400
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เจาะโลกใบเล็ก
บริเวณชายหาดมักจะเต็มไปด้วยสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ อันน่าสนใจ ซึง่ ในยามปกตินนั้ เรามักจะมัว
แต่ถา่ ยภาพท้องฟ้าและทะเลเสียมากกว่าทีจ่ ะเจาะเข้าหาเรือ่ งราวเหล่านี้ ดังนัน้ ในเมือ่ ท้องฟ้า
ไม่เป็นใจ การน�ำเสนอเรื่องราวในแง่มุมนี้เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยได้ไม่น้อย
ลองมองหาตรงบริเวณที่มีคลื่นซัดโขดหินก่อนเป็นอันดับแรก บริเวณนั้นจะเหมือน
เป็นแหล่งอาหารของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย และบางทีกเ็ ป็นแหล่งพึง่ พิงอันส�ำคัญของระบบนิเวศ
ด้วย ควรเข้าหาด้วยความระมัดระวัง คุณอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยในโอกาสแรก แต่ลอง
อยู่นิ่งๆ สักพักก็จะเริ่มมองเห็นอะไรได้มากขึ้นเอง เพราะโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตแถบนี้มัก
จะตืน่ ตัวระวังภัยสูงมาก มันจึงมักจะอยูน่ งิ่ ๆ เพือ่ พรางตัวหรือไม่กห็ ลบหนี นัน่ จึงเป็นเหตุผล
ที่เราควรต้องค่อยๆ เข้าไปอย่างช้าๆ และใช้เวลาสังเกตอยู่นิ่งๆ สักครู่หนึ่งก่อนที่จะด�ำเนิน
การใดๆ ต่อไป
Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR • @300mm • F/6.3 • 1/250 sec • ISO 400
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เรื่องราวของผู ้คน
มองหาผู้คนที่ท�ำกิจกรรมอยู่แถวนั้น อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง ชาวประมง เด็กๆ
ในพื้นที่ พ่อค้าแม่ขาย ฯลฯ โดยเน้นให้ภาพสามารถสื่อสารได้อย่างมีเรื่องราว
วิธีคิดง่ายๆ ก็คือ พยายามตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร? คุณสามารถน�ำโจทย์เหล่านีม้ าใช้ได้ทง้ั หมดหรือตอบเพียงบางข้อก็ได้แล้วถ่ายภาพ
เพื่อตอบโจทย์เหล่านั้น มันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมอง องค์ประกอบภาพ หรือเทคนิคสร้าง
สรรค์อนื่ ๆ ทีค่ ณ
ุ ควรจะประยุกต์มนั ให้เข้าด้วยกัน ซึง่ หากภาพผูค้ นของคุณมีเรือ่ งราวจริงๆ
มันก็จะท�ำให้ผู้ดูภาพไม่สนใจกับท้องฟ้าอันแสนเศร้าเบื้องหลังไปเลย
Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR • @300mm • F/7.1 • 1/320 sec • ISO 100
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ทัง้ เจ็ดวิธที ผี่ า่ นไปแล้วนัน้ เป็นตัวอย่างการคิดและเทคนิคในเบือ้ ง
ต้นซึง่ คุณสามารถน�ำไปเสริมเติมแต่งได้เอง หรือจะประยุกต์ผสมแต่ละ
วิธีเข้าด้วยกันก็ได้ ไม่มีกฏตายตัวส�ำหรับการแก้ไขสถานการณ์อันน่า
ท้อแท้สิ้นหวังให้กลับกลายมาเป็นโอกาสอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งบางอย่าง
ก็อาจะเป็นวิธีการที่คุณไม่เคยแม้แต่ที่จะใช้มันมาก่อนเลยก็เป็นได้ แต่
ในที่สุดมันอาจจะกลายเป็นอาวุธหลักของคุณไปเลยก็ได้เช่นกัน
หากเจอกับสภาพที่ไม่ดีแล้วคุณมัวแต่ท้อแท้สิ้นหวัง ก็เป็นเรื่อง
ยากที่จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ ขอแค่เพียงตัดสินใจที่จะ
รับมือกับสถานการณ์แล้วค่อยๆ หาวิธีคิดและทดลองท�ำดู เพียงเท่านี้ก็
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันมีแนวโน้มที่จะส�ำเร็จสูงมาก
...ใครๆ ก็อยากจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถ
เลือกหรือก�ำหนดได้เสมอไปนี่นะ

TIPS & TECHNIQUE
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สู่ประสบการณ์ใหม่แห่งการถ่ายภาพเซลฟี่

ที่สามารถ
แชร์ภาพโปรดของคุณกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวได้ทุกเวลา
“เซลฟี”่ คือเทรนด์ความฮิตทีช่ ว่ ยเผยแพร่ความเป็นคุณให้โลก
ได้รู้จัก ภาพถ่ายทั้งใบหน้าและไลฟ์สไตล์อันเก๋ไก๋ของคุณคือสิ่งจ�ำเป็น
ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณเองได้ กล้องถ่ายภาพจึงจ�ำเป็นต้อง
รับบทบาทอันส�ำคัญในการบันทึกภาพถ่ายอันน่าประทับใจของคุณเพือ่
เผยแพร่ออกไปให้โลกได้รับรู้
ZR3500 คือกล้องถ่ายภาพรุน่ ล่าสุดจาก Casio ซึง่ มีชอื่ เสียง
โด่งดังในความเป็นอันดับหนึง่ ของกล้องเซลฟีม่ าช้านาน รอบนีจ้ ะมี
อะไรที่น่าทึ่งให้เราได้ใช้งานกันบ้าง? ไปดูพร้อมกันเลย...
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Advanced high resolution imaging and anti-shake feature ensures
outstanding photo results

Make-up Plus provides even higher quality images to enhance the
expression of beauty

ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ อั น เป็ น หั ว ใจหลั ก
อย่าง EXILIM Engine HS เวอร์ชนั่
3, เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS
ขนาด 1/1.7 นิ้ว และชุดเลนส์ที่
พั ฒ นาขึ้ น มาใหม่ ซ่ึ ง เน้ น ในเรื่ อ ง
คุณภาพความคมชัดเป็นพิเศษ รวม
ไปถึ ง ระบบช่ ว ยลดอาการสั่ น ไหว
แบบ 5 แกน คุณสมบัติทั้งหมดนี้
จะท� ำ ให้ ภ าพถ่ า ยของคุ ณ สดใส
สวยงาม คมชัดในทุกรายละเอียด
แม้ ก ระทั่ ง การถ่ า ยภาพภายใต้
สภาวะที่ไม่ง่ายนัก เช่น ในสภาพแสงน้อย โดยที่
ระบบของกล้องจะท�ำการปรับตัง้ ค่าทีจ่ ำ� เป็นทัง้ หมด
ให้ คุ ณ โดยอั ต โนมั ติ ไม่ มี สิ่ ง ใดยุ ่ ง ยากส� ำ หรั บ
ภาพถ่ า ยที่ ค มชั ด สวยงามและเต็ ม ไปด้ ว ยราย
ละเอียดส�ำหรับคุณอีกต่อไป

พัฒนาการอีกขั้นของระบบปรับปรุง
คุณภาพของภาพถ่ายเพื่อถ่ายทอด
ลักษณะและสีผิวของคุณให้เนียนใส
มากยิง่ ขึน้ คุณสมบัตใิ หม่ทชี่ อื่ “Skin
Tone” จะช่วยให้คณ
ุ เลือกปรับตัง้ ค่า
ความสวยใสได้อย่างที่ต้องการ ร่วม
กับค�ำสัง่ พืน้ ฐาน “Smooth Skin” ซึง่
จะช่วยให้ลักษณะผิวของคุณดูดียิ่ง
ไปกว่าเดิม
• ถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่าง
สวยงาม แม้กระทั่งทรงผมอันมี
สไตล์ของคุณ

OFF
Skin Tone: 0
Smooth Skin: 0

ON
Skin Tone: Light +5
Smooth Skin: +8

Taking selfies is easy with the Tilt-type LCD & Front Shutter

ถ่ายภาพเซลฟี่ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อมี
ปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าตัวกล้อง ซึ่งจะ
ช่วยให้คุณทั้งมองเห็นภาพของตัวเอง
และกดถ่ า ยภาพได้ อ ย่ า งถนั ด มื อ
นอกจากนีย้ งั มีระบบสัง่ ถ่ายภาพโดยใช้
วิธีการโบกมือได้ด้วย

[ Tilt-type LCD ] leaves no room for error in taking selfies

จอภาพ LCD แบบปรับได้ถึง 180 องศา ช่วย
ให้คุณสะดวกในการตรวจสอบต�ำแหน่งใน
ภาพถ่ายได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่มีการผิดพลาด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างสรรค์มุมมอง
แปลกๆ อย่างเช่น มุมสูงจากอากาศ หรือมุม
ต�ำ่ ในระดับสายตาของสัตว์เลีย้ ง เป็นต้น ด้วย
ลักษณะเช่นนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ มีอสิ ระในการถ่าย
ภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังท�ำให้โอกาส
ในการเกิดข้อผิดพลาดของภาพน้อยลงด้วย
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[ Make-up BKT (Bracketing) ] Capture the Skin Tone that best suits
[ Make-up Plus ] Allows you to express your individuality

ด้วยความสามารถของเซนเซอร์รับภาพและชุดเลนส์ใหม่ที่เก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัด
สวยงาม ท�ำให้คุณสามารถเลือกปรับแต่งระดับของทั้งลักษณะและสีผิวได้อย่างที่ต้องการ
จากสว่างใสไปจนถึงสีแทน ร่วมกับค�ำสั่ง “Smooth Skin” ที่จะเนรมิตผิวของคุณให้เนียน
เรียบเด่นสะดุดตา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถก�ำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง

ON
Skin Tone: Light +5
Smooth Skin: +8

OFF
Skin Tone: 0
Smooth Skin: 0

บันทึกภาพในสีผิวสามเวอร์ชั่นของคุณด้วยการกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว เพื่อให้คุณได้เปรียบเทียบและเลือกภาพที่โดน
ใจมากที่สุดเพื่อน�ำไปใช้งาน ZR3500 จะท�ำการน�ำค่าที่คุณก�ำหนดปรับตั้งเอาไว้ก่อนหน้าเพื่อปรับปรุงภาพถ่ายออกมา
เป็นสามเวอร์ชั่นโดยอัตโนมัติให้คุณเลือกเพื่อความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับเปลี่ยนค่าแล้วถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

Tan +2

0 ( Off )

Light +2

[ Make-up Plus ] Allows you to express your individuality

[ Make-up Plus ] Allows you to express your individuality

ปรับระดับสีผิวจากสว่างและสีแทน

ปรับลักษณะผิวจากระดับเป็นธรรมชาติและเนียนใส

Tan +6

0 ( Off )

Light +6

0 ( Off )

+6 ( Standard )

+12 ( Max. )
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[ EXILIM Auto Transfer ] Auto send images to your smartphone at the
press of a shutter button

Taking selfies is easy with the Tilt-type LCD & Front Shutter

ไม่มีอะไรยุ่งยากส�ำหรับการแชร์ภาพถ่ายของคุณอีกต่อไป เพราะ
ZR3500 จะส่งภาพเข้าไปยังสมาร์ทโฟนของคุณในทันทีที่กด
ชัตเตอร์ โดยที่คุณไม่ต้องปรับตั้งค่าที่สมาร์ทโฟนแต่อย่างใด

With just a first time setup…

เพียงแค่การ “Pair” ในครั้งแรกเท่านั้นก็
สามารถใช้ระบบ Bluetooth ได้เลย

เพิม่ ความเก๋ไก๋ในการถ่ายภาพเซลฟีท่ งั้ ภาพเดีย่ ว ภาพคู่ หรือภาพกลุม่ โดยสัง่ ถ่าย
ภาพด้วยวิธกี ารโบกมือเพือ่ เริม่ นับถอยหลังส�ำหรับชัตเตอร์ วิธนี ยี้ งั สามารถเรียกดู
ภาพที่เพิ่งถ่ายไปโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับตัวกล้องแต่อย่างใด เปิดโอกาสให้คุณได้
สร้างสรรค์ภาพสวยอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดขาดตอน เก๋ไก๋ไม่ซ�้ำใคร

[ Quick Collage ] Express yourself by creating your own
unique collage of images

เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์
ด้ า นหน้ า ก็ จ ะส่ ง ภาพที่
ก� ำ ลั ง ดู อ ยู ่ ไ ปยั ง สมาร์ ท
โฟนได้อย่างง่ายดาย
[ Remote Capture from your Smartphone ]

รวบรวมภาพถ่ายอันหลากหลายของคุณให้เข้ามาเป็นชุดเดียวกันในภาพเดียวพร้อม
ประดับตกแต่งในสไตล์ทไี่ ม่เหมือนใคร เช่น ภาพชุดของสไตล์ทรงผมซึง่ ต่างกันของ
คุณ หรือสไตล์การแต่งหน้าที่คุณชื่นชอบ ฯลฯ จากนั้นก็น�ำภาพที่ได้นี้ส่งแชร์ใน
โลกออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณได้เลย

สัง่ ถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการแสดงภาพ
ก่อนที่จะสั่งถ่ายภาพ ช่วยให้ตรวจสอบมุมมองและปรับตั้งค่าต่างๆ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เลื อ กภาพเป็ น ชุ ด ได้
มากถึง 100 ภาพใน
การสั่งโอนส่งภายใน
ครั้งเดียว
[ Conveniently check images on your
smartphone or PC ]

สามารถเรียกดูภาพถ่ายทีอ่ ยูใ่ นการ์ดหน่วยความจ�ำของกล้อง
ผ่านโปรแกรม Web Browser ปกติในสมาร์ทโฟนหรือ PC
ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
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Exquisite backlit photos

เมื่อระบบของกล้องตรวจพบว่าเป็นการถ่ายภาพในสภาพย้อนแสง ระบบ
“Make-up Mode” จะท�ำการเพิ่มแสงสว่างให้ที่ใบหน้าและให้ลักษณะผิวที่
เนียนใส และ “Landscape Effect” จะเร่งสีสันของสภาพแวดล้อมทั้งในส่วน
พื้นและท้องฟ้าอันเป็นฉากหลังในภาพ

5-axis HS Anti Shake for reliable night scene and zoom
shooting performance

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวแบบเคลื่อนที่ 5 ทิศทางจะช่วยลดอาการภาพ
เบลอจากในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย
หรือภาพถ่ายช่วงกลางคืน ซึ่งสามารถชดเชยการสัน่ ไหวได้ทงั้ จาก ซ้าย-ขวา,
บน-ล่าง, ก้ม-เงย, แกว่งซ้าย-ขวา และ แกว่งบน-ล่าง

Vibrant night scenes

ระบบ Portrait with Night Scene จะท�ำการปรับปรุงภาพถ่ายเพื่อลดอาการ
ภาพสั่นไหวและลดสัญญาณรบกวน (Noise) ในภาพ “Make-up Mode” จะ
ท�ำการลดแสงสะท้อนบนผิวอันเกิดจากแสงแฟลชเพื่อท�ำให้ผิวหน้าดูเนียน
เรียบกระจ่างใส

Even moving subjects come out clearer

Even moving subjects come out clearer

สามารถเพิ่มโอกาสความคมชัดให้กับวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวได้โดยการเพิ่ม
ความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ

ถ่ายภาพ Close-up ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยการปรับก�ำลังแสง
แฟลชที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติ
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[ HDR ] High-contrast scenes look completely natural with HDR

[ Blurred Background ] Presents subjects in vibrant high profile

ภาพถ่ายห้าภาพด้วยค่าการเปิดรับแสงต่างกันจะถูกน�ำมารวมเป็นภาพเดียว
โดยดึงเอาข้อดีของแต่ละภาพมาใช้งาน ท�ำให้สามารถเก็บรายละเอียดของ
ภาพทั้งในส่วนมืดและสว่างได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยเทคโนโลยีประมวลผลความเร็วสูงภายในตัวกล้อง

บันทึกภาพแบบ “ชัดตื้น” ในลักษณะเดียวกับช่างภาพมืออาชีพ เพื่อท�ำให้
ฉากหลังหลุดออกจากระยะโฟกัส ส่งผลให้ตัวแบบโดดเด่นสวยงามมากกว่า
ภาพถ่ายปกติทั่วไป ซึ่งสามารถปรับตั้งได้ถึง 3 ระดับ

Normal shooting

[ All-In-Focus Macro ] Keeping subjects in focus from macro to infinity

ระบบการจัดการภาพอัตโนมัติ โดยการรวมระยะโฟกัสจากแต่ละภาพให้กลายมาเป็นภาพถ่ายที่
วัตถุทุกอย่างตั้งแต่ระยะใกล้ระดับมาโครไปจนถึงระยะไกลอยู่ในโฟกัสได้ทั้งหมด โดยกล้องจะ
ท�ำการถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างรวดเร็วพร้อมปรับระยะโฟกัสที่ต่างกันไปด้วย จากนั้นจึงน�ำภาพที่
ได้ทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว

• ในการถ่ายภาพแบบปกติจะมีเพียงระยะ
ใดระยะหนึ่ ง เท่ า นั้ น ที่ จ ะสามารถอยู ่ ใ น
โฟกัสได้ แต่ All-in-Focus Macro จะ
สามารถท�ำให้ทุกอย่างในภาพอยู่ในโฟกัส
ได้ทั้งหมด

Blurred Background

[ Multi Frame SR Zoom ] Even the facial expressions of faraway people are
clearly reproduced

เทคโนโลยี “Multi Frame SR Zoom” จะท�ำการเพิ่มความละเอียดของภาพขึ้นมาเป็นอีก
เท่าตัวจากระยะโฟกัสปกติของเลนส์เพื่อให้คุณซูมภาพได้มากขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพ
ของภาพ

25mm wide-angle lens

12x optical zoom

24x Multi Frame SR Zoom
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[ HDR Art ] Create dramatic art images with your camera
[ Art Shot ] Capture distinctive photos with ease

สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ดูแปลกตาไม่ซ�้ำใครด้วยระบบ Art Shot
โดยที่คุณสามารถดูผลเปลี่ยนแปลงจากบนหน้าจอได้ก่อนลงมือ
ถ่ายภาพจริง
Toy Camera

Crystal Ball

Sparkling Shot

เปลีย่ นภาพถ่ายปกติให้กลายเป็น
ดั่ ง ภาพจากงานศิ ล ปะ ด้ ว ย
คุณสมบัติ HDR (High Dynamic
Range) ทีจ่ ะช่วยเผยรายละเอียด
ทั้งในส่วนมืดและสว่างด้วยการ
ปรั บ แต่ ง ภาพระบบพิ เ ศษ คุ ณ
สามารถบันทึกภาพ HDR แยก
ออกมาจากภาพต้นฉบับได้ด้วย

Soft Focus

[ Time Lapse ] View an action of an extended period in a short time
to enjoy yet another form of expression

Miniature

Light Tone

Pop

Fisheye

Sepia

Monochrome

บันทึกภาพความเปลีย่ นแปลงอันน่าตืน่ ตา
อย่างต่อเนือ่ ง จากนัน้ ZR3500 จะท�ำการ
รวมภาพทั้ ง หมดแล้ ว สร้ า งเป็ น ภาพ
เคลื่ อ นไหวขึ้ น มาใหม่ ซึ่ ง จะกลายเป็ น
ภาพยนตร์เร่งเวลาอันน่าตื่นเต้นด้วยตัว
คุณเอง เช่น การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของท้องฟ้าหรือความคึกคักมีชวี ติ ชีวาของ
ตัวเมือง เป็นต้น
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[ Art Shot Bracketing ] Lets you encounter the unexpected in one shot

บันทึกภาพเป็น Art Shot 5 เวอร์ชั่นภายในการกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว กล้องจะ
ท�ำการปรับแต่งภาพเพิ่มขึ้นมาอีกห้าภาพแล้วบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจ�ำเพื่อให้คุณเลือกใช้
งาน เป็นระบบที่ช่วยประหยัดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลับมาท�ำภาพซ�้ำอีกหลายครั้ง

[ HS Night Shot ] Shoot surprisingly bright photos
in extremely low light

ด้วยคุณสมบัติทางด้านความเร็วของ ZR3500 จะท�ำให้การรวมภาพถ่ายหลายภาพเข้าด้วย
กันจากต่างค่าการเปิดรับแสงเป็นไปได้ โดยเฉพาะกับการรับมือกับภาพถ่ายในสภาพแสงน้อย
เพื่อหลีกเลี่ยงอาการภาพเบลอจากความสั่นไหวหรือมีสัญญาณรบกวน (Noise) ช่วยให้คุณ
ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

[ Magnifying Glass ] Lets you zoom in to capture even closer images of small subjects

หลังจากที่ซูมระยะเลนส์จนถึงระยะใกล้สุดแล้ว คุณยัง
สามารถใช้คุณสมบัติ Super-resolution zoom และระบบ
Digital zoom ได้อีก เพื่อเจาะลึกรายละเอียดของสิ่งเล็กๆ
เพื่อความน่าตื่นตาได้มากยิ่งขึ้น

[ Slide Panorama ] Merges burst-shooting images to produce magnificent
360-degree panoramic photos

เป็นเจ้าของภาพพานอรามา 360 องศาได้อย่างง่ายดายเพียงการถ่ายภาพต่อเนือ่ งแล้วหมุน
รอบตัว จากนั้นระบบของกล้องจะท�ำการต่อภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว

[ Wide Shot ] Powerfully impressive realism captured in a single
image.

โดยวิธีการถ่ายภาพต่อเนื่องและ
ขยับมุมไปพร้อมกัน ระบบของ
กล้องจะสามารถน�ำภาพทีไ่ ด้มาต่อ
เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่มี
มุมมองกว้างขึ้นได้ เทียบเท่ากับ
ระยะ 19mm และ 15mm ของ
กล้อง SLR
19

NEW PRODUCT

[ Max. 30 fps High-speed Continuous Shutter ] Captures the moment you want to shoot

High-speed Movie up to 1000 frames per second

กล้องถ่ายภาพในตระกูล Exilim มีความเร็วในการถ่าย
ภาพต่อเนื่องได้ถึง 30 ภาพต่อวินาทีที่ความละเอียด
16MP ซึ่งเร็วมากพอที่จะเก็บทุกจังหวะอันน่าประทับใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ภาพวีดีโอความเร็วสูงสามารถใช้ประโยชน์
ได้ดีในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งเป็นการ
บันทึกที่เกินกว่าสายตาปกติจะมองเห็นได้
ซึ่งคุณสามารถใช้ ZR3500 ในการบันทึก
ภาพวีดีโอชนิดนี้ได้ด้วย
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของกล้อง

Continuous Shutter with Auto Focus (AF-CS)

ระบบจับโฟกัสต่อเนือ่ งสามารถช่วยจับโฟกัสของ
วัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวได้แม้อยู่ในโหมดการถ่าย
ภาพแบบ High Speed ต่อเนื่อง

Prerecord Continuous Shutter

เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางแล้วส่องกล้องไปยังวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวเพื่อเปิด
การท�ำงานแบบถ่ายภาพต่อเนือ่ งความเร็วสูง ซึง่ คุณจะไม่มวี นั พลาดจังหวะทีด่ ที สี่ ดุ
ได้เลย

Manual shooting and Raw image shooting mode for the
enjoyment of photos taken just the way you like

ZR3500 มี ร ะบบถ่ า ยภาพแบบกึ่ ง
อัตโนมัติและแบบ Manual ให้ใช้งาน
หลากหลายแบบ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถบันทึกภาพแบบ RAW ได้เมือ่
ใช้การบันทึกภาพแบบ Optical Zoom
(ของเลนส์) ตามปกติ (ไม่สามารถ
บันทึกเป็น RAW ได้หากใช้ Single
SR Zoom และ Digital Zoom)
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คุณคงจะรูส้ กึ ว่าทีผ่ า่ นตามานัน้ ดูจะเป็นความสามารถอัน
มหาศาลมากมายของกล้องเซลฟีร่ นุ่ ล่าสุดนี้ แต่ตอ้ งขอบอกว่านี่
ยังไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดที่มี ยังคงมีสมรรถนะอีกมากมายที่เรา
ยังไม่สามารถน�ำมาเสนอต่อกันได้หมด ซึง่ จะมีขอ้ มูลโดยครบถ้วน
ของกล้องรุ่นนี้อยู่บนเว็บไซต์ของ Casio ซึ่งต้องยืนยันอีกรอบว่า
เป็นความสามารถที่เยอะมาก ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ผ่านการคิดจาก
วิศวกรของ Casio ที่ต้องการจะมอบประสบการณ์ของการถ่าย
ภาพแบบใหม่ๆ ทีใ่ ช้งานง่ายและเพือ่ ให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรือ่ งราว
อันสับสนยุ่งยากส�ำหรับคุณอีกต่อไป
ทั้งใช้ง่ายและได้ผลงานสะดุดตาจนได้รับสมญานามว่า
“กล้องฟรุ๊งฟริ๊ง” อันลือลั่นไปทั่ว แล้วรุ่นใหม่ล่าสุดอันแสนจะ
เก๋ไก๋อย่างนี้จะไม่น่าสนใจได้อย่างไร?

On-Line
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เมือ่ ฤดูรอ้ นมาถึง ก็ดรู าวกับว่าเสียงเพรียกแห่งท้อง

ทะเลจะดังระเบ็งเซ็งแซ่ท้าทายให้เราไปเยี่ยมเยือน ซึ่งก็ดู
เหมือนว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเมื่อถึง
หน้าร้อนทีไรผู้คนมากมายก็ดาษดื่นไปทั่วทุกหัวหาด
กิจกรรมหลากหลายเพือ่ คลายร้อนก็จะเริม่ ต้นขึน้ บน
เสียงแห่งความสนุกสนานเบิกบานใจเหล่านั้น

จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีการถ่ายภาพใน
สถานที่ประมาณนี้? แน่นอนว่าใครที่มีกล้องก็ย่อมจะ
ต้องพกพาไปเก็บบันทึกความประทับใจกลับมากันทั้งนั้น
ถึงแม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนความเสี่ยงต่อความเสียหายโดยที่รู้
เท่าไม่ถึงการก็ตามที
เว้นแต่กับกล้องและเลนส์ที่คุณก�ำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ เพราะหาดทราย
แห่งชายทะเลไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะท�ำอะไรมันได้เลย...ลองมาดูผลงานกันดีกว่า
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@35mm • F/13 • 1 sec • ISO 100
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Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
@300mm • F/5.8 • 1/500 sec • ISO 100
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@16mm • F/6.3 • 1/1250 sec • ISO 400

เพราะเหตุใดทะเลและหาดทรายจึงกลายเป็นเขตแดนที่

• จุดขาวๆ เหล่านี้คือผลึก
เกลือซึง่ เกิดจากการระเหย
ตัวไปของน�้ำทะเลที่ซัดขึ้น
มาบนโขดหิ น ดั ง นั้ น จึ ง
กล่าวได้ว่าริมทะเลนั้นมีไอ
เกลืออยู่เต็มไปหมด

อันตรายส�ำหรับกล้องถ่ายภาพ? นั่นก็เพราะในพื้นที่อันสนุกสนาน
ลักษณะนี้มักจะเต็มไปด้วย...
• ละอองน�้ำ
• ความชื้น
• ฝุ่นละออง
• ไอเกลือ
สาเหตุหลักๆ เหล่านี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้แสดงผลให้เห็นชัดเจนใน
ทันทีหากมีการใช้งานกันอย่างระมัดระวัง แต่มันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่
เข้าไปสะสมอยู่ภายในและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมด ซึ่งบางครั้ง
เราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าเพียงแค่เรื่องเล็กๆ อันไม่แสดงอาการให้เห็นใน

ทันที ก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาให้ผลในอนาคตได้อย่างร้ายแรง ใน
กรณีที่หนักหนาก็คือจะท�ำให้ต้องเสียกล้องและอุปกรณ์นั้นไปเลยทีเดียว
อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพโดยเฉพาะในรุน่ มาตรฐานส�ำหรับการเริม่ ต้นนัน้
ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ ให้รองรับกับสถานการณ์ทสี่ มุ่ เสีย่ งเช่นนี้ ดังนัน้ เพียง
แค่ความชืน้ ทีส่ ามารถเล็ดลอดเข้าสูภ่ ายในได้เพียงเล็กน้อยก็เสีย่ งทีจ่ ะสามารถ
สร้างความเสียหายให้กบั อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์อย่างกล้องถ่ายภาพได้ ยิง่ “ไอ
เกลือ” ของริมทะเลแล้วเป็นไม่ต้องพูดถึง หากมันสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้
โดยที่เราไม่ทันได้รู้สึกตัว ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับระบบวงจร
ไฟฟ้าภายในเท่านั้น แต่ยังสามารถออกฤทธิ์กัดกร่อนได้อย่างรุนแรง ชนิดที่
ว่าในบางกรณีก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้เลย
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นอกจากในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพที่ไว้
วางใจได้แล้ว กล้อง DSLR จาก PENTAX นั้นเป็นที่ขึ้น
ชื่อลือชาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความ “อึด ทน แกร่ง”
ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างบ้านเราที่
สภาพอากาศช่างไม่แน่ไม่นอนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
เรือ่ งของความชืน้ และสายฝนแล้วละก็ DSLR ของ PENTAX
ไม่เคยหวั่นเลยแม้แต่น้อย ยิ่งถ้าจับคู่กับเลนส์ WR แล้วละ
ก็ถึงไหนถึงกันเลยทีเดียว
แน่นอนว่าประสิทธิภาพชั้นยอดเหล่านั้นก็ย่อมจะ
ถ่ายทอดมาถึงกล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุดในระดับเริ่มต้น
อย่าง “K-S2” ด้วย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในกล้องรุ่นเล็กแบบนี้ก็
จะมีคุณสมบัติในการลุยตามหลังรุ่นใหญ่ได้สบาย นั่นก็
เพราะ K-S2 มีระบบการ “ซีล” ยางตามช่องและรอยต่อ
ต่างๆ รอบตัวกล้องนับร้อยจุดเพื่อป้องกันสิ่งแปลก
ปลอมอย่าง ละอองน�้ำ ความชื้น ฝุ่นผง
เล็ดลอดเข้าสู่ภายใน ซึ่งจะว่า
ไปแล้วกล้อง DSLR จาก
PENTAX ทุกรุ่นสามารถ
ถ่ายภาพกลางสายฝนได้
ส บ า ย ดั ง นั้ น เ ร า จึ ง
สามารถบอกได้เลยว่าส�ำหรับสภาพแวดล้อมอันล่อแหลม
อย่างชายทะเลซึง่ เต็มไปด้วยฝุน่ ผงและละอองน�ำ้ รวมไปถึง
ไอเกลือนั้นไม่สามารถท�ำอะไรกล้องเล็กรุ่นนี้ได้แน่ๆ
เพราะฉะนัน้ คุณจึงถ่ายภาพชนิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
เต็มทีโ่ ดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดทีต่ อ้ งห่วงกังวลมากนัก มีไอเดียใน
การบั น ทึ ก ภาพจากริ ม ทะเลเช่ น ไรก็ ส ามารถท� ำ ได้ เ ลย
ยกเว้นเพียงอย่าได้ท�ำตกลงไปในทะเล เพราะนั่นต้องเป็น
เรื่องของกล้องใต้น�้ำเสียแล้ว

Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
@300mm • F/6.3 • 1/250 sec • ISO 400
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Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
@300mm • F/6.3 • 1/1250 sec • ISO 400
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Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
@300mm • F/8 • 1/100 sec • ISO 800
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@70mm • F/18 • 1/15 sec • ISO 100
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แล้วในแง่ประสิทธิภาพของการบันทึกภาพล่ะ? เพราะ
K-S2 เป็นกล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพรุ่นใหม่และหน่วย
ประมวลผลใหม่ล่าสุด ผลงานในการสร้างภาพถ่ายนั้นต้อง
ถือว่าไม่ธรรมดา ภาพที่ได้ดูสดใสสวยงาม นอกจากนี้ยังมี
ระบบประมวลผลเพื่อช่วยในการสร้างภาพอันน่าสนใจเพิ่ม
เติมเข้ามาด้วย นั่นก็คือ “Clarity Enhancement” และ
“HDR Capture”
Clarity Enhancement นัน้ เป็นระบบใหม่ทชี่ ว่ ยเพิม่
ความเข้มและจัดจ้านให้กับทั้งในส่วนมืดและสว่างเพื่อช่วย
ให้ภาพดูมมี ติ มิ ากขึน้ ดูคมชัดยิง่ ขึน้ กว่าปกติ ใช้งานได้ดเี ป็น
พิเศษในภาพที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก
ส่วน “HDR Capture” นั้นจะเป็นการช่วยเก็บราย
ละเอียดทั้งในส่วนมืดและสว่างโดยการบันทึกภาพจากค่า
การเปิดรับแสงทีต่ า่ งกันอย่างรวดเร็ว จากนัน้ จึงน�ำภาพทีไ่ ด้
เข้ า มารวมเป็ น ภาพเดี ย วกั น ซึ่ ง ช่ ว ยได้ ม ากส� ำ หรั บ ใน
สถานการณ์ที่สภาพแสงมีความเปรียบต่างสูง ป้องกันไม่ให้
ภาพส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดโอเวอร์หรืออันเดอร์

Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@40mm • F/6.3 • 1/1250 sec • ISO 400 • HDR Level 2

HDR “Off ”

HDR “Level 1”

Clarity Enhancement “Off ”

Clarity Enhancement “On”

HDR “level 2”
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@26mm • F/22 • 0.5 sec • ISO 100
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Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@40mm • F/8 • 10 sec • ISO 100
• Clarity Enhancement On
• Digital Filter : Bold Monochrome
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Digital
Filter
เช่นเดียวกับกล้อง PENTAX ในรุ่นอื่นๆ ส�ำหรับ
คุณสมบัติ “Digital Filter” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่ง
คุณสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งภาพหรือ
ปรับปรุงลักษณะสีได้หลากหลายรูปแบบ ซึง่ ในแต่ละรูปแบบ
นั้นคุณก็ยังสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ตามความต้องการได้
อีกด้วย
K-S2 สามารถแปลงข้อมูลภาพจาก RAW ไปเป็น
JPEG ได้จากในตัวกล้อง ดังนัน้ คุณจึงไม่ตอ้ งกังวลว่าจะส่ง
ต่อภาพเพื่อไปใช้งานไม่ได้ในทันที ภาพที่ได้รับการแปลง
หรือตกแต่งแล้วสามารถส่งผ่านระบบ Wi-Fi หรือ NFC
ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานต่างๆ ต่อได้ทันทีเช่นกัน ซึ่งนี่
คือคุณสมบัติที่ K-S2 มีมาให้อย่างครบถ้วน

“Toy Camera”

“Fish-eye”

“Water Color”

“Monochrome”
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• เซนเซอร์รบั ภาพและหน่วยประมวลผลรุน่ ใหม่ลา่ สุดให้ผล
งานในช่วง ISO สูง และ Long Exposure ในเรื่องของ
สัญญาณรบกวน (Noise) ได้ดอี ย่างน่าทึง่ นับว่ามีสญ
ั ญาณ
รบกวนอยู่ในระดับต�่ำมากเลยทีเดียว
Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@16mm • F/3.5 • 25 sec • ISO 1600
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• มิติทางสีสันและแสงสว่างสามารถท�ำออกมาได้ดีมากจนไม่
อยากจะเชื่อว่าเป็นเพียงกล้องรุ่นเล็กของค่ายเท่านั้น นอกจาก
นี้ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “SR” ที่อยู่ในตัวกล้องก็สามารถ
ท�ำผลงานได้ดีเยี่ยมแม้จะใช้มือเปล่าที่ระยะ 300mm
Pentax K-S2 • HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
@300mm • F/8 • 1/200 sec • ISO 100
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ถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสภาวะอากาศอันน่าหวาดหวั่น
ส�ำหรับความเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างกล้องถ่ายภาพ
แต่ภาพถ่ายทั้งหมดนี้คือสิ่งยืนยันว่า “K-S2” ไม่ได้หวั่นเกรงต่อ
การบันทึกภาพแต่อย่างใด เพราะอย่างทีเ่ ราทราบกันแล้วว่าระบบ
ป้องกันรอบตัวที่มีมานั้นคือสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ K-S2 สามารถตอบ
สนองมุมมองสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างอิสระเพราะไม่ตอ้ งพะวง
อยูก่ บั ความหวัน่ เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึน้ กับตัวกล้องอันเนือ่ งมา

THE

จากสภาวะริมทะเลทีด่ นู า่ วิตก ดังนั้นถึงแม้วา่ คุณจะไม่ใช่ขาลุย
ในสภาวะสมบุกสมบันแต่มันก็คือการยืนยันว่า “แกร่ง” ตั้งแต่
เกิดโดยที่ไม่ต้องกังวลต่อการใช้งานหรือดูแลรักษามากนัก แม้
กระทั่งในวันสบายๆ แบบทั่วไป
นี่คือกล้องที่ให้คุณได้มากกว่ากล้องในระดับเดียวกัน
อื่นๆ ข้อนี้เรายืนยันด้วยความมั่นใจ 100%!

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า จ.ระยอง
Pentax K-S2 • HD Pentax DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
@16mm • F/6.3 • 1/1250 sec • ISO 400
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PENTAX K-50 • SMC Pentax-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR • @135mm • F/5.6 • 1/320 sec. • ISO 100

วัฒนธรรมแห่งความชุ่มฉ�่ำก�ำลังจะมาถึงแล้ว อะไรจะดีไปกว่ากล้อง DSLR จาก PENTAX สักตัวเพื่อ
เก็บภาพบรรยากาศแห่งกระเซ็นน�้ำเหล่านี้ได้อย่างไม่ต้องกังวล? กล้องรุ่นพี่ทั้งสามรุ่นคือ K-3, K-30 และ
K-50 ได้ยืนยันถึงคุณสมบัตินี้กันมาแล้วว่าท�ำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม!
...อยากรู้ว่าจะแน่สักแค่ไหน? ลองโหลดมาดูกันได้จาก EEP Time ทั้งสามฉบับด้านบนนี้เลย!
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 7 : RAW vs. JPEG

หลายท่านอาจจะสงสัย

ว่าถ้าพูดถึงไฟล์สองประเภทนี้มันก็
ควรจะเป็นเรื่องของ Input มากกว่าที่จะเป็น Output ซึ่งน่าจะไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ของบทความนี้
อันที่จริงแล้ว Output ก็คือผลที่ต่อเนื่องมาจาก Input นั่นเอง ซึ่ง
Input ที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะให้ Output ที่ดีได้มากกว่าด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การท�ำความเข้าใจกับไฟล์ที่ได้จากกล้องถ่ายภาพทั้งสองชนิดนี้จึงส่งผล
ดีต่อเรื่องของ Output อย่างแน่นอน
หลายท่านยังคงไม่แน่ใจมากนักกับความแตกต่างกันของไฟล์ทั้ง
สองประเภทนี้ว่ามีเอาไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่? และถ้าหากจะใช้
งานนัน้ ควรจะเป็นในลักษณะเช่นไร และเราควรจะต้องเลือกใช้ไฟล์แบบ
ไหน และสุดท้ายก็คือ ทั้งสองแบบนี้ อะไรกันแน่ที่ดีกว่า?
ข้อสงสัยอันหลากหลายระหว่าง RAW และ JPEG ก�ำลังจะได้
รับการตอบในบทความของเราต่อไปนี้...
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ถ้าหากเราสังเกตดูจะพบว่า กล้องถ่ายภาพหลากหลายชนิดจะมี
ประเภทของไฟล์ทงั้ สองให้เลือกใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่กล้องใน
ระดับ DSLR ขึ้นไปนั้นก็เหมือนจะเป็นภาคบังคับที่จะต้องมี “RAW” ให้
เป็นทางเลือกเสมอ

• RAW คืออะไร?
หากแปลตรงตัว RAW จะแปลว่า “ดิบ” ซึ่งจะหมายถึงวัตถุดิบที่
จะน�ำมาใช้ปรุงเป็นสิ่งอื่นๆ ในขั้นตอนต่อไป เช่น ผักสด เนื้อสด เหล่า
นี้ก็จัดเป็น RAW ส�ำหรับการปรุงอาหารในขั้นตอนต่อไป
ในทางข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายระบบดิจิตอล RAW ก็จะหมายถึง ไฟล์
ข้อมูลดิบอันได้จากระบบของเซนเซอร์รับภาพโดยไม่ผ่านการปรับแต่ง
หรือบีบอัดข้อมูลใดๆ โดยระบบของกล้อง (หากจะมีก็น้อยมาก) ซึ่งจะ
ถูกบันทึกลงมาโดยตรง ดังนัน้ มันจึงจัดว่าเป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับน�ำไปใช้งาน
ในขั้นตอนต่อไป
ต่างจากไฟล์ภาพชนิด JPEG ที่จะมีการตกแต่งข้อมูลโดยระบบ
ของกล้อง (ซึ่งอาจจะมาจากการก�ำหนดโดยคุณเอง) ให้สีสัน ความคม
ชัด และอื่นๆ ดูสนใสชัดเจนมากขึ้น และประเด็นส�ำคัญก็คือ ระบบของ
กล้องจะท�ำการ “บีบอัด” ข้อมูลเพื่อให้มีขนาดไฟล์ข้อมูลที่เล็กลง
เราจะเห็นได้วา่ ไฟล์ RAW นัน้ เมือ่ ดูโดยผิวเผินแล้วจะมีความคม
ชัดหรือสีสนั ทีไ่ ม่โดดเด่นสะดุดตาเท่ากับไฟล์ภาพแบบ JPEG อีกทัง้ ขนาด
ของไฟล์ภาพก็จะใช้พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลมากกว่าแบบ JPEG ซึ่งที่
เห็นได้ชัดก็คือ เมื่อเลือกให้กล้องบันทึกภาพแบบ RAW เราจะถ่ายภาพ
ได้จ�ำนวนน้อยลงกว่าที่จะเลือกแบบ JPEG อย่างเห็นได้ชัด

• ใช้ RAW ไปท�ำไม?
จากเหตุผลค�ำอธิบายทีผ่ า่ นมานัน้ ดูเหมือนว่า RAW จะไม่มเี หตุผล
ข้อดีในด้านใดที่เหนือกว่าไฟล์ชนิด JPEG เลย (ดูเหมือนว่าจะด้อยกว่า
เสียด้วย) แล้วเราจะถ่ายภาพเป็นแบบ RAW ไปเพื่ออะไรกัน?
ค�ำตอบก็คือ เพราะ RAW เป็นลักษณะข้อมูล “ดิบ” ที่สามารถ
น�ำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายมากมาย ไม่วา่ จะเป็นไปเพือ่ การตกแต่ง
ภาพหรือใช้งานในลักษณะความละเอียดสูง (เช่น การน�ำภาพไปพิมพ์
เป็นขนาดใหญ่) นั่นก็เพราะ RAW มีความสมบูรณ์ในแง่ของข้อมูล
ต้นฉบับอยู่มาก ไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพถ่ายไปจากการบีบอัด
ข้อมูลเหมือน JPEG และสามารถน�ำต้นฉบับนีไ้ ปเปิดใช้งานซ�ำ้ ได้ทกุ ครัง้
โดยที่ไม่เสียรายละเอียดของไฟล์ภาพไปแม้แต่ครั้งเดียว
ต่างจาก JPEG ที่ผ่านการบีบอัดข้อมูลมาแล้ว รายละเอียดต่างๆ
จะถูกท�ำให้หายไปเพือ่ ให้ขอ้ มูลมีขนาดเล็กลง หรือใช้วธิ กี ารแทนทีข่ อ้ มูล
แต่ละจุดสี (Pixel) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วยข้อมูลตัวแทนเพียงหนึ่ง
เดียว ดังนัน้ นีจ่ งึ เป็นเหตุผลหลักทีท่ ำ� ให้ไฟล์ภาพถ่ายชนิด JPEG ให้ราย
ละเอียดของภาพไม่เท่ากับชนิด RAW
และทุกครั้งที่มีการเปิด JPEG ขึ้นมาแล้วท�ำการตกแต่งภาพหรือ
Save ก็จะมีการบีบอัดข้อมูลซ�ำ้ เข้าไปอีก ซึง่ ก็จะเป็นการลดรายละเอียด
ภาพลงเรื่อยๆ ด้วยนั่นเอง
ดังนัน้ ในแง่ของคุณภาพแล้ว RAW จะมีความได้เปรียบมากกว่า
ไฟล์ภาพชนิด JPEG หลายเท่าตัว

• ภาพเปรียบเทียบระหว่าง RAW (บน) และ JPEG (ล่าง) จะเห็นว่าหาก
มองโดยผิวเผินแล้ว JPEG จะดูดีและคมชัดกว่า (เพราะผ่านการปรับแต่ง
ด้วยกล้องแล้ว) แต่ถ้าในแง่ของรายละเอียดแล้ว RAW จะยังคงมีให้เห็นอยู่
มากกว่า ซึ่งจะให้ความยืดหยุ่นต่อการตกแต่งภาพมากกว่าด้วย
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• ใช้ JPEG ไปท�ำไม?
ดังนั้นจากข้อดีของ RAW ที่เราได้ทราบกันไปแล้ว อย่างนั้นจะใช้
JPEG ไปท�ำไม ในเมื่อมันมีคุณภาพที่ด้อยกว่า?
ข้อดีของ JPEG ทีเ่ ห็นง่ายๆ ก็คอื มันมีขนาดเล็กกว่ามาก สะดวก
ต่อการส่งผ่านข้อมูล โดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมี
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ระยะเวลาที่สั้นกว่าในการส่งข้อมูลที่เล็กกว่า
ก็จะอ�ำนวยประโยชน์ให้อย่างมหาศาล
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ JPEG ก็คือ มันเป็นลักษณะไฟล์ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ (รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน) มีความคุ้นเคย
และสามารถสื่อสารต่อกันได้มาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นไฟล์ภาพชนิด
JPEG จึงสามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากกว่า เพราะไม่
ว่าในอุปกรณ์ชนิดใดหรือซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ก็สามารถเปิดข้อมูลไฟล์
ภาพชนิด JPEG ขึ้นมาใช้งานได้แทบทั้งสิ้น
ต่างจาก RAW ที่จ�ำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเท่านั้นจึงจะ
สามารถเปิดขึ้นมาดูได้ หากคุณส่งไฟล์ RAW ไปยังปลายทางที่ไม่มี
ซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาได้ ไฟล์ RAW นั้นก็แทบจะไร้
ประโยชน์ เพราะไม่สามารถน�ำไปใช้งานได้นั่นเอง

RAW แต่หากต้องการความสะดวกรวดเร็วในแง่ของการน�ำไปใช้งาน ก็ต้อง
ใช้ไฟล์แบบ JPEG ซึ่งรับประกันได้ว่าปลายทางของคุณจะสามารถเปิดขึ้นมา
ใช้งานได้แน่นอน

• วิธีการท�ำงาน
คุณสามารถเปิดไฟล์ RAW ขึน้ มาท�ำงานแล้วสัง่ บันทึกแยกออกมาเป็น
ชนิด JPEG โดยให้คณ
ุ ภาพสูงสุดได้ดว้ ยโปรแกรมตกแต่งภาพชนิดต่างๆ เพือ่
น�ำไปใช้งานได้ในภายหลัง แต่คณ
ุ ไม่สามารถเปิดไฟล์ JPEG ขึน้ มาแล้วบันทึก
แยกให้กลับมาเป็นแบบ RAW ไฟล์ที่คุณภาพสูงสุดของกล้องได้
ดังนัน้ ในระดับมืออาชีพจึงมักจะบันทึกภาพเป็นชนิด RAW แล้วท�ำการ
บันทึกแยกออกมาเป็น JPEG (หรืออื่นๆ) เพื่อน�ำไปใช้งานต่อ แต่หากว่าคุณ
ใช้งานในระดับทั่วไปที่ไม่ได้จริงจังในเรื่องของคุณภาพมากนักก็สามารถใช้
แบบ JPEG ได้ ซึ่งในการใช้งานทั่วไปก็อาจจะแยกคุณภาพความแตกต่าง
ระหว่าง RAW และ JPEG ไม่ได้ เช่น การอัดภาพลงกระดาษขนาดเล็ก
เป็นต้น

• สรุป
RAW นั้นเป็นเหมือนวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการปรุงอาหารใดๆ ซึ่ง
คุณสามารถน�ำไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เพียงแต่จะไม่ค่อย
สะดวกพร้อมทานเพราะจะต้องผ่านขัน้ ตอนการปรุงเสียก่อน แต่กม็ แี นว
โน้มว่าจะได้อาหารรสชาติดีกว่าอันเนื่องมาจากวัตถุดิบสดใหม่มากกว่า
(ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ปรุงด้วย)
JPEG นั้นเปรียบเหมือนอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมทานได้ทันที จึงมี
ความสะดวกในการใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างยิง่ แต่คณ
ุ ไม่สามารถเปลีย่ น
อาหารที่ผ่านการปรุงแล้วมาเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่ได้ นอกจากจะ
ดัดแปลงไปเป็นอาหารอย่างอื่น ซึ่งไม่สามารถท�ำได้หลากหลายมากนัก

ดังนัน้ ในแง่ของความสะดวกแล้ว JPEG จะได้เปรียบไฟล์ภาพชนิด
RAW อย่างชัดเจนเช่นกัน

ดังนั้น RAW และ JPEG จึงไม่มีชนิดใดดีกว่ากัน มันเป็นไปตาม
แต่ละวัตถุประสงค์มากกว่าว่าแบบใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของผู้ผลิต หรือผู้ถ่ายภาพอย่างคุณนั่นเอง

• จะเลือกใช้อย่างไร?
เป็นไปตามเหตุผลดังทีเ่ รียนรูก้ นั ไปแล้ว หากคุณต้องการไฟล์ภาพ
ต้นฉบับที่มีความสมบูรณ์แบบสูงสุด ก็ต้องเลือกบันทึกภาพเป็นแบบ

• “SilkyPix” ซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดไฟล์ RAW ซึ่งมีน�ำเสนอ
มาพร้อมกับเลนส์ TAMRON และกล้อง PENTAX

• ตัวอย่างซอฟต์แวร์ของ Adobe® ทีช่ อื่ “Camera RAW Plug-in” ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์
ที่ใช้ในการเปิดไฟล์ชนิด RAW ขึ้นมาในโปรแกรม Photoshop®

นี่คือข้อแตกต่างโดยภาพรวมของ RAW และ JPEG หากคุณ
สนใจในรายละเอียดเชิงลึกก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับเรื่องนี้
ได้ต่อไป แต่ถ้าส�ำหรับความเข้าใจในการเลือกใช้งานเบื้องต้นแล้ว
ข้อมูลทีค่ ณ
ุ ได้อา่ นมาทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ ก็เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่าง
ยิ่งแล้ว
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ภาพถ่ายดวงดาวด้วย DSLR ก�ำลังเป็นที่นิยม

ซึ่งก็
เป็นรูปแบบการถ่ายภาพทีต่ อ้ งอาศัยความรูค้ วามเข้าใจในการควบคุม
กล้องอยู่สักหน่อยจึงจะสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ และอีกส่วนหนึ่งก็ต้อง
อาศัยความสามารถของอุปกรณ์ดว้ ยจึงจะได้ภาพถ่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ซึง่
ก็มีให้เลือกหลากหลายไปตามความถนัด และก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่
เพียงแค่กล้องและเลนส์เท่านั้น
PENTAX ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีชิ้นหนึ่งส�ำหรับเรื่องนี้
โดยตรง ซึง่ เป็นวิธกี ารคิดอันน่าทึง่ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการใช้
ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของเซนเซอร์รับภาพอันมีติดตั้งอยู่ใน
กล้อง PENTAX DSLR อยู่แล้วนั่นเอง...
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งานดาราศาสตร์เป็นอย่างยิง่ เพราะต้องการบันทึกต�ำแหน่งของ
ดวงดาวบนท้องฟ้าตามที่ปรากฏเป็นจริง ซึ่งหากไม่มีการ
เคลือ่ นกล้องตามทิศทางการเคลือ่ นไหวทีถ่ กู ต้องก็จะได้ภาพที่
ดวงดาวไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ ซึ่งใช้งานไม่ได้นั่นเอง

เราคงจะเคยได้เห็นภาพถ่ายดวงดาวในลักษณะต่างๆ
กันหลากหลายรูปแบบมาแล้วบ้าง ซึ่งหลักๆ แล้วก็จะมีอยู่
สองแบบ นั่นก็คือแบบที่บันทึกการเคลื่อนไหวแสดงเส้น
ทางการเคลือ่ นทีข่ องดวงดาว ซึง่ จะใช้วธิ กี ารเปิดรับแสงนาน
หรือถ่ายภาพต่อเนื่องหลายภาพแล้วน�ำมาซ้อนเข้าด้วยกัน
โดยที่กล้องจะตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องชนิดอยู่กับที่
ส่วนแบบที่สองนั้นจะเป็นภาพถ่ายประเภทดาราศาสตร์
ซึง่ ดาวจะหยุดนิง่ อยูก่ บั ทีเ่ ช่นเดียวกับทีส่ ายตาปกติมองเห็นตาม
ธรรมชาติ การบันทึกภาพแบบนี้ต้องใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงอยู่
สักหน่อยเพราะต้องเพิ่มค่าความไวแสง (ISO) ไปที่ระดับสูง
ซึ่งก็จะมีสัญญาณรบกวน (Noise) เกิดขึ้นตามมาเป็นจ�ำนวน
มากด้วย
มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่จะเคลื่อน (หรือหมุน) กล้องตาม
วิถโี คจรของดวงดาวเพือ่ เปิดรับแสงนานโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้คา่ ISO
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่อง Noise ซึ่งจะช่วยให้เปิดรับแสงได้
นานขึ้นโดยที่ดาวยังคงอยู่นิ่งกับที่ วิธีการเช่นนี้นับว่าจ�ำเป็นต่อ

อุปกรณ์พิเศษที่ว่านี้จะท�ำหน้าที่คล้ายขาตั้งกล้อง แต่มี
ส่วนที่จะสามารถเคลื่อนต�ำแหน่งกล้องตามการโคจรด้วย ซึ่ง
ก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการค�ำนวนทิศทางการ
เคลือ่ นทีอ่ ย่างถูกต้องจึงจะสามารถบันทึกภาพออกมาได้ดี ดัง
นั้นจึงเป็นอุปกรณ์เฉพาะกลุ่มส�ำหรับนักดาราศาสตร์โดย
เฉพาะ ส�ำหรับนักถ่ายภาพทั่วไปจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ด้วยวิธคี ดิ ในการเคลือ่ นกล้องตามการโคจรของดาวเช่น
นี้นี่เอง ท�ำให้ PENTAX ท�ำการพัฒนาวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
แต่สะดวกและง่ายกว่ามาก โดยแทนที่จะเคลื่อนทั้งกล้องก็จะ
ใช้วิธีการเคลื่อนเฉพาะต�ำแหน่งเซนเซอร์รับภาพแทน ซึ่ง
สามารถท�ำได้เพราะเซนเซอร์รับภาพของกล้อง PENTAX นั้น
มีระบบ “SR” หรือ Shake Reduction ซึ่งจะต้องเคลื่อนไหว
ชุดเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ชดเชยอาการสัน่ ไหวอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึง
สามารถพัฒนาชุดค�ำสั่งเพื่อให้ท�ำหน้าที่เช่นนี้ได้ด้วย

• ภาพที่บันทึกด้วยวิธีการปกติ : ดาวเคลื่อนเป็นเส้น :

ISO 800, 300 seconds, F6.3

ดังนั้นภาพที่บันทึกด้วย DSLR ของ PENTAX จึง
สามารถปรากฏดวงดาวทีห่ ยุดนิง่ อยูก่ บั ทีไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งใช้คา่
ความไวแสงมากนั ก เพราะเซนเซอร์ รั บ ภาพจะท� ำ การ
เคลื่อนที่ชดเชยการเดินทางของดวงดาวไปด้วยนั่นเอง
On-Line

• ภาพที่บันทึกด้วยวิธีการเคลื่อนเซนเซอร์ตาม : ดาวหยุดนิ่ง :

ISO 800, 300 seconds, F6.3
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วิธีการนี้ของ PENTAX จะใช้อุปกรณ์เสริม
ที่ชื่อว่า “O-GPS Unit” ซึ่งติดตั้งอยู่บน
Hot Shoe ของกล้อง โดยที่อุปกรณ์ชิ้น
นี้ จ ะท� ำ การตรวจจั บ ต� ำ แหน่ ง และ
ทิศทางของกล้องโดยอ้างอิงสัญญาณ
GPS จากดาวเทียม เพื่อส่งต่อข้อมูล
เหล่านี้ให้กับระบบ “Astrotracer”
ท� ำ การค� ำ นวณทั้ ง ต� ำ แหน่ ง และ
ทิศทางส�ำหรับการสัง่ เคลือ่ นทีต่ ำ� แหน่ง
เซนเซอร์รับภาพให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของ
ดวงดาวในขณะนั้น ซึ่งเราก็เพียงตั้งกล้องอยู่บนขาตั้งตาม
ปกติและปล่อยให้ระบบท�ำงานไปโดยอัตโนมัติ แน่นอนว่าใน
ตัวระบบเองก็จะตรวจสอบสัญญาณข้อมูลในเรือ่ งของวัน-เวลา
ด้วยเช่นกันว่าในขณะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงดาวจะ
เป็นเช่นไร

• ขั้นตอนการทำ�งานของระบบ 1. ตรวจสอบสถานะของกล้อง 2. คำ�นวณหาตำ�แหน่ง
และทิศทางจากสัญญาณ GPS 3. เคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพตามทิศทางโคจรของดวงดาว

ไม่เพียงแต่เฉพาะการเคลือ่ นทีซ่ า้ ย-ขวาเท่านัน้
ระบบ “SR” สามารถเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพได้ใน
หลากหลายทิศทางโดยปกติพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้นจึง
สามารถชดเชยวิถโี คจรของดวงดาวได้ในทุกองศา ซึง่
ทั้งหมดเหล่านี้ระบบของกล้องจะท�ำการประมวลผล
ให้โดยอัตโนมัติ คุณไม่ตอ้ งค�ำนวณหรือเดาสุม่ เอง ซึง่
โดยสัญญาณ GPS อันเป็นมาตรฐานและวิธกี ารนีข้ อง
PENTAX จะช่วยให้คุณไม่พลาดภาพดวงดาวในมุม
มองที่ต้องการไปได้เลย

และนอกจากจะใช้เพือ่ การบันทึกภาพดวงดาวดังกล่าว
แล้ว O-GPS Unit ยังท�ำหน้าที่เป็นทั้งเข็มทิศและชุดระบุ
ต�ำแหน่งบนพื้นโลกได้ด้วย โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะสามารถ
บันทึกลงไปใน EXIF ของภาพถ่ายได้ด้วยเช่นกัน นอกจาก
นี้คุณยังสามารถตรวจสอบระยะห่างจากต�ำแหน่งในภาพที่
บันทึกไว้กับต�ำแหน่งปัจจุบันของกล้องได้อีกด้วย
สมกับเป็นเทคโนโลยีซึ่งคู่เคียงมากับความเป็นจ้าว
แห่งกล้อง Outdoor อย่าง PENTAX จริงๆ
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จะน่าตืน่ เต้นแค่ไหน? หากเราได้เห็นสิง่ ทีน่ กั

ผจญภัยผู้คลั่งใคล้การผจญโลกเค้าเห็นกันแบบ 360 องศา
รอบตัว ซึง่ บางอย่างบางมุมมองนัน้ จะให้เราไปเห็นด้วยสายตา
ตัวเองก็คงจะต้องขอบายก่อนล่ะ แต่คราวนีเ้ ราไม่ตอ้ งไปดูเอง
ดูผา่ นสายตาของระดับมือโปรนักผจญภัยเหล่านีท้ บี่ นั ทึกด้วย
THETA กันเลย!
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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
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* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
อากาศร้อนอย่างนี้ คุณผู้อ่านมีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลแห่งไหนกัน
บ้างหรือเปล่า? แน่นอนว่าหลายท่านคงมีแผนหลบร้อนไปเดินเล่นชิวๆ กันแถว
ชายหาดให้สบายอารมณ์กนั แน่นอน และทีแ่ น่ๆ ก็ยอ่ มจะต้องมีกล้องไปเก็บภาพ
หน้าร้อนนี้กันอยู่แล้ว จริงไหมล่ะ?
อย่ า งไรก็ ต าม เรายั ง อยากจะแนะน� ำ มาด้ ว ยความหวั ง ดี ว ่ า ให้ ดู แ ล
ระมัดระวังอุปกรณ์ทงั้ หลายของเราให้ดี เพราะสภาพแวดล้อมอย่างทะเลนัน้ เป็น
อะไรที่น่ากลัวส�ำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความชื้น ฝุ่นละออง (ไปจนถึง
เม็ดทราย) ไอเกลือ หรือชนิดตรงๆ เลยก็คือน�้ำทะเลนี่แหละตัวดีนัก หากคุณ
ใช้งานกล้อง DSLR อย่างน้อยๆ ก็ไม่ควรเปลี่ยนเลนส์ที่ชายหาดเพราะมีโอกาส
มากที่เม็ดทรายจะปลิวเข้าไปออกฤทธิ์อยู่ภายใน หรือถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ก็ขอให้
ระมัดระวังเป็นพิเศษก็แล้วกัน จะได้ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องมาเสีย
อารมณ์เพราะเรื่องอุปกรณ์ที่เสียหายไปต่อหน้าต่อตา
ฉบับหน้าเรามีเรื่องราวของเลนส์ซูมมุมกว้างรุ่นล่าสุดจาก TAMRON
ทีห่ ลายท่านรอคอย กับระยะมุมกว้างฉกาจฉกรรจ์ถงึ 15mm ทีร่ รู บั แสง F/2.8
คุณภาพของเลนส์รุ่นนี้จะเย้ายวนขนาดไหน เราจะมาดูกันในฉบับหน้านี้

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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