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TALK

บางวันนั้นอากาศก็ร้อนเหลือทน แต่บาง
วันก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก อากาศของ
บ้านเราดูจะเอาแน่เอานอนและคาดเดา
ยากขึ้นไปทุกที ยิ่งกับคนถ่ายภาพแนว
ท่องเทีย่ วทิวทัศน์ดว้ ยแล้วก็ตอ้ งถือว่าเป็น
อุปสรรคอันใหญ่หลวง เพราะเมื่อฝนตก
อาการท้องฟ้าขาวขุ่มหม่นมัวก็ย่อมจะปรากฏมาคู่กันอยู่เสมอ แต่
ที่หนักหนาสาหัสยิ่งไปกว่าก็คือ “น�้ำ” และ “ความชื้น” นี่แหละที่
จะชวนให้เจ็บป่วยกันไปทั้งคนทั้งกล้อง

หลายท่านคงเฝ้ารอดูผลงานจากเลนส์ TAMRON รุน่ ล่าสุดอย่าง
SP15-30mm F/2.8 Di VC USD ซึ่งในฉบับนี้เราก็จัดลงพื้นที่เก็บ
ภาพมาฝากกันให้ได้เห็นว่าประสิทธิภาพ ความคม สีสนั และคุณภาพ
ของภาพที่ได้นั้นเป็นเช่นไร เปิดไปดูที่คอลัมน์ Through The Trip กัน
ได้เลย เราเก็บภาพมาฝากกันอย่างจุใจเลยทีเดียว

เราคงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ถนัดนัก แต่ที่สามารถท�ำได้
แน่นอนก็คือการเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ความผั น ผวนของสภาพดิ น ฟ้ า อากาศเช่ น นี้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่
สามารถกันน�ำ้ ได้จงึ เริม่ ทวีความส�ำคัญขึน้ มาเรือ่ ยๆ ซึง่ ในฉบับนีเ้ ราได้
น�ำ  “K-S2” มาน�ำเสนอกันในแง่รายละเอียดหลังจากในฉบับที่ผ่าน

และในเมื่อการถ่ายภาพนกด้วยเลนส์ระยะไกลก�ำลังเป็นอีก
เทรนด์ที่มาแรงอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ตลาดของ Tamron
SP150-600mm ท�ำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจในการถ่ายภาพนก
มากขึ้น ซึ่งในฉบับนี้เราได้น�ำเทคนิคถึง 8 อย่างส�ำหรับกรณีนี้มา
ฝากกันโดยเฉพาะ หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้อ่านเช่นเคย

มาเราได้ลงพืน้ ทีจ่ ริงแถวชายทะเล ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นจุดเสีย่ งส�ำหรับกล้อง
และอุปกรณ์อยูไ่ ม่นอ้ ยให้ได้เห็นกันมาแล้ว ดังนัน้ แค่ฝนจึงไม่ใช่ปญ
ั หา
ใหญ่ส�ำหรับกล้อง DSLR จาก PENTAX รุ่นนี้แต่อย่างใด

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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8 วิธคี ดิ และเทคนิคในการถ่ายภาพนก
ด้วยเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ของคุณ
BREAKTHROUGH OUTPUT

เบื้องต้นส�ำหรับการน�ำไฟล์ภาพถ่าย
ไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์ที่คุณควรรู้
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“K-S2” กล้ อ งเล็ ก จอมลุ ย มาใหม่
พร้อมแน่นอนส�ำหรับฝนนี้!

12

TECHNOLOGY

“Star Stream” เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
กับการถ่ายภาพดาวใน K-S2

THE

TRIP

ดูมุมกว้างๆ ของเมืองอารยธรรมอย่าง
อยุธยาผ่านเลนส์ Tamron 15-30mm
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ใช่ว่าจะกดเอาภาพสวยอย่างเดียว
กล้องฟรุง๊ ฟริง๊ ก็มเี ทคนิคควรรูเ้ ช่นกัน

40

2

TIPS & TECHNIQUE

ใช่เพียงแค่มีกล้องและเลนส์ที่พร้อม

เพราะการถ่าย
ภาพนกให้ออกมาดูดีสวยงามย่อมต้องการเทคนิคและวิธีคิดอัน
มากกว่าแค่อปุ กรณ์ ศิลปะการถ่ายภาพนัน้ เป็นเรือ่ งของการน�ำวิธี
คิดใคร่ครวญมาใช้เพือ่ ประกอบการวางแผนและรังสรรค์ภาพถ่าย
อันน่าสนใจซึ่งจะท�ำให้ผู้คนชื่นชอบได้ยิ่งไปกว่าแค่เพียงการลั่น
ชัตเตอร์เท่านั้น
ตัวแบบอย่าง “นก” นั้นมีความรวดเร็วว่องไวเป็นธรรมชาติ
นิสยั โดยปกติซงึ่ เราไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังต้องใช้การดัน้ ด้น
ค้นหาในแหล่งต่างๆ ซึ่งก็ต้องนับว่ายังไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก ดังนั้น
ภาพถ่ายนกทีด่ ดู เี มือ่ เทียบปริมาณกับภาพถ่ายประเภทอืน่ ๆ แล้วยัง
คงมีอยู่น้อยมาก แน่นอนว่านี่ย่อมจะเป็นช่องทางในการ “แจ้งเกิด”
ของคุณที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว
และนีค่ อื 8 วิธที จี่ ะช่วยให้คณ
ุ เข้าใกล้ความส�ำเร็จให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ลองมาดูกันเลย...
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เดินเข้าทางแสง
หนึ่งในหัวใจส�ำคัญของศิลปะการถ่ายภาพก็คือ “มิติ” ทาง
ด้านของแสงและเงา ที่จะช่วยให้ภาพถ่ายของคุณดูดีและ
ราวกับจะสัมผัสได้ด้วยมือเลยทีเดียว
ภาพถ่ายนกก็เช่นกัน มิติของแสงและเงาไม่ใช่ข้อยกเว้น
หากคุณต้องการให้ภาพออกมาดูดี ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเรามัก
จะต้องใช้แสงอาทิตย์ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ
ทิศทางที่คุณควรหลีกเลี่ยงก็คือ เมื่อพระอาทิตย์อยู่ด้าน
หน้ากล้อง เพราะนั่นคือมุมย้อนแสงซึ่งมีโอกาสเป็นอย่างมากที่
นกของคุณจะอันเดอร์จนด�ำมืด หรือฉากหลังจะสว่างขาวโพลน
อีกทั้งมิติทางรูปทรงก็จะไม่เกิดขึ้น
ทิศทางของแสงทีจ่ ะช่วยคุณได้กค็ อื เมือ่ มันมาจากทางด้าน
ข้าง ดังนั้นในขณะที่คุณเดินค้นหานกจงเลือกทิศทางที่จะยก
กล้ อ งขึ้ น แล้ ว ไม่ เ จอกั บ มุ ม ย้ อ นแสง หากคุ ณ เดิ น เข้ า หา
พระอาทิตย์ละก็ นกทีอ่ ยูท่ างด้านซ้ายและขวาของคุณคือทิศทาง
ทีค่ วรใส่ใจให้มากเพราะนัน่ หมายความว่าแสงจะส่องมาทางด้าน
ข้างท�ำให้เกิดมิตินั่นเอง
ใช้วิธีคิดนี้ในการวางแผนทิศทางการเดินค้นหานกของ
คุณ จะช่วยให้โอกาสในการได้ภาพดีๆ เกิดขึ้นอีกมาก

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@600mm • F6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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ช่ วงแสงอันอบอุ น่
อารมณ์ของแสงสามารถน�ำมาใช้ได้เช่นกันในภาพถ่ายนก ซึ่ง
ภาพถ่ายชนิดนีค้ นทัว่ ไปมักจะคิดว่าไม่ควรเล่นแสงแต่ควรเน้น
ที่ความชัดเจนมากกว่า
นั่นเป็นข้อคิดเห็นซึ่งต้องค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์การน�ำ
ภาพถ่ายไปใช้ตอ่ งานทางด้านการศึกษาเชิงวิชาการ แต่หากเป็น
ทางด้านศิลปะการถ่ายภาพแล้วละก็ อารมณ์ของแสงอันอบอุ่น
ก็สามารถน�ำมาใช้ได้และมันก็จะท�ำให้ภาพของคุณดูน่าสนใจ
แม้วา่ จะเป็นเพียงนกธรรมดาๆ ทีไ่ ม่ได้นา่ ตืน่ เต้นแต่อย่างใดเลย
ในทางตรงกันข้าม มันกลับเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงฝีมือของ
คุณได้อย่างน่าทึ่งเพราะสามารถบันทึกภาพนกธรรมดาๆ ให้ดูดี
ได้อีกด้วย
ลักษณะแสงอันอบอุ่นนี้คือแสงอาทิตย์ในช่วงเช้าและ
เย็น โดยมากแล้วจะท�ำให้วตั ถุในภาพดูมเี สน่หแ์ ละอบอุน่ ผ่อน
คลาย ซึ่งช่วงเวลานี้คุณไม่ควรละสายตาจากตัวแบบของคุณ
พยายามยกกล้องในทิศทางที่พระอาทิตย์อยู่ทางด้านข้างของ
คุณเข้าไว้ ซึ่งนั่นจะช่วยให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วย

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@600mm • F6.3 • 1/180 sec. • ISO 400
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ใช้ฉากหลัง
โดยมากแล้วนกในธรรมชาตินั้นมักจะไม่ได้มีสีสันสะดุดตา
มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกสายพันธุ์ทั่วไปที่เราจะพบเห็น
บ่อยๆ ตามสวนสาธารณะ เมือ่ ถ่ายภาพมาแล้วก็จะไม่โดดเด่น
สะดุดตาสักเท่าไหร่
หากคุณมองเห็นช่องทางในเรื่องนี้ ก่อนที่จะมองหานกก็
ให้มองหาฉากหลังเสียก่อน ซึ่งเรามักจะพบอยู่บ่อยๆ ในกรณี
ของ “ต้นเฟื่องฟ้า” ที่ออกดอกสีฉูดฉาดอยู่ตลอดทั้งปี และด้วย
ความที่เราเห็นจนชินตาจึงมักจะไม่ค่อยเห็นความส�ำคัญเท่าใด
นัก แต่หากคุณน�ำมาใช้เป็นฉากหลังในระยะทีห่ า่ งออกไปจนมัน
หลุดจากโฟกัสก็จะท�ำให้ภาพถ่ายนกของคุณกลายเป็นภาพที่ดู
โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ระยะไกลเลยทีเดียว
ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ของเลนส์จะยิ่งช่วยท�ำให้ฉากหลัง
หลุดจากโฟกัสได้มากยิง่ ขึน้ แต่กต็ อ้ งค�ำนึงถึงเรือ่ งระยะห่างด้วย
ลองหันทิศทางของกล้องเพื่อให้ฉากหลังของคุณดูน่า
สนใจ หากมันเป็นนกที่มีสีเข้มไปทางโทนมืดลองเลือกใช้ฉาก
หลังสว่างสดใส แต่ถา้ เป็นนกโทนสว่างก็ให้ใช้ฉากหลังสีเข้มๆ
ซึ่งวิธีคิดในเรื่องนี้จะช่วยให้นกในภาพถ่ายของคุณดูโดดเด่น
ขึ้นได้อีกไม่น้อย

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@600mm • F6.3 • 1/750 sec. • ISO 400
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ลงต�ำทิง้ ระยะหลัง
ในวิธกี ารทีผ่ า่ นมานัน้ เราได้พดู กันถึงเรือ่ งความส�ำคัญของฉาก
หลัง โดยเฉพาะเรือ่ งของ “ระยะห่าง” ทีจ่ ะท�ำให้ฉากหลังหลุด
ออกจากโฟกัสได้มากๆ ซึง่ จะช่วยให้นกของเราดูโดดเด่นมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ระยะห่างของฉากหลังมากๆ จะช่วยคุณได้เป็นอย่าง
ดี และเมื่อมันเป็นนกที่เดินอยู่ตามพื้นดินในระดับต�่ำ  สิ่งที่คุณ
ควรท�ำก็คือ การวางมุมกล้องในระดับต�่ำเพื่อให้แนวหน้ากล้อง
ขนานกับพืน้ ดินให้มากทีส่ ดุ ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้ฉากหลังของคุณ
ทิ้งระยะห่างที่ไกลออกไปได้อย่างสวยงาม ตัดเส้นสายและสิ่ง
ต่างๆ ไม่ให้ปรากฏในภาพอันเนือ่ งมาจากการทีม่ นั หลุดโฟกัสไป
แล้ว จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีค่ ณ
ุ จะต้องนอนราบไปกับพืน้ ดินในบาง
ครั้งบางโอกาสส�ำหรับนกที่อยู่ตามพื้นดิน
นอกจากจะช่วยในเรื่องของฉากหลังแล้ว ลักษณะทาง
รูปทรงของตัวนกยังดูเป็นธรรมชาติและเป็นมุมมองอันน่า
สนใจอย่างยิ่ง เพราะคนทั่วไปมักจะใช้วิธีการกดหน้ากล้องลง
ไปยังตัวนกทีพ่ นื้ แน่นอนว่าเป็นมุมมองปกติธรรมดาในระดับ
สายตาทั่วไป และก็จะไม่ได้ฉากหลังอันสวยงามด้วย

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@600mm • F6.3 • 1/1500 sec. • ISO 100
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ประโยชน์ของ “ซูม”
ปัญหาที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งของการใช้เลนส์ระยะไกลจนถึง
ระดับซูเปอร์เทเลโฟโต้ก็คือการหาตัวแบบในช่องมองภาพไม่
เจออันเนื่องมาจากมุมรับภาพแคบมากโดยธรรมชาติ
ส�ำหรับการถ่ายภาพทั่วไปนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก
เพราะมีสงิ่ อ้างอิงอืน่ ๆ ให้มองเห็นเพือ่ ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งเข้าหา
เป้าหมายได้โดยง่าย แต่สำ� หรับการถ่ายภาพนกทีม่ กั จะกลมกลืน
ไปกับสภาพแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ อยูใ่ นฉากหลังโล่งๆ อย่างเช่นในขณะทีก่ ำ� ลังบินอยูบ่ นท้องฟ้า
ทั้งที่มองเห็นด้วยสายตาว่าปรับหน้ากล้องไปถูกทิศทางแล้ว แต่
ในช่องมองภาพก็ยังไม่ปรากฏสิ่งใดอยู่ดี
นี่ คื อ อี ก หนึ่ ง ข้ อ ดี ข องเลนส์ ร ะยะซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้ ที่
สามารถ “ซูม” ได้
คุณเพียงแค่ “ซูมเอ้าท์” ออกมาดูภาพกว้างเสียก่อน
แล้วค่อย “ซูมอิน” เข้าไปที่เป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้หาทิศทาง
ได้ถกู ต้องรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ วิธนี ไี้ ด้ผลดีมากกว่าการส่ายหน้า
กล้องเพื่อค้นหาเพราะบางครั้งคุณก็ไม่เจออะไรเลยทั้งที่นกก็
บินอยู่ตรงหน้า ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท�ำให้นักถ่ายภาพต้องพลาด
โอกาสงามๆ ไปนักต่อนักแล้ว

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@600mm • F6.7 • 1/1500 sec. • ISO 125
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6

เพิ่มเรื่องราวเข้าไป
ถึงแม้ว่าภาพถ่ายนกจะดูน่าสนใจ แต่ถ้าคุณเพิ่มเรื่องราวให้
พูดถึงเข้าไปด้วยมันจะยิ่งท�ำให้น่าประทับใจยิ่งกว่าเดิม
เป็นเรื่องปกติเมื่อมีหัวข้อให้พูดถึงก็จะท�ำให้คนดูอยู่กับ
ภาพถ่ายของเราได้นานมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าจะท�ำให้ภาพของ
เราเป็นทีน่ า่ จดจ�ำยิง่ ขึน้ ด้วย ภาพนกตามธรรมชาติกเ็ ช่นกัน หาก
จะท�ำให้มีมากกว่าความสวยคุณก็ต้องเพิ่มเรื่องราวเข้าไปให้คน
ได้พูดถึง
เรื่องราวตามธรรมชาติของนกนั้นมีอยู่มาก เช่นการกิน
การบิน พฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันของพวกมันนั้นเป็น
สิ่งที่ดูน่าสนใจ สิ่งที่คุณควรต้องท�ำก็คือศึกษารายละเอียดตาม
ธรรมชาติของนกแต่ละชนิดก่อนที่คุณจะเข้าไปถ่ายภาพ ดูว่า
อาหารของพวกมันคืออะไร แหล่งอาหารอยู่ที่ไหน มันมักจะท�ำ
อะไรเป็นกิจวัตร จุดเด่นของมันคืออะไร ฯลฯ ไปจนถึงลักษณะ
นิสัยประจ�ำเผ่าพันธุ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณตั้ง
โจทย์ในการถ่ายภาพนกชนิดมีเรือ่ งราวได้นา่ สนใจยิง่ ไปกว่าเดิม
“ข้อมูล” คืออีกหนึง่ เสน่หใ์ นการถ่ายภาพนก ซึง่ จะเริม่
ต้นตั้งแต่ก่อนถ่ายภาพเลยทีเดียว

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@330mm • F5.6 • 1/500 sec. • ISO 200
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7
ถ่ายภาพซิ ลูเอท
แน่นอนว่าภาพนกที่เห็นลักษณะอันชัดเจนกระจ่างสายตาคือ
สิง่ ทีใ่ ครๆ ก็ทำ� กัน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า “ภาพเงาด�ำ” หรือ
ภาพแบบซิลูเอทนั้นจะสร้างความประทับใจให้ไม่ได้
ในหลายๆ สถานการณ์นั้นด้วยปริมาณแสงที่ลดน้อยลง
จะท�ำให้เราถ่ายภาพนกยากล�ำบากยิ่งขึ้น เพราะเราต้องใช้สปีด
ชัตเตอร์คอ่ นข้างสูงเพือ่ หยุดนกเอาไว้ในภาพถ่าย แต่เมือ่ ปริมาณ
แสงน้อยลงก็จะไม่สามารถใช้สปีดชัตเตอร์สูงเพื่อหยุดนกแบบ
กระจ่างตาได้
วิธีการอันน่าสนใจก็คือ เปลี่ยนมาถ่ายภาพแบบซิลูเอท
แทน ซึง่ คุณจะยังคงใช้สปีดชัตเตอร์สงู ได้อยู่ โดยทีภ่ าพก็ยงั ออก
มาดูน่าสนใจและชวนให้ค้นหาอีกด้วย
ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับเรือ่ งนีก้ ค็ อื “ฉากหลัง” อันสว่างสดใส
และเต็มไปด้วยสีสนั หลีกเลีย่ งฉากหลังทีร่ กทึบและด�ำมืด เพราะ
มันจะไม่ช่วยอะไรกับคุณในภาพถ่ายแนวนี้เลย
ฉากหลังอันเป็นผืนน�ำ้ คือตัวอย่างทีด่ สี ำ� หรับภาพแนวนี้
ซึ่งก็มีหลายสถานที่อันเหมาะสมส�ำหรับภาพซิลูเอทเช่นกัน

TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD [A011]
@500mm • F32 • 1/350 sec. • ISO 400
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8
Motion Blur
ใครต่อใครต่างก็ถ่ายภาพนกแบบนิ่งสนิท แต่ถ้าจะเป็นแนว
อารมณ์แสดงความเคลื่อนไหวแล้วละก็ ไม่มีอะไรจะน่าสนใจ
มากไปกว่าการใช้สปีดชัตเตอร์ช้าแน่นอน
ธรรมชาติของนกนัน้ เป็นสัตว์ทมี่ คี วามรวดเร็วว่องไว การ
จะบันทึกภาพให้นิ่งสนิทจึงต้องใช้สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูง แต่
ในทางตรงกันข้ามนัน้ ปีกของนกในขณะทีก่ ำ� ลังบินอยูก่ เ็ ป็นอะไร
ทีน่ า่ สนใจ เพราะมันแสดงความเคลือ่ นไหวได้อย่างน่าตืน่ ตาเมือ่
บันทึกภาพด้วยสปีดชัตเตอร์ที่มีความเร็วไม่สูงมากนัก
วิธีการถ่ายภาพชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันเสี่ยงต่อ
การเป็นภาพถ่ายที่ดูไม่รู้เรื่อง คุณควรใช้สปีดชัตเตอร์ในระดับ
ต�ำ่ แต่เหมาะสม ไม่ตำ�่ จนเกินไปจนภาพเสียหาย ไม่สงู เกินไปจน
ไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะความเคลื่อนไหวได้
คุณอาจจะใช้เทคนิคการ “แพนกล้อง” เข้ามาร่วมด้วย
หากท�ำได้ดกี จ็ ะยิง่ ท�ำให้ภาพลักษณะนีด้ นู า่ สนใจมากยิง่ ขึน้ และ
เนื่องจากมันเป็นการถ่ายภาพที่ไม่ง่ายนัก ดังนั้นจึงยังไม่ค่อยมี
ภาพในลักษณะนี้มากมายสักเท่าไหร่
...ซึง่ ความท้าทายนีเ้ องทีอ่ าจจะกลายมาเป็นชือ่ เสียงของ
คุณในที่สุดก็เป็นได้

TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@330mm • F5.6 • 1/6 sec. • ISO 100
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Freedom to expore

World’s smallest DSLR
with a weather-resistant and dust
proof construction and vari-angle
LCD monitor

ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ใน
การถ่ า ยภาพมั ก จะถู ก จ� ำ กั ด เอาไว้ ด ้ ว ย
ความบอบบางของอุปกรณ์ อุปสรรคส่วนใหญ่

มักจะท�ำให้เราไม่กล้าที่จะบันทึกภาพในมุมมอง
แปลกใหม่ที่ต่างออกไปจากมุมเดิมๆ
จะดีแค่ไหน? หากกล้องถ่ายภาพคู่ใจของ
คุณพร้อมบุกตะลุยไปในทุกย่างก้าว ด้วยตัว
กล้องแข็งแกร่งพร้อมคุณสมบัติแบบจัดเต็มเพื่อ
ตอบสนองทุกมุมมองอันต่างออกไปของคุณได้...
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A tough body that can venture anywhere with full-featured performance
that expands possibilities. Get ready to experience a new way to enjoy
photos with the Pentax K-S2.

World’s smallest* DSLR with a weather-resistant
and dustproof construction and vari-angle LCD
monitor.

ขนาดเล็กที่สุดในกล้องระดับเดียวกันด้วยความยาว 122.5 มม.
และความหนาเพียง 72.5 มม. ซึ่งภายใต้ขนาดที่เล็กนี้มีระบบ
การซีลรอบตัวกล้องเพื่อป้องกันละอองน�้ำ ฝุ่น ส�ำหรับทุกสภาพ
อากาศ พร้อมด้วยจอ LCD แบบพับปรับเปลี่ยนองศาได้หลาก
หลายมุมมอง
*กล้อง DSLR ที่มีระบบซีลป้องกันละอองน�้ำและฝุ่นที่ผลิตก่อน
1 กุมภาพันธ์ 2015

Superb performance and image quality so you
never miss the beauty of the outdoors.

ครบถ้วนในทุกคุณสมบัติในแบบกล้อง DSLR ประสิทธิภาพสูง
นับตั้งแต่ช่องมองภาพแบบครอบคลุมพื้นที่ภาพ 100% แบบ
Optical ที่ให้การมองเห็นสว่างชัดสดใส ไปจนถึงระบบโฟกัส
อัตโนมัติสมรรถนะสูงที่ช่วยในการจับภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหว
หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย รวมทั้งระบบเซนเซอร์รับภาพที่
ปราศจาก AA Filter ที่ให้ภาพคมชัดสูงสุด

Enjoy sharing more easily with Wi-Fi and NFC.

มีระบบ Wi-Fi ในตัวกล้องที่ท�ำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
ซึ่งคุณสามารถสั่งถ่ายภาพระยะไกล, โอนไฟล์ภาพถ่าย
หรือเรียกดูภาพถ่ายในกล้องเพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์จากอุปกรณ์ที่อยู่ในมือ นอกจากนี้คุณยังใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งมีระบบ NFC เพื่อ
การส่งผ่านข้อมูลได้ด้วย
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In-body shake reduction (SR)

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “Shake Reduction”
(SR) ชนิดติดตั้งที่เซนเซอร์รับภาพอันเป็นลิขสิทธิ์
เฉพาะของ PENTAX โดยจะท�ำการเคลื่อนไหวชุด
เซนเซอร์รับภาพเพื่อชดเชยอาการสั่นไหวที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นประโยชน์กับการใช้งานได้กับทุกช่วงเลนส์
ตั้งแต่เลนส์มุมกว้างไปจนถึงเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้
นอกจากนี้ยังมีชุด “DR” (Dust Removal) เพื่อ
ขจัดฝุ่นละอองที่อยู่บนเซนเซอร์รับภาพด้วยการใช้
แรงสั่นสะเทือนความถี่สูง

Optical viewfinder with approx. 100% field of view

ระบบช่องมองภาพที่ใช้ปริซึมห้าเหลี่ยม (Pentaprism) อัตราขยาย 0.95x
ครอบคลุมพื้นที่ภาพถ่าย 100% ให้การมองเห็นภาพที่สว่างชัดเจน ตรวจสอบ
โฟกัสและองค์ประกอบของภาพได้อย่างมั่นใจในทุกรายละเอียด

Quickly control the depth of field
and sense of movement.
Double e-dials

พิเศษเหนือชั้นกว่าในกล้องระดับ
เดียวกัน ด้วยปุ่มหมุนควบคุมสอง
ต�ำแหน่งที่ด้านหน้าใกล้ปุ่มชัตเตอร์
และด้านหลัง ด้วยระบบการควบคุม
แบบ Hyper Control System ของ
PENTAX จะท�ำให้แต่ละปุ่มหมุนท�ำ
หน้าที่ในการควบคุมความไวชัตเตอร์
และรูรับแสงได้อย่างสะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์เช่นเดียวกับใน
กล้องระดับมืออาชีพ

Never worry about sudden rain or outdoor conditions.
Weather-resistant/dustproof body

พร้อมลุยในทุกสภาวะอากาศ
ด้วยระบบซีล 100 จุดรอบตัว
กล้อง ป้องกันฝน ละอองน�้ำ ฝุ่น
ทราย เข้าสู่ตัวกล้อง และถึงแม้
จะเป็นการถ่ายภาพในแบบทั่วไป
ก็เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเป็น
กล้องที่คุณสามารถใช้งานได้
อย่างวางใจสูงสุด เปิดโอกาสใน
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่แตก
ต่างได้อย่างดีเยี่ยม
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Perfect in the dark and when shooting moving subjects.
The high-precision AF system.
SAFOX X
ระบบควบคุมโฟกัสอัตโนมัติ “SAFOX X” ซึ่งเป็น
ระบบที่มีความรวดเร็วและแม่นย�ำจะช่วยให้คุณ
สามารถจับโฟกัสวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหว หรือแม้
กระทั่งในสภาพที่มีแสงน้อยให้สามารถเป็นไปได้

• เซนเซอร์โฟกัสอัตโนมัติแบบ Cross-type จ�ำนวน 9 จุดบริเวณกลางภาพ
และส่วนขยายด้านข้างในระบบอัตโนมัติทั้งหมด 11 จุด

Fast AF performance even
in dark scenes.
-3EV low-luminance AF

เซนเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ 9 จุดกลางภาพมี
ความไวต่อแสงในระดับสูงแม้กระทั่งใน
ระดับ -3EV นอกจากจะช่วยจับโฟกัสใน
สภาพแสงน้อยแล้วยังสามารถจับโฟกัสใน
สภาพคอนทราสต์ต�่ำได้ดีอีกด้วย

• จุดเซนเซอร์โฟกัสอัตโนมัติเคลื่อนย้ายต�ำแหน่ง
ตามวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหว

Capture lively, split-second subject movement.
1/6000 sec. high-speed shutter

Use continuous shooting and select the best shot afterward.
Approx. 5.5 fps high-speed continuous shooting

ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/6000 วินาที สูงที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน
ช่วยให้คุณเก็บภาพในระดับเสี้ยววินาทีได้อย่างคมชัดสวยงาม

ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับ 5.5 เฟรมต่อวินาที บันทึกความ
เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นย�ำ เปิดโอกาสในการเลือกภาพที่ดีที่สุดได้มากยิ่งขึ้น
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Original technology significantly
reduces false colors and moiré

Sharp resolution with a low-pass
filterless design.

Advanced image processing for natural colors
and high definition.

AA (anti-aliasing) Filter Simulator

20M CMOS image sensor

PRIME M II

เทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากระบบช่วยลดอาการสั่นไหวโดยการขยับ
เซนเซอร์รับภาพเพื่อจ�ำลองผลของภาพถ่ายในแบบที่มี AA-Filter
ติดตั้งอยู่เพื่อลดอาการ moiré ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาพบางชนิด

เซนเซอร์รับภาพความละเอียด 20.12MP ที่ปราศจาก AA-Filter
(Anti-alias) อยู่ด้านหน้า เพื่อความคมชัดสูงสุดของภาพถ่ายในทุก
รายละเอียดของการบันทึกแสง

หน่วยประมวลผลรุ่นล่าสุด “PRIME M II” ที่ท�ำงานร่วมกับ
เซนเซอร์รับภาพเพื่อให้ภาพที่สวยใส มีจุดรบกวนน้อยแม้ใช่ค่า ISO
ในระดับสูง

Excellent image quality with
minimal noise even in dark
scenes.
Maximum ISO 51200

เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS ประสิทธิภาพ
สูง สามารถใช้ค่า ISO ได้ถึง 51200
smc PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
Aperture : F11; Shutter speed : 1/250sec. ;
Exposure compensation : -1.7EV ;
Sensitivity : ISO 100 ; White balance : Daylight ;
Custom image : Landscape
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Maximize lens performance.
Diffraction Correction, Lens Correction, Color Fringe Correction, and
Color moiré Correction
A more natural and realistic finish.
Clarity Enhancement

“Clarity Enhancement” เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพจาก RICOH ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดรับกับ
การมองเห็นภาพแบบสามมิติของสายตามนุษย์ ซึ่งจะ
ช่วยให้ภาพดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
*ภาพจ�ำลอง

Clarity Enhancement off

Clarity Enhancement on

The camera automatically determines
settings even in scenes where the
exposure is difficult.
77 Multi-segment metering

พื้นที่รับภาพถูกแบ่งออกเป็น 77 ส่วนเพื่อการ
แยกแยะส�ำหรับระบบวัดแสงที่แม่นย�ำบนฐานข้อมูล
ทั้งเรื่องต�ำแหน่งและระยะห่าง สามารถรับมือได้แม้
ในสภาวะย้อนแสง
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW
Aperture : F5.6; Shutter speed : 1/25sec. ;
Exposure compensation : ±0.0EV ;
Sensitivity : ISO 100 ; White balance : AWB ;
Custom image : Bright
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High visibility even outdoors.
Air gapless LCD monitor

Experience a new level of freedom in shooting.
Vari-angle LCD monitor

จอภาพ LCD สามารถปรับเปลี่ยนองศาได้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในมุมมองของ
ภาพถ่ายให้หลากหลายยิ่งขึ้นแม้ในมุมมองที่ต่างออกไปจากระดับสายตาปกติ

ช่องว่างระหว่างจอ LCD และกระจก
ป้องกันจะท�ำให้เกิดแสงสะท้อนซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็นภาพได้
เทคโนโลยีในการลดช่องว่างส่วนนี้จะ
ช่วยให้มองภาพได้ชัดเจนและเห็นสีสัน
ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งอยู่ใน
สภาพกลางแจ้ง
Excellent sound even with an
external connection. External
mic support

This model is equipped with a dedicated
button for self portraits.
Take self portraits

เมื่อคุณหมุนจอภาพออกมาในลักษณะของการถ่าย
ภาพที่หันกล้องเข้าหาตัวเอง (Self-portrait) ปุ่ม
Wi-Fi ด้านหลังจะท�ำหน้าที่เป็นปุ่มชัตเตอร์โดย
อัตโนมัติ โดยจะมีแสงไฟสีเขียวรอบปุ่มแสดงขึ้นมา
ช่วยให้การจับถือกล้องด้วยมือเดียวสามารถท�ำได้ดียิ่ง
ขึ้น และการกดปุ่มเพื่อถ่ายภาพก็จะท�ำได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Enjoy astrophotography and
record location information.
GPS unit compatible

ระบบเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพติดตามการ
เคลื่อนไหวของดวงดาวโดยอ้างอิงจาก
ต�ำแหน่งสัญญาณ GPS ด้วย O-GPS1
(อุปกรณ์เสริม) เพื่อให้สามารถเปิดรับแสง
นานในขณะที่ยังได้ภาพดวงดาวเป็นจุดอยู่
กับที่เช่นเดิม

K-S2 สามารถต่อไมโครโฟนภายนอกเพื่อ
การบันทึกเสียงในคุณภาพสูงสุดเมื่อบันทึก
วีดีโอได้ คุณภาพของไฟล์วีดีโอที่ K-S2
สามารถบันทึกได้คือระดับ Full HD
Capture star trails in dreamlike movies. Star Stream movie
shooting

บันทึกภาพแบบต่อเนื่องของเส้นแสงดาวให้
เป็นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการใช้ระบบบันทึก
แบบ 4K ในตัวกล้อง เมื่อรวมเข้ากับ
คุณสมบัติ Fade-out แล้วจะท�ำให้ได้ภาพ
เคลื่อนไหวแบบลักษณะภาพฝัน (dreamlike)
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Produce fun photos with an artistic
sensibility.
Digital Filter

สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีลักษณะโดดเด่นแปลก
ตาออกไปจากเดิม ด้วยคุณสมบัติของ “Digital
Filter” ที่มีให้เลือกใช้งานมากถึง 20 รูปแบบไม่
ซ�้ำกัน

“Replace Color” Digital Filter

Leave difficult scenes up to
the camera.

HDR has renewed to produce
more picturesque creations.

Scene Mode

A-HDR mode

กล้องถ่ายภาพจะท�ำการประเมินการปรับตั้ง
ค่าต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับตัวแบบที่
ปรากฏอยู่มากที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องท�ำอะไร
เลย ในโหมดนี้กล้องจะประมวลผลให้โดย
อัตโนมัติจากตัวอย่างที่มีให้เลือกมากถึง 19
รูปแบบ รวมทั้งภาพอาหารหรือป่าไม้ด้วย

A-HDR (Advance HDR) จะน�ำเอาความ
สามารถของระบบ Clarity Enhancement
เข้ามาท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ภาพถ่าย HDR
ของคุณดูได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

Simply wave your smartphone
over the camera to import.
NFC ready

Remote operation from your
smartphone.
Remote shooting

K-S2 มาพร้อมกับคุณสมบัติ NFC (Near
Field Communication) ที่สามารถติดต่อ
กับสมาร์ทโฟนที่สนับสนุนระบบนี้ได้อย่าง
ง่ายดายเพื่อส่งภาพหรือสั่งถ่ายภาพระยะ
ไกลที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สั่งถ่ายภาพหรือโอนถ่ายข้อมูลรูปภาพได้
อย่างง่ายดายโดยผ่าน App “Image
Sync” ทั้งในสมาร์ทโฟน Android และ
iOS ซึ่งเป็น App ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ช่วยให้
คุณอัพโหลดภาพเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์คได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

19

NEW PRODUCT

นัน่ คงเป็นเพียงบางส่วนจากทัง้ หมดของคุณสมบัตอิ นั
ก้าวล�้ำของ “PENTAX K-S2” เพียงเท่านั้น เพราะภายใต้
รูปลักษณ์อันทันสมัยแต่แกร่งทนต่อทุกสภาวะอากาศอย่าง
ที่ยังไม่มีใครท�ำได้เช่นนี้ยังมีคุณสมบัติอันน่าสนใจอื่นอีก
มากมาย ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นขาลุยหรือขาครีเอทีฟ หรือจะทัง้ สอง
รูปแบบผสมกันก็ยังเหมาะอยู่ดี

On-Line

Freedom to expore

ทัง้ ขนาดทีเ่ ล็กกระทัดรัด, รูปลักษณ์โฉบเฉีย่ ว และ
สมรรถนะอันเหนือใคร ย่อมสรุปได้อย่างแน่นอนว่านี่คือ
กล้องรุน่ ใหม่ลา่ สุดทีพ่ ร้อมบันทึกภาพไปบนทุกย่างก้าวอัน
ต่างสภาวะของคุณอย่างแน่นอน
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BEST

Digital SLR Advanced

รางวัลอันทรงเกียรติในวงการอุปกรณ์กล้องและการถ่าย

ภาพจากการโหวตของบรรณาธิการนิตยสารทางด้านการถ่ายภาพ
ชั้นน�ำอันหลากหลายซึ่งรวมตัวกันในนาม “TIPA” (Technical
Image Press Association) โดยในปี 2015 นี้กล้องถ่ายภาพ
จาก Ricoh และ Pentax ก็ได้คว้ามาถึงสาม
รางวัลเลยทีเดียว ซึง่ เป็นอีกหนึง่ รางวัลการันตีวา่
นี่คือสุดยอดกล้องในแต่ละประเภทจริงๆ

BEST

ActionCam

BEST

Medium Format
Camera
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“มุมกว้าง” น่าจะเป็นองศาการมองเห็นทีต่ อบโจทย์ในเรือ่ งของสถานทีไ่ ด้ดที สี่ ดุ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายซึ่งมีขอบเขตจ�ำกัด การน�ำเสนอทุกสิ่งให้ครบถ้วนที่สุดลงใน
พื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมจึงเป็นหน้าที่ของเลนส์มุมกว้าง หรือ “Wide Lens” โดยตรง

หากแต่มิใช่เพียงแค่กว้าง เลนส์ซูมรุ่นล่าสุดของ TAMRON ซึ่งมีองศาในการรับภาพที่
กว้างยิ่งกว่าถึง 15mm โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพของสิ่งต่างๆ ในภาพถ่ายเอาไว้ได้อย่างครบ
ถ้วนโดยปราศจากปัญหาการบิดเบีย้ วผิดเพีย้ นทางรูปทรง ซึง่ มักจะเป็นปัญหาส�ำคัญของเลนส์
มุมกว้างพิเศษนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...แต่ไม่ใช่ส�ำหรับเลนส์รุ่นนี้
พร้อมคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่างติดตัวมา แน่นอนว่านอกจากมุมมองที่กว้าง
ขวางเต็มสายตาเต็มอารมณ์แล้ว ยังมีอะไรที่น่าทึ่งอยู่อีกพอสมควร...

Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/8 • 1/8 sec • ISO 50
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Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/6.7 • 1/8 sec • ISO 100
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Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/5.6 • 30 sec • ISO 100
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Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@23mm • F/8 • 1/30 sec • ISO 50

เราคาดหวังอะไรจากเลนส์มมุ กว้าง? แน่นอนว่ามุมกว้างขวางเต็มสายตาย่อมจะเป็น
อันดับแรก ที่ตามมาก็ย่อมจะเป็นความคมชัดและการถ่ายทอดสีสันอันน่าประทับใจ
ถ่ายภาพครั้งใดก็ควรจะต้องให้ภาพอันน่าทึ่งได้เสมอ...มีอะไรอีก?
“ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว” อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงมากนักเมื่อพูดถึงเลนส์ชนิดนี้
แต่ “A012” รุ่นนี้มีติดตั้งมาให้ใช้งานด้วย    เพราะนอกจากจะช่วยคุณได้ในบางสถานการณ์ที่ต้องใช้
สปีดชัตเตอร์ในระดับต�่ำแล้ว การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) โดยใช้มือเปล่าจับถือกล้องก็ช่วยได้
มากเช่นเดียวกัน ซึ่งระบบ “VC” ของ TAMRON เองนั้นก็มีประสิทธิภาพไม่เป็นรองใครเสียด้วย
...นั่นหมายความว่า “ขาตั้งกล้อง” อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จ�ำเป็นเสมอไปเมื่อมีเลนส์รุ่นนี้อยู่ในมือ
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F/2.8
จ�ำเป็นด้วยหรือที่จะต้องเป็นเลนส์ไวแสง?
คุณอาจจะรูส้ กึ ว่าไม่จำ� เป็นเพราะมักจะต้องใช้รว่ มกับ
รูรับแสงแคบเพื่อเพิ่มความชัดลึกให้กับภาพถ่าย
แต่รู้หรือไม่ว่ารูรับแสงกว้างสุด F/2.8 ซึ่งเป็น
อีกหนึง่ ในคุณสมบัตเิ ด่นของเลนส์รนุ่ A012 นีจ้ ะช่วย
ให้คุณสามารถใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพราะปริมาณแสงที่เดินทางเข้าสู่
ภายในตัวกล้องได้มากนั้นจะช่วยเอื้ออ�ำนวยให้กับ
ระบบตรวจจับโฟกัสของตัวกล้องได้เป็นอย่างดียิ่ง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีแสงไม่มากนัก เช่นใน
อาคาร ในงานพิธตี า่ งๆ งานช่วงกลางคืน เป็นต้น นัน่
หมายความว่าเลนส์รนุ่ นีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้รองรับ
ถึงระดับมืออาชีพทีต่ อ้ งการความได้เปรียบมากทีส่ ดุ
ส�ำหรับในทุกสถานการณ์ของการบันทึกภาพ

A012

Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@30mm • F/2.8 • 1/500 sec • ISO 100

ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์รุ่นนี้คือ 28 cm. ด้วย
คุณภาพความคมชัดของชิน้ เลนส์และรูรบั แสงกว้างจึงท�ำให้
ภาพถ่ายแบบ “ชัดตืน้ ” ทีค่ ณ
ุ ต้องการน�ำเสนอเป็นสิง่ ทีค่ าด
หวังในผลงานชัดเลิศได้ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นเลนส์มุม
กว้างก็ตาม ด้วยคุณสมบัตินี้จะท�ำให้ตัวแบบในภาพถ่าย
ของคุณดูมีมิติความลึกจนเหมือนกับจะจับต้องสัมผัสได้
เลยทีเดียว

และเมือ่ ร่วมกับคุณสมบัตชิ ว่ ยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” ด้วยแล้ว ก็ช่วยให้การบันทึกภาพภายใต้
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความผิดพลาดใน
จังหวะส�ำคัญคือสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด
หรือคุณอาจจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับมุมมองของ
ภาพมุมกว้างด้วยลักษณะภาพแบบ “ชัดตื้น” ก็
เป็นอีกเรื่องที่ดูน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
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Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/2.8 • 1/30 sec • ISO 200

THE

“ห้ามใช้ขาตั้งกล้อง” คือปัญหาที่เรามักจะพบเห็นกันอยู่เป็นประจ�ำ แต่ด้วยคุณสมบัติของการช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” และรูรับแสงกว้างถึง F/2.8 ของ A012 จะช่วยให้เรามีโอกาสในการถ่ายภาพได้มากยิ่งขึ้น
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• ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เลนส์มาโครโดยตรง แต่ความสามารถใน
การเข้าใกล้วตั ถุได้มากบวกกับคุณภาพความคมชัดในระดับสูง
อีกทั้งคุณสมบัติความไวแสงนั้นก็จะช่วยให้คุณบันทึกภาพ
Close-up ได้อย่างน่าทึ่ง
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@30mm • F/2.8 • 1/250 sec • ISO 100
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TRIP

Blade
ทั้ ง ประกายแฉกดวงแสงและโบเก้ ล ้ ว นมี
ลั ก ษณะอั น ขึ้ น อยู ่ กั บ กลี บ รู รั บ แสง ซึ่ ง นี่ คื อ อี ก
คุณสมบัติอันดับต้นๆ ที่ผู้ใช้งานให้ความส�ำคัญ
A012 มีกลีบรูรับแสงจ�ำนวน 9 ใบเรียงซ้อน
กัน ซึ่งจะให้ลักษณะที่ใกล้เคียงทรงกลมเป็นอย่าง
มาก ท�ำให้โบเก้ (ลักษณะของช่องแสงทีอ่ ยูน่ อกระยะ
โฟกั ส ) มี ลั ก ษณะที่ ส วยงามน่ า สนใจและดู เ ป็ น
ธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันที่รูรับแสงแคบก็สามารถให้
ประกายแฉกของดวงแสงที่ ดู โ ดดเด่ น สวยงามใน
ลักษณะใกล้เคียงกับเลนส์คุณภาพสูงราคาแพงอื่นๆ  
ซึ่งจะยิ่งท�ำให้ภาพถ่ายในทั้งสองลักษณะของคุณดู
ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วย

Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/13 • 8 sec • ISO 100
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• ลักษณะของโบเก้ทรงกลมในจุดที่อยู่นอกระยะโฟกัสของ
เลนส์ A012 และคุณสมบัติทางด้านความคมชัดของเลนส์
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@30mm • F/2.8 • 1/1000 sec • ISO 100
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• ถึงแม้จะให้โบเก้ทรงกลมในภาพแบบชัดตื้น แต่กลับให้แฉก
แสงที่เป็นประกายแหลมคมในรูรับแสงแคบได้อย่างสวยงาม
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@30mm • F/2.8 • 1/1000 sec • ISO 100
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15 vs. 16mm
เพราะเป็นเลนส์ซูมมุมกว้างที่มีองศาการรับ
ภาพกว้างสุดอยู่ที่ 15mm จึงมักจะมีค�ำถามเกิดขึ้น
มาอยู่บ่อยๆ ว่ามุมที่กว้างขึ้นมาอีก 1mm นั้นจะให้
ผลต่างมากน้อยแค่ไหน?
ถึงแม้ว่าจะเป็นจ�ำนวนตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่
ไม่มากนัก แต่เมือ่ เป็นเรือ่ งของทางยาวโฟกัสของเลนส์
มุมกว้างแล้วจึงส่งผลต่อพื้นที่ในการรับภาพอยู่พอ

16mm

16mm

THE

สมควรชนิดที่สามารถสังเกตความแตกต่างได้จาก
ภาพถ่ายอย่างชัดเจนเลยทีเดียว
ที่ส�ำคัญก็คือ ถึงแม้จะมีมุมรับภาพที่กว้างยิ่งไป
กว่าแต่ปัญหาการเกิดภาพบิดเบี้ยว (Distortion) ของ
แนวเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้น
เลย ซึง่ นัน่ ก็เป็นผลมาจากการที่ A012 มีชนิ้ เลนส์ชนิด
พิเศษประกอบอยู่ภายในหลายชนิด เช่น XGM, LD
เพื่อรับมือกับปัญหาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และยังส่งผล
ดีต่อเรื่องของสีสันและความคมชัดอีกด้วย จึงท�ำให้
A012 เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพคุ้มค่าอย่างมาก

15mm

15mm
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• มิใช่เพียงแค่เรือ่ งของสีสนั และความคมชัดเท่านัน้ แต่เรือ่ งการรักษาแนวเส้นตรง
ในภาพถ่ายอันแสดงถึงการเกิดปัญหา Distortion ในระดับต�่ำมากนั้นคืออีกหนึ่ง
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของเลนส์มุมกว้างรุ่นนี้
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/13 • 2 sec • ISO 100
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Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@15mm • F/2.8 • 1/30 sec • ISO 400 • No Tripod

34

TRIP

THROUGH

THE

ด้วยมุมมองอันกว้างขวางแต่เปีย่ มไปด้วยประสิทธิภาพทางด้าน
ต่างๆ เหล่านีน้ นั่ เองทีส่ ง่ ผลให้เลนส์ A012 รุน่ นีถ้ กู จัดให้เป็นอีกเลนส์
ที่มีคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง F/2.8 และระบบช่วยลด
อาการสั่นไหว VC ก็ยิ่งเสริมให้สมรรถนะของเลนส์รุ่นนี้ยิ่งสูงขึ้นไป
ไม่วา่ การใช้งานระดับมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ และไม่วา่ จะเป็นเพือ่
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ล้วนตอบโจทย์ได้ทั้งสิ้น
หากคุณก�ำลังมองหาเลนส์มมุ กว้างไวแสงทีส่ ามารถใช้งานร่วม
กับกล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพชนิด Full Frame ได้ A012 รุ่นนี้ก็เป็น
อีกหนึ่งเลนส์ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับคุณได้ใน
ราคาที่ตัดสินใจไม่ยาก แต่ที่เหนือไปกว่าก็คือเรื่องคุณภาพของภาพ
ชั้นเลิศซึ่งเป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้แน่นอน
เลนส์ซมู มุมกว้างไวแสงคุณภาพระดับมืออาชีพในระดับราคา
สบายกระเป๋าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “A012”...สามารถพบได้
แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านคุณนั่นเอง

On-Line
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
@26mm • F/16 • 1/125 sec • ISO 50
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เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 8 : Photo for Print

คนถ่ายภาพจ�ำนวนมาก

มักจะไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องราว
ของการน�ำไฟล์ภาพไปใช้กบั งานผลิตสิง่ พิมพ์วา่ ต้องท�ำอะไรอย่างไร
บ้าง ในที่สุดจึงกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการน�ำภาพถ่ายไปใช้ใน
การผลิตงานจริง
ที่เห็นท�ำกันอยู่ทั่วไปก็คือ ไฟล์มาอย่างไรก็น�ำไปใช้ต่ออย่างนั้น
เลย ใช้วิธีการย่อ-ขยายในโปรแกรมที่ใช้ประกอบตัวอักษร ซึ่ง
วิธีการแบบนั้นจะท�ำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในแง่ของการ
ท�ำงานและคุณภาพของงาน บางครั้งไฟล์ภาพมีขนาดไฟล์ท่ี
ใหญ่เกินความจ�ำเป็น ถึงแม้วา่ จะดึงย่อลงมาแล้วในโปรแกรม
(อย่างเช่น Word ต่างๆ) แต่จ�ำนวนข้อมูลของไฟล์ก็ยังมี
ขนาดใหญ่เช่นเดิม ซึ่งอาจจะท�ำให้มีปัญหาเช่นสั่งพิมพ์ไม่
ออกเพราะขนาดของข้อมูลใหญ่มากจนเกินความสามารถ
ของเครื่องพิมพ์ หรือที่เห็นกันบ่อยๆ ก็คือ ไฟล์ภาพมีขนาด
เล็กเกินไปส�ำหรับการพิมพ์งานขนาดใหญ่ ซึ่งคุณภาพของ
งานก็จะด้อยลงมามากกว่าที่ควรจะเป็น
การน�ำภาพไปใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นจะต่างออกไปจากที่
เราใช้โพสต์ภาพในอินเตอร์เนต ซึ่งมีวิธีคิดง่ายๆ ดังต่อไปนี้...
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ส�ำหรับการน�ำภาพไปใช้กับอินเตอร์เนตหรือที่
เป็นข้อมูลจากกล้องนัน้ เราจะใช้หน่วยเป็น “Pixel” ซึง่
จะหมายถึงจ�ำนวนจุดสีบนภาพตลอดแนวความยาว
ของภาพ แต่สำ� หรับในการผลิตสิง่ พิมพ์เราจะใช้มาตรา
เมตริกปกติ เช่น ความยาวของภาพเป็นเซนติเมตร
หรือนิ้ว เป็นต้น
เมื่อใช้หน่วยวัดเช่นนั้นก็ต้องมีการบอกระดับ
ความละเอียด โดยจะใช้วธิ กี ารคือระบุจำ� นวนจุดต่อนิว้
ว่าในความยาวหนึ่งนิ้วจะมีจุดสีอยู่จ�ำนวนเท่าไหร่ ซึ่ง
ความละเอียดส�ำหรับงานพิมพ์กค็ อื ระดับ 240 ถึง 300
จุดต่อนิ้ว (Dot per Inch หรือ DPI) ถ้าต�่ำกว่านี้
คุณภาพของงานก็จะลดความคมชัดลง
เมือ่ เราจะค�ำนวณว่าไฟล์ภาพของเราสามารถน�ำ
ไปพิมพ์ได้ที่ขนาดสูงสุดเท่าไหร่ ก็ให้น�ำจ�ำนวน Pixel
ที่ระบุอยู่ในไฟล์ภาพมาหารด้วย 300 ผลลัพธ์ที่ออก
มาก็จะเป็นขนาดความยาวหน่วยนิ้วที่สามารถน�ำไป
พิ ม พ์ ไ ด้ คุ ณ ภาพดี เช่ น หากเป็ น ไฟล์ ภ าพขนาด
5472x3648 pixel ก็จะเท่ากับ :

5472 หาร 300 = 18.24
3648 หาร 300 = 12.16
หมายความว่าไฟล์ภาพนี้สามารถน�ำไปใช้
พิมพ์ได้ที่ขนาด 18.24x12.16 นิ้วด้วยระดับความ
ละเอียด 300 DPI นั่นเอง
ในการออกแบบงานสิง่ พิมพ์ หากเราทราบ
ถึงขนาดพื้นที่ซึ่งเราจะน�ำภาพไปวางประกอบใน
ชิน้ งานก็ควรจะท�ำไฟล์ภาพให้มขี นาดเท่าทีใ่ ช้จริง
หรืออิงกับด้านที่ยาวที่สุด เพราะการน�ำไฟล์ภาพ
เต็ ม ไฟล์ ไ ปย่ อ ลงในโปรแกรมก็ จ ะเป็ น การส่ ง
ภาระหนักเกินจ�ำเป็นในการประมวลผลทัง้ ทางฝัง่
คอมพิ ว เตอร์ แ ละปริ้ น ท์ เ ตอร์ เพราะต้ อ งมี
กระบวนการประมวลผลที่เรียกว่า “Interpolation” กลับไปกลับมา ซึง่ จะใช้เวลามากพอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีไฟล์ภาพจ�ำนวนมากอยู่
ในชิ้นงานเดียวกัน
เราจึงสามารถใช้วิธีการค�ำนวณข้างต้นมา
กลับทางได้ เช่นรู้ว่าต้องการใช้ภาพในพื้นที่ขนาด
5x10 นิ้ว ที่ 300 DPI ก็ใช้ 300 X ขนาดชิ้นงาน
: 5x300 = 1500, 10x300 = 3000 ดังนั้นเรา
ต้องมีไฟล์ภาพต้นฉบับจากกล้องซึ่งมี
ขนาดอย่างน้อย 1,500 x 3000
pixel หรือพยายามย่อไฟล์ภาพให้
มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงานจริงให้
มากที่สุดเพื่อลดภาระการ Interpolation ของระบบ ซึง่ สามารถท�ำตัง้ แต่
ในขั้นตอนของโปรแกรมตกแต่งไฟล์
ภาพ เช่น ใช้ค�ำสั่ง “Image Size”
ในโปรแกรม Photoshop เป็นต้น

• เครื่องมือ “Image Size” ในโปรแกรม Photoshop
มีหน้าที่ในการปรับขนาดไฟล์โดยตรง ซึ่งคุณสามารถ
เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้เครือ่ งมือนีไ้ ด้โดยการค้นหาค�ำว่า “Image
Size” ด้วย Google
• ตัวอย่างลักษณะของชิน้ งานทีม่ คี วามละเอียดเหมาะสม
ต่องานสิ่งพิมพ์ (ภาพบน) และเมื่อน�ำไฟล์ต้นฉบับขนาด
เล็กมาพยายามขยายให้ใหญ่ขึ้น (ภาพล่าง) ซึ่งจะให้ผล
ที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นัก (ภาพจ�ำลอง)

ในทางกลับกัน หากเรามีไฟล์ภาพขนาดเล็กแล้วพยายามดึง
ขยายให้ใหญ่ก็จะให้ผลคล้ายคลึงกับการที่เราพยายามยืดขนาดภาพ
บนผิวลูกโป่ง ซึ่งขนาดอาจจะขยายได้ใหญ่ข้ึนจริง แต่คุณภาพของ
ภาพก็จะลดลงเป็นอย่างมาก
หากเราน�ำไฟล์ภาพมาจากเว็บไซต์ซงึ่ มีขนาด 2048x1365 px
(ขนาดที่ใช้ใน Facebook) เราจะสามารถน�ำมาใช้พิมพ์ได้ที่ :
2048 หารด้วย 300 = 6.8
1365 หารด้วย 300 = 4.5
ดังนั้นเราจึงสามารถน�ำมาใช้ได้ที่ขนาดไม่เกิน 6.5x4.5 นิ้ว
เท่านั้น หากจะพิมพ์ใหญ่เกินกว่านี้ก็จะเป็นกรณีเดียวกับที่พยายาม
ยืดภาพบนผิวลูกโป่งนั่นเอง
ด้วยวิธกี ารค�ำนวณข้างต้นนีท้ ำ� ให้เราสามารถรูไ้ ด้วา่ ไฟล์ภาพ
จากกล้องของเรานัน้ จะสามารถน�ำไปพิมพ์ได้ทขี่ นาดสูงสุดเท่าไหร่
เพื่อให้มีคุณภาพชิ้นงานที่ดี เรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรท�ำความ
เข้าใจ เพราะวันหนึ่งสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่น
กันหากคุณได้รับต�ำแหน่งตากล้องประจ�ำออฟฟิศโดยปริยาย...
แม้ว่าจะไม่รู้ตัวเลยก็ตาม
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“ภาพถ่ายแห่งดวงดาว” ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ ทุกที

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเรา) ซึ่งจะสามารถเห็นได้จาก
จ�ำนวนของภาพทั้งหยุดนิ่งและแสดงความเคลื่อนไหวแบบต่อ
เนื่ อ งด้ ว ยการใช้ เ ทคนิ ค ในการบั น ทึ ก ภาพในรู ป แบบต่ า งๆ
ปรากฏออกมามากขึ้นเรื่อยๆ
ในฉบับทีแ่ ล้วเราได้คยุ กันไปถึงเทคโนโลยีของ PENTAX ที่
ชื่อว่า “Astrotracer” ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพนิ่งเน้นคุณภาพของ
ภาพ ซึง่ ก็เป็นเทคโนโลยีสะเทือนวงการเพราะยังไม่มใี ครท�ำได้มา
ก่อนส�ำหรับภาพถ่ายแนวนี้ แต่ดูเหมือนว่า PENTAX จะยังไม่
หยุดอยูเ่ พียงแค่นนั้ เพราะในการปรากฏตัวของกล้องรุน่ ใหม่ลา่ สุด
“K-S2” ได้มคี ณ
ุ สมบัตใิ หม่สำ� หรับการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวของ
ดวงดาวมาให้เราได้ใช้งานกัน
คุณสมบัตินั้นชื่อว่า “Star Stream” ซึ่งจะมีลักษณะ
อย่างไร? ลองมาดูกันเลย...
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“Star Stream” เป็ น การต่ อ ยอดของ
คุณสมบัตกิ ารบันทึกภาพแบบ “Interval” (หรือ
ที่เรามักจะเรียกกันว่า Time-lapse) ซึ่งเป็นการ
บันทึกภาพนิง่ แบบต่อเนือ่ งกันจ�ำนวนหลายภาพ
ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะน�ำมาใช้งานในรูปแบบ
ต่างๆ ทีเ่ รามักจะเห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ ก็คอื คลิปวีดโี อแบบ Time-lapse แสดงการ
เคลื่อนที่, เคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ในลักษณะการเร่งความเร็วหลากหลายรูป
แบบ ซึ่งภาพวิถีโคจรของดวงดาวในอวกาศก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นิยมแสดงการ
เคลื่อนไหวด้วยคุณสมบัติ Time-lapse
อีกหนึ่งลักษณะการน�ำภาพนิ่งแบบ Interval มาใช้กันก็คือ น�ำภาพ
ทั้งหมดนั้นมารวมให้เป็นภาพเดียวกันโดยจะปรากฏเฉพาะส่วนแสงสว่างที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากแต่ละภาพเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาพ
เส้นแสงดาวเป็นทางยาวในแนววิถีโคจรลักษณะต่างๆ เป็นต้น

K-S2 สามารถที่จะบันทึกภาพนิ่งได้ทั้งสองลักษณะโดยไม่
ต้องมีอปุ กรณ์เสริมใดๆ นอกจากนีย้ งั สามารถบันทึก Time-lapse
ให้ออกมาเป็นคลิปวีดีโอระดับ 4K ชนิดพร้อมใช้ได้ด้วย ดังนั้น
เราจึงสามารถสร้างวีดีโอ Time-lapse แสดงการเคลื่อนเปลี่ยน
ต�ำแหน่งของดวงดาวหรือสิ่งอื่นในระดับ 4K ได้เลย
แต่ ที่ พิ เ ศษยิ่ ง ไปกว่ า ก็ คื อ คุ ณ สมบั ติ ใ หม่ ล ่ า สุ ด “Star
Stream” เป็นครั้งแรกใน K-S2 นี่เอง ซึ่งคุณสมบัตินี้จะสร้าง
คลิปวีดีโอโดยการรวมแสงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่เราสร้าง
ภาพนิ่งของเส้นแสงดาวเป็นทางยาว แต่ Star Stream จะสร้าง
เป็นคลิปวีดีโอที่เส้นแสงจะยืดยาวออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุด
แสงเดิมก็จะยังคงอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการ
บันทึกคลิปวีดีโอแบบ Interval เลยทีเดียว
แน่นอนว่าคลิปวีดีโอจาก Star Stream นี้ก็สามารถ
บันทึกได้ถึงระดับ 4K ด้วยเช่นกัน

ในการบันทึกคลิปวีดีโอแบบ Star Stream นั้น คุณเพียง
แค่เปลี่ยนสวิทช์ไปที่โหมดวีดีโอ
แล้วกดปุ่ม Play บนหลัง
กล้อง ซึ่งเมนูของ Drive Mode จะปรากฏขึ้นมา (เช่นเดียวกับ
การที่กดปุ่มขวาของปุ่มสี่ทิศทางด้านหลังกล้อง)
เลือกมาที่ Star Stream
  จากนั้นก็เพียงปรับตั้ง
เงื่อนไขในการบันทึก เช่น ระดับความละเอียด ระยะห่างระหว่าง
แต่ละชอต ฯลฯ เป็นต้น
Star Stream นัน้ ถูกออกแบบมาเพือ่ บันทึกดวงดาว แต่เชือ่
ว่าคงจะไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่นั้น เพราะมีตัวแบบในอีกหลาก
หลายสถานการณ์ทนี่ า่ จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตนิ ไี้ ด้ดว้ ย เช่น
การจราจรบนท้องถนนในยามค�่ำคืน ซึ่งเราอาจจะสร้างวีดีโอที่ดู
น่าตื่นตาเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง TRON ก็เป็นได้

• ภาพนิ่งที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของภาพถ่ายนับร้อยภาพ ซึ่งแต่ละภาพจะมีต�ำแหน่งของ
ดวงดาวที่เปลี่ยนไปตามวิถีโคจร เมื่อน�ำมารวมเข้าด้วยกันแบบเพิ่มเฉพาะส่วนแสงสว่างที่แตกต่าง
(Bright Composite) ก็จะปรากฏเป็นเส้นทางวิถโี คจรของดวงดาวอันเนือ่ งมาจากจุดของดาวทีต่ อ่ กัน
เข้าเป็นเส้นนั่นเอง

• ตัวอย่างคลิปวีดีโอที่สร้างจาก Star Stream ด้วย PENTAX K-S2
(โดย http://outdoormac.blogspot.com)

“Star Stream” รอความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผล
งานจากคุณอยู่ พบกันได้ใน PENTAX K-S2 กล้องรุน่ เล็กหัวใจ
พริกขี้หนูรุ่นใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้!
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Tips & Tricks
ถึงแม้วา่ จะได้ชอื่ ว่าเป็นกล้องทีใ่ ช้งานง่ายทีส่ ดุ และฟรุง๊ ฟริง๊ ทีส่ ดุ
ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็บันทึกภาพอันเลอค่าของ
คุณได้เลย แต่พอถึงบทจะฉลาดเฉลียวขึ้นมาก็ใช่ว่ากล้องกิ๊บเก๋ใน
ตระกูล Exilim จะท�ำอะไรไม่ได้มากกว่านั้น เพราะอันที่จริงแล้วต้อง
ขอบอกว่าสมรรถนะรอบตัวเสียจนกล้องใหญ่ๆ เองก็ยังต้องตะลึงทึ่ง
เลยเชียวล่ะ ไม่เชื่อก็ลองไปดูเลยว่าคุณจะท�ำอะไรกับ Exilim อันชาญ
ฉลาดเหล่านี้โดยใช้ Tips & Tricks ได้บ้าง?
...ไม่ใช่แค่จะสวยอย่างเดียว แต่กล้องเล็กสเปคจิว๋ เหล่านีฉ้ ลาด
เก่งกาจและเลอค่ามากทีเดียวเชียวนะคุณ
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แหล่งชุมนุมและแสดงผลงานของช่างภาพ
ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นชาว TAMRON อีก
แห่งที่มีสารพัดภาพถ่ายหลากหลายรูปแบบมา
อวดฝีมอื กัน เราจะสมัครเข้าไปร่วมกิจกรรมโชว์
ภาพกับเขาด้วยก็ได้ หรือจะแค่เข้าไปเสพผลงาน
สร้างแรงบันดาลใจ มองหาเทคนิคถ่ายภาพใหม่ๆ
ในนี้ก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อย
...จะบอกว่า TAMRON เป็นเลนส์ชั้น
รองก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะ เพราะในนั้นเห็นมี
แต่งานแจ๋วๆ ทั้งนั้นเลยทีเดียว
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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...
ยังไม่ทันจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่ดูเหมือนอย่างไม่เป็นทางการก็
จะน�ำหน้ามาทั้งลมทั้งฝนชนิดที่เป็นพายุกันเลยทีเดียว และดูเหมือนว่า
สถานการณ์ของปีนี้ดูท่าทางจะรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วยซ�้ำไป
พอพูดถึงหน้าฝนหลายคนก็คงต้องดูแลกล้องและอุปกรณ์กนั อย่างขมีขมัน
เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นน�้ำและความชื้นแล้วล่ะก็มันเหมือนจะเป็นมัจจุราชของ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะประเภททีต่ อ้ งน�ำติดตัวไป
อยูต่ ลอดเวลาอย่างกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มอื ถือ เผลอเมือ่ ไหร่เป็นได้กลับบ้าน
เก่ากันไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว ดังนั้นในช่วงฤดูฝน (อย่างเป็นทางการ) ที่จะมาถึง
ในอีกไม่นานนีเ้ ราจึงไม่ได้เห็นกล้องถ่ายภาพกันโดยทัว่ ไปเหมือนฤดูอนื่ ๆ เพราะ
มันมีความเสี่ยงสูงยิ่งนักนั่นเอง
แต่ไม่ใช่กับกล้องเล็กรุ่นล่าสุดในชื่อ “K-S2” เพราะถึงจะเป็นกล้องระดับ
เริม่ ต้นแต่กใ็ ห้คณ
ุ สมบัตมิ าชนิดทีไ่ ม่อยากจะเชือ่ โดยเฉพาะเรือ่ งของการซีลกัน
ฝุ่นกันน�้ำมารอบตัวนั้นต้องพูดเลยว่ายังไม่มีใครท�ำในกล้องระดับเดียวกัน
ดังนัน้ จึงไม่ใช่ปญ
ั หาส�ำหรับฤดูฝนทีก่ ำ� ลังจะมา หากคุณมี K-S2 อยูใ่ นมือ
ละก็ ภาพถ่ายกลางสายฝนไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด แน่นอนว่าในโอกาสต่อๆ ไป
เราก็จะน�ำภาพอารมณ์ลุยเปียกแฉะแบบนี้จาก K-S2 มาให้คุณได้ชมกันแน่นอน
...แล้วคุณล่ะ พร้อมส�ำหรับฤดูฝนแล้วหรือยัง?

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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