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ทุกวินาทีจะต้องมีคนลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่าย
ภาพอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ นี่เป็น
เรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะทุกวัน
นีจ้ ะหันไปทางใดแทบทุกคนต่างก็มกี ล้อง
อย่างน้อยก็ในโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์
พกพาหลากหลายรูปแบบ ถ่ายภาพเสร็จ
แล้วก็แชร์กันออกไปในพื้นที่อันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเรียกว่า
“โซเชียลเน็ตเวิร์ค”

เราได้รู้จักหน้าตาของมนุษย์อันหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะกับถ่ายภาพภาพ “เซลฟี่” เพื่อปรากฏโฉมและไลฟ์สไตล์ออก
สู่โลกกว้าง ซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้คงจะไม่มีกล้องชนิดใดในขณะนี้ที่จะ
เหนือไปกว่า “Casio Exilim” ซึง่ บ้านเราเรียกกันจนติดปากว่า “กล้อง
ฟรุ๊งฟริ๊ง” อันเนื่องมาจากถ่ายภาพเซลฟี่ออกมาได้สวยงามฟรุ๊งฟริ๊ง
ไม่มีใครเกิน

TALK

แต่ Exilim ก็หาใช่มีความสามารถเพียงแค่เรื่องฟรุ๊งฟริ๊งตาม
ประสาเซลฟี่ เพราะคุณสมบัตอิ กี มากมายถูกบรรจุลงมาให้คณ
ุ สามารถ
ใช้งานในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเพลิดเพลินและง่ายดาย ดังนั้นจึงไม่
เพียงแค่เซลฟี่เท่านั้นที่เป็นเหตุผลให้คุณต้องจัดหา Exilim มาประจ�ำ
กาย เพราะถึงจะเป็นวันท่องเที่ยวหรือการหาประสบการณ์ถ่ายภาพ
ด้านอื่นก็สามารถท�ำได้ดีไม่แพ้กัน เหมือนอย่างที่เราน�ำมาให้ชมเป็น
ตัวอย่างกันในฉบับนี้
“K-3II” ภาคต่อของ Pentax K-3 อันลือลั่นก็ก�ำลังมาแรง
พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่สุด “Pixel Shift Resolution System”
ซึง่ ก�ำลังเป็นทีฮ่ อื ฮาอยูใ่ นขณะนี้ มันคืออะไร? ติดตามได้ในฉบับนีเ้ ลย
...หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนถ่ายภาพ แต่ส�ำหรับคนที่ถ่าย
ภาพสวยถ่ายภาพเป็นก็ยังคงนับจ�ำนวนได้อยู่ และเราก็หวังว่าคุณ
ผู้อ่านของเราคงจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์สำ� คัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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8 เทคนิคและค�ำแนะน�ำส�ำหรับอารมณ์
ขาวด�ำในภาพถ่ายของคุณ
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ควรต้ อ งท� ำ อย่ า งไร เมื่ อ ต้ อ งน� ำ
ภาพถ่ายไปปรากฏบน HDTV?
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เทคนิคและค�ำแนะน�ำ
อารมณ์ขาวด�ำในภาพถ่าย
การปราศจากซึ่งสีสันนั้นมีมาตั้งแต่ที่กล้องถ่าย
ภาพถือก�ำเนิด แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่า “ภาพขาว-ด�ำ” จะยังคง

เสน่หแ์ ห่งความคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีทางด้านการ
ถ่ายภาพจะก้าวล�้ำไปไกลเกินกว่ายุคที่ครั้งแรกเมื่อเริ่มมีกล้องจะ
สามารถจินตนาการไปถึงได้

จุดด้อยในแง่ของการไม่มสี สี นั คือจุดแข็งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของภาพ
ขาวด�ำ  เพราะจะท�ำให้ความสนใจของภาพถูกเน้นไปที่เรื่องราวและ
สิ่งที่ปรากฏเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพออกมาให้ได้มากที่สุด ส�ำหรับ
ในยุคปัจจุบนั นีภ้ าพขาวด�ำอาจจะไม่สามารถตอบสนองในเชิงวิชาการ
ได้มากนัก แต่ส�ำหรับในแง่ของศิลปะแล้วสามารถถ่ายทอดออกมา
ได้หลากหลายมิติ และบางครัง้ ก็อาจจะดีกว่าภาพทีม่ สี สี นั ปรากฏอยู่
ด้วยซ�้ำไป
ลองมาดูเทคนิคและวิธีคิดในการถ่ายภาพขาวด�ำอันน่า
สนใจด้วยทั้ง 8 เรื่องราวต่อไปนี้กันดู...

3

TIPS & TECHNIQUE

I

DRAMA
เข้าถึงอารมณ์ของภาพ

เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า “ดราม่า” (Drama) เรามักจะนึกถึงความ
เคร้าโศกรันทดและสลดหดหู่เพียงอย่างเดียว แต่อันที่
จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น
“ดราม่า” จะหมายถึงทุกรูปแบบที่เข้าถึงอารมณ์ได้
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นดีใจ เสียใจ สนุก ตื่นเต้น ฯลฯ
ก็จัดว่าเป็นดราม่าได้ทั้งสิ้น ไม่ได้หมายถึงเรื่องชวนเศร้า
เพียงอย่างเดียว
ภาพขาวด�ำนั้นเป็นภาพที่เน้นทางด้านอารมณ์ของ
ภาพอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ลักษณะของสิง่ ทีป่ รากฏในภาพตามแบบ
ดราม่าจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ข้ากันอย่างทีส่ ดุ คุณควรมองหาตัวแบบ
ทีอ่ ยูใ่ นอารมณ์ทสี่ ามารถกระตุน้ ความรูส้ กึ ของคนดูภาพได้
ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วก็มอี ยูท่ วั่ ไปหมด พยายามจับจังหวะและจัด
องค์ประกอบภาพให้ชดั เจนเพือ่ สือ่ ถึงอารมณ์ของภาพอย่าง
ตรงไปตรงมาซึ่งต่อความเข้าใจ
ปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงของคุณให้เข้าที่ จากนั้น
ก็ถา่ ยภาพโดยตัดภาระความกังวลในเรือ่ งนีอ้ อกไป หาก
คุณไม่แน่ใจก็ลองตัง้ ค่ารูรบั แสงเอาไว้ที่ F/8 เป็นพืน้ ฐาน
ซึง่ นีเ่ ป็นค่ากลางทีส่ ดุ และค่อนข้างใช้งานได้ดใี นภาพถ่าย
ลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่.
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II

TEXTURE
ความงามของพื้นผิว

พื้นผิวที่น่าสนใจจ�ำนวนมากถูกมองเพียงผ่านๆ แต่จะดู
น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกบันทึกภาพในระยะใกล้
ส�ำหรับภาพขาวด�ำแล้ว “แสงและเงา” จะมีความ
ส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะกั บ จุ ด ที่ มี พื้ น ผิ ว อั น
ปราศจากความเรียบแบน เพราะแสงและเงาที่เกิดขึ้นจะ
ท�ำให้พื้นผิวเหล่านั้นดูมีมิติเป็นอย่างมาก
พื้นผิวที่คุณเห็นนั้นอาจจะดูไม่น่าสนใจมากนักเมื่อ
มั น เป็ น ภาพสี ต ามธรรมชาติ แต่ เ มื่ อ กลายเป็ น ภาพที่
ปราศจากสีแล้วก็กลับกลายเป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดสายตา ลองเลือก
บันทึกภาพพื้นผิวอันขรุขระที่มีแสงเฉียงเข้าจากด้านข้าง
ตัดส่วนภาพเพื่อก�ำจัดสิ่งรบกวนสายตาออกไป อาจจะจัด
องค์ประกอบภาพให้มสี งิ่ อืน่ ปรากฏเข้ามาด้วยเล็กน้อยเพือ่
ยืนยันถึงความเป็นพื้นผิว แต่ของสิ่งนั้นไม่ควรจะมีความ
โดดเด่นมากจนแย่งสาระส�ำคัญของพืน้ ผิวทีเ่ ราจะน�ำเสนอ
ไป ซึ่งจุดนี้ควรต้องระวังให้ดี
พื้นผิวเหล่านี้อาจจะเป็นเปลือกไม้, สนิมเกรอะ
กรัง, ปูนเก่า ฯลฯ หรือแม้กระทัง่ ของทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ซึง่ ปกติ
แล้วเราไม่ได้สนใจมันเลย แต่อาจจะฉายแววสวยงามใน
ภาพขาวด�ำของเราก็เป็นได้.
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III

CONTRAST
ที่สุดของความแตกต่าง

มีคำ� กล่าวเอาไว้วา่ “ขาว/ด�ำ” คือทีส่ ดุ ของความแตกต่าง
เท่าที่จะปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้
ภาพถ่ายขาวด�ำเองก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
แต่ถา้ คุณเจอตัวแบบหรือเรือ่ งราวในภาพทีม่ ลี กั ษณะตัดกัน
เป็นอย่างยิง่ ระหว่างความมืดและความสว่างแล้วละก็ควรที่
จะหาทางถ่ายภาพดู เพราะมันอาจจะมีอะไรมากกว่าทีค่ ณ
ุ
คิดเกินกว่าที่เห็นด้วยสายตาปกติ
วิธีการที่ส�ำคัญก็คือ คุณควรปรับตั้งค่าการเปิดรับ
แสงให้สนับสนุนแนวทางนีเ้ พือ่ ให้ปรากฏภาพแบบขาวเป็น
ขาว ด�ำเป็นด�ำ  โดยลดโทนสีเทาลงให้ปรากฏในภาพน้อย
ที่สุด ซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงการปรับตั้งคุณสมบัติอื่นๆ ใน
การปรับปรุงภาพถ่าย หรือแม้กระทั่งคิดเผื่อไปถึงขั้นตอน
ในการโปรเซสภาพในภายหลัง
ในวันทีม่ แี สงแดดจัดคือโอกาสอันดีมากทีจ่ ะท�ำให้
เกิดลักษณะภาพเช่นนีข้ นึ้ ได้ เพราะปริมาณแสงทีเ่ ข้มข้น
นัน้ จะท�ำให้เกิดคอนทราสต์หรือความเปรียบต่างได้อย่าง
ชัดเจน.
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IV

STORY
เรื่องราวอันทรงพลัง

เพราะความทีป่ ราศจากแสงสีมนั จึงขาดพลังจากสีสนั แต่
กลับได้พลังที่หนักแน่นของเรื่องราวมาแทนที่
ผูด้ ภู าพของคุณจะรูส้ กึ สะดุดตาพร้อมกับเกิดค�ำถาม
ขึ้นมาในใจเป็นอันดับแรกว่าท�ำไมภาพจึงไม่มีสี? มีเหตุผล
อะไรที่จะต้องท�ำเป็นภาพขาวด�ำ? นั่นคือค�ำถามที่คุณควร
จะต้องตอบให้ได้ตั้งแต่ก่อนจะกดชัตเตอร์บันทึกภาพ
คุณควรต้องใช้จนิ ตนาการเพือ่ สร้างภาพในสมองขึน้
ก่อนเพื่อตอบค�ำถามนี้ สิ่งที่จะปรากฏในภาพของคุณนั้นมี
พลังมากพอส�ำหรับการถอดสีออกไปจากที่ก�ำลังเห็นอยู่
หรือไม่? ซึ่งโดยมากแล้ว “เรื่องราว” ที่ปรากฏอยู่ในภาพ
จะเป็นสิ่งที่สามารถทดแทนสีสันที่ขาดหายไปได้มากที่สุด
ในทางกลับกันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังเสียยิ่งกว่า
การมีสีสันอยู่ก็เป็นได้
หากสิ่งที่คุณจะถ่ายภาพนั้นสามารถท�ำให้ตัวคุณ
เองนึกคิดจินตนาการออกไปมากกว่าทีป่ รากฏอยูก่ แ็ สดง
ว่ามันมีแนวโน้มที่จะท�ำอย่างนั้นต่อผู้อื่นได้เช่นกัน ที่
เหลือก็อยู่ที่คุณว่าจะสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้มาก
แค่ไหน.
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V

LONG

EXPOSURE
เคลื่อนไหวอย่างหยุ ดนิ่ง

ลักษณะของสิง่ ทีถ่ กู บันทึกความเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง
ลงบนภาพนิ่งนั้นสามารถท�ำให้ภาพขาวด�ำดูน่าสนใจได้
ด้วยเช่นกัน
การใช้สปีดชัตเตอร์ช้าคือหัวใจส�ำคัญของวิธีการนี้
เราจะได้เห็นภาพถ่ายขาวด�ำจ�ำนวนมากใช้สปีดชัตเตอร์ที่
ช้าจนเกิดปรากฏการ Motion Blur ในภาพซึง่ มันถือว่าเป็น
วิธกี ารทีน่ ยิ มมาก เพราะหากเป็นภาพสีกอ็ าจจะท�ำให้ภาพ
ดูสบั สนและยุง่ เหยิงมาก แต่ภาพขาวด�ำจะถ่ายทอดมันออก
มาได้ดีที่สุด
มองหาส่วนผสมของสิง่ ทีจ่ ะปรากฏในภาพระหว่าง
สิ่งที่หยุดนิ่งและสิ่งที่เคลื่อนไหวแล้วบันทึกมันด้วยสปีด
ชัตเตอร์ระดับต�่ำ คุณอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องหรือมือ
เปล่าก็ได้ แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ภาพเบลอเสียจนไม่สามารถ
ดูออกว่าเป็นภาพอะไรกันแน่.

8

TIPS & TECHNIQUE

VI

NOISE

เติมอารมณ์ใกล้เคียงฟิ ล์ม
กล้ อ งถ่ า ยภาพในปั จ จุ บั น นี้ มี ค วามสามารถในเรื่ อ ง
คุ ณ ภาพของภาพในระดั บ สู ง มาก จนบางครั้ ง ภาพดู
“เนียน” และไม่เข้ากับอารมณ์ของสิ่งที่ปรากฏในภาพ
ในยุคของการบันทึกภาพด้วยฟิลม์ นัน้ จะมีเอกลักษณ์
หนึ่งปรากฏอยู่ นั่นก็คือ “Grain” ซึ่งเป็นความหยาบของ
เนือ้ ฟิลม์ อันจะท�ำให้ปรากฏลักษณะของ “จุด” ซึง่ คล้ายกับ
จุดรบกวนอยูใ่ นภาพ ในอีกแง่หนึง่ นัน้ มันยิง่ ท�ำให้ภาพดูคม
ชัดและมีคอนทราสต์สูงกว่าภาพปกติ แต่ถ้ามากเกินไปก็
อาจจะท�ำลายคุณภาพของภาพได้ ซึ่งต้องพิจารณาตาม
อารมณ์ในแต่ละภาพเป็นส�ำคัญ
เราสามารถเพิ่มลักษณะดังกล่าวนี้ได้ในขั้นตอน
ของการโปรเซสภาพ หรือจะใช้วิธีเพิ่มค่าความไวแสง
(ISO) ของกล้องขึ้นไปได้เพื่อให้ปรากฏลักษณะของ
Noise ซึ่งใกล้เคียงกับ Grain ของฟิล์มได้ แม้จะไม่
เหมือนกันเสียทีเดียวแต่ก็ช่วยเติมเต็มอารมณ์บางส่วน
ของยุคฟิล์มได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ
Noise ในกล้องถ่ายภาพของคุณด้วยว่ามีความเหมาะ
สมอยู่ที่ระดับใด ซึ่งกล้องดิจิตอลในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ
ก็จะมีบุคลิกของ Noise ที่แตกต่างกันด้วย.
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VII

SIMPLE
IS BEST

เรียบง่ายได้ใจความ
“Minimalism” คือตัวอย่างที่ชัดเจนส�ำหรับความเรียบ
ง่ายและไม่มีอะไรวุ่นวายไปกว่าพื้นที่โล่งเรียบ แต่ความ
เรียบง่ายอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้น
บางคนชอบภาพถ่ายที่ดุดันทรงพลัง แต่บางคนก็
ชอบภาพถ่ายที่นุ่มนวลชวนฝัน หรือบางครั้งก็เป็นความ
จ�ำเป็นตามลักษณะอารมณ์ภาพ เช่นภาพบุคคลหญิงสาว
สวยงามนัน้ ก็จะต้องการความเรียบง่ายเพือ่ ขับเน้นให้แสดง
ความงามออกมาโดยไม่ต้องมีสิ่งอื่นรบกวนมากนัก
ความส�ำคัญของเรือ่ งนีก้ ค็ อื ลักษณะของแสงและฉาก
หน้า/ฉากหลังที่ไม่ควรมีสิ่งรกรุงรังมากจนเกินไป หรือใช้
ระยะเลนส์เทเลโฟโต้ (รวมทั้งเลนส์ไวแสง) เพื่อช่วยตัด
ส่วนพื้นที่หรือสร้างภาพแบบ “ชัดตื้น” เพื่อให้ภาพดูเรียบ
ง่ายโดดเด่นให้มากที่สุด
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื การจัดองค์ประกอบภาพ ซึง่ ไม่ใช่
เฉพาะในช่องมองภาพเท่านั้น แต่อาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้น
ตอนการเลือกสถานทีถ่ า่ ยภาพให้ตอบโจทย์ทตี่ งั้ เอาไว้ตอ่
เรื่องนี้โดยเฉพาะ.
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VIII

RAW

ยังไม่จบแค่หลังกล้อง
หลายส�ำนักนั้นมีค�ำแนะน�ำให้ถ่ายภาพแบบไฟล์ RAW
ไม่เว้นแม้กระทั่งภาพขาวด�ำ
อันที่จริงแล้วเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะใน
หลายๆ ส่วนของภาพขาวด�ำนั้นต้องการรายละเอียดใน
แต่ละส่วนของภาพสูงสุด (ในภาพส่วนใหญ่) ซึ่ง RAW จะ
เก็บรายละเอียดเหล่านั้นได้ดีมากกว่าไฟล์แบบ JPEG
แต่ประเด็นส�ำคัญก็คอื RAW จะให้ความยืดหยุน่ ใน
การปรับแต่งภาพในภายหลังมากกว่า เราสามารถเปลี่ยน
รูปแบบลักษณะของแสงเงาและเรือ่ งราวอันเป็นอารมณ์ของ
ภาพได้อีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีซอฟต์แวร์ที่มีความ
สามารถในด้านนี้ให้เลือกใช้อยู่มากมาย
หลายท่านคุ้นเคยกับการจบขั้นตอนทั้งหมดใน
กล้องมากกว่า แต่ถ้าจะลองเปิดใจโปรเซสภาพในแบบ
ฉบับของ RAW ในภายหลังบ้างก็จะท�ำให้เกิดความหลาก
หลายของภาพขาวด�ำได้อีกมาก ซึ่งอันที่จริงแล้วในยุค
ของฟิล์มนั้นก็มีขั้นตอนในห้องมืดที่จะต้องตกแต่งฟิล์ม
ซึ่งก็เรียกว่า Process เช่นกัน.
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THE NEW PENTAX K-3 II BUILDS ON THE
PERFORMANCE STANDARD SET BY ITS
PREDECESSOR FURTHER REFINING FIELD
PHOTOGRAPHY

เอกลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความแข็ ง แกร่ ง และ
ประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ สู ง ที่ สื บ ทอดจาก
“K-3” รุ่นก่อนหน้า พร้อมสมรรถนะ
ใหม่ที่จะท�ำให้คุณไปได้ไกลและคมชัด
ยิ่งกว่าในทุกสถานการณ์
“K-3 II” คือกล้อง DSLR รุ่นล่าสุดจาก PENTAX ที่หากมอง
โดยผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักจาก
รุ ่ น เดิ ม แต่ ภ ายใต้ รู ป โฉมภายนอกที่ ดู ค ล้ า ยคลึ ง กั น นั้ น กลั บ มี
ประสิทธิภาพใหม่หลากหลายประการทีค่ ณ
ุ ยังไม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน
เช่น ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวที่เซนเซอร์รับภาพ (SR) ซึ่งถูก
ปรับปรุงให้ดียิ่งกว่าเดิม, ระบบโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น, ระบบ
ASTROTRACER ส�ำหรับการถ่ายภาพดาวโดยเฉพาะติดตัง้ มาในตัว
และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง “Pixel Shift Resolution®” ที่จะ
ช่วยเปิดมิติใหม่ให้กับการถ่ายภาพนิ่งขนาดใหญ่ให้กับคุณ
...ลองมาดูกันว่า “K-3 II” มีดีอย่างไร?
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Expanding on the K-3 legacy, the newly
released K-3 II adds GPS functionality,
improved Shake-Reduction (SR) technology,
high speed AF and built-in ASTROTRACER.
จาก “K-3” กล้อง DSLR รางวัลระดับโลก ถูกพัฒนา
และเพิ่มสมรรถนะใหม่ให้สูงยิ่งกว่าเดิมใน “K-3II”

• 24.35 effective megapixel
AA Filter-less CMOS sensor
• Pixel Shift Resolution System
• 8.3 frames per second of
continuous shooting
• Built-in GPS with ASTROTRACER,
Compass and Log functions

ด้วยเซนเซอร์รบั ภาพชนิด CMOS ความละเอียด
24.35MP แบบไม่มี AA-Filter พร้อมเซนเซอร์ออโต้
โฟกัส 27 จุด ความเร็วในการถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องถึง
8.3 ภาพต่อวินาที และระบบที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาใหม่
“Pixel Shift Resolution” ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสีสันและ
รายละเอียดถูกถ่ายทอดได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังมีสัญญาณรบกวน (Noise) ในระดับต�่ำลงแม้จะ
ใช้ความไวแสงสูง ระบบ Real-time Scene Analysis
System ที่ประสานงานกับเซนเซอร์วัดแสงแบบ RGB
86K จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ง่ายและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว (SR) ที่ถูกปรับปรุง
ใหม่จะช่วยลดสปีดชัตเตอร์ลงได้มากถึง 4.5 EV Step
พร้อมระบบ GPS ติดตั้งพร้อมใช้ในตัวกล้องและระบบ
ASTROTRACER ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ บันทึกภาพดวงดาวได้
ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็มีอยู่ในกล้องรุ่นนี้ด้วย

AWARD WINNING
รางวัลระดับโลกมากมายคือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่าง
ดีว่า PENTAX K-3 รุ่นก่อนหน้านั้นมีประสิทธิภาพ
และสมรรถนะในระดับสูง รวมไปถึงการออกแบบ
และราคาทีส่ มเหตุสมผลเมือ่ เทียบกับประสิทธิภาพ
ชั้นเลิศของกล้อง โดยที่รางวัลเหล่านี้มีทั้งความเห็น
ที่ได้จากบรรณาธิการของนิตยสารชั้นน�ำและผู้ทรง
คุณวุฒใิ นวงการระดับสากล รวมไปถึงความเห็นจาก
ผู้ใช้งานจริงด้วย
ในเมื่อ K-3II คือภาคต่อของ K-3 ซึ่ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีก จึงแทบไม่ต้อง
อธิบายว่านี่คือกล้องที่ยอดเยี่ยมขนาดไหน
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Building on Performance

24 effective megapixels in
an APS-C sized CMOS sensor

Fast, continuous shooting
at 8.3FPS

เซนเซอร์รับภาพ APS-C CMOS ความละเอียดถึง
ระดับ 24.35MP แบบไม่มี AA-FILTER ให้ความ
คมชัดและเก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามสมจริง
ประสานงานร่วมกับหน่วยประมวลผล “PRIME
III” ให้คุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูง ค่าความ
ไวแสง (ISO) สูงสุดที่ 51200

ไม่พลาดชอตส�ำคัญในทุกเสีย้ ววินาที ด้วยความเร็ว
ในการถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องสูงสุดถึง 8.3 ภาพต่อ
วินาทีที่ความละเอียดสูงสุดต่อเนื่อง 200 ภาพ
JPEG หรือ 23 RAW ช่วยให้คุณจับทุกความ
เคลื่ อ นไหวของภาพกี ฬ า สั ต ว์ ป ่ า หรื อ ทุ ก
สถานการณ์ภาพที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว

SAFOX 11 27-point AF
System

Built-in GPS functionality
and Electronic Compass

โมดูล SAFOX 11 ส�ำหรับควบคุมระบบออโต้โฟกัส
ผ่านเซนเซอร์ 27 จุดซึง่ สามารถจับโฟกัสได้ทร่ี ะดับ
แสงตั้งแต่ -3EV ไปจนถึง +18EV โดยที่ 25 จุด
จะเป็นเซนเซอร์ชนิด Cross-type และ 3 จุดนั้น
จะเป็นชนิดทีม่ คี วามไวต่อแสงเป็นพิเศษเมือ่ ใช้งาน
ร่วมกับเลนส์ไวแสง F/2.8 ขึ้นไป ช่วยให้การจับ
โฟกัสเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำทั้งในวัตถุหยุด
นิ่งและวัตถุเคลื่อนไหว

K-3II มีระบบ GPS ติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง ซึ่ง
สามารถบันทึกข้อมูลทาง GPS เช่น สถานที่ ทิศทาง
วันเวลา ต�ำแหน่ง ฯลฯ ลงไปในข้อมูล EXIF ของ
ภาพถ่ายได้ (GPS Log) นอกจากนี้ยังสามารถใช้
งานร่วมกับระบบ ASTROTRACER เพือ่ บันทึกภาพ
ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงดาวได้โดยการขยับ
เซนเซอร์รบั ภาพตามต�ำแหน่งแบบอัตโนมัตโิ ดยไม่
ต้องมีอุปกรณ์เสริม ช่วยให้คุณบันทึกภาพจุดดาว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่เคย
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Building on Performance

Pixel Shift Resolution
System

Improved AF Tracking
Performance

ระบบจะท�ำการบันทึกภาพ 4 ภาพในชอตเดียวกัน
โดยเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพให้ห่างออกไป 1 Pixel
ในแต่ละภาพ จากนั้นจะท�ำการประมวลผลเพื่อน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาต่อเชือ่ มเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว ผล
ที่ได้ก็คือภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดและสีสันได้
มากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากได้รับข้อมูลสี RGB จาก
แต่ละจุดของเซนเซอร์รับภาพได้มากที่สุด และยัง
ช่วยลดจุดรบกวน (Noise) ได้อีกด้วย

K-3II มีระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบติดตามวัตถุที่ดี
ที่สุดเท่าที่ PENTAX เคยผลิตกล้อง DSLR มา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการรวมประสิทธิภาพ
ของ AF Algorithm และระบบ Real-Time Scene
Analysis ให้ท�ำงานสอดประสานกันได้อย่างดีที่สุด
ซึง่ ท�ำผลงานได้ดตี งั้ แต่ปริมาณแสงน้อยระดับ -3EV
ไปจนถึง +18EV เลยทีเดียว

Pentaprism Viewfinder
for 100% Field of View

Fully Weather Sealed

อีกจุดเด่นอย่างหนึง่ ของกล้อง DSLR ของ PENTAX
ก็คือ ระบบช่องมองภาพ (View Finder) ที่สว่าง
คมชัดสดใส มองเห็นภาพได้ครอบคลุมพืน้ ที่ 100%
ซึง่ เป็นผลมาจากการใช้ระบบรับแสงจากชุดสะท้อน
ภาพแบบปริซมึ ห้าเหลีย่ มแท้ โดยมีอตั ราขยายภาพ
อยู่ที่ 0.95X ซ่วยลดความผิดพลาดในการจัดองค์
ประกอบภาพและขจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจาก
ส่วนขอบภาพได้ก่อนถ่ายภาพจริง

จุดเด่นที่สุดของกล้องถ่าย
ภาพ PENTAX DSLR ก็คือ
ระบบ “ซีล” รอบตัวกล้อง
เพื่ อ ป้ อ งกั น ทั้ ง ฝุ ่ น และ
ละอองน�้ำ โดยที่ K-3II จะ
มีทั้งหมด 92 จุดซีลรอบตัวเพื่อป้องกันสิ่งแปลก
ปลอมเล็ดลอดเข้าสูภ่ ายใน ด้วยเหตุผลนีเ้ องคุณจึง
สามารถใช้กล้องได้ในทุกสภาพสมบุกสมบันโดยที่
ไม่ต้องเป็นกังวลต่อเรื่องสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะ
เป็นน�้ำ, ละอองหมอก, ความชื้น, หิมะ, ทรายและ
ฝุ่นละอองต่างๆ
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Improved In-body Shake Reduction (SR)

Panning Detection

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว Shake Reduction (SR) ถูก
ปรับปรุงให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำลงได้ถึง 4.5 Stop

เมื่อระบบตรวจพบกว่าเป็นการถ่ายภาพแบบแพนกล้อง จะ
ท�ำการควบคุมระบบป้องกันภาพสั่นไหวให้เหมาะสมมากขึ้น

Diffraction Correction

Faster focusing at AF.S

ระบบแก้ไขจุดด้อยในภาพอันเป็นผลมาจากเลนส์ ซึง่ ระบบของ
กล้องจะท�ำการปรับปรุงภาพเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลง

Professional H.264 video

เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์รุ่นใหม่ (HD PENTAX-DA 18-50mm
WR RE, HD PENTAX-D FA 150-450mm, HD PENTAX-D
FA* 70-200mm) จะท�ำให้การจับโฟกัสแบบติดตามวัตถุ
(AF.S) ท�ำได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำมากยิ่งขึ้นด้วย

บันทึกวีดีโอได้ถึงระดับ Full HD (60i/30p) และคลิปวีดีโอ
ระดับ 4K ส�ำหรับการบันทึกแบบ Interval (Time-lapse)

Large, easy-to-view 3.2-inch LCD monitor

FLUCARD For PENTAX Connectivity
ควบคุมกล้องแบบไร้สายได้โดยการใช้งานร่วมกับ FLUCARD
for PENTAX ผ่านสมาร์ทโฟน

จอภาพขนาด 3.2 นิ้วความละเอียด 1,037,000px ใช้กระจก
ชิ้นหน้าชนิด Tempered เพื่อเพิ่มความแกร่ง พร้อมระบบ
Air-Grapless เพื่อช่วยลดแสงสะท้อน ซึ่งจะท�ำให้สามารถเห็น
ภาพได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่กลางแจ้ง
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“On paper, you’d be hardpressed to find another DSLR in
this price range that offers the
build quality, performance, and
customizability of the K-3 II, at
least at this moment in time.”

“The underdog DSLR maker
now has something that Nikon
and Canon don’t have.”

“The K-3 II brings some
great innovative features
which we have never
seen on a DSLR before.”

“It gives the new camera a look
somewhat reminiscent of that
in Ricoh’s mockup of the upcoming full-frame Pentax DSLR,
although the hump in this new
APS-C sensored camera still has
more of a flat top than that of
the full-frame model.”

“Since the K-3 II is an enhanced
version of its predecessor, we
predict we will like this camera
as well.”

“These are all nice features to have, though
jettisoning the flash makes me cringe a
little; on-camera flash is something that’s
really nice to have in a low-light emergency. Longer battery life would have been a
nice enhancement.”

“So, Pentax: Thank you for your
work. Seriously. It’s really, really
neat to see these things developing at extremely reasonable
prices, making high-end tech
available to the masses should
they want it. The features in
the K-3 II will undoubtedly help
capture better shots for those
that go for it.”
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SAMPLE
IMAGE
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THE NEW PENTAX K-3 II BUILDS ON THE
PERFORMANCE STANDARD SET BY ITS
PREDECESSOR FURTHER REFINING FIELD
PHOTOGRAPHY

จากผลงานกล้อง DSLR ในรุ่นที่ผ่านมาของ PENTAX
นั้นคงจะยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในทุกมิติการใช้งานชนิดยากที่จะหากล้องใน
ระดับเดียวกันเสมอเหมือน
“K-3 II” DSLR รุ่นล่าสุดนี้ก็สืบทอดทุก
ประสิทธิภาพพร้อมการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างน่า
สนใจ แม้กระทั่งในบางเทคโนโลยีที่ยังไม่มีผู้ใด
ท�ำได้มาก่อน แต่เราก็จะสัมผัสได้ในกล้อง DSLR
พันธ์ุแกร่งประสิทธิภาพสูงภายใต้ขนาดกระทัดรัด
และลงตัวกับทุกการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นในตัวเมือง
ใหญ่อนั เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ไปจนถึงทุก
สภาพสมบุ ก สมบั น ซึ่ ง ยากนั ก ที่ จ ะมี ผู ้ ใ ดเคยบุ ก
ตะลุยไปถึงและยืนหยัดได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในทุกที่ที่คุณไป K-3II ก็สามารถ
เป็นอาวุธคู่กายในการเก็บภาพให้กับคุณได้เช่นกัน
เตรียมตัวพบกับสมรรถนะระดับสูงของ K-3II
ได้ในอีกไม่นานนี้!

• 24.35 effective megapixel
AA Filter-less CMOS sensor
• Pixel Shift Resolution System
• 8.3 frames per second of
continuous shooting
• Built-in GPS with ASTROTRACER,
Compass and Log functions

On-Line
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นอกจากฟรุ ๊งฟริ๊งแบบเซลฟี่

ก็ยังมีดีอีกไม่น้อย
ถึงจะไม่อยากยุง่ ยากและวุน่ วายกับเรือ่ งราว

อันสลับซับซ้อนของการตั้งค่าต่างๆ ของกล้อง แต่เราก็ยังอยากได้
ภาพถ่ายแจ๋วๆ ในแนวเดียวกับมือโปร เพราะถ้าเรื่องมุมมองและ
ไอเดียล่ะก็ขอบอกว่าบรรเจิดอยู่แล้ว แต่จะตั้งกล้องยังไงนี่สิ?
เพราะ Casio รู้ดีว่าผู้ใช้กล้องหลายท่านที่ไม่ใช่มืออาชีพต่างก็

รู้สึกเช่นนี้ จึงได้พัฒนาระบบการถ่ายภาพที่ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยากแต่
ให้ผลงานภาพอันน่ามหัศจรรย์ (จนบางครั้งแม้แต่มืออาชีพก็ยังต้องคิด
หนัก) และบรรจุลงมาในกล้องถ่ายภาพ Exilim รุ่นใหม่ๆ โดยใช้ชื่อว่า
“BS” (Best Shot) ให้ใช้งานกันตามสไตล์กล้อง Point And Shoot
ยกกล้องขึ้นเล็งแล้วก็ยิงเลย!
เพียงแค่คณ
ุ หมุนแป้นปรับโหมดไปทีต่ ำ� แหน่ง “BS” แล้วเลือก
รูปแบบของภาพทีต่ อ้ งการจะบันทึกเอาไว้ตามตัวอย่างทีใ่ ห้มา ทีเ่ หลือ
ก็อยู่ที่มุมมองของคุณแล้วล่ะว่าจะได้ภาพที่ออกมาแจ่มแจ๋วเพียงใด
และต่อไปนี้คือตัวอย่างภาพที่เราน�ำมาให้คุณได้ดู ว่านอกจาก
เซลฟี่แล้ว ZR3500 ตัวนี้จะท�ำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ยังไงบ้าง?...
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Magnifying Glass

เห็นภาพมาโครของผู้อื่นแล้วก็ให้คันไม้คันมือ
อยากจะถ่ายภาพท�ำนองนั้นกับเขาดูบ้าง ว่าแต่
ว่ากล้องเล็กๆ แบบนี้จะท�ำได้ด้วยหรือ?
เมือ่ คุณเลือก Best Shot แบบ Magnifying
Glass ระบบของกล้องจะปรับเข้าสู่ค่าการถ่าย
ภาพแบบใกล้โดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ขยับกล้อง
ให้เข้าไปใกล้ๆ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้แล้วพยายามถือ
กล้องให้นิ่งที่สุด จากนั้นก็ลองดูซิว่าฝีมือของเรา
จะเป็นอย่างไร?

Casio Exilim ZR-3500
BS : Maginifying Glass • F/2.8 • 1/50 sec. • ISO 40 • No Tripod
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HS Anti Shake

ZR-3500 ของคุณสามารถซูมได้ไกลเทียบเท่า
ระยะ 300mm ของกล้ อ ง DSLR ซึ่ ง นั่ น
หมายความว่าสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้น่า
ตื่นตาอยู่ไม่น้อย
ปัญหาก็คือ เมื่อใช้ระยะเลนส์ไกลๆ ขนาด
นัน้ แล้วภาพก็มกั จะสัน่ จนถ่ายมาแล้วแทบจะดูไม่
ได้เลย แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อใช้ BS โหมดนี้
เพราะระบบของกล้องจะจัดการทุกอย่างให้จนคุณ
สามารถถ่ า ยภาพระยะไกลได้ ค มชั ด สวยงาม
อยากจะบันทึกภาพอะไรที่อยู่ไกลๆ อย่างเช่น
ศิลปินคนโปรดในคอนเสิรต์ หรือจังหวะอันดุเดือด
ของกีฬาในสนามก็ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไปแล้วล่ะ
Casio Exilim ZR-3500
BS : HS Anti Shake • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 80 • No Tripod
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HS Night Scene

“CityScape” ภาพแนวนี้ก�ำลังโด่งดังและมา
แรง กล้องเล็กอย่างเราขอลองลุ้นแสงสีสวยๆ
ยามค�่ำคืนกับเขาดูบ้าง
ระบบของกล้ อ งจะท� ำ การตรวจจั บ โดย
อัตโนมัตวิ า่ เป็นการจับถือกล้องด้วยมือเปล่าหรือ
ใช้ขาตั้งกล้อง ซึ่งอันที่จริงแล้วการใช้ขาตั้งกล้อง
จะให้ผลที่ดีกว่ามาก (หากเป็นไปได้ก็ขอแนะน�ำ
ให้ใช้มัน) แต่ถ้าไม่มีก็ใช้มือเปล่านี่แหละ เพราะ
เดีย๋ วกล้องจะท�ำการป้องกันอาการภาพสัน่ ไหวให้
กับคุณเอง

Casio Exilim ZR-3500
BS : HS Night Scene • F/3.4 • 1/4 sec. • ISO 640 • No Tripod

23

THROUGH

THE

TRIP

HS Night Shot

ถ่ายภาพตอนกลางคืน ก็ไม่เห็นจะยาก แค่เปิด
แฟลชเท่านั้นเอง...ไม่ใช่หรือ?
มั น ก็ ค งจะเพี ย งแค่ นั้ น หากเราต้ อ งการ
ภาพถ่ายธรรมดาๆ ทัว่ ไป แต่ถา้ หากต้องการภาพ
อันมีแสงตามลักษณะธรรมชาติแบบเดียวกับทีม่ อื
โปรเค้าถ่ายกันละก็คุณควรต้องหลีกเลี่ยงการใช้
แฟลช ซึ่งระบบ HS Night Shot จะจัดการให้
คุณได้เป็นมือโปรในทันทีนี้โดยไม่ต้องใช้แฟลช
เลยแม้แต่นิดเดียว ไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย

Casio Exilim ZR-3500
BS : HS Night Shot • F/2.8 • 1/30 sec. • ISO 800 • No Tripod
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HDR

สไตล์ภาพแบบมืออาชีพที่ต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายภาพและโปรเซสภาพกันเป็นชั่วโมงๆ แต่
อะไรนะ? กล้องตัวนี้ท�ำได้เลยเหรอ?
แน่นอน...ด้วยระบบอัตโนมัติที่ Casio ได้
ท�ำการปรับตั้งเอาไว้ให้แล้ว รับรองว่าภาพถ่ายใน
โลเคชั่ น อั น มี บ ริ เ วณที่ มื ด และสว่ า งอยู ่ ใ นภาพ
เดียวกันจะมองเห็นรายละเอียดได้ใกล้เคียงกับที่
ตาเห็นเลยทีเดียวเชียวล่ะ

Casio Exilim ZR-3500
BS : HDR • F/2.8 • 1/200 sec. • ISO 80 • No Tripod
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Blur Background

ถ้าในระดับกล้อง DSLR เค้าก็จะเรียกภาพ
สไตล์นี้ว่าภาพ “ชัดตื้น” หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่าภาพแบบ “หน้าชัดหลังเบลอ” ซึ่งก็ยากอยู่
นะส�ำหรับกล้องเล็กทั่วไปจะท�ำได้
แต่ด้วยความสามารถอันมหัศจรรย์ของ
ZR3500 ในมือคุณนี่แหละที่สามารถท�ำให้เป็น
ไปได้ด้วยเหมือนกัน โดยที่กล้องจะถ่ายภาพ
หลายภาพจากต่างโฟกัสแล้วน�ำมาซ้อนกัน ที่นี้
คุณก็แค่ลองถ่ายภาพคนพิเศษดูแล้วรอรับค�ำชม
ได้เลย
Casio Exilim ZR-3500
BS : Blur Background • F/5.7 • 1/40 sec. • ISO 800 • No Tripod

26

THROUGH

THE

TRIP

“Wide Shot” ช่วยให้สามารถบันทึก
ภาพได้เทียบเท่ากับเลนส์มุมกว้างเทียบ
เท่าระยะ 19 และ 15mm ของกล้อง
DSLR
BEST SHOT
WIDE SHOT 19mm
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Scenery

ถ้าคุณเป็นผูท้ ชี่ อบออกไปท่องโลกกว้างแล้วเก็บ
ภาพสวยงามของสถานที่เหล่านั้นกลับมาแบ่ง
กันดูละก็ ต้องโหมดนี้เลย
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วอั น สวยงามมั ก จะถู ก
บันทึกภาพมาได้ไม่สวยเท่าทีเ่ ห็น นัน่ ก็เพราะมัน
ต้องการกล้องประสิทธิภาพสูงและความเข้าใจ
ของผู้ถ่ายภาพอยู่สักหน่อย (เผลอๆ จะต้องมี
อุปกรณ์เสริมอีกมากมายก่ายกอง) แต่เพียงแค่
ZR3500 กับโหมด Scenery ก็จะท�ำให้ใครต่อ
ใครต้องร้องว้าว! กับภาพทิวทัศน์ทอ่ งเทีย่ ว (หรือ
ที่เรียกกันเท่ๆ ว่า Landscape) ของคุณกันเลย
ทีเดียวเชียวล่ะ
Casio Exilim ZR-3500
BS : Scenery • F/7.9 • 1/400 sec. • ISO 80 • No Tripod
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Food

ก่อนจะหม�่ำอะไรก็ต้องเก็บภาพเอาไว้ไปอวด
ชาวโซเชียลเสียก่อน แต่ให้ตายเถอะ...บรรดา
ภาพอาหารสวยๆ นี่ถ่ายยากชะมัด
หรืออาจจะเป็นวันที่คุณเข้าครัวแสดงฝีมือ
ให้เป็นที่ประจักษ์ก็ต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้เสีย
หน่ อ ย เคล็ ด ลั บ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ พยายามเลื อ ก
ต�ำแหน่งใกล้หน้าต่างเข้าไว้ จากนั้นก็เลือกมาที่
โหมด “Food” ของ BS แล้วถ่ายภาพ ระบบของ
กล้องจะปรับแต่งภาพอาหารของคุณให้จนใครต่อ
ใครต้องรีบไปหาอะไรทาน ส่วนแสงจากหน้าต่าง
ก็จะยิ่งท�ำให้ภาพของคุณดูสวยงามอย่าบอกใคร
เลยเชียวล่ะ
Casio Exilim ZR-3500
BS : Food • F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 250 • No Tripod
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Sunset

โหมดส�ำหรับการถ่ายภาพช่วงทไวไลท์ของดวง
อาทิตย์ทจี่ ะให้สสี นั ทีแ่ ลดูงดงามและโรแมนติก
เป็นที่สุด
หากตรงหน้าคุณคืออาทิตย์ขนึ้ หรือตกอย่าง
น่าประทับใจก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก รีบปรับมาที่
โหมดนี้เลย หรือถ้าไม่ใช่วันที่มีพระอาทิตย์แต่มี
ลักษณะซิลูเอทงามๆ ก็ยังใช้ได้เหมือนกัน เพียง
ปรับค่าชดเชยแสงให้อันเดอร์ลงมาอีกนิดแล้วรอ
จังหวะงามๆ หรือจะบอกให้เขาหรือเธอโพสต์ท่า
อันน่าประทับใจ แค่นี้ก็เรียกคะแนนท้วมท้นได้
ง่ายๆ แล้ว
Casio Exilim ZR-3500
BS : Sunset • F/9.9 • 1/250 sec. • ISO 80 • No Tripod
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จากตัวอย่างทัง้ หมดทีเ่ ราจัดมาให้ดนู กี้ ย็ งั เป็นเพียงแค่บางส่วนของโหมด
BS อันสะดวกสบายเท่านัน้ ยังมีรปู แบบการถ่ายภาพอีกหลากหลายและน่าทึง่
เตรียมเอาไว้ให้ใช้งานกันอีกเยอะมาก เพียงแค่ดูภาพก็เข้าใจแล้วว่าอะไรที่
เหมาะกับสิ่งที่คุณก�ำลังจะถ่ายภาพอยู่บ้าง ซึ่งก็ต้องถือว่าครอบคลุมมากพอ
ส�ำหรับทุกสถานการณ์ของคุณเลยทีเดียวเชียวล่ะ
ถึงแม้ว่ากล้องในตระกูล Exilim จาก Casio จะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของ
เซลฟี่ฟรุ๊งฟริ๊ง แต่ส�ำหรับการถ่ายภาพในแบบ อื่นๆ ก็คงต้องขอบอกว่าปิ๊งไม่
แพ้กัน จะได้บอกคุณแฟนได้ว่านี่ไม่ใช่กล้องที่ถ่ายภาพเซลฟี่เพียงอย่างเดียว
ถ่ายอะไรก็ได้เท่าที่อยากจะถ่ายแถมยังได้ผลงานแบบน่าทึ่งอีกต่างหาก
...ไม่ได้มีดีแค่เซลฟี่เท่านั้นนะ ทีนี้ล่ะก็ #รูปเยอะมาก แน่นอน!
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Advanced resolution technology for capturing
still life subjects in ultra high definition
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เชือ่ ได้เลยว่า ในบรรดาผูค้ ดิ ค้นเทคโนโลยีอนั เกีย่ วกับการเคลือ่ นที่
เซนเซอร์รับภาพแล้ว ไม่มีใครใช้ประโยชน์ได้มากกว่า DSLR จาก
PENTAX ดังจะเห็นได้จากสารพัดวิธที กี่ ลายเป็นเทคนิคใหม่ๆ ของ
กล้องตระกูล “K” อยู่เสมอ
นับตัง้ แต่ระบบลดอาการภาพสัน่ ไหว “SR” (Shake Reduction)
จนถึงระบบ ASTROTRACER ที่ใช้การเคลื่อนเซนเซอร์ติดตามการ
โคจรของดวงดาว ตามด้วย AA-Filter Simulation เพื่อจ�ำลองสภาพ
ของ AA-Filter ด้านหน้าเซนเซอร์รับภาพ และล่าสุดกับ “PIXEL
SHIFT RESOLUTION SYSTEM” ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ K-3II รุ่น
ใหม่ล่าสุด อันเป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่เหมือนใคร
จะมีดีแค่ไหน? มาดูกันเลย...
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ท้าวความไปถึงระบบ “SR” อันติดตั้งอยู่ที่ชุดเซนเซอร์รับภาพ
ของกล้อง PENTAX จะมีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพ
ทัง้ หมดเพือ่ ชดเชยอาการสัน่ ไหวทีเ่ กิดขึน้ รอบทิศทาง ซึง่ จะช่วยท�ำให้
ได้ภาพทีม่ คี วามคมชัดมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในสภาพทีม่ ปี ริมาณแสง
น้อยและใช้มือเปล่าในการจับถือกล้อง
“Pixel Shift Resolution System” (PSRS)จะใช้ประโยชน์
จากลักษณะการเคลื่อนไหวชุดเซนเซอร์รับภาพนี้เพื่อท�ำให้แต่ละ
พิกเซลของภาพมีข้อมูลของลักษณะทางแสงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่ง
ผลให้ในภาพรวมของภาพถ่ายทั้งหมดดูคมชัดและสดใสสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะท�ำให้ Noise ลดระดับลงด้วย

เซนเซอร์รับภาพในปัจจุบันนี้จะมีลักษณะที่เรียก
กันว่า “Bayer Pattern” อย่างทีเ่ ห็นในภาพ แต่ละพิกเซล
จะเรียงต่อกันไปในลักษณะตารางสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละ
พิกเซลก็จะมีหน้าทีใ่ นการรับแม่สแี สงเฉพาะสีเท่านัน้ นัน่
ก็คือ แดง (RED), เขียว (GREEN), น�้ำเงิน (BLUE)
โดยที่ด้านบนของแต่ละพิกเซลจะมีฟิลเตอร์สีเพื่อกรอง
แสงให้ผา่ นเข้ามาเฉพาะสีทกี่ ำ� หนดเท่านัน้ หากไม่ใช่สที ี่
ผ่านการกรองเข้ามาโดยฟิลเตอร์สีด้านบน พิกเซลนั้นก็
จะไม่ได้รับข้อมูลทางแสงในขณะที่กดชัตเตอร์ถ่ายภาพ

ถ้าหากเป็นเช่นนั้น บางพิกเซลที่ถูกกรองแสงเอา
ไว้โดยไม่มีแสงที่ตรงกันตกลงมาถึงก็จะปราศจากข้อมูล
ทางดิจิตอลล่ะสิ? ก็ต้องกลายเป็นจุดขาวๆ บนภาพอยู่
เต็มไปหมดไม่ใช่หรือ?

Demosaicing, Interpolation
นั่นเป็นจุดอ่อนของเซนเซอร์รับภาพแบบ Bayer
ดังนั้นเทคนิค Demosaicing หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Interpolation จึงถูกน�ำมาใช้ นัน่ ก็คอื พิกเซลทีป่ ราศจาก
ข้อมูลแสงจะประเมินจากพิกเซลข้างเคียงแล้วสร้างข้อมูล
จ�ำแลงขึน้ มาเป็นของตน ดังนัน้ มันจึงไม่ใช่ขอ้ มูลแสงจริง
ซึ่งถึงแม้จะมีข้อมูลแต่ก็เป็นข้อมูลจากพิกเซลใกล้เคียง
(ขึ้นอยู่กับสูตรหรือ Algorythm ของแต่ละค่าย) ดังนั้น
มันจึงท�ำให้เกิดอาการภาพไม่คมชัดเท่าทีค่ วรจะเป็นจริงๆ

พิกเซลที่มีฟิลเตอร์สีเขียวจะมีจ�ำนวนมากกว่าอีก
สองสีอยู่สองเท่า เพราะแสงสีเขียวในธรรมชาติจะมี
มากกว่าโดยปกติ ดังนั้นหากเป็นเซนเซอร์ระดับ 24MP
ก็จะแบ่งเป็น 12MP ส�ำหรับสีเขียว และแดง, น�้ำเงิน
อย่างละ 6MP
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แต่ละพิกเซลนั้นมีข้อมูล R, G, B อย่างครบถ้วนจาก
สภาพแสงจริง
ในการเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพนีจ้ ะกระท�ำในแต่
Pixel Shift Resolution System
ละชอต โดยในการถ่ายภาพหนึง่ ครัง้ จะเป็นการถ่ายเก็บ
แสงจ� ำ นวนสี่ ช อตแล้ ว รวมข้ อ มู ล เข้ า ด้ ว ยกั น ตาม
ระบบ PSRS จึงถูกคิดค้นขึน้ มาโดยวิศวกรของ กระบวนการ PSRS ดังนั้นในการถ่ายภาพจึงยังจ�ำเป็น
PENTAX เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของพิกเซลที่ไม่ได้รับ ต้องใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้กล้องอยู่นิ่งที่สุด
ข้อมูลแสงนี้ โดยการเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพใน
ทิศทาง บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา เพื่อท�ำให้แต่ละพิกเซลได้
ระบบ PSRS จึงเป็นระบบทีท่ ำ� ให้ปรากฏข้อมูล
รับข้อมูลแสงอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องท�ำการ Demosi- ในแต่ละพิกเซลครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ ไม่ใช่การท�ำให้มี
acing (Interpolation) เพราะทุกพิกเซลจะมีข้อมูล จ�ำนวนพิกเซลเพิ่มขึ้น ดังนั้นด้วยขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่
แสงเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง หลังจากนั้นจึงน�ำ มากนักแต่สามารถแสดงรายละเอียดและความคมชัด
ข้อมูลที่ได้จากแต่ละพิกเซลมาประกอบเข้าด้วยกัน ในระดับทีด่ มี ากจนสามารถน�ำไปใช้งานได้ในขนาดใหญ่
เพื่อสร้างเป็นข้อมูลภาพถ่ายขึ้นมาใหม่ ท�ำให้ใน ได้ดีกว่าปกติ
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Normal Process

Demosaicing, Interpolation Process

Pixel Shift Resolution System Process

• รูปแบบการท�ำงานเปรียบเทียบกันระหว่างแบบระบบปกติและระบบ PSRS
ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จาก PSRS นั้นให้ความคมชัดและคอนทราสต์ที่ดีกว่า
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Advanced resolution
technology for capturing
still life subjects in ultra
high definition
Pixel Shift Resolution System

นอกจากจะมี ข ้ อ ดี ที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ ภ าพอั น คมชั ด และมี ร าย
ละเอียดสูงแล้ว ยังช่วยให้มี Nosie ในระดับต�่ำกว่าเมื่อเทียบ
กับระบบเดิมด้วย
การ Demosaicing นั้นเป็นการเทียบข้อมูลจากพิกเซลข้าง
เคียงมาเป็นข้อมูลจ�ำแลงของตัวเอง ดังนั้นยิ่งพิกเซลข้างเคียงมี
สั ญ ญาณรบกวนก็ จ ะท� ำ ให้ พิ ก เซลที่ พ ยายามเที ย บเคี ย งนี้ มี
สัญญาณรบกวนหรือ Noise ตามไปด้วย โดยเฉพาะในกรณีทเี่ กิด
การล้มเหลวในการประมวลผลก็อาจจะยิ่งท�ำให้มีข้อมูลในระดับ
ต�่ำและดูแย่ยิ่งกว่าไปเลยทีเดียว ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งจุดด้อยส�ำคัญ
ส�ำหรับเซนเซอร์รับภาพยุคปัจจุบัน

Normal

จากประโยชน์และข้อดีที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
ส�ำคัญได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งจากประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
เซนเซอร์รับภาพ ซึ่งเป็นอีกก้าวที่ส�ำคัญโดย PENTAX ส�ำหรับ
การพัฒนาคุณภาพของกล้อง DSLR ให้ก้าวล�้ำยิ่งไปกว่าเดิม ซึ่ง
เริ่มต้นเวอร์ชั่นแรกขึ้นใน PENTAX K-3II นี่เอง
...ล�ำพังไฟล์ภาพที่ได้จากกล้องรุ่นเล็กกว่าอย่าง K-S2 ก็
จัดว่าสุดจะยอดเยี่ยมแล้ว แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ใน K-3II จะ
ยิ่งได้ภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าขนาดไหนกันนะ?

ดังนั้นเมื่อ Pixel Shift Resolution System สามารถ
ท�ำให้แต่ละพิกเซลมีข้อมูลเป็นของตนเองก็จะยิ่งช่วยลดระดับ
Noise อันเกิดจากขั้นตอนการ Demosaicing ได้ (เพราะไม่ต้อง
มีขั้นตอนนี้) ซึ่งก็จะส่งผลให้ภาพถ่ายมี Noise ลดลง
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FOR

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 9 : Photo for HDTV

ในปัจจุบันนี้

ระบบ HDTV เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวันมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งการรับชมเพื่อความบันเทิง
หรือการใช้งานอย่างชนิดเป็นจริงเป็นจัง
กล้องถ่ายภาพในยุคปัจจุบันต่างก็มีคุณสมบัติสนับสนุน
ส�ำหรับการแสดงภาพถ่ายจากในกล้องขึน้ ไปบน HDTV แทบทัง้
สิ้น ทั้งในระบบสายและระบบไร้สาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสม
เพราะ HDTV มีคุณสมบัติในการแสดงผลภาพถ่ายได้อย่าง
ละเอียดสวยงาม ต่างออกไปจาก TV ทีใ่ ช้จอภาพแบบชนิดหลอด
ภาพอย่างสิ้นเชิง
HDTV (High-Definition Television) ถูกใช้ในงานอีก
ประเภทหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็คืองานทางด้านการน�ำเสนอ
หรือ “Presentation” และทีเ่ ราจะเห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ ก็คอื งาน
ภาพและเสียงที่ถูกจัดแสดงเป็น Gallery ซึ่งในแง่ของการจัด
เตรียมไฟล์ภาพเพื่อน�ำไปใช้แสดงบน HDTV นั้นเราก็ต้อง
ท�ำความเข้าใจในบางส่วนเพื่อให้สามารถแสดงงานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบที่ปลายทาง ซึ่งก็คือ HDTV นั่นเอง...
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หากเราไม่เตรียมไฟล์ภาพไปให้เหมาะสมส�ำหรับการแสดง
ภาพบน HDTV สิ่งที่จะตามมาก็คือ การแสดงภาพได้ไม่เต็ม
จอ, ภาพไม่คมชัดอย่างที่ควรจะเป็น, สีสันผิดแปลกออกไป
และองค์ประกอบภาพไม่สมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ
ก่อนอื่นเราต้องท�ำความเข้าใจกับเรื่อง “สัดส่วนภาพ”
หรือ Aspect Ratio เสียก่อน
สัดส่วนภาพหมายถึงอัตราส่วนด้านกว้างและยาว (สูง)
ของภาพ ซึ่งกล้องดิจิตอลโดยทั่วไปแล้วจะบันทึกภาพมาเป็น
สัดส่วน 4:3 ส่วนกล้อง DSLR จะเป็นสัดส่วน 3:2 ซึ่งเป็น
สัดส่วนภาพที่เข้ากับขนาดของฟิล์มถ่ายภาพในอดีต โดยที่
สัดส่วนนี้ก็จะเข้ากับขนาดของจอคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน
ส่วน HDTV นั้นจะใช้สัดส่วนในการแสดงผลภาพแบบ
16:9 ซึ่งจะให้ภาพในลักษณะ Wide Screen ดังนั้นสัดส่วนของ
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลทั้งชนิดทั่วไปและ DSLR จึงต่างจาก
HDTV ค่อนข้างมาก หากเราน�ำไฟล์ภาพจากกล้องขึ้นไปแสดง
ผลบน HDTV โดยตรงจะท�ำให้เกิดปัญหาแสดงภาพได้ไม่เต็ม
จอภาพ หรือต้องตัดบางส่วนออก ซึง่ ก็จะท�ำให้สัดส่วนของภาพ
หรือองค์ประกอบภาพผิดเพี้ยนไปนั่นเอง
ดังนัน้ เราต้องเตรียมไฟล์ภาพให้มขี นาดและสัดส่วนเข้า
กับ HDTV ปลายทางให้มากทีส่ ดุ เพราะหากเราปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของระบบ HDTV จัดการเองก็จะเกิดปัญหาทั้งสาม
ประการเหล่านี้ขึ้นมาได้...

HDTV
16:9

1

DSLR
3:2
2

Digital Compact
4:3
• ปัญหาของการน�ำสัดส่วนที่ต่างกันมาใช้งานร่วมกันก็คือ
(1) แสดงภาพได้ไม่เต็มจอภาพ (2) ตัดส่วนภาพบางส่วน
ออกเพื่อแสดงภาพให้เต็มจอภาพ ซึ่งก็จะท�ำให้องค์ประกอบ
ภาพเสียไป และ (3) ขยายภาพอิสระตามสัดส่วนของจอ
HDTV ท�ำให้ภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

3
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BREAKTHROUGH OUTPUT

การทีเ่ ราได้จดั การภาพเองนัน้ จะท�ำให้เราเป็นผูเ้ ลือกและ
ตั ด สิ น ใจได้ เ องว่ า จะตั ด ส่ ว นใดของภาพออกไปโดยที่ ยั ง คง
ลักษณะขององค์ประกอบภาพอย่างที่ต้องการได้ เพราะไม่ว่า
อย่างไรก็ตามจะต้องเสียพืน้ ทีภ่ าพบางส่วนออกไปอย่างแน่นอน
ความรูใ้ นเรือ่ งนีจ้ ะช่วยให้เราตัดสินใจได้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการ
ถ่ายภาพ เพือ่ พิจารณาพืน้ ทีอ่ นั จะต้องถูกตัดออกไปในการแสดง
ผลบนจอ HDTV ซึ่งโดยมากแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบนหรือล่าง
ทีเ่ ราควรจะลดความส�ำคัญลง พยายามให้สงิ่ ส�ำคัญอยูท่ สี่ ว่ นแนว
กลางภาพเพื่อที่เวลาตัดออกจะได้คงสาระความส�ำคัญและองค์
ประกอบภาพได้อยูเ่ ช่นเดิม ไม่อย่างนัน้ แล้วภาพถ่ายบน HDTV
ของเราจะขาดองค์ประกอบภาพที่ส�ำคัญไป
เราจ�ำเป็นต้องรู้ขนาดของภาพบน HDTV ที่เราจะน�ำภาพ
ขึ้นไปแสดง ซึ่ง HDTV ในปัจจุบันนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบ
ด้วย ดังนี้ :
• HD 720 มีขนาด 1280x720 pixel
• HD 1080 (Full HD) มีขนาด 1920x1080 pixel

นอกจากนี้ยังมี HD ในขนาดอื่นๆ เช่น HD ที่แสดงผล
บน Youtube ซึ่งมีชนิดที่ขนาดเล็กกว่า HDTV แต่ในที่นี้เราพูด
ถึงเฉพาะ HDTV เท่านั้น

นั้นขึ้นมา แล้ว Paste ไฟล์ภาพของเราลงไปในงาน จากนั้นก็ปรับขนาดโดย
ย่อไฟล์ภาพลงมาให้เท่ากับขนาดของไฟล์ใหม่นี้ (แน่นอนว่าต้องเสียพืน้ ทีภ่ าพ
บางส่วนไป)

และที่ก�ำลังจะใช้กันเป็นมาตรฐานส�ำหรับงานทั่วไปใน
อนาคตอันใกล้นกี้ ค็ อื ระดับ “4K” ซึง่ ก็จะมีขนาดของภาพทีใ่ หญ่
ขึ้นไปจาก Full HD อีกสี่เท่า

อีกวิธีหนึ่ง (ยกตัวอย่างโปรแกรม Photoshop) ก็คือการใช้เครื่องมือ
“Crop” แล้วก�ำหนดขนาดที่ต้องการครอปลงไป จากนั้นก็ท�ำการครอปภาพ
โดยที่เครื่องมือจะมีขนาดตามสัดส่วนที่เราได้ก�ำหนดเอาไว้แล้ว

ในการเตรียมไฟล์ภาพนัน้ วิธกี ารทีง่ า่ ยและรวดเร็วทีส่ ดุ ก็
คือการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเท่าขนาด HDTV ที่จะน�ำไปใช้งาน
เช่น จะน�ำไปแสดงบนระดับ Full HD 1080 ก็สร้างไฟล์ขนาด

ปัญหาเรื่องนี้มีอยู่เป็นประจ�ำส�ำหรับผู้ที่ยังขาดความเข้าใจ แต่หากรู้
และเข้าใจจนสามารถเตรียมไฟล์ภาพได้เหมาะสมแล้วก็จะท�ำให้งานแสดง
ภาพหรืองานน�ำเสนอของเราดูดีสมกับที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย

• วิธีการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้เท่ากับขนาดของ HDTV
ที่จะน�ำภาพไปแสดง จากนั้นก็ Paste ภาพลงมาแล้ว
ปรับขนาดภาพอีกครั้งให้เข้ากับขนาดจริงของสัดส่วน
16:9 (ตัวอย่างคือโปรแกรม Photoshop)

• เครื่องมือ “Crop” ใน Photoshop สามารถก�ำหนดขนาดหรือ
สัดส่วนของภาพได้ ซึ่งไม่ว่าเราจะลากเครื่องมือที่ขนาดใดก็จะคง
สัดส่วนตามที่ก�ำหนดเอาไว้เสมอ
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SUGGESTION

DIY
Do It Yourself

Lighting
“แสง” ยังคงส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพ
เสมอ ดังนัน้ จึงมีอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วกับการให้แสงถูก
ประดิษฐ์ออกมาจ�ำหน่ายมากมาย แต่คุณรู้หรือ
ไม่ว่า บางที...เราก็อาจจะหยิบจับน�ำเอาของใกล้
ตัวมาประยุกต์ใช้แทนของแพงๆ ไปพลางๆ ได้
อย่างไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกัน
รู้ไหมล่ะว่าสตูดิโอระดับมืออาชีพเค้าก็
ต้อง DIY กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าคุณอาจ
จะได้ไอเดียในการ DIY อุปกรณ์ได้ดีกว่า 8
วิธีซึ่งแนะน�ำอยู่ในเว็บไซต์นี้เสียอีก
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SUGGESTION

ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์จากทางฝั่งญี่ปุ่น แต่
TAMRON เองก็มีมือโปรระดับยอดฝีมืออยู่ทาง
ฝั่งอเมริกาไม่น้อย และนี่คือเว็บไซต์ที่รวบรวม
ผลงานของยอดฝีมอื เหล่านีเ้ อาไว้ให้เราได้ศกึ ษา
งานเป็นแนวทางกัน
การดูภาพแจ๋วๆ จากระดับมืออาชีพนั้น
จะยิ่งพัฒนาฝีมือและมุมมองให้เราได้อย่าง
รวดเร็ว ลองเข้าไปไล่ดสู ิ เพียงแค่แป๊บดียวคุณ
ก็จะคันไม้คันมืออยากจะออกไปลั่นชัตเตอร์
บ้างแล้วล่ะ
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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...
เรื่องราวอันน่าทึ่งของเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพของทุกวันนี้ช่างชวนให้ตื่น
เต้นเหลือก�ำลัง บางสิ่งบางอย่างนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าคิดค้นกันมาได้
อย่างไร?
ยกตัวอย่างเทคโนโลยี “Pixel Shift Resolution System” ที่เราเพิ่ง
น�ำเสนอต่อกันไปในฉบับนี้ แทบไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่แนวคิดในการเคลื่อนไหว
เซนเซอร์รับภาพซึ่งแต่เดิมทีนั้นใช้เพียงแค่ส�ำหรับช่วยลดอาการสั่นไหวอันเกิด
ขึน้ จากสปีดชัตเตอร์ชา้ หรือเมือ่ ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสูงๆ จะถูกขยายออกมาได้
มากมายด้วยฝีมือของ PENTAX ซึ่งพัฒนาวิธีการอันหลากหลายออกมาใช้งาน
ได้ไม่รู้จบ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกกันอย่างตรงๆ ว่าน่าจะหมายถึง
การกลับมาแรงอีกครั้งส�ำหรับแบรนด์ PENTAX หลังจากที่เงียบไปในระยะเวลา
หนึ่ง แต่ในช่วงหลังมานี้ก็ดูเหมือนจะได้เห็นอะไรดีๆ จากแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ ในทุกครั้งที่มีการประกาศข่าวเปิดตัวสินค้า
แน่นอนว่านี่คือหนึ่งในแบรนด์สินค้าซึ่งเราดูแลอยู่ และท�ำให้เราได้ตื่น
เต้นทุกครั้งที่จะได้หยิบยกน�ำมาเสนอต่อกัน ซึ่งแน่นอนว่า “K-3II” ก็อยู่ใน
คิวล�ำดับถัดไปที่จะปรากฏโฉมแสดงขุมพลังให้ได้ชมกันในอีกไม่นาน
...ชักจะตื่นเต้นจนแทบจะระงับเอาไว้ไม่ไหวเสียแล้วสิ

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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