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ถ้าจะดูเรือ่ งใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตใิ น
การเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพแล้วละก็
คงไม่มีใครท�ำได้เกินกล้องจาก PENTAX
เพราะแต่เดิมนัน้ ก็มหี ลากหลายวิธกี ารอยู่
แล้ว ล่าสุดนี้ยังเพิ่มลูกเล่นใหม่เข้ามาอีก
ซึ่งก็ตามมาด้วยผลลัพธ์อันน่าทึ่ง

แต่ล่าสุดกับคุณสมบัติ “Pixel Shift Resolution System”
เป็นครั้งแรกใน K-3II ที่จะท�ำการเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพเพื่อท�ำให้
ทุกพิกเซลที่อยู่บนเซนเซอร์รับภาพได้รับแสงจริงๆ โดยที่ไม่ต้องมีขั้น
ตอน Interpolation เช่นเดียวกับเซนเซอร์รับภาพอื่นๆ ส่งผลให้ทั้ง
ความละเอียดคมชัดและสีสนั ของภาพถ่ายดีขนึ้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ซึง่ ก็
เช่นเคยที่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถท�ำได้เช่นนี้มาก่อน

ก่อนนีค้ ณ
ุ สมบัตขิ องเซนเซอร์รบั ภาพแบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ของกล้อง
PENTAX นั้นมีทั้งคุณสมบัติพื้นฐานอย่างการขจัดฝุ่นและช่วยลด
อาการสั่นไหว (SR) จากนั้นก็เพิ่มมาเป็นระบบ ASTROTRACER
ส�ำหรับการติดตามต�ำแหน่งของดวงดาว และเมื่อกล้องรุ่น K-5IIs
กลายเป็นกล้องรุ่นแรกของ PENTAX ที่ปราศจาก AA-Filter แล้วก็มี
การคิดค้นระบบ AA-Filter Simulation เพื่อชดเชยหรือแก้ไขปัญหา
ภาพถ่ายที่เกิดปัญาในเรื่องนี้ขึ้นมาได้ด้วย ซึ่งเพียงแค่คุณสมบัติเหล่า
นี้ก็เป็นสิ่งที่ดูน่าทึ่งอยู่พอสมควรแล้ว

นั่นย่อมหมายความว่า K-3II เป็นกล้องที่มีคุณสมบัติทางด้าน
ภาพถ่ายที่เพียบพร้อมมากที่สุดในขณะนี้ของ PENTAX ทุกระบบที่
กล่าวมานั้นมีติดตั้งอยู่ในตัวแบบพร้อมใช้งานเลยทีเดียว
ส�ำหรับชาว GR ก็คงได้ยินดีกันทั่วหน้ากับการมาถึงของ
ต�ำนานบทใหม่ “GR II” ทีเ่ ฝ้ารอกันมานาน ในทีส่ ดุ ก็ได้เวลาเสียที
แน่นอนว่าเราย่อมจะต้องน�ำมาเสนอต่อกันในโอกาสถัดไป...ไม่นาน
เกินรอ เปิดไปดูเรื่องราวเบื้องต้นกันได้เลย!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

TIPS & TECHNIQUE

3

8 วิธีการเลือกใช้แสงแบบต่างๆ ที่น่า
สนใจ ประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ
BREAKTHROUGH OUTPUT

เมื่อจะต้องน�ำภาพถ่ายไปใช้กับงาน
Multimedia จะต้องท�ำยังไง?
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“GR II” ในทีส่ ดุ ต�ำนานบทใหม่กเ็ ริม่
ต้นขึน้ อีกครัง้ หลังจากทีร่ อกันมานาน
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“Pixel Mapping” คุณสมบัติที่มีเป็น
ครัง้ แรกใน GR II แต่มนั คืออะไรล่ะ?
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“K-3II” DSLR ล่าสุดจาก PENTAX
กับผลงานอันน่าประทับใจ
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กิจกรรมสนุกๆ จาก PENTAX ลอง
ไปดูผลงานของสามผูช้ นะเลิศกันเลย
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เทคนิคและค�ำแนะน�ำ
เลือกใช้แสงชนิดต่างๆ
ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับภาพถ่ายก็คือ “แสง” ซึ่งในโลก

นี้มีแสงอยู่มากมายหลากหลายชนิดให้ใช้งาน แต่ดูเหมือน
ว่าคนทัว่ ไปจะใช้เพียงแค่เรือ่ งของความสว่างส�ำหรับการถ่าย
ภาพเท่านั้น
เมือ่ คุณคิดจะเป็นผูท้ ถี่ า่ ยภาพให้สวยและแตกต่างไปจาก
คนทัว่ ไปก็เลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องท�ำความรูจ้ กั กับลักษณะและมุม
มองต่อแสงให้มากเป็นพิเศษ เพราะทั้งแสงและเงาสามารถ
เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องราวและอารมณ์ของภาพถ่ายได้อย่างน่า
มหัศจรรย์ชนิดที่ไม่สามารถจะมองข้ามไปได้เลยทีเดียว
และต่อไปนี้คือลักษณะแสง 8 แบบ ที่คุณสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้งานได้ไม่รู้จบ...
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Daylight
แสงธรรมชาติ

เมื่อพูดถึงเทคนิควิธีการทางด้าน “แสง’ และการถ่าย
ภาพคุณอาจจะนึกถึงอุปกรณ์อย่าง “แฟลช” ทีท่ ำ� หน้าที่
ให้แสงโดยตรง แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วการฝึกฝนในเรือ่ งนีต้ อ้ ง
เริ่มที่แสงธรรมชาติก่อน
แสงธรรมชาติในที่นี้ย่อมจะหมายถึงแสงสว่างจาก
ดวงอาทิตย์ ซึง่ ก็ไม่ได้มแี ต่เพียงแค่ระดับความสว่างเท่านัน้
ที่เราจะค�ำนึงถึง เพราะตลอดทั้งวันนั้นดวงอาทิตย์มีการ
โคจรเปลีย่ นต�ำแหน่งอยูต่ ลอดเวลาซึง่ นัน่ ย่อมส่งผลต่อเรือ่ ง
ของ “ทิศทาง” ที่จะส่องมากระทบกับวัตถุด้วย
หน้าที่ของเราก็คือการสังเกตในเรื่องนี้ให้ดี เพราะ
ทิศทางนัน้ จะส่งผลทัง้ ในเรือ่ งของความสว่างและ “เงา” ซึง่
มีผลต่ออารมณ์ของวัตถุในภาพเป็นอย่างมาก เมื่อคิดจะ
ถ่ายภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คุณลองเคลื่อนที่ไปรอบสิ่งนั้นเพื่อ
หามุมที่มีลักษณะแสงสวยงามมากที่สุดเสียก่อน และถ้า
คุณฝึกฝนจนช�ำนาญมากพอก็จะบอกได้ทนั ทีทเี่ ห็นทิศทาง
ของแสงว่าควรจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งใดจึงจะได้ภาพถ่ายอัน
สวยงามที่สุด
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F5.6 • 1/180 sec. • ISO 200

สังเกตภาพนี้ดู ภาพนี้ใช้แสงธรรมชาติล้วนซึ่ง
ความสวยงามนั้นอยู่ที่ทิศทางของแสงนั่นเอง.
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Candle
Light
แสงเทียน

เป็นธรรมชาติของแสงชนิดนี้ที่มักจะดูอบอุ่นโรแมนติก
อยู่เสมอเมื่อมองด้วยสายตาปกติ แต่เมื่อเป็นการถ่าย
ภาพแล้วมันจะขึ้นอยู่กับค่าเปิดรับแสงของคุณ
หากเราใช้โหมด Auto กล้องจะพยายามเปิดรับแสง
ให้มากเพราะผลที่ได้จากระบบวัดแสงคือมีปริมาณแสงใน
ระดับต�่ำ  ซึ่งจะส่งผลให้ภาพที่ได้นั้นสว่างทั่วทั้งภาพจนไม่
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของแสงเทียนได้
คุณควรใช้โหมด M แล้วปรับค่าการเปิดรับแสงเอง
แน่นอนว่าระบบวัดแสงของกล้องจะแจ้งเตือนคุณว่าจะ
ท�ำให้ภาพเกิดอาการ Under Exposure ซึ่งภาพก็จะออก
มาเป็นเช่นนัน้ เมือ่ ดูโดยรวมทัว่ ทัง้ ภาพ แต่นนั่ คือภาพทีค่ วร
จะเกิดขึ้นกับอารมณ์ของแสงสว่างจากเทียนที่จะไม่ท�ำให้
เกิดความสว่างทั่วทั้งภาพมากจนเกินไป

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD A010
@150mm • F5.6 • 1/60 sec. • ISO 12800

คุณอาจจะต้องเพิ่มค่าความไวแสง (ISO) ขึ้นไป
ในระดับสูงหากสิง่ ทีค่ ณ
ุ ถ่ายภาพนัน้ มีการเคลือ่ นไหวด้วย
และอาจจะเพิ่มค่า White Balance ขึ้นไปในระดับ
ประมาณ 5000K ซึ่งจะช่วยเพิ่มโทนอบอุ่นของภาพได้
ดีกว่าการใช้ Auto WB.
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Gobo
Light
แสงลอดวัตถุ

เทคนิ ค อย่ า งหนึ่ ง ของงานแสงสี เ สี ย งก็ คื อ การจ� ำ ลอง
อารมณ์ของแสงที่ส่องลอดสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะตกกระทบ
กับวัตถุเพือ่ สร้างลวดลายให้แสงดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ ซึง่
วิธีการนั้นจะเรียกว่า “Gobo Lighting”
ในทางกลับกัน เราสามารถน�ำวิธีคิดนั้นมาใช้ในการ
ถ่ายภาพของเราได้โดยมองหาพื้นที่ซึ่งจะเกิดลักษณะแสง
เช่นนี้ ที่พบเจอได้บ่อยและง่ายที่สุดก็คือบริเวณพื้นที่ใต้
ต้นไม้ซึ่งไม่แน่นทึบจนเกินไปนัก แสงที่ลอดจากช่องว่าง
ระหว่างใบไม้และกิ่งไม้เหล่านี้จะมีลักษณะอันน่าสนใจ ซึ่ง
จะช่วยขับเน้นให้ตัวแบบดูโดดเด่นสะดุดตาได้ง่าย
คุณอาจจะมองหาบางสิ่งที่อยู่ในต�ำแหน่งตกกระทบ
ของแสงนั้นหรืออาจจะน�ำตัวแบบของคุณไปอยู่ท่ีต�ำแหน่ง
นั้ น เลย เพี ย งแต่ ต ้ อ งท� ำ งานให้ เ ร็ ว แข่ ง กั บ เวลาเพราะ
ต�ำแหน่งของแสงจะเปลีย่ นไปตามการโคจรของดวงอาทิตย์
ซึ่งไม่ได้หยุดอยู่นิ่งกับที่

Ricoh GR
F3.2 • 1/500 sec. • ISO 100

ลักษณะแสงและเงาแบบนี้จะช่วยให้ภาพดูมีมิติ
มากขึ้นกว่าภาพถ่ายที่ปรากฏแสงสว่างทั้งภาพ และ
เป็นการบังคับสายตาของผู้ดูภาพให้สนใจในสิ่งที่เรา
ต้องการจะเน้นเป็นพิเศษแต่ยังคงดูเป็นธรรมชาติ.
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Radius
Light

แสงลอดวัตถุส่วนหลัง
รัศมีของแสงด้านหลังวัตถุตัวแบบที่ไล่ระดับความสว่าง
กระจายออกไปนัน้ จะท�ำให้สายตาของผูด้ ภู าพถูกดึงไปที่
จุดนั้นทันทีที่ได้เห็นภาพ เป็นอีกวิธีที่ใช้ได้ผลเสมอ
แสงลั ก ษณะนี้ จ ะให้ อ ารมณ์ ใ นเชิ ง ภาพเหนื อ
ธรรมชาติเล็กน้อยแต่กส็ ามารถใช้งานได้ดใี นภาพถ่ายทัว่ ไป
และในบางกรณียงั มีการเพิม่ ลักษณะของ “แฟลร์” (Flare)
เข้าไปในภาพเพื่อท�ำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
ภาพลักษณะนีม้ ปี รากฏอยูส่ องแบบคือ ลักษณะย้อน
แสงที่ตัวแบบหลักจะไม่ปรากฏรายละเอียดใดๆ เป็นแต่
เพียงโครงด�ำ  (Silhouette) เท่านั้นซึ่งจะให้อารมณ์ภาพดู
ลึกลับน่าค้นหา และอีกแบบก็คือปรากฏรายละเอียดสว่าง
บนตัวแบบด้วย แต่ก็จะท�ำให้ฉากหลังมีระดับความสว่างที่
ไม่โดดเด่นมากนัก จะมีการไล่ระดับแสงสว่างไม่ต่างกัน
ชัดเจนเหมือนในแบบแรก

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
Ricoh
A010
GR
@300mm • F13
F3.2• •1/1250
1/500 sec. • ISO 100
200

หากคุณบีบรูรับแสงแคบก็จะท�ำให้เกิดประกาย
แฉกขึ้นในส่วนที่ดวงแสงพ้นจากวัตถุด้านหน้าออกมา
ด้ ว ย ซึ่ ง ก็ ข้ึ น อยู ่ กั บ ความเหมาะสมในการออกแบบ
ลักษณะภาพถ่ายของคุณเองว่าต้องการให้มลี กั ษณะเช่น
นั้นหรือไม่ เพราะบางครั้งมันก็อาจจะแย่งความสนใจไป
เสียเองก็เป็นได้.
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Top-front
Light
แสงด้านหน้าเฉียงบน

เรามั ก หลี ก เลี่ ย งการถ่ า ยภาพย้ อ นแสงเมื่ อ ใช้ แ สง
ธรรมชาติ แต่ทศิ ทางแสงทีเ่ กือบๆ จะย้อนแสงก็เป็นอะไร
ที่น่าสนใจ
เราก�ำลังพูดถึงแสงอาทิตย์ทอี่ ยูด่ า้ นหน้าแต่สงู ขึน้ ไป
การใช้มุมรับภาพของเลนส์เทเลโฟโต้ที่แคบกว่าเลนส์มุม
กว้างจะได้ภาพทีม่ ลี กั ษณะแสงดูเป็นธรรมชาติแต่นา่ สนใจ
เป็นพิเศษ นั่นก็เพราะจะท�ำให้เกิดลักษณะของแสงแบบ
“ริมไลท์” ขึ้นมาช่วยขับเน้นตัวแบบของเราด้วย
ต่างจากทิศทางแสงแบบย้อนแสงโดยตรงที่มักจะ
ท�ำให้วตั ถุตกอยูใ่ นความมืดหรือท�ำให้ฉากหลังสว่างขาว ให้
คุณลองใช้ระยะเลนส์เทเลโฟโต้เพือ่ จ�ำกัดมุมให้แคบลง หัน
หน้ากล้องไปทางดวงอาทิตย์ แต่ตอ้ งจ�ำไว้วา่ ดวงอาทิตย์ตอ้ ง
อยูด่ า้ นบนสูงขึน้ ไป ดังนัน้ “ช่วงเวลา” จึงมีความส�ำคัญกับ
ลักษณะแสงแบบนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีเพียงสองช่วงคือ
ช่วงสายและช่วงบ่ายของแต่ละวันทีพ่ ระอาทิตย์ไม่ได้อยูใ่ กล้
ระดับพื้นมากเกินไปนั่นเอง

TAMRON
TAMRON
28-300mm
SP 70-300mm
F/3.5-6.3
F/4-5.6
Di VC Di
PZD
Ricoh
VCA010
USD
GR
@300mm
@300mm••F13
F3.2
F5.6• •1/1250
1/500
1/180 sec. • ISO 200
100

ลองหามุ ม มองที่ น ่ า สนใจอั น มี ต� ำ แหน่ ง แสงใน
ลักษณะเช่นนี้แล้วไปรออยู่ที่ต�ำแหน่งนั้น ถ้าโชคดีก็อาจ
จะมีตัวแบบอันน่าสนใจเข้ามาช่วยเพิ่มเรื่องราวให้กับ
ภาพได้เหมือนกัน.
8
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6

Side
Light
แสงด้านข้าง

นี่คือลักษณะทิศทางแสงธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับว่า
ให้มติ กิ บั วัตถุในภาพได้ดที สี่ ดุ และง่ายมากทีส่ ดุ เพียงแต่
เราต้องมองให้ออกเท่านัน้ เองว่าควรจะต้องอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง
ใดในช่วงเวลาใด
เพราะภาพถ่ายนั้นเป็นเรื่องสองมิติที่ไม่สามารถ
แสดงความลึกของวัตถุทางกายภาพได้ ดังนัน้ จึงมีความเป็น
ไปได้มากทีว่ ตั ถุในภาพจะดู “แบน” ขาดมิตคิ วามลึกเหมือน
จริง ดังนั้น “แสงและเงา” ในภาพถ่ายจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยทดแทนสิ่ ง ที่ ข าดหายไปของภาพถ่ า ย ซึ่ ง
ลักษณะของแสงที่มาจากทางด้านข้างจะท�ำให้วัตถุดูมีรูป
ทรงและเกิดมิติสูงสุด
คุณจ�ำเป็นต้องรู้ก่อนว่าพระอาทิตย์อยู่ในทิศทางใด
จากนัน้ ก็หนั หน้ากล้องไปในทิศทางทีพ่ ระอาทิตย์จะอยูด่ า้ น
ข้างของคุณแล้วรออยู่ที่ตำ� แหน่งนั้น ซึ่งแน่นอนว่านั่นต้อง
เป็นลักษณะของแสงทีม่ าจากด้านข้างด้านใดด้านหนึง่ วัตถุ
ใดก็ตามที่ปรากฏด้านหน้ากล้องก็ย่อมจะได้รับแสงสว่าง
จากด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอนเช่นกัน
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F5.6 • 1/350 sec. • ISO 400

ดังนัน้ คุณต้องให้ความส�ำคัญกับต�ำแหน่งถ่ายภาพ
ของคุณเองส�ำหรับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก และมันอาจจะ
ส�ำคัญมากกว่าเรื่องการหาตัวแบบให้เจอเสียด้วยซ�้ำไป.
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7
Translucent
Back-Light
แสงหลังเพื่อวัตถุโปร่งแสง
หากสิง่ ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังจะถ่ายภาพมีลกั ษณะกึง่ โปร่งแสง การ
ส่องแสงมาจากทิศทางด้านหลังหรือเยือ้ งด้านหลังอาจจะ
ให้ผลอันน่าตื่นตายิ่งไปกว่า
เป็นสิง่ ทีห่ ลายคนไม่คาดคิดส�ำหรับการถ่ายภาพวัตถุ
ทีม่ ลี กั ษณะเช่นนีว้ า่ จะให้ผลลัพธ์ทดี่ นู า่ สนใจมากขนาดไหน
จนกว่าจะได้ลองถ่ายภาพออกมา ซึ่งมันจะให้ภาพถ่ายที่ดู
น่าสนใจมากกว่าการมีแสงส่องไปจากด้านหน้าหรือด้านข้าง
หลายเท่า และดูราวกับว่าวัตถุนั้นจะกลายเป็นต้นทางของ
แหล่งแสงเสียเอง
เทคนิคในเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือ ลองใช้ไฟฉายส่อง
แล้วมองดูด้วยสายตาปกติในต�ำแหน่งย้อนแสงว่ามันจะ
ท�ำให้สิ่งนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นได้หรือไม่ คุณอาจจะเปลี่ยน
ทิศทางแสงให้เยื้องไปทางด้านอื่นๆ โดยให้อยู่ด้านหลังเข้า
ไว้ เพราะบางทีการส่องมาจากด้านหลังตรงๆ อาจจะท�ำให้
มันสว่างมากเกินไป

PENTAX K-S2 • smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
• F16 • 1/180 sec. • ISO 100

ดังนั้น “ไฟฉาย” จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ส�ำคัญที่
ควรมีติดกระเป๋ากล้องเอาไว้ เพราะมันจะช่วยให้คุณ
เลือกทิศทางแสงที่เหมาะสมได้มากกว่าใช้การคาดเดา.

10

TIPS & TECHNIQUE

8
Window
Light
แสงจากหน้าต่าง
ลักษณะแสงที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเพราะความเรียบ
ง่ายและง่ายดายมากที่สุด แต่ให้ผลดีที่สุดส�ำหรับวัน
สบายๆ
แสงจากหน้าต่างหรือประตูนนั้ ให้ผลดีทงั้ ในเรือ่ งของ
มิตแิ ละอารมณ์ของภาพถ่าย เพราะเมือ่ เราอยูข่ า้ งหน้าต่าง
ก็ยอ่ มหมายความว่าจะเป็นลักษณะแสงเฉียงข้างอันจะช่วย
ท�ำให้เกิดมิตขิ องวัตถุทปี่ รากฏในภาพ และโดยมากแล้วมัน
ก็ จ ะมาจากทิ ศ ทางด้ า นบน ซึ่ ง ก็ จ ะให้ แ สงที่ ทั้ ง ดู เ ป็ น
ธรรมชาติและมีมิติได้อย่างง่ายดาย
ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพอาหาร
จานเด็ด ก็ลองเลือกที่นั่งซึ่งอยู่ใกล้กับหน้าต่างหรือประตู
วางจานอาหารไว้ดา้ นหน้าโดยทีม่ หี น้าต่างอยูด่ า้ นข้าง จาก
นัน้ ก็แค่ยกกล้องขึน้ มาถ่ายภาพโดยไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งทิศทาง
แสง รับรองว่ามันจะให้ผลที่ต่างออกไปจากโต๊ะที่อยู่กลาง
ห้องหรือถ่ายภาพโดยใช้แสงแฟลชของตัวกล้องแน่นอน
PENTAX Q7 • 02 STANDARD ZOOM
• F4 • 1/100 sec. • ISO 100

นอกจากอาหารแล้ ว แสงลั ก ษณะนี้ ยั ง ถ่ า ยภาพ
บุคคลได้สวยอีกด้วย ซึ่งคุณต้องลองดูด้วยตัวเอง
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บทใหม่ของต�ำนาน “GR” อันยาวนาน ด้วยความ
สมดุลย์แห่งคุณภาพของภาพถ่ายและความโดดเด่น
ในคุณสมบัติอันหลากหลาย

Capture the Journey.
Image Quality meets Connectivity

ด้วยส่วนผสมอันลงตัวภายใต้สายพันธ์ุ “GR” ที่ได้รับ
การยอมรับมาอย่างยาวนานทั้งในด้านคุณภาพและคุณสมบัติ
อันโดดเด่น ต�ำนานบทใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยเลนส์มุมกว้างและ
เซนเซอร์รับภาพระดับ APS-C ความละเอียด 16.2MP ที่ผสาน
พลังถ่ายทอดภาพถ่ายอันคมชัดทัว่ ทัง้ ภาพ พร้อมคุณสมบัติ Wi-Fi
และ NFC เพื่อความสะดวกส�ำหรับการใช้งานในแบบไร้สาย ไม่
ว่าจะเป็นการโอนถ่ายไฟล์ภาพหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล
เปิดมิติใหม่แห่งการถ่ายภาพที่สะดวกรวดเร็วคล่องตัวด้วยขนาด
กระทัดรัดแต่คุณภาพเหนือระดับ

เซนเซอร์รับภาพมีขนาดใหญ่ในระดับเดียวกับกล้อง DSLR
ของ PENTAX เพื่อคุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูง ประมวลผล
ด้วยโปรเซสเซอร์ GR ENGINE V ที่สามารถใช้ค่าความไวแสง
(ISO) ได้ถึง 25600 แต่มีสัญญาณรบกวนในระดับต�่ำ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบ Auto White Balance ให้มีความแม่นย�ำเที่ยงตรง
ยิง่ ขึน้ จากเดิม ไม่พลาดชอตส�ำคัญด้วยระบบโฟกัสอัตโนมัตริ นุ่ ใหม่
ที่สามารถจับโฟกัสได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ แต่งเติม
จินตนาการอันหลากหลายแห่งภาพถ่ายได้ด้วย Effect Mode ถึง
17 แบบ
อะไรจะดีไปกว่าได้สนุกกับการบันทึกความทรงจ�ำของโลก
ด้วยการท�ำงานอันรวดเร็วและระบบไร้สายสมบูรณ์แบบ รวมไป
ถึงคุณภาพของภาพถ่ายในระดับ DSLR...
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We won’t use a design
simply to stand out
Only a form that fits the function, and designs that
will stand the test of time as a camera will remain. We
aim for design that cannot be noticed, design that
feels as if it has always been there.

We won’t produce
simple model changes
The most important thing is how long the camera
will be used. For us, each and every person who buys
a GR will always be important.
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High-quality, high-resolution image
delivered by the GR 18.3mm F2.8 lens

Large image sensor and GR ENGINE V, with
upgraded AWB control and high sensitivity
noise compensation

GR II ติดตัง้ เลนส์คณ
ุ ภาพสูงแต่มขี นาดเล็กทีร่ ะยะทางยาวโฟกัส
18.3mm ซึ่งจะมีมุมมองเทียบเท่ากับระยะ 28mm ของระบบ 35mm
(Full Frame) โดยในชุดเลนส์จะประกอบไปด้วยชิ้นเลนส์คุณภาพสูง
ชนิด Aspherical ถึงสองชิ้น และมีชิ้นเลนส์ที่มีคุณสมบัติในการแก้ไข
อาการกระเจิงแสง (Refraction) เพื่อลดความผิดเพี้ยนของแสงและ
อาการสีเหลือ่ ม (Chromatic Aberation) ให้คณ
ุ ภาพของภาพถ่ายสูงสุด
กลีบรูรบั แสงแบบ Iris จ�ำนวน 9 ใบ ช่วยให้แสดงผลของโบเก้ทสี่ วยงาม
พร้อมทั้ง ND Filter ที่ติดตั้งมาในตัวส�ำหรับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายใน
ลักษณะต่างๆ

เซนเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ถึงระดับ APS-C ชนิด CMOS ซึ่งมี
ความละเอียดถึง 16.2 ล้านพิกเซล และมีค่าความไวแสงสูงถึง 25600
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องระบบ Auto White Balance ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสามารถควบคุมได้มากขึ้น เช่น
การบันทึกภาพภายใต้สภาวะแสงชนิด Fluorescent หรือการเพิ่มความ
สดใสอิ่มตัวของโทนสีเขียวในการถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติ

High-speed shooting operation to capture
critical shutter chances

PRODUCT

Built-in Wi-Fi and NFC functionality

ระบบโฟกัสอัตโนมัตขิ อง GR II สามารถจับโฟกัสได้อย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลา 0.2 วินาที ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องมาจากมีการ
พัฒนาปรับปรุงกลไกในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบซอฟต์แวร์ของการจับโฟกัสอัตโนมัติให้ท�ำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น,
กล้องพร้อมท�ำงานภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดสวิทช์, ถ่ายภาพต่อเนือ่ ง
ได้ 4 ภาพต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณสมบัติของ Buffer  ที่
สามารถบันทึกภาพชนิด RAW ได้ถึง 10 ภาพต่อเนื่องกันในคราวเดียว

GR II มาพร้อมกับคุณสมบัติ Wi-Fi แบบติดตั้งใน
ตัวเพื่อการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ท
โฟนหรือ Tablet ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบ
การติดต่อส่อสารในระยะใกล้ชนิด “NFC” (Near Field
Communication) ซึง่ สามารถใช้ประโยชน์ได้สองรูปแบบคือ
การโอนถ่ายไฟล์ภาพมายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ “GR
Remote” ส�ำหรับใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการบังคับควบคุม
การถ่ายภาพ ซึ่งจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่ปรากฏบน
จอภาพ LCD ด้านหลังกล้อง
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Pocket-sized body to enhance operability
and portability

Six effect modes newly added to expand
creative options

Full HD movie recording for high-quality,
extended movie clips

ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มคุณสมบัติ Wi-Fi แต่ GR II ก็ยังคงมีขนาด
แทบไม่ตา่ งจาก GR โครงสร้างภายนอกของ GR II นัน้ จะเป็นวัสดุชนิด
Magnesium Alloy เพื่อความแข็งแกร่งทนทานแต่น�้ำหนักเบา และมี
การออกแบบให้ปมุ่ ปรับตัง้ ค่าในต�ำแหน่งต่างๆ มีความสะดวกต่อการใช้
งานมากที่สุด

GR II มี Effect Mode มากถึง 17 แบบเพื่อเปิดโอกาสให้การ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่แตกต่างเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติ โดยที่
สามารถท�ำการปรับแต่งภาพถ่ายเหล่านี้ได้จบในตัวกล้องแบบไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมไปถึงคุณสมบัติ Clarity และ Brilliance โดยที่จะ
มีโหมดที่เพิ่มเข้ามาอีก 6 โหมด ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ด้วย
ตัวเองได้อีกด้วย

บันทึกวีดีโอได้ถึงระดับคุณภาพ Full HD (1920 x 1080 px,
อัตราส่วนภาพ 16:9, 30 ภาพต่อวินาที) บีบอัดข้อมูลด้วยระบบ H.264
ในขณะทีม่ กี ารบันทึกวีดโี อยังสามารถปรับชดเชยค่าการเปิดรับแสงและ
ใช้ปมุ่ AF เพือ่ เปิดการท�ำงานระบบโฟกัสอัตโนมัตซิ งึ่ ท�ำงานได้เร็วยิง่ ขึน้
กว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม Effect Mode ได้ถึง 3 แบบได้แก่
Bright, Portrait และ Vibrant ให้กับการบันทึกวีดีโอได้

Wireless Flash Function

Other features

GR II มีคุณสมบัติในการสั่งงานระบบแฟลชได้แบบไร้สายผ่าน
ทางแฟลชที่มีการติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง (Bulit-in Flash) ซึ่งสามารถส่ง
ค�ำสั่งยิงแสงแฟลชไปยังแฟลชแยกภายนอกได้ด้วย

• ไมโครโฟนระบบ Stereo รอบทิศทางติดตั้งในตัว
• “Crop Mode” ส�ำหรับจ�ำลองมุมภาพที่ได้จากเลนส์ระยะ 35 และ    
  47mm (เทียบกับระบบ 35mm)
• มีฟังก์ชั่น Pixel Mapping ติดตั้งลงในตระกูล GR เป็นครั้งแรก
• อุปกรณ์เสริม GW-3 เพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นเป็น 21mm
• มีซอฟต์แวร์ Digital Camera Utility 5 มาให้ในชุด

* เฉพาะแฟลชรุ่น PENTAX AF540FGZ II, AF360FGZ II, AF540FGZ
และ AF360FGZ.
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A full range of shooting functions
GR II มีคุณสมบัติในการโปรเซสภาพถ่ายที่เป็น
RAW ได้ในตัวเอง หลังจากที่บันทึกภาพมาเป็นแบบ
RAW แล้วผู้ใช้สามารถปรับปรุงค่าต่างๆ ของภาพถ่าย
ได้อย่างหลากหลาย จากนัน้ จึงบันทึกเป็นเวอร์ชนั่ JPEG
แยกเป็นไฟล์ใหม่ได้ทันที คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
ส�ำหรับประเด็นนี้ก็คือ “CTE” (Color Temperture Enhancement) เพื่อควบคุมค่า White Balance ของ
ภาพถ่ายและเพิม่ ผลพิเศษทางด้านสีสนั ยกตัวอย่างเช่น
ส่วนพื้นที่สีแดงในภาพพระอาทิตย์ตก เป็นต้น
นอกจากนี้ GR II ยังมีคุณสมบัติเดียวกับที่มีอยู่
ในกล้อง DSLR ของ PENTAX จากส่วนของโหมดบันทึก
ภาพแบบ TAv ซึ่งระบบของกล้องจะท�ำการเลือกใช้ค่า
ISO ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ผู้ใช้จะเป็นผู้ที่
ก�ำหนดค่าสปีดชัตเตอร์และขนาดรูรับแสง ช่วยให้เกิด
ความสะดวกต่อการถ่ายภาพและเอือ้ อ�ำนวยต่อผูใ้ ช้ทชี่ นื่
ชอบการท�ำงานแบบโหมด M แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่า
ISO ซึ่งจะท�ำให้การถ่ายภาพแบบฉับพลันเป็นไปได้
อย่างทันต่อเหตุการณ์และหวังผลได้มากยิ่งขึ้นด้วย
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We don’t compete
in a numbers game
using catalog
specs
“The World’s Best” is a naive temptation
for manufacturers. However, we believe
that in itself is meaningless. We know that
it details which cannot be expressed by
specifications are important.
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Never lose the ability
to challenge or make
a proposal
The only camera that can beat a GR
is another GR. We want to always
continue trying out new plans and
proposals. Always exceed users’
expectations. We believe that is the
GR’s role.
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We don’t include
functions just
because they
are popular
We don’t chase easy trends. “Is
this right for the GR?” This is the
only standard we base decisions
on, always asking this question
because we want to create new
value.
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SPECIFICATIONS
Sensor
Type: CMOS Sensor
Size: APS-C
Color depth: 8 bit JPG, 12 bit RAW
Effective pixels: 16.2 MP
Total pixels: 16.9 MP
Pixel mapping: Yes

Lens
Type/construction: Ricoh GR lens, 7 elements,
5 groups (2 aspheric elements), 9 diaphragm
blades
Optical zoom: n/a, fixed prime lens
Focal length (equiv.): 18.3mm (28mm)
Digital zoom: n/a
Aperture: f/2.8 – f/16
Filter diameter: 49mm (when using GH-3
Hood & Adapter – sold separately)

PRODUCT

LCD Monitor

Shutter

Type : 3.0” transparent LCD, w/ protective
cover
LCD resolution: approx. 1,230,000 dots
LCD framerate: 60 FPS
Wide angle viewable: Yes

Type: Mechanical and electronic shutter mechanism
Shutter speed: 1/4000 – 300 sec., Bulb, Time

Focus System
Type: TTL contrast detection auto focus system
Sensitivity range: LV 1.5 to 17.5 (without AF assist
lamp)
Focus modes: Multi AF, Spot AF, Pinpoint AF, Subject
tracking AF, MF, Snap, Infinity, Face
detection priority AF (in Auto shooting mode / when
Portrait of Effect is set), Continuous AF,
Full Press Snap
Focus point adjustment: Auto, User-Selectable, Center
Focus lock: Yes
AF assist: Yes
Focus range Normal: 11.76” to infinity
Focus range Macro: 3.9” to infinity

Storage Media

Interfaces

Internal memory: 54 MB
Removable memory: SD, SDHC, SDXC,
Eye-Fi (X2 Series, Mobi)
(SDHC/SDXC memory cards conform to
UHS-I standards)

Ports: USB 2.0 hi-speed, AV/USB out,
HDMI (Micro, Type D)
Video out: NTSC, PAL, HD (HDMI supports HD Auto, 1080p, 720p, 480p)
Microphone: Built-in monaural

Metering System
Type: TTL
Sensitivity range: EV 1.8 to 17.8 (ISO 100)
Metering patterns: (multi, center, spot)
Exposure compensation: +/- 4 EV (1/3 steps)
Exposure lock: Yes.
Exposure bracketing: +/- 2 EV (3 frames, 1/2 or 1/3
steps, individual image exposure adjustable)

Physical Specs
Body dimensions (W x H x D): 4.6” x 2.5” x 1.4”
Body weight
Without battery or removable memory: 7.8 oz
(221g)
Loaded and ready: 8.9 oz (251g)
Primary construction material(s): Magnesium Alloy
covers
Operating temperature: 32-104°F

ISO Sensitivity
Auto, Auto-Hi (Maximum ISO / Minimum ISO
selectable), Manual ISO 100 - 25600
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นับจากนี้อีกไม่นาน ต�ำนานบทใหม่จะเริ่มเปิดขึ้น
อี ก ครั้ ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ อั น หลากหลายภายใต้
คุณภาพของภาพถ่ายระดับสูง ตอบสนองต่อทุกแง่มุม
ของการถ่ายภาพในชีวิตประจ�ำวันของคุณ
“GR II” คงไม่เป็นเพียงแค่กล้องถ่ายภาพ เพราะ
ความมีสไตล์และคงความคลาสสิคเสมอมานับตัง้ แต่ยคุ
เริม่ ต้นคือสิง่ ทีบ่ ง่ บอกไลฟ์สไตล์ของคุณต่อโลกของการ
ถ่ายภาพซึ่งน้อยคนนักจะเสมอเหมือน นั่นก็เป็นเพราะ
ประสบการณ์ของคุณจะเปลีย่ นไปในทันทีทมี่ ี GR II อยู่
ในมือเพื่อบันทึกสิ่งที่สายตามองเห็น ซึ่งจะต่างออกไป
จากกล้องถ่ายภาพอื่นๆ ที่คุณเคยใช้งาน
On-Line

ประสบการณ์ระดับต�ำนานจะถูกเริ่มต้นขึ้นอีก
ครั้ง ...ในอีกไม่นานนับจากนี้
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“วัฒนธรรมแห่งแผ่นดินใหญ่”

เป็ น สิ่ ง ที่ รั บ รู ้ ไ ด้ ถึ ง พลั ง ของความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ โ ดย
ถ่ายทอดผ่านทั้งเรื่องราว สีสัน และรายละเอียดที่
ล้ ว นเต็ ม ไปด้ ว ยความคมชั ด จากความละเอี ย ด
ประณีตอันน่าสนใจ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ศิลปะ
ของจีนจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ถูกบันทึกเอาไว้
ด้วยภาพถ่ายจ�ำนวนมาก
กล้องรุ่นล่าสุดจาก PENTAX ในชื่อรุ่นว่า
“K-3II” นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการเก็บราย
ละเอียดความคมชัด ซึ่งแสดงผลอย่างชัดเจนไปถึง

ทัง้ ในเรือ่ งของรายละเอียดภาพและสีสนั เรียกได้วา่
โดยภาพรวมทัง้ หมดของภาพถ่ายนัน้ จะถูกถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างน่าสนใจสะดุดตาและมีคุณภาพของ
ภาพอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพแสง
ที่ไม่สมบูรณ์มากนัก
เราจะมาดูกนั ว่าความสามารถทางด้านความ
คมชั ด อั น เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของกล้ อ งรุ ่ น นี้ จ ะ
สามารถถ่ า ยทอดภาพความน่ า ประทั บ ใจของ
วั ฒ นธรรมแผ่ น ดิ น ใหญ่ แ ห่ ง นี้ อ อกมาได้ แ ค่
ไหน?...
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Tamron SP AF10-24mm @12mm • F/16 • 1/320 sec • ISO 100

23

THROUGH

THE

TRIP

HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 Limited DC WR • @40mm F/4.5 • 1/60 sec • ISO 400
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HD Pentax-DA 18-50mm DC WR RE
• F/7.1 • 1/160 sec • ISO 100

“K-3II” กล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุดของ PENTAX มี
คุณสมบัติอันโดดเด่นในระดับมืออาชีพหลายประการเพื่อช่วย
ให้ภาพถ่ายที่ได้รับนั้นมีคุณภาพสูงสุด โดยที่มีเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าง “Pixel Shift Resolution
System” ซึ่งเน้นในเรื่องของความคมชัดและรายละเอียดของ
ภาพถ่ายเป็นพิเศษ
สีสันและรายละเอียดอันสลับซับซ้อนของสถานทีน่ ั้นเป็น
สิง่ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งพิสจู น์ถงึ ประสิทธิภาพในเรือ่ งราวเหล่านี้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพแสงทีป่ ราศขากความน่าสนใจในวันครึม้
ฟ้าครึ้มฝนเช่นนี้ซึ่งโดยปกติแล้วจะส่งผลท�ำให้ภาพขาดความ

โดดเด่นอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากขาดมิติและสีสัน ซึ่งปัจจัย
ที่จะสามารถช่วยชดดเชยได้ก็คือ “ความคมชัด” นั่นเอง
เซนเซอร์รบั ภาพของ K-3II โดยกายภาพนัน้ ก็เน้นในเรือ่ ง
ความคมชัดอยู่แล้วเพราะปราศจาก AA-Filter ที่ด้านหน้า ดัง
นั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้ไม่เปิดใช้งานระบบ Pixel Shift Resolution
System ก็ให้ภาพที่คมชัดในระดับสูงอยู่แล้ว จึงเหมาะส�ำหรับ
การถ่ายภาพแทบทุกประเภท โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สภาพ
แสงไม่สามารถคาดเดาได้เช่นนี้
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DYNAMIC RANGE
นอกจากความคมชัดซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญแล้ว เซนเซอร์และ
ระบบประมวลผลภาพของ K-3II ยังมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ การถ่ายทอดรายละเอียดทั้งในส่วนมืดและ
สว่างของวัตถุในระดับที่เหมาะสม แต่ก็ยังคงรักษามิติของ
ภาพถ่ายเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่ง
ดังนั้นเมื่อทั้งความคมชัดและรายละเอียดในทุกส่วนของ
วัตถุถูกบั นทึ ก รวมอยู ่ ใ นภาพเดี ย วกั น ผลที่ ได้ ย ่ อ มจะเป็ น
ภาพถ่ายทีด่ นู า่ สนใจแม้จะอยูใ่ นสภาพแสงธรรมชาติในรูปแบบ
ธรรมดาทัว่ ไป ซึง่ ย่อมหมายความว่าคุณมีโอกาสถ่ายภาพทีค่ าด
หวังในเรื่องคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
F/8 • 1/320 sec • ISO 100
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PENTAX K-3II • HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 Limited DC WR • @20mm F/8 • 1/160 sec • ISO 100
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DIGITAL FILTER
อีกคุณสมบัติหนึ่งที่น่าสนใจของกล้องจาก PENTAX ก็
คือ “Digital Filter” ซึง่ สามารถให้ผลพิเศษให้กบั ภาพได้ทนั ที
ประกอบไปด้วย Digital Filter ทั้งหมด 11 แบบ คือ Bright,
Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted,
Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome และ Cross
Processing
ในแต่ละ Digital Filter นัน้ สามารถปรับตัง้ ค่า Parameter
ในแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้
สามารถจัดการได้เพียงแค่กดปุ่มขวาของปุ่มสี่ทิศทางทางด้าน
หลังกล้อง และหากใช้ระบบ Live View ก็จะสามารถแสดงผล
ให้เห็นก่อนถ่ายภาพได้ทันที

Cross Process Digital Filter

Original

Monochrome Digital Filter

HD Pentax-DA 18-50mm DC WR RE
F/8 • 1/500 sec • ISO 100
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PENTAX K-3II • HD Pentax-DA 18-50mm DC WR RE • @20mm F/8 • 1/160 sec • ISO 100 • B&W (Infrared) Digital Filter
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PIXEL SHIFT
RESOLUTION
SYSTEM
ต้องนับว่าแนวคิดในการใช้ประโยชน์ของการเคลื่อนที่
เซนเซอร์รับภาพของ PENTAX นั้นล�้ำหน้ากว่าใครและไม่มี
ใครเหมือนจริงๆ
ระบบนี้จะท�ำการเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพสี่ทิศทางเพื่อ
ขยับต�ำแหน่งของพิกเซลเพื่อให้แสงตกกระทบลงถึง Photo
Diode แต่ละจุดได้อย่างทัว่ ถึง ซึง่ ระบบทัว่ ไปนัน้ จะถูกกรองเอา
ไว้ดว้ ยฟิลเตอร์สี ท�ำให้แสงทีม่ สี ไี ม่ตรงกันก็จะไม่ได้รบั แสงจริงๆ
แต่จะใช้วิธีการสร้างข้อมูลแสงสีจ�ำลองขึ้นมาโดยประเมินจาก
พิกเซลข้างเคียง แต่ระบบนี้ของ PENTAX จะท�ำให้ทุกพิกเซล
ได้รับแสงอย่างแท้จริง
ผลลัพธ์ก็คือภาพถ่ายที่คมชัดและมีรายละเอียดชัดเจน
มากกว่า สามารถโปรเซสภาพเพิ่มเติมได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการ
บันทึกภาพด้วยค่า ISO ระดับสูงที่จะมี Noise ในระดับที่ต�่ำ
กว่าเพราะเป็นข้อมูลแสงที่แท้จริง ไม่ใช่การจ�ำลองข้อมูลจาก
พิกเซลข้างเคียงที่ก็มีสัญญาณรบกวนอยู่ก่อนแล้ว
(ในกรอบสีแดงจะขยายแสดงผลในหน้าถัดไป)

smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
F/8 • 1/500 sec • ISO 100
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Normal Shot

PIXEL SHIFT
RESOLUTION
SYSTEM
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PENTAX K-3II • HD Pentax-DA 18-50mm DC WR RE
@50mm F/8 • 1/640 sec • ISO 100
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PENTAX K-3II • HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 Limited DC WR • @20mm F/11 • 1/25 sec • ISO 1600
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PENTAX K-3II •
HD Pentax-DA 20-40mm f/2.8-4 Limited DC WR
@20mm • F/8 • 1/200 sec • ISO 100
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PENTAX K-3II • Tamron SP AF10-24mm
@10mm • F/8 • 1/200 sec • ISO 100 • HDR Mode 2
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PENTAX K-3II •
smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
F/8 • 1/500 sec • ISO 100

THE

ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งท�ำให้ K-3II
ควรค่าแก่การสนใจ เพราะนอกจากเรื่องเทคนิคที่ท�ำให้ภาพ
คมชัดแล้วก็ยงั คงมีคณ
ุ สมบัตอิ กี หลากหลายประการจนแทบ
ไม่น่าเชื่อว่ากล้อง DSLR รุ่นนี้จะสามารถบันดาลให้ได้
นอกจากคุณสมบัติและฟังก์ช่ันต่างๆ จะถูกบรรจุมาให้
อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือกล้องถ่ายภาพที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อพร้อมส�ำหรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่วันสบาย
ในเมืองไปจนถึงวันผจญภัยในสภาวะสุดขั้ว K-3II ก็พร้อมแล้ว
ส�ำหรับการเก็บภาพเหล่านั้นให้กับคุณ
และบอกได้เลยว่าถ้าจะพูดถึงกล้องในระดับเดียวกัน
แล้วละก็ ...ไม่มีใครให้มากเท่านี้แน่นอน!
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ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน ที่ ผ ่ า นมานั้ น ได้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ท าง

ดาราศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า “ดาวเคี ย งเดื อ น” หรื อ ที่ เ ราเคยรู ้ จั ก กั น ในชื่ อ
“พระจันทร์ยิ้ม” ขึ้นและสามารถมองเห็นได้ในบางพื้นที่ เราจึงได้น�ำ K-3II
ซึ่งมีคุณสมบัติ “ASTROTRACER” ส�ำหรับการเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพ
เพื่อติดตามการโคจรของดวงดาวมาบันทึกภาพนี้เอาไว้ โดยที่สามารถเปิด
รับแสงนานแต่ต�ำแหน่งของดาวยังคงอยู่ที่เดิม ไม่เกิดเป็นเส้นแสงลากยาว
ภาพนี้เกิดจากการใช้เทคนิคซ้อนภาพสองภาพเข้าด้วยกัน โดยส่วน
บนนัน้ เป็นภาพทีไ่ ด้จากคุณสมบัติ Astrotracer และส่วนล่างนัน้ บันทึกภาพ
โดยคุณสมบัติ Pixel Shift Resolution System ซึ่งเป็นการน�ำข้อดีทั้งสอง
ที่มีติดตั้งอยู่ใน K-3II ที่พร้อมใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ
มาท�ำงานร่วมกัน
ซึ่ ง เราจะน� ำ คุ ณ สมบั ติ ท างการ
บันทึกภาพดวงดาวโดย Astrotracer
ด้วย K-3II มาน�ำเสนอต่อกันในโอกาส
ต่อไป
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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 9 : Photo for MULTIMEDIA

ปัจจุบันนี้

ภาพถ่ายมักจะเข้าไปมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับสื่อน�ำเสนอหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ่ก็ล้วนมีภาพถ่ายเข้าไปประกอบอยู่ทั้งสิ้น ไม่เว้น
แม้แต่งานภาพเคลื่อนไหวอันตระการตา
แน่นอนว่าทัง้ เราและเจ้าของงานก็ยอ่ มจะต้องการให้ผลงานออก
มาสวยสดงดงามมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากแต่ผู้ปฏิบัติงาน
จ�ำนวนมากยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการ “เตรียมไฟล์ภาพ” อัน
เหมาะสมส�ำหรับใช้ในสื่อแต่ละชนิด ซึ่งส�ำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการ
“Output” ออกมาเป็นชิ้นงานเพื่อน�ำไปใช้ประกอบการท�ำงานในขั้น
ตอนต่อไป
ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของภาพจึงต้องให้ความส�ำคัญกับขั้น
ตอนนี้ให้มาก เพราะหากเราเตรียมไฟล์ภาพส่งไปไม่ถูกต้องเหมาะ
สมก็มีโอกาสอย่างมากที่ผลงานในท้ายที่สุดจะผิดไปจากที่คาดหวัง
และเราอาจจะเกิดค�ำถามที่ว่า ...ท�ำไมจึงไม่เหมือนต้นฉบับ?

38

BREAKTHROUGH OUTPUT

“Multimedia” เป็นอีกประเภทงานที่ย่อมต้องมีไฟล์ภาพถ่าย
เข้าไปร่วมด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งงานประเภทนี้จะต้องประกอบไปด้วย
ภาพและเสียง โดยเฉพาะภาพนั้นเป็นอะไรที่ส�ำคัญโดดเด่น และต้อง
ใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของ “คุณภาพความคมชัดของภาพ” ไม่ว่าจะ
ปรากฏบนสื่อชนิดใดก็ตาม
เราสามารถแบ่งชนิดของการน�ำเสนอภาพกว้างๆ ออกได้เป็น
สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การน�ำเสนอขึน้ ไปบนจอภาพโดยใช้สญ
ั ญาณ
ทางไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องฉายชนิดต่างๆ
ปัจจุบันนี้นิยมน�ำเสนองาน Multimedia โดยใช้จอภาพชนิด
LCD หรือ LED เนื่องจากมีประสิทธิภาพความคมชัดในระดับที่ดีมาก
แต่ถ้าเป็นภาพขนาดใหญ่ก็มักจะฉายภาพด้วยเครื่อง Projector โดย
อาศัยแสงสว่างเป็นสื่อกลางฉายลงบนฉากรับภาพหรือจอขาวสว่าง
“ความคมชัด” คือสิ่งส�ำคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการรักษา
คุณภาพของภาพต้องเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ทาง นัน่ ก็คอื การ Output ออก
ไปจากเรานั่นเอง
สิ่งส�ำคัญที่สุดซึ่งคุณควรรู้ก่อนการ Output ภาพออกไปก็คือ
“ขนาด” ที่จะใช้ฉายภาพบนอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งขนาดในที่นี้ก็ยังไม่
ส�ำคัญเท่าระดับความละเอียดชองอุปกรณ์น้ันๆ จากนั้นเราควรท�ำ
ขนาดของไฟล์ภาพให้เท่ากับระดับความละเอียดดังกล่าว ยกตัวอย่าง
เช่น หากน�ำไปใช้กบั จอ LCD ในระดับ Full HD ก็ควรเตรียมไฟล์ภาพ
ไปทีข่ นาด 1920x1080px เป็นต้น (ศึกษาเรือ่ งการ Output ไฟล์ภาพ
เพื่อใช้กับทีวีระบบ HD ได้ใน EEP Time ฉบับที่ 33)

สาเหตุที่เราควรต้องท�ำขนาดของไฟล์ภาพให้เท่ากับอุปกรณ์
เครื่องฉายชนิดต่างๆ ก็เพราะหากเราท�ำขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า
ส่งไปแล้วปรับให้ขนาดพอดีกบั เครือ่ งฉายในขัน้ ตอนของอุปกรณ์นนั้ จะ
เกิดขั้นตอนที่เรียกว่า “Interpolation” ซึ่งระบบค�ำนวณของอุปกรณ์
จะท�ำการจ�ำลองพิกเซลขึน้ มาหรือดึงขยายขนาดไฟล์ภาพขึน้ ไปโดยตรง
ซึ่งจะท�ำให้คุณภาพของภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเรื่อง
ของความคมชัดนั้นจะสูญเสียไปชนิดที่สังเกตได้ในทันทีเลยทีเดียว
ดังนัน้ เราควรต้องเตรียมไฟล์ภาพไปให้เท่ากับความสามารถของ
เครื่องฉายด้วยเหตุนี้
เครื่องฉายภาพหรือ Projector ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมี
ขนาดของภาพที่ฉายออกไปแบ่งเป็นดังนี้ :
Standard 4:3
VGA
=
SVGA
=
XGA
=
SXGA
=
UXGA
=
WideScreen 16:10
WXGA
=
WUXGA		 =
WideScreen 16:9
720p			 =
1080p (Full HD) =
Ultra HD 4K =
Native 4K DCI =

640x480 pixel
800x600 pixel
1024x768 pixel
1400x1050 pixel
1600x1200 pixel
1280x800 pixel
1920x1200 pixel
1280x720 pixel
1920x1080 pixel
3840x2160 pixel
4096x2160 pixel

• ขนาดของไฟล์วีดีโอบนเว็บไซต์ Youtube มีหลากหลายแตกต่างออกไปอีก
หลายขนาด ซึ่งการจัดการไฟล์วีดีโอที่เท่ากับขนาดโดยตรงจะดีที่สุด หรือถ้า
ไม่แน่ใจก็ควรเลือก Output ไปเป็นขนาดใหญ่ที่สุด เพราะเมื่อเปรียบเทียบ
กันแล้วการ “ย่อ” จะมีคุณภาพของภาพที่ดีกว่าการ “ขยาย”

นอกจากเครื่องฉาย Projector และ LCD (LED) TV แล้ว ใน
ปัจจุบันนี้ก็ยังมีสื่ออื่นๆ อีก เช่น Youtube หรือเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเรา
ต้องค้นหาข้อมูลถึงเรื่องขนาดกว้างxยาวของสื่อเหล่านั้นเพื่อใช้ใน
การเตรียมไฟล์ภาพถ่ายให้เหมาะสม หากทราบขนาดแล้วก็ไม่ควรส่ง
ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เรามีไปยังปลายทางแล้วปล่อยให้ระบบ
ท�ำการค�ำนวณเอง เพราะนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุม
คุณภาพหรือความคมชัดได้เลย เว้นแต่เราจะไม่ทราบจริงๆ จึงส่งไฟล์
ขนาดใหญ่ที่สุดไป
การน�ำเสนอภาพถ่ายในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่
เดินอยู่บนเส้นทางของช่างภาพ น่าเสียดายหากภาพถ่ายดีๆ ต้อง
เสียไปเพราะปัญหาของเรือ่ ง Output เพียงนิดเดียว เพราะนัน่ หมาย
ถึงการสูญเสียโอกาสของเราด้วยเช่นกัน.
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WHAT IS “PIXEL MAPPING”? AND WHAT IS
THE MATTER?
ส่วนประกอบส�ำคัญที่สุดของกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล
ของทุกวันนีก้ ค็ อื “เซนเซอร์รบั ภาพ” ซึง่ ท�ำหน้าทีโ่ ดยตรงในการ
แปลงแสงสว่างให้กลายเป็นข้อมูลทางดิจิตอล
เซนเซอร์รบั ภาพประกอบไปด้วยส่วนขนาดจิว๋ นับล้านทีเ่ รียก
กันว่า “Photo Diode” เรียงตัวกันอยู่บนเซนเซอร์รับภาพ ซึ่งมัน
คือแต่ละ “Pixel” ที่ปรากฏขึ้นเป็นภาพถ่ายนั่นเอง
Photo Diode บนเซนเซอร์รบั ภาพคืออุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์
ซึ่งท�ำงานกับสัญญาณไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ Photo Diode จะ
เกิดความเสียหายหรือขัดข้องทางสัญญาณไฟฟ้า ซึง่ เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว
ก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ในภาพถ่ายโดยตรง อาการขัดข้องนี้จะ
เกิดขึ้นสองลักษณะ :
• Dead Pixel - พิกเซลนั้นไม่มีการท�ำงานใดๆ จึงไม่ตอบ
สนองต่อแสงสว่าง และปรากฏเป็นจุดมืดบนภาพ
• Stuck Pixel - พิกเซลที่แสดงลักษณะสูงสุดทางสัญญาณ
ไฟฟ้าตลอดเวลา ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดสีขาวขึ้นในภาพ
จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้อาจจะดูไม่ส�ำคัญมากมายนัก แต่
จะกลายเป็นปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับทุกภาพถ่ายซึ่งท�ำให้สังเกตได้
ถึงความบกพร่อง โดยเฉพาะเมื่อเป็นภาพถ่ายที่มีความส�ำคัญ
เป็นพิเศษ...ซึ่งคงจะไม่มีใครต้องการแน่ๆ
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ในการผลิตกล้องดิจิตอลเพื่อน�ำออกจ�ำหน่ายนั้นขั้นตอนหนึ่ง
ที่ส�ำคัญอย่างมากก็คือการควบคุมคุณภาพกล้องที่เรียกว่า “Pixel
Mapping” ซึง่ ในขัน้ ตอนนีเ้ ซนเซอร์รบั ภาพของกล้องแต่ละตัวจะต้อง
ถูกตรวจวัดเพื่อค้นหา Dead และ Stuck Pixel ที่ผิดปกติ เมื่อถูก
ตรวจพบแล้วจะต้องท�ำการระบุต�ำแหน่งของพิกเซลนั้น และท�ำการ
แก้ไขโดยก�ำหนดค�ำสั่งเข้าไปว่าต�ำแหน่งนั้นจะต้องท�ำอย่างไร
...เช่น อาจจะต้องท�ำการ Interpolation โดยการน�ำข้อมูล
จากพิกเซลข้างเคียงมาประมวลผลแทนที่ เป็นต้น

• Dead Pixel ปรากฏเป็นจุดสีด�ำในภาพ (ภาพจ�ำลอง)

โดยปกติแล้วกล้องถ่ายภาพที่เราซื้อมาใช้งานจะไม่ปรากฏข้อ
บกพร่องทัง้ สองชนิดทีว่ า่ แต่เมือ่ ใช้งานไประยะเวลาหนึง่ ก็อาจจะเกิด
ความเสียหายขึ้นกับเซนเซอร์รับภาพได้จากหลายปัจจัย และก็จะ
ปรากฏจุดบกพร่องทั้งสองชนิดขึ้นบนภาพถ่ายในที่สุด
ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้โดยการใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพเพือ่ ปิดบังหรือ “Clone” พืน้ ทีข่ า้ งเคียงเข้ามาแทนได้ แต่
ก็จัดว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา แม้จะไม่มากนักส�ำหรับภาพถ่าย
เพียงหนึง่ ภาพแต่กจ็ ดั ว่าเยอะส�ำหรับในกรณีทมี่ ภี าพถ่ายจ�ำนวนมาก
วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือ ส่งกล้องกลับมายังศูนย์บริการเพื่อ
ให้ผู้เชี่ยวชาญท�ำการแก้ไขพิกเซลที่มีปัญหานั้นโดยวิธี Remapping
ซึง่ จะคล้ายคลึงกับในขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจ�ำหน่าย
นั่นเอง

• Stuck Pixel ปรากฏเป็นจุดสีขาวในภาพ (ภาพจ�ำลอง)

แน่นอนว่าย่อมจะต้องใช้เวลาส�ำหรับปฏิบตั กิ ารนี้ ซึง่ ผูใ้ ช้กต็ อ้ ง
ตัดสินใจพิจารณาดูว่าจะยอมเสียเวลาเพียงครั้งเดียวหรือจะยังคงใช้
กล้องในแบบเดิมไปก่อน

ข้ อ ดี ข องความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นากล้ อ งถ่ า ยภาพก็ คื อ
ปัจจุบันนี้มีกล้องดิจิตอลหลากหลายรุ่นที่มีคุณสมบัติส�ำหรับการท�ำ 
“PIXEL MAPPING” โดยผู้ใช้เองติดมาให้ด้วย ท�ำให้ไม่ต้องส่ง
กล้องเข้ามายังศูนย์บริการเพือ่ ท�ำการ Remapping เพราะเราสามารถ
ท�ำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดเวลาอย่างยิ่ง
การท�ำ  Pixel Mapping นี้ไม่ใช่การซ่อมแซมแก้ไข Photo
Diode บนเซนเซอร์รบั ภาพ (เพราะไม่นา่ จะซ่อมได้หรือไม่คมุ้ ต่อการ
ซ่อมเพียงระดับพิกเซล) แต่จะเป็นการน�ำข้อมูลจากพิกเซลข้างเคียง
มาแทนทีในภาพถ่ายโดยการก�ำหนดเป็นค�ำสั่งทางด้านซอฟต์แวร์ให้
กับกล้องถ่ายภาพ
“Ricoh GR II” เป็นกล้องรุน่ แรกในตระกูล GR ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
นีม้ าให้ดว้ ย ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าเซนเซอร์รบั ภาพมีขอ้ บกพร่อง แต่
เป็นการเตรียมการส�ำหรับผู้ใช้งานให้เกิดความสะดวกสูงสุด เพราะ
ปัญหาทัง้ สองนัน้ สามารถเกิดขึน้ กับเซนเซอร์รบั ภาพทัว่ ไปได้เป็นปกติ
...หากเกิดปัญหาทีว่ า่ ก็สามารถแก้ไขได้เองแล้วใช้กล้อง GR
II ถ่ายภาพต่อไปได้เลย
หมายเหตุ : Stuck Pixel ไม่เหมือนกับ Hot Pixel เพราะ Hot
Pixel นั้นจะเกิดความร้อนขึ้นแตกต่างกันไปตามระยะเวลาในการ
เปิดรับแสง ซึ่งสามารถปรากฏเป็นจุดสีต่างๆ เช่น แดง เหลือง ฯลฯ
ในขณะที่ Stuck Pixel จะปรากฏเป็นจุดสีขาวอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ จะ
เปิดรับแสงมากหรือน้อยเท่าใดก็ตาม
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ACTIVITIES

Tewin Solo Deda Patcharalerlak

“ภาพพญาช้างเขียว บนยอดภูสูงสุด แดนสยาม “
โดย บ้านเอกดนตรีเชียงใหม่
Pentax K50 + O-GPS • Fish Eye 8mm

สายลม ที่พัดผ่าน
ภาพผู้เฒ่า ชาวบ้านกะเหรี่ยง บ้านอูตูม อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
Pentax k01 • Pentax DA 18-55mm 1:3.5-5.6 AL

   กิจกรรมร่วมสนุกของผู้ใช้กล้อง PENTAX โดยการ
โพสต์ภาพถ่ายจากกล้อง PENTAX รุ่นใดก็ได้ ซึ่งปิดรับ
ภาพไปในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และจากผลงาน
ภาพถ่ายมากมายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมก็ปรากฏผลงาน
สุดเยีย่ มยอดทีส่ ดุ ทัง้ หมดสามภาพจากนักถ่ายภาพสาม
ท่าน โดยทางเราได้ท�ำการจัดส่ง “PENTAX RICOH
PHOTO ANNUAL 2014-2015” ให้เป็นรางวัล
ติดตามร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้ที่เพจของ
RICOH THAILAND หวังว่ารางวัลในครัง้ ต่อไปจะเป็น
ของคุณ...เรารออยู่!

Nantpipat Vutthisak

Ricoh Thailand

Page
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SUGGESTION

ในสังคมคนถ่ายภาพของโซเชียลชื่อดัง “Flickr” นั้น
เต็มไปด้วยหลากหลายกลุ่มก๊วนอันน่าสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือ
กลุม่ ผูใ้ ช้กล้อง “GR” จากทัว่ ทุกมุมโลกทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกและ
ส่งภาพเข้ามาแบ่งปันกันดูในหลากประเภทหลายแง่มมุ ไม่วา่
จะเป็นภาพถ่ายแนวไหนที่นี่ก็มีให้ดูเต็มไปหมด ซึ่งจ�ำนวน
ภาพของกลุ่มนี้ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนี้ก็มีมากถึงเกือบสอง
แสนภาพเลยทีเดียว!
แม้จะไม่ต้องเป็นสมาชิก เพียงแค่เข้าไปดูภาพถ่าย
เหล่านีเ้ ราก็ได้ทงั้ ไอเดียและแรงบันดาลใจกลับมาเพียบ แต่
ถ้าอยากจะโชว์ภาพจากกล้อง GR กับเค้าบ้างละก็ลอง
สมัครเข้ากลุ่มไปเลย จะได้บอกให้ชาวโลกได้รู้ซะบ้างว่า
ฝีมือจาก GR สัญชาติไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน!
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SUGGESTION

ASTROGRAPHY
ASTROTRACER
การบันทึกภาพดวงดาวและห้วงอวกาศจากบนพืน้ โลกก�ำลังเริม่
เป็นที่นิยมในบ้านเรา แต่ที่ต่างประเทศนั้นมีความนิยมกันค่อนข้าง
มาก และด้วยคุณสมบัติของกล้องและอุปกรณ์เสริมจาก PENTAX
ซึ่งสามารถถ่ายภาพแนวนี้ได้โดยตรงจึงเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก
และนี่ คื อ อี ก แหล่ ง หนึ่ ง ที่ มี ก ารแสดงผลงานภาพถ่ า ยของ
ดวงดาวหรือที่เรียกว่า “ASTROGRAPHY” โดยการใช้ระบบที่ชื่อว่า
“ASTROTRACER” ของ PENTAX ซึ่งจะท�ำให้ได้ภาพถ่ายที่มี
คุ ณ ภาพมากกว่ า กล้ อ งปกติ ทั่ ว ไปเพราะใช้ เ ทคนิ ค การเคลื่ อ นที่
เซนเซอร์รับภาพเพื่อตามต�ำแหน่งดาวโดยตรง นั่นแปลว่าคุณไม่
จ�ำเป็นต้องใช้ค่า ISO สูงในขณะที่สามารถเปิดรับแสงได้นานโดยที่
ดวงดาวยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเดิม ไม่ลากยาวเป็นเส้นอย่างทั่วๆ ไป
ลองไปดูแล้วจะรูว้ า่ วิธกี ารถ่ายภาพแบบนีค้ ณ
ุ ก็ทำ� ได้ เผลอๆ
จะท�ำได้ดีกว่าฝรั่งเสียอีกแน่ะ!
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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...
อาจจะดูเหมือนกับเป็นแนวการถ่ายภาพเฉพาะทางส�ำหรับภาพถ่ายดวงดาวที่
เห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ ซึง่ ดูไปแล้วก็คล้ายจะเป็นเรือ่ งไกลตัวและยากเย็น แต่สงั เกต
ดูดีๆ ว่าภาพถ่ายลักษณะนี้ก�ำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ
เราจะได้เห็นภาพถ่ายดวงดาวยามค�่ำคืนอันสวยงามเหล่านี้บ่อยครั้งมาก
ขึ้น นั่นหมายความว่าภาพถ่ายลักษณะนี้ก�ำลังจะเป็นที่นิยม เพราะแทบจะทุก
ครั้งที่เราออกไปท่องเที่ยวแรมคืนท่ามกลางธรรมชาตินั้นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะชื่น
ชอบและท�ำให้บรรยากาศโรแมนติกเป็นอย่างมากก็คือการเฝ้าดูทะเลดาวบน
ท้องฟ้าที่เปล่งแสงระยิบระยับ และยิ่งค�่ำคืนใดปรากฏ “ทางช้างเผือก” ด้วยแล้ว
ละก็จะดูน่าตื่นตาตื่นใจอีกนับเท่าทวีคูณ
ก็ในเมือ่ เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความประทับใจเช่นนีแ้ ล้วท�ำไมเราจะไม่ถา่ ยภาพ
กลับมา? แน่นอนล่ะว่าวิธีการถ่ายภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ แต่วิธีการ
ถ่ายภาพทะเลดาวของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อ PENTAX ได้บรรจุคุณสมบัติส�ำคัญ
“ASTROTRACER” ลงมาในกล้อง K-3II โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม เพียงเท่านี้
คุณก็พร้อมจะเป็นเจ้าของภาพดวงดาวยามค�่ำคืนอันสวยงามและเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพ ชนิดที่นักดาราศาสตร์เองก็ยังต้องทึ่งในภาพถ่ายของคุณ
และทีส่ ำ� คัญ...ไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นนีอ้ ยูใ่ นกล้องถ่ายภาพอืน่ เลย นัน่ แปล
ว่าภาพของคุณที่ได้จาก K-3II จะต้องยอดเยี่ยมกว่าใครเป็นแน่!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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