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สวัสดีปใี หม่มายังคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน ขอให้
หน้าทีก่ ารงานและทุกสิง่ ทีม่ งุ่ หวังปราถนา
จงส�ำเร็จโดยพลัน สุขภาพร่างกายแข็ง
แรงสมบูรณ์ตลอดกาล ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็
ขอให้มลายสิ้นโดยเร็ว

ในทีส่ ดุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ได้ผา่ นพ้นไป ก้าวเข้าสูป่ ใี หม่ทอี่ ะไรๆ
ก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนเดิม (แถมยังอาจจะเร็วยิ่งกว่า
เดิม) ด้วยพลังอ�ำนาจแห่งเทคโนโลยีที่เราต้องก้าวตามให้ทัน
อย่ า งไรก็ ต ามแต่ งานศิ ล ปะอย่ า งการถ่ า ยภาพนั้ น ก็ ยั ง คง
ต้องการความละเมียดละไมและตั้งอกตั้งใจอยู่สักหน่อย ถึงแม้ว่ามัน
จะเป็นลักษณะการถ่ายภาพทีต่ อ้ งอาศัยความเร็วเป็นส�ำคัญแต่นนั่ ก็จะ
เป็นสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ถงึ ฝีมอื ของคนถ่ายภาพว่าถึงแม้จะต้องรวดเร็วแต่กต็ อ้ ง
มีสติและสมาธิที่รวดเร็วมั่นคงมากพอกัน
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NEW PRODUCT

8 วิ ธี คิ ด ส� ำ หรั บ การใช้ ง านเลนส์
อเนกประสงค์ให้ดนู า่ ทึง่ ยิง่ ไปกว่าเดิม
รับรองว่าเที่ยวสนุกกว่าเดิมแน่

3

FIELD TEST

“Casio EX-ZR55” กล้องฟรุง๊ ฟริง๊ รุน่
ใหม่ล่าสุดที่เพียบพร้อมไปด้วยลูก
เล่นแปลกใหม่ทคี่ ณ
ุ จะต้องประทับใจ

13

TECHNOLOGY

เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้รุ่นล่าสุด
จาก PENTAX ส่องนกมาได้หลาก
หลายชนิด และไกลยิ่งกว่านกด้วย!

26

TALK

“การถ่ายภาพนก” นัน้ ก็เป็นอีกประเภทหนึง่ ของการบันทึกภาพ
ทีย่ อ่ มต้องมีทงั้ ความรวดเร็วและความประณีตปะปนกันอยู่ ซึง่ ในฉบับ
นีเ้ ราก็ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวของการถ่ายภาพนกด้วยกล้องและเลนส์จาก
PENTAX ทีห่ ลายท่านก�ำลังสนใจ เพราะช่วงนีก้ ย็ งั เป็นช่วงฤดูแห่งการ
ถ่ายภาพนกอพยพกันอยู่ ยังมีนกอพยพอีกหลายส่วนทีย่ งั คงอยูใ่ นบ้าน
เรา และในอีกไม่นานก็จะมีการเดินทางอพยพกลับขึ้นทางเหนือโดย
ผ่านเส้นทางในบ้านเราเหมือนเดิม
ท่านใดทีส่ นใจการถ่ายภาพแนวนีก้ ล็ องดูเป็นแนวทางกันได้ และ
ไปดูว่าเลนส์ซูมระดับซูเปอร์เทเลโฟโต้รุ่นล่าสุดของ PENTAX นั้นจะ
ให้ผลงานออกมาเป็นยังไงกันบ้าง?
และส�ำหรับท่านทีส่ นใจใน “เลนส์อเนกประสงค์” เราก็ได้นำ�
เทคนิคชวนคิดที่น่าสนใจส�ำหรับใช้เลนส์ประเภทนี้มาฝากคุณๆ ใน
ขณะที่ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวก็ยังไม่จางไปด้วยเช่นกัน

BREAKTHROUGH OUTPUT

ข้อมูลล่าสุดจากกล้องที่ทุกคนจับตา
รอคอย “PENTAX Full Frame” ที่
ก�ำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้!

41

คุณรูห้ รือไม่วา่ “HISTOGRAM” มีไว้
เพื่อท�ำอะไร? และเราจะใช้มันได้
อย่างไร? ...ที่นี่มีคำ� ตอบ

SUGGESTION

App เจ๋งๆ จาก PENTAX ในลักษณะ
ของ eBook ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ
มากมาย ฟรี!
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช้
เลนส์อเนกประสงค์ให้คุ้มค่า
เมือ่ เอ่ยถึง “เลนส์อเนกประสงค์” (หรือทีห่ ลายคนเรียกว่าเลนส์ครอบ
จักรวาล) เราก็มักจะนึกถึงภาพถ่ายที่ไม่ค่อยจะสร้างความประทับใจ
ได้สักเท่าไหร่นัก มันเป็นเพียงเลนส์ที่ถ่ายภาพได้แต่ไม่ใช่เลนส์ที่ถ่าย
ภาพสวย ข้อดีคือตัวเดียวจบ...นั่นคือความคิดของคนส่วนใหญ่
หลายคนจึงมีค�ำถามตามมาด้วยความที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันจะถ่ายภาพสวยไม่
ได้ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เลนส์เฉพาะทางที่เน้นทางด้านความสวยงามโดยตรงเหมือนกับ
เลนส์ชนิดอื่น แต่ก็ใช่ว่าจะถ่ายภาพให้สวยไม่ได้ เพียงแต่เราต้องท�ำความเข้าใจและมี
เทคนิคในการใช้งานอยู่บ้าง
ฉบับนี้เราได้น�ำภาพถ่ายจากเลนส์ซูมอเนกประสงค์ของ TAMRON ในรุ่น
B018 ซึ่งมีทางยาวโฟกัสครอบคลุมตั้งแต่ช่วง 18-200mm มายกเป็นตัวอย่างเพื่อ
ดูว่าเราจะสามารถถ่ายภาพให้สวยด้วยเลนส์ประเภทนี้ได้อย่างไรบ้าง?
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ละลายฉากหลัง

โดยปกติแล้วมันเป็นหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตขิ องเลนส์
ที่มีรูรับแสงกว้าง (เรียกกันว่าเลนส์ไวแสง) เมื่อใช้
รูรบั แสงกว้างมากๆ ก็จะเกิดความเบลอขึน้ ทีบ่ ริเวณ
ฉากหลัง (หรือบริเวณที่อยู่นอกพื้นที่โฟกัส) ซึ่ง
ศัพท์ทางการก็จะเรียกว่า “ชัดตืน้ ” ส่วนศัพท์ทวั่ ไป
จะเรียกว่า “ละลายฉากหลัง” ซึ่งนิยมมากโดย
เฉพาะในการถ่ายภาพบุคคล
เลนส์อเนกประสงค์ไม่จัดว่าเป็นเลนส์ไวแสงจึง
ไม่สามารถใช้รูรับแสงกว้างๆ เพื่อท�ำเช่นนี้ได้ ดังนั้น
ต้องใช้วิธีการซูมไปที่ระยะไกลสุดของเลนส์แล้วขยับ
เข้าใกล้ตวั แบบมากๆ หามุมถ่ายภาพทีม่ รี ะยะห่างจาก
ฉากหลังสักหน่อย ยิ่งห่างมากมันก็จะยิ่งเบลอมาก
หลีกเลี่ยงมุมที่อยู่ใกล้หรือติดกับฉากหลังมากเกินไป
ใช้รูรับแสงกว้างสุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้ จับ
โฟกัสที่วัตถุหรือตัวแบบ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถ
ละลายฉากหลังหรือ “ชัดตื้น” ได้แล้ว.
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
มีระยะซูมไกลสุดถึง 200mm
ถ้ า คุ ณ เลื อ กมุ ม ที่ เ ข้ า หลั ก
การก็สามารถใช้วิธีการดังที่
ว่านี้ได้เลย
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@200mm • F/8 • 1/250 sec. • ISO 200
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มุมภาพโพลาไรซ์

เลนส์อเนกประสงค์มีมุมรับภาพที่กว้างพอสมควร
เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้
ถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นส�ำคัญ
เมือ่ ออกท่องโลกกว้างเราต่างก็หวังเอาไว้วา่ จะต้อง
ถ่ายภาพออกมาแล้วท้องฟ้ามีสสี นั สดใสสวยงาม แต่โดย
ส่วนมากแล้วกลับได้ภาพที่ท้องฟ้าสว่างขาวซึ่งเป็นตรง
กันข้ามกับที่วาดหวังเอาไว้
วิธกี ารคิดทีม่ ผี ลโดยตรงต่อเรือ่ งนีก้ ค็ อื พยายาม
ถ่ายภาพไปยังทิศทางทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับดวงอาทิตย์ หรือ
อย่างน้อยก็ให้พระอาทิตย์อยู่ทางด้านข้าง แต่เมื่อใด
ก็ตามที่คุณถ่ายภาพไปยังทิศทางที่มีดวงอาทิตย์อยู่ก็
จะได้ท้องฟ้าที่สว่างขาวเพราะมันมีปริมาณแสงเยอะ
มากนั่นเอง
วิธีคิดนี้ใช้ส�ำหรับการถ่ายภาพในช่วงกลางวัน
ส่วนการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขนึ้ หรือตกนัน้ จะไม่ได้ใช้
วิ ธี ก ารนี้ เ พราะคุ ณ ต้ อ งหั น กล้ อ งไปหาดวงอาทิ ต ย์
นั่นเอง.
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
มีระยะซูมมุมกว้างที่ 18mm
เพียงพอส�ำหรับการถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ทวั่ ไปในวันท่องเทีย่ ว
ของคุณ
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@18mm • F/9.5 • 1/1000 sec. • ISO 100
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ปิ ดจุ ดอ่อน

มีคำ� กล่าวว่าภาพถ่ายแบบทิวทัศน์นนั้ ธรรมชาติถอื หุน้
อยู่ 80% ที่เหลือนั้นก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์และฝีมือ
ของผูถ้ า่ ยภาพ ทีแ่ ปลกยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ธรรมชาติมกั จะ
ไม่ค่อยยอมเข้าข้างเราสักเท่าไหร่นัก
บ่อยครั้งที่สภาพอากาศไม่เป็นใจเมื่อได้เวลาออก
ท่องโลกกว้าง ท้องฟ้ามักจะไม่สดใสสวยงามเหมือนภาพ
ถ่ายอื่นๆ ที่เราเคยเห็น
วิธกี ารหนึง่ ทีม่ อื อาชีพมักจะใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาก็คอื
การปิดพื้นที่ส่วนที่เป็นจุดอ่อนนั้นด้วยวัตถุอ่ืนๆ เช่น
เมื่อท้องฟ้าสว่างขาวไม่มีอะไรน่าสนใจก็จัดมุมภาพให้
มีวัตถุสิ่งอื่นๆ มาบังไปเสีย
วิธีคิดแบบนี้สามารถน�ำไปใช้ได้กับการถ่ายภาพ
ทุกรูปแบบ ซึ่งมันเป็นเรื่องของ “มุมกล้อง” นั่นเอง.

• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
ด้วยมุมรับภาพที่ต่างกันได้
ถึง 11X ท�ำให้สามารถปรับ
แต่งมุมกล้องได้หลากหลาย
โดยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@50mm • F/22 • 1/45 sec. • ISO 100
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MOTION BLUR

มือใหม่ยอ่ มไม่ชอบเสีย่ งกับสปีดชัตเตอร์ตำ�่ เพราะกลัว
ความสั่นไหวของภาพ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมือ
ใหม่เท่านัน้ ทีก่ ลัว แม้แต่มอื อาชีพเองก็กลัวเหมือนกัน
ถ้าไม่จ�ำเป็นแล้วใครกันล่ะจะอยากใช้?
ในการถ่ายภาพบางอย่างหรือบางสถานการณ์นั้น
การใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้าลงกว่าปกติกลับยิ่งเป็นตัวสร้าง
เสน่ห์ให้กับภาพถ่าย เพราะมันจะเป็นการแสดงความ
เคลื่ อ นไหวที่ ท� ำ ให้ ภ าพดู มี ชี วิ ต ชี ว ามากยิ่ ง ขึ้ น และ
สามารถเล่าเรือ่ งได้อย่างมีอรรถรส สามารถจูงใจผูช้ มได้
ง่าย สร้างความน่าสนใจและให้ความประทับใจได้ง่าย
หากสิ่งที่คุณจะถ่ายภาพนั้นมีทั้งส่วนที่หยุดนิ่ง
และส่วนที่ก�ำลังเคลื่อนไหวอยุ่ในจุดเดียวกัน ลองลด
สปีดชัตเตอร์ลงต�่ำกว่าปกติ หาที่ยืนพิงเพื่อช่วยลด
อาการสัน่ ไหวแล้วถ่ายภาพดู ภาพทีไ่ ด้อาจจะมีอาการ
สัน่ ไหวบ้างก็ยงั ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญเท่ากับอารมณ์โดยรวม
ของภาพ ดังนัน้ อย่าได้ยดึ ติดกับภาพทีต่ อ้ งคมชัดเพียง
อย่างเดียวเสมอไป.
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
มีระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” ซึ่งช่วยให้เราใช้สปีด
ชัตเตอร์ได้ตำ�่ กว่าปกติแม้จะ
ถือกล้องด้วยมือเปล่า
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@80mm • F/16 • 1/10 sec. • ISO 100

EEP TIME Issue# 38
January 2016

7

TIPS & TECHNIQUE

5

ปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์อันไม่ปกตินั้นเป็นหัวข้อส�ำคัญที่ช่วยให้
ภาพถ่ายของเรามีความน่าสนใจมากกว่าปกติ เพราะ
นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันและไม่ได้เห็นกันอยู่
บ่อยๆ ปัญหาก็คอื จะถ่ายภาพอย่างไรให้มนั ดูนา่ สนใจ
และต่างออกไปจากภาพถ่ายของคนอื่นๆ ?
คนทัว่ ไปมักจะมุง่ ไปทีป่ รากฏการณ์นนั้ เพียงอย่าง
เดียว ดังนั้นการเพิ่มสิ่งอื่นเข้าไปโดยให้มีส่วนร่วมใน
ระดับที่เหมาะสมจะท�ำให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ควรมองหาสิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น กั บ
ปรากฏการณ์นนั้ ๆ แล้วลองผนวกเข้าไปในพืน้ ทีข่ องภาพ
อย่างระมัดระวัง คุณอาจจะต้องทดลองถ่ายภาพหลาย
ภาพเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุด
นึกไว้เสมอว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังถ่ายภาพอยูน่ นั้ ก็มคี น
อืน่ ก�ำลังถ่ายภาพอยูด่ ว้ ยเหมือนกัน ทีจ่ ะท�ำให้แตกต่าง
กันก็คือเรื่องราวเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์นั้นนั่นเอง.
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
มีชิ้นเลนส์พิเศษ “LD” ที่
ช่ ว ยลดปั ญ หาอั น เกี่ ย วกั บ
แสงในลักษณะต่างๆ ได้มาก

APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@18mm • F/16 • 1/750 sec. • ISO 100
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ถ่ายภาพขาว-ด�ำ

อาจจะเรียกว่าเป็นการถ่ายภาพแบบแนวๆ ก็ได้ หรือ
จะเรียกว่าถ่ายภาพแบบมีสไตล์กไ็ ด้เพราะภาพขาวด�ำ
เป็นอีกแนวหนึง่ ทีต่ ดั สีสนั ออกไปจากภาพเพือ่ เน้นเรือ่ ง
ราวและความเปรียบต่างให้มากที่สุด
แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการถ่ายภาพแบบ
ขาว-ด�ำได้อกี สถานหนึง่ นัน่ ก็คอื ในวันทีส่ ภาพอากาศไม่
เป็นใจ ท้องฟ้าขมุกขมัวไร้ซึ่งสีสัน การถ่ายภาพออกมา
ตามปกติก็จะไม่ได้ดูน่าสนใจอะไรมากนัก
แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเราเปลี่ยน
ภาพจากแสงขมุกขมัว (หรือที่มักเรียกกันว่า “แสง
แบน”) นั้นให้กลายเป็นภาพแบบขาวด�ำหรือภาพโทนสี
เดียว ซึง่ จะเป็นการแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุดเพราะในเมือ่ สีสนั
ไม่มีความน่าสนใจเราก็ตัดออกไปเสียเลย
เมื่อใดก็ตามที่เจอสถานการณ์แบบนี้จงใช้เลนส์
อเนกประสงค์ถ่ายภาพต่อไปให้หลากหลายได้เลย.

• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
มีนำ�้ หนักเพียง 400 กรัม จึง
สามารถติดตัวเดินทางไปได้
อย่างสะดวกคล่องแคล่ว
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@200mm • F/5.6 • 1/125 sec. • ISO 200
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Fill Frame

ถึงแม้วา่ จะเป็นการบันทึกภาพแบบท่องเทีย่ วอันหลาก
หลายที่มักจะเน้นภาพมุมกว้างเป็นปกติ แต่คุณก็ควร
จะมี มุ ม รั บ ภาพแบบอื่ น ๆ บ้ า ง ซึ่ ง ภาพถ่ า ยแบบ
“เต็มตา” ก็จะเป็นลักษณะภาพทีช่ ว่ ยลดความน่าเบือ่
จากภาพชุดมุมกว้างได้
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการถ่ายภาพวัตถุสงิ่ ใดสิง่
หนึง่ ให้มขี นาดทีล่ น้ ขอบภาพออกไป หรือเป็นมุมรับภาพ
ทีม่ เี รือ่ งราวอันค่อนข้างแน่นเต็มเฟรม ซึง่ ก็มกั จะเป็นการ
ถ่ายภาพด้วยระยะซูมทีค่ อ่ นข้างมากแล้วจัดองค์ประกอบ
ภาพให้ล้นขอบภาพออกไปเลย
มันอาจจะเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
เต็มไปด้วยรายละเอียด มีสสี นั ทีส่ ะดุดตา หรือมีความ
ใหญ่โตโดยรูปทรง การล้นออกไปจากขอบภาพก็จะยิง่
ส่งผลให้มันดูมีขนาดใหญ่ในความรู้สึกด้วย.
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
ระยะซูมไกลสุดถึง 200mm
สามารถเน้นภาพให้แน่นใน
สไตล์นี้ได้แม้เป็นวัตถุระยะ
ไกลมาก
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@150mm • F/8 • 1/1000 sec. • ISO 200
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ข้อดีส�ำคัญ

ถึงแม้วา่ เลนส์อเนกประสงค์จะไม่ใช่เลนส์ทใี่ ห้คณ
ุ ภาพ
ของภาพได้สดุ ยอดเหมือนเลนส์เกรดโปรอืน่ ๆ แต่ขอ้ ดี
ที่เลนส์เกรดโปรไม่มีเหมือนเลนส์อเนกประสงค์ก็คือ
น�้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ซึ่งนั่นหมายถึงความคล่องตัว
ดังนั้นจงอย่าได้ประมาทเลนส์ตัวเล็กๆ ของคุณ
เพราะในความคล่องตัวนี้ท�ำให้ภาพบางชนิดเป็นไปได้
ง่ายกว่า ซึ่งอันที่จริงแล้วคุณภาพของภาพนั้นก็สามารถ
ท�ำได้ระดับหนึ่งที่ต้องจัดว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบนั ท�ำให้เลนส์ประเภทนีถ้ กู พัฒนาให้กา้ วหน้า
ไปมาก แต่ผใู้ ช้เองต่างหากทีค่ ดิ ว่ามันไม่สามารถจะท�ำได้
ดังนั้นอย่าได้ดูแคลนเลนส์เหล่านี้ว่าเป็นเลนส์ที่
ด้อยคุณภาพ เพราะความคล่องตัว, เบาแรงและ
สะดวกสบายนี่แหละที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่าง
รวดเร็วและเข้าถึงอย่างทันเหตุการณ์มากขึ้น
• Tamron 18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
ใช้ ร ะบบมอเตอร์ โ ฟกั ส ที่
ออกแบบใหม่ที่ท�ำงานได้ดี
มากกว่าระบบเดิมในเลนส์
ชนิดเดียวกันรุ่นก่อนหน้า
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (B018)
@200mm • F/8 • 1/3000 sec. • ISO 200
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เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “Photo Fair” ในแต่ละปีนั้นคืองานใหญ่
ส�ำหรับคนรักการถ่ายภาพทั่วฟ้าเมืองไทย และในแต่ละปีที่ผ่านมา
East Enterpeises ก็จะน�ำกองทัพสินค้ารวมไปถึงนานาสาระไปจัด
แสดงในงานอย่างยิ่งใหญ่เสมอมา
“2015” ก็เช่นกัน...เรายังคงรักษาความอลังการในการจัด
แสดงเอาไว้เช่นเดิม เดินเข้างานมาก็ได้เจอกับหลากแบรนด์ดัง
ในความดูแลของเราเช่นเคย...
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คนรักการถ่ายภาพจ�ำนวนมากมายได้แวะเวียนมาทีบ่ ธู
ของเราตลอดเวลา เนือ่ งด้วยในปีนยี้ งั คงมีสนิ ค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการถ่ายภาพอันเป็นที่สนอกสนใจมาให้ทดลองใช้กับมือ
หลายรายการ อาทิเช่น Ricoh Theta M15 รุ่นล่าสุดกับ
เทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีโอ 360 องศาที่ไม่มีใครเหมือน,
Pentax 645Z Medium Format สุดทรงพลัง, เลนส์หลาก
หลายรุ่นจาก TAMRON รวมไปถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง SP 35
และ 45mm F/1.8 Di VC USD ซึ่งก�ำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่
และแน่นอนว่ากล้องถ่ายภาพในตระกูล “ฟรุ๊งฟริ๊ง”
อย่าง Casio รุ่นต่างๆ ก็มีสาวๆ แวะเวียนมาลองเล่นลองใช้
ไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน และหลายท่านก็ได้จบั จองเป็นเจ้าของ
ติดมือกลับบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อย...

EEP TIME Issue# 38
January 2016

13

SPECIAL

นอกจากการจัดแสดงสินค้าทางการถ่ายภาพภายใต้แบรนด์
ชื่อดังหลากหลายแล้ว เรายังได้เชิญช่างภาพมืออาชีพและผู้
เชี่ยวชาญอันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในวงการถ่ายภาพมาบอก
เล่าและร่วมแชร์ประสบการณ์ในการถ่ายภาพในด้านต่างๆ อย่าง
หลากหลายด้วย
นอกจากจะจ�ำหน่ายสินค้าทางด้านการถ่ายภาพแล้วเรา
ก็ยังให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน

REPORT

• ผู้บริหารของ “สมาคม
ธุรกิจการถ่ายภาพ” ให้
เกียรติเยีย่ มชมเทคโนโลยี
ล่าสุดของ Ricoh Theta
ที่บูธของเรา
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ในที่สุดงาน Photo Fair 2015 ก็จบลงด้วยความเรียบร้อย
สวยงามเช่นเคยเหมือนทุกปีทผี่ า่ นมา แน่นอนว่าสินค้าภายใต้การ
ดูแลของ East Enterprises ย่อมท�ำความรู้จักกับผู้รักการถ่าย
ภาพเป็นวงกว้างออกไปอีก หลายท่านก็ได้ทงั้ สินค้าทีต่ อ้ งการและ
ได้รับความรู้ใหม่ๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อย
...โอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกครัง้ กับ Photo Fair 2016
พร้อมเรื่องราวใหม่ๆ ที่จะท�ำให้โลกแห่งการถ่ายภาพของคุณ
กว้างยิ่งไปกว่าเดิมแน่นอน!
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“กล้องฟรุ๊งฟริ๊ง” คืออีกชื่อหนึ่งส�ำหรับ

ต่างๆ ในตระกูลนี้กลับมีความสามารถในการถ่าย
กล้องจาก Casio ในตระกูล Exilim ส�ำหรับบ้าน ภาพได้หลากหลายด้านที่มากไปกว่าเพียงแค่การ
เราไปแล้ว ซึ่งก็มีที่มาจากความสามารถในการ ถ่ายเซลฟี่ชนิดที่คุณเองก็ยังคาดไปไม่ถึงเลยทีเดียว
ถ่ายภาพชนิดเซลฟี่ได้สวยใสถูกอกถูกใจสาวๆ ว่าจะท�ำได้ขนาดนี้ด้วย
เป็นพิเศษ ส่งผลให้คนทีส่ วยอยูแ่ ล้วก็ยงิ่ แลดูสวย
และนี่คือกล้อง Exilim รุ่นใหม่ล่าสุด “EXมากขึ้นไปอีก
ZR55” เราจะลองมาดูกันว่าถึงแม้จะถูกเน้นมา
จนกระทั่งเราเข้าใจกันไปว่ากล้องถ่ายภาพ เป็นพิเศษแต่ก็ไม่เพียงแค่เซลฟี่เท่านั้นหรอกนะที่
Exilim ของ Casio นั้นจะมีดีเพียงแค่การถ่ายภาพ จะเป็นความสามารถของกล้องรุ่นนี้...
เซลฟีเ่ พียงอย่างเดียว แต่เปล่าเลย...กล้องเล็กๆ รุน่
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การถ่ายภาพเซลฟีแ่ ละภาพหมูไ่ ม่
เคยง่ า ยดายและสนุ ก สนานได้
ขนาดนี้!
เพิม่ ความงามให้กบั ภาพถ่ายเซลฟีข่ อง
คุณ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพหมู่
ZR55 มีตัวเลือกให้คุณมากพอที่จะ
ถ่ายภาพได้ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการ นอกจาก
นี้ ยังมีฟังก์ชันสนุกสนานมากมายให้
คุณเพลิดเพลินกับภาพที่ถ่ายไว้

[ ชัตเตอร์ด้านหน้า ] คุณสมบัติที่มี
ประสิทธิภาพส�ำหรับการถ่ายภาพเซล
ฟีใ่ นแนวตัง้ ขณะถือกล้องห่างจากตัว

[จอ LCD ทีป่ รับระดับได้] ให้คณ
ุ ถ่ายภาพเซลฟีไ่ ด้อย่างไร้ขอ้ ผิดพลาด
ZR55 มีคุณสมบัติจอ LCD ที่ปรับระดับได้ ซึ่งเปิดออกได้ถึง 180 องศา ท�ำให้
คุณตรวจสอบภาพถ่ายตัวเองใน LCD ได้เพื่อให้คุณไม่ตกเฟรมอยู่เสมอ และคุณ
ยังสามารถถ่ายภาพมุมต�ำ่ ส�ำหรับมุมมองของเด็กหรือสัตว์เลีย้ ง หรือมุมสูงส�ำหรับ
ถ่ายภาพเซลฟี่ “ในฝูงชน” ได้อกี ด้วย เพือ่ ให้คณ
ุ มีอสิ ระและมีความยืดหยุน่ ในการ
ถ่ายภาพที่ต้องการมากขึ้น

[ ตั้งเวลาถ่ายเซลฟี่ ]
เพียงกดปุม่ ชัตเตอร์ดา้ นหน้าเพือ่ เปิดใช้งานตัว
ตั้ ง เวลาและกล้ อ งจะถ่ า ยภาพของคุ ณ โดย
อัตโนมัติหลังช่วงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2-5
วินาทีผ่านไป ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณใช้งานร่วมกับไม้เซลฟี่

ZR55 มาพร้อมกับชัตเตอร์ด้านหน้าส�ำหรับ
การถ่ายภาพเซลฟี่ ซึ่งเหมาะกับการถ่ายภาพ
ในแนวตัง้ คุณสมบัตนิ ใี้ ห้คณ
ุ ถ่ายภาพนิง่ ได้ราบ
รื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เมื่ อ คุ ณ กด
ชัตเตอร์ด้วยนิ้วหัวแม่มือขณะถือกล้องในแนว
ตั้ง ชัตเตอร์ด้านหน้าท�ำให้การถ่ายภาพเซลฟี่
ด้วยมือเดียวง่ายดาย และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

[ ตั้งถ่ายเมื่อเคลื่อนไหว ] เหมาะส�ำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่ และภาพหมู่แบบแฮนด์ฟรี
“ชัตเตอร์โมชัน” เมื่อคุณโบกมือจากระยะไกล กล้องจะจับการ
เคลือ่ นไหวและเปิดใช้ตวั จับเวลา ยิง่ ไปกว่านัน้ คุณสมบัตนิ ไี้ ม่เพียง
แค่ช่วยคุณถ่ายภาพแต่ยังช่วยคุณเล่นการแสดงภาพโดยไม่ต้อง
สัมผัสกล้องได้ดว้ ย นีเ่ ป็นคุณสมบัตทิ ที่ ำ� ให้คณ
ุ แสดงออกได้มากขึน้
โดยมีตัวเลือกให้คุณหลากหลาย เช่น การโพสท่าแบบที่คุณชอบ
ส�ำหรับภาพถ่ายเซลฟี่และภาพหมู่ และการจัดกรอบภาพของคุณ
เพื่อให้ถ่ายภาพทิวทัศน์พื้นหลังได้ดีขึ้นด้วย
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[ระดับสีผิว]

PRODUCT

ช่วยให้คุณปรับระดับสีผิวให้สวยงามได้ ตั้งแต่ปรับสีให้ขาวขึ้นอย่างโดดเด่น (สีอ่อน) ไปจนถึงปรับให้เป็นสีน�้ำตาล
ที่ดูมีสุขภาพดี (สีแทน)

ถ่ายภาพความงดงามให้ยิ่งสวยงามในแบบที่คุณต้องการ
ฟังก์ชั่นพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมให้ความงามบนใบหน้ายิ่ง
งดงามมากยิง่ ขึน้ กับหลากหลายวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ ดูกระจ่างใสเป็น
พิเศษในทุกครั้งที่ถ่ายเซลฟี่

[ผิวเรียบเนียน] หลีกเลี่ยงผิวที่เป็นมันวาวแบบไม่เป็นธรรมชาติ แล้วปรับสีผิวให้สว่างและเรียบเนียน

[ โหมดแต่งหน้า ] วิธีอันยอดเยี่ยมในการอวดความ
งามตามแบบของคุณ
โหมดนี้ให้คุณดูและปรับช่วงระดับสีผิวจากสีอ่อนไปถึงสีแทน
เช่นเดียวกับความสว่างและเรียบเนียนของแต่ละภาพ เพื่ออวด
ความงามของคุณ

[ แต่งหน้า BKT (การถ่ายคร่อม) ] โหมดแสนสะดวกส�ำหรับการลองใช้หลากหลายเอฟเฟกต์พร้อมๆ กัน
การกดปุ่มชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวสามารถถ่ายภาพสามภาพที่มีเอฟเฟกต์แต่งหน้าหลากหลายอย่างรวดเร็ว ภาพหนึ่งจะอิงตามการตั้งค่า
“ระดับสีผิว” ของโหมดแต่งหน้า ขณะที่อีกสองภาพจะถูกเก็บไว้ที่ระดับสูงกว่าและต�่ำกว่าการตั้งค่านั้น คุณไม่จ�ำเป็นต้องปรับการตั้งค่า
ส�ำหรับการถ่ายภาพแต่ละครั้ง สามารถถ่ายสามภาพที่แตกต่างกันโดยปรับตามความชอบของคุณได้ด้วยการยิงชัตเตอร์ครั้งเดียว
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[ สร้างภาพปะติดอย่างรวดเร็ว ] แสดงตัวตน
ของคุณโดยการสร้างภาพปะติดเฉพาะตัวของ
คุณเอง
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถรวมหลายๆ ภาพที่คุณถ่าย
เข้ า เป็ น ภาพปะติ ด เดี ย วได้ สร้ า งองค์ ป ระกอบตาม
จินตนาการ เช่น คอลเลคชันของการเปลีย่ นแปลงทรงผม
และสไตล์แฟชั่น หรือกระทั่งการแสดงออกทางสีหน้าอัน
หลากหลายของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลด
และแบ่งปันภาพปะติดทีค่ ณ
ุ สร้างได้อย่างง่ายดายบนไซต์
SNS ผ่านสมาร์ทโฟน

PRODUCT

[ ศิลปะเซลฟี่ ] ท�ำให้คุณสามารถ
แสดงภาพเซลฟีข่ องคุณออกมาเป็น
ผลงานศิลปะต้นฉบับที่มีสไตล์
เลือกจากเอฟเฟกต์ 5 สไตล์เพื่อเพิ่มลงใน
เอฟเฟ็กต์แต่งหน้าของคุณ และเปลีย่ นภาพ
เซลฟี่ของคุณให้เป็นงานศิลปะ ภาพเซลฟี่
ของคุณจะดูน่าทึ่งมากกว่าเดิมได้
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ได้ภาพสวย แม้ถา่ ยด้วยความเร็วสูง!
ให้ภาพที่สวยงามเพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์

ให้ภาพที่คมชัดแม้ตัวแบบก�ำลังเคลื่อนไหว
ชดเชยการโคลงในแนวนอน การโคลงในแนวตัง้ การเลือ่ นในแนวตัง้ การเลือ่ น
ในแนวนอน และการส่าย (ทิศทาง 5 แกน) เพื่อตัดปัญหามือสั่นเมื่อเล็งกล้อง

ภาพช่วงกลางวัน กลางคืน ภาพตนเอง หรือ
ภาพทิวทัศน์ ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไร กล้อง
จะช่วยจัดการปัญหาการปรับตั้งค่าให้ทั้งหมด
คุณสามารถไว้วางใจระบบการสนับสนุนในการปรับตั้งค่าที่เชื่อ
ถือได้เพื่อให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพในแต่ละแบบ แค่กด
ปุ่มชัตเตอร์ก็ให้ภาพตรงกับที่คุณต้องการ

ภาพย้อนแสงที่สวยล�้ำ

เมือ่ ZR55 ตรวจพบภาพบุคคลทีม่ สี ภาวะย้อนแสง โหมด
แต่งหน้าจะเพิ่มความ
สว่างให้ใบหน้าเพือ่ ให้
ผิ ว ดู น ว ล เ นี ย น
เอฟเฟกต์ทิวทัศน์จะ
ใส่ สี สั น ที่ ส ดสวยให้
กับท้องฟ้าและต้นไม้
เขียวขจี

ภาพกลางคืนชัดใส

เมือ่ ถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนก็จะได้ภาพสวยไร้การ
สั่นไหวและปราศจาก
Noise โหมดแต่งหน้า
จะช่ ว ยลดความมั น
วาวที่ เ กิ ด จากแสง
แฟลช เพื่อให้ได้ภาพ
ใบหน้าทีม่ รี ะดับสีผวิ ดู
เป็นธรรมชาติ

PRODUCT

HS กั น สั่ น 5 แกน ส� ำ หรั บ ภาพทิ ว ทั ศ น์ ก ลางคื น และ
ประสิทธิภาพการถ่ายภาพซูมที่เชื่อถือได้
ชดเชยการโคลงในแนวนอน การโคลงในแนวตัง้ การเลือ่ น
ในแนวตั้ง การเลื่อนในแนวนอน และการส่าย (ทิศทาง
5 แกน) เพื่อตัดปัญหามือสั่นเมื่อเล็งกล้อง
1 การโคลงในแนวนอน 2 การโคลงในแนวตั้ง  3 การ
เลื่อนในแนวตั้ง  4 การเลื่อนในแนวนอน 5 การส่าย
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[ การซูมชัดหลายเฟรม ] แม้แต่การแสดงอารมณ์บนใบหน้า
ของผู้คนที่อยู่ห่างไกลก็ยังชัดแจ๋ว

[ พื้นหลังเบลอ ] จับภาพตัวแบบให้คมชัดโดดเด่น
ถ่ายภาพแบบมืออาชีพราวกับใช้กล้อง SLR ได้ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง
ซึ่งท�ำให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ตัวแบบมีความคมชัดโดดเด่นตัดกับพื้นหลังเบลอ

[All-In-Focus มาโคร] โฟกัสตัว
แบบทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ใ นระยะใกล้
จนถึงระยะไกล

การถ่ายภาพด้วยฟังก์ชันชัตเตอร์ต่อเนื่อง ภาพกลุ่มที่
ถ่ายโดยมีการปรับโฟกัสแล้วน�ำมารวมเป็นภาพเดียวที่
มีโฟกัสชัดเจนตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงหลัง

PRODUCT

ตัวกล้องมีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่อดั แน่นด้วยเทคโนโลยีความ
ละเอียดสูงพิเศษเพือ่ เพิม่ เสน่หด์ งึ ดูดของความละเอียดสูงทีใ่ ห้
คุณขยายภาพได้อีกสองเท่าจากการซูมออปติคอลโดยไม่ลด
ทอนคุณภาพของภาพความละเอียดสูง ซึ่ง ZR55 ที่มีการซูม
ออปติคอล 10 เท่า สามารถให้ภาพทีส่ วยงามเทียบเท่ากับการ
ซูมออปติคอล 20 เท่า

* เทคโนโลยีความละเอียดสูงพิเศษแบบหลายเฟรมช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการซูมได้สงู สุด
2 เท่าของการซูมออปติคอล ช่วยรักษาความคมชัดและคุณภาพของภาพ

[ HDR ] ฉากที่มีคอนทราสต์สูงก็สามารถดู
เป็นธรรมชาติได้ด้วย HDR

กล้องจะถ่ายภาพห้าภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้การรับแสง
ทีต่ า่ งกัน และเลือกผสานพิกเซลของภาพสามภาพทีม่ แี สง
สวยทีส่ ดุ เข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวด้วยความเร็วสูง บริเวณ
ที่สว่างจ้าเกินไปและมืดเกินไปจะได้รับการแก้ไขจนได้
ภาพที่สวยงามในที่สุด
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[ Time lapse ] ดูการเคลื่อนไหวที่มีระยะเวลานานใน
เวลาที่เร่งให้สั้นลง เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ทั้งยัง
เป็นการแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่ง
ระบบถ่ า ยภาพ
และบันทึกภาพตัว
แ บ บ ใ น เ ว ล า ที่
ก�ำหนด เพือ่ ผนวก
ภาพทั้ ง หมดเข้ า
เป็ น ภาพยนตร์
เพี ย งเรื่ อ งเดี ย ว
เมื่ อ บี บ อั ด เวลา
ของภาพที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่ ว งเวลานานจะสามารถเร่ ง
ความเร็วและเพลิดเพลินกับเหตุการณ์ที่สวยงามได้ เช่น การ
เคลือ่ นไหวช้าๆ ของก้อนเมฆ การเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่รงุ่ เช้าจนถึง
เย็น และการไหลเวียนของการจราจรและผู้คนในเมือง และคุณ
สามารถเชือ่ มโยงภาพยนตร์เข้าด้วยกันภายในกล้อง ถ้าเวลาเล่น
น้อยกว่า 10 นาที และภาพยนตร์มีอัตราเฟรมและความละเอียด
ภาพเท่ากัน

[ ภาพระยะกว้าง ] จับภาพสมจริงน่าประทับใจไว้ในภาพ
เดียวอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ถ่ายด้วยความเร็วสูงจะถูกน�ำมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์ภาพ
ทิวทัศน์ท่ีกว้างใหญ่สมจริง การสลับโหมดมีตัวเลือกภาพมุมกว้าง
ตั้งแต่เทียบเท่า 15 มม. หรือ 19 มม.

PRODUCT

[ HS ถ่ายภาพกลางคืน ] ถ่ายภาพได้แจ่มชัดแม้ในสภาพแสงน้อย
กล้องจะรวมภาพถ่ายต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง ภาพถ่ายความไวแสงสูงจึงมีความพร่า
มัวเพียงน้อยนิดแม้ไม่ใช้แฟลช คุณจะได้พบกับโอกาสการถ่ายภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในสถานที่แสงน้อยซึ่งยากจะมองเห็น

[ เเว่นขยาย ] ให้คุณซูมเพื่อถ่ายภาพตัวแบบขนาดเล็กได้ใกล้ยิ่งขึ้น

[ ถ่ายภาพพาโนรามา ] รวมภาพถ่ายต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศาสุดอลังการ

หลังจากซูมด้วยมาโครแล้ว คุณสามารถขยายภาพของคุณเพิ่มได้ด้วยซูมความละเอียด
สูงพิเศษ และซูมดิจติ อล เป็นคุณสมบัตทิ เี่ หมาะทีส่ ดุ ส�ำหรับการถ่ายภาพ และยังสามารถ
ใช้เพื่อดูรายละเอียดตัวแบบขนาดเล็กมาก ซึ่งรวมถึงแมลงและดอกไม้ด้วย

ภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศาสุดอลังการ เพียงกดปุม่ ชัตเตอร์คา้ งไว้พร้อมกับเคลือ่ นกล้องไปเพือ่ บันทึกภาพแบบพาโนรามาทิวทัศน์แสน
สวยที่อยู่ตรงหน้าในการถ่ายครั้งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น กล้องจะหลีกเลี่ยงภาพใบหน้าของผู้คนและตัวแบบที่เคลื่อนไหวไปมาโดยอัตโนมัติ
ขณะที่รวมภาพ ท�ำให้คุณถ่ายภาพพาโนรามาที่เป็นธรรมชาติได้โดยไม่มีรอยต่อที่เห็นได้ชัดเจน
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PRODUCT

[ Art Shot ] ถ่ายภาพสวยเด่นได้อย่างง่ายดาย
ฟังก์ชัน Art Shot ซึ่งมีเอฟเฟกต์ถึง 10 ประเภทจะเปลี่ยนภาพถ่ายที่ดูสมจริงให้กลาย
เป็นภาพศิลปะอันน่าประทับใจ การตั้งค่าความแข็งและโทนสีส�ำหรับแต่ละเอฟเฟกต์
สามารถเปลีย่ นได้ตามต้องการ คุณสามารถดูอาร์ตเอฟเฟกต์บนหน้าจอแล้วปรับภาพก่อน
ถ่ายภาพจริง และ ZR55 สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับภาพยนตร์* ได้เช่นเดียวกับภาพนิ่ง
* ไม่รวมถ่ายภาพประกาย

แก้วคริสตัล
สร้างภาพถ่ายอันน่าอัศจรรย์ด้วยภาพในลูกแก้วที่ลอยอยู่กลางอากาศ

[ HDR ภาพศิลปะ ] สร้างภาพสวยศิลป์
กินใจด้วยกล้องของคุณ
การใช้ฟังก์ชัน HDR อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
คุณสามารถเปลีย่ นภาพธรรมดาๆ ให้เป็นงานศิลปะได้
ด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์เพียงปุ่มเดียว
ระดับ 1-3 ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมระดับเอฟเฟกต์
ศิลปะ ฟังก์ชันพิเศษ 1 และ 2 ที่ตรวจจับรายละเอียด
มากมาย เพื่อสร้างความประทับใจและการไล่โทนสี
ความสว่างเพือ่ แสดงความรูส้ กึ สามารถเลือกเอฟเฟกต์
ห้าระดับได้ในโหมด HDR ภาพศิลปะ ทั้งยังสามารถ
บันทึก HDR ภาพศิลปะ และภาพถ่ายปกติได้เพียง
ถ่ายครั้งเดียว

ถ่ายภาพประกาย
ภาพนวลผสมผสานเข้ากับฟิลเตอร์ประกายแสง
ให้ภาพถ่ายที่มีวิชวลเอฟเฟกต์อันน่าอัศจรรย์

ภาพนวล
เบลอภาพโดยทั่ ว ไปเพื่ อ ให้ ภ าพดู นุ ่ ม นวล
โรแมนติค

กล้องของเล่น
สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีโฟกัสคลุมเครือใน
แบบที่กล้องของเล่นสามารถถ่ายได้

โทนสีอ่อน
ลดคอนทราสต์ โ ดยรวมเพื่ อ สร้ า งสรรค์
ภาพถ่ายที่มีอารมณ์นุ่มนวล

ป๊อบ
เน้นความอิม่ ของสีเพือ่ สร้างภาพถ่ายในสไตล์
ป๊อปอาร์ต

ฟิชอาย
เอฟเฟกต์ ฟ ิ ช อายส� ำ หรั บ สร้ า งสรรค์ ภ าพ
ตลกๆ หลากหลายรูปแบบ

ซีเปีย
ปรับใช้โทนสีซีเปียเพื่อให้บรรยากาศย้อนยุค
และเสริมอารมณ์หวนร�ำลึกถึงความหลัง

ภาพขาวด�ำ
สร้างภาพถ่ายขาวด�ำคอนทราสต์สูงที่หยาบ
แตกเป็นเม็ดๆ   ซึ่งให้ความรู้สึกที่แข็งกร้าว
ทรงพลัง

แบบจ�ำลอง
ปรับช่วงโฟกัสให้แคบเพื่อสร้างภาพถ่ายที่ดู
เหมือนโมเดลฉากจ�ำลอง
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[ ถ่ายภาพระยะไกลจากสมาร์ทโฟนของคุณ ]
จากหน้าจอสมาร์ทโฟน คุณ
สามารถจั ด องค์ ป ระกอบ
มุมการถ่ายภาพ และการ
โพส รวมถึงการยิงชัตเตอร์
ได้ ซึ่ ง หมายความว่ า คุ ณ
สามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เชื่อมต่ออย่างมั่นคงด้วย Bluetooth® Smart รับและส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth® Smart ได้ เพียงแค่คุณติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น “EXILIM Connect” เฉพาะลงบนสมาร์ทโฟนของ
คุณ และตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อรักษาการเชื่อมต่อระหว่าง
โทรศัพท์และกล้องของคุณเอาไว้ตลอดเวลา ZR55 จะมอบความ
สนุ ก สนานให้ คุ ณ อย่ า งไม่ รู ้ จ บด้ ว ยการผสมผสานคุ ณ สมบั ติ ที่
สามารถส่งภาพที่คุณถ่ายโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายโดยการเชื่อม
ต่อกับ Wi-Fi เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์เท่านั้น

เมื่อคุณใช้งานแอพพิเศษ “EXILIM Connect” กล้องของคุณจะถูกเชื่อมต่อแบบไร้สายตลอด
เวลาผ่าน Bluetooth® Smart—แม้ตอนปิดกล้องอยู่ก็ตาม! ท�ำให้สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเปิด
กล้องและดูหรือคัดลอกภาพที่บันทึกไว้ในหน่วยความจ�ำกล้องได้อย่างสะดวกสบาย

[ EXILIM Auto Transfer ] ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนของคุณโดย
อัตโนมัติ เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์
คุณสามารถส่งภาพที่ถ่ายแบบ “ส่งอัตโนมัติ” ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถ่ายภาพในแบบที่คุณ
ท�ำเป็นประจ�ำ ภาพของคุณจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนโดยตรงแม้สมาร์ทโฟนจะอยู่ในกระเป๋า
ไม่เพียงแต่สามารถดูภาพถ่ายแสนงดงามทีค่ ณ
ุ ถ่ายด้วยกล้อง EXLIM บนสมาร์ทโฟนของคุณได้เท่านัน้ คุณยังสามารถ
สนุกกับการแบ่งปันภาพของคุณผ่านอัลบั้มระบบคลาวด์*หรือไซต์ SNS ได้อีกด้วย

หลังจากส่งภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟนของคุณแล้ว คุณสามารถอัปโหลด
ภาพไปยังไซต์ SNS ได้ทันที

* แอพพลิเคชั่นภาพถ่ายส�ำหรับสมาร์ทโฟน “Scene”

เพียงแค่ตดิ ตัง้ แอพพิเศษ “EXILIM Connect” บนสมาร์ทโฟน
ของคุณเพือ่ เชือ่ มโยงสมาร์ทโฟนกับกล้อง เมือ่ คุณตัง้ ค่าเรียบร้อย
แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อแบบ Bluetooth® Smart ระหว่าง
สองอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา และเนือ่ งจากเป็น Bluetooth® Smart
การใช้งานจึงไม่สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของคุณ
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ที่ผ่านตามาทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ
EX-ZR55 รุน่ ใหม่ลา่ สุดนี้ ยังคงมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ อีกมากมาย
ทีจ่ ะช่วยอ�ำนวยให้ภาพถ่ายในทุกรูปแบบของคุณดูนา่ ประทับ
ใจไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
พร้อมลูกเล่นพิเศษทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความแปลกใหม่และท�ำให้การ
ถ่ายภาพในทุกวันของคุณไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
จะเห็นได้วา่ ด้วยความสามารถทัง้ ใหม่และดัง้ เดิมทีม่ อี ยู่
ใน ZR55 นี้ท�ำให้แม้กระทั่งกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพยัง
ต้องคิดหนัก ในขณะที่คุณสามารถจัดการทั้งหมดนี้ได้ด้วย
กล้องพกพาขนาดกระทัดรัดเพียงตัวเดียโดยทีส่ ามารถติดตัว
คุณไปได้ในทุกโอกาสและช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์
หรูหราหรือการท่องไปในโลกกว้างอย่างที่คุณชื่นชอบ
พิสจู น์ความสามารถของ “EX-ZR55” รุน่ ล่าสุดนีไ้ ด้
ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเพื่อส�ำหรับตัวคุณเองหรือจะเป็น
ของขวัญในโอกาสพิเศษแด่คนรู้ใจก็ตาม

CLICK!

ตรวจสอบราคาและสัง่ ซือ้ Casio EX-ZR55
ด้วยระบบออนไลน์ได้ที่ eepstore.com
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เลนส์ซูมระยะซู เปอร์เทเลโฟโต้ล่าสุดจากสายพันธุ ์แกร่งของค่าย
“PENTAX” ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเหนือชัน้ และคุณสมบัติอัน
ครบครันจนแทบไม่ต่างจากสุดยอดเลนส์ระดับมืออาชี พซ่ึ งเป็นที่
ยอมรับมาอย่างยาวนาน
เมื่อความหนาวเย็นมาเยือน นั่นเป็นสัญญาณของช่วงเวลาแห่งการถ่ายภาพนกอัน
หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพที่พากันหนีอากาศหนาวเย็นลง
มาสู่เขตอบอุ่นอย่างในบ้านเรา ฉบับนี้เราจึงได้น�ำเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ออกทดสอบ
การใช้งานจริงกับความหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่ภาพนกเท่านั้น...

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 400
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PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 200
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PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/6.3 • 1/2000 sec. • ISO 400
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คื อ หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ ถู ก
ถ่ า ยภาพบ่ อ ยมาก
ที่สุดแม้จะไม่ใช่คน
ถ่ายภาพนกโดยตรง
เนื่องจากความหลากหลายและจ�ำนวนอันมากมายของพวก
มันท�ำให้มักจะมีติดเข้ามาในภาพถ่ายเสมอ และแน่นอน
ว่าการถ่ายภาพนกโดยตรงนั้นย่อมเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ส�ำหรับคนถ่ายภาพด้วยในที่สุด
เมื่อพูดถึงการถ่ายภาพนกแล้วเราก็ย่อมจะนึกถึงเลนส์
ถ่ายภาพที่มีทางยาวโฟกัสที่ไกลพอสมควร เพราะนกนั้นเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ได้ง่ายๆ เลนส์ชนิดนี้จึงค่อนข้าง
ส�ำคัญ ดังนั้น Pentax จึงได้ส่งเลนส์ซูมในระยะซูเปอร์เทเล
โฟโต้ออกสู่ตลาดโดยพกเอาคุณสมบัติอันจ�ำเป็นมากมายติด
ตั้งมาด้วย และแน่นอนว่าความทรหดบึกบึนต่อทุกสภาพ
อากาศก็ยอ่ มจะต้องมีมาด้วยเช่นกัน เมือ่ จับคูก่ บั กล้อง DSLR
ของ Pentax แล้วคุณก็สามารถทีจ่ ะบุกตะลุยไปถ่ายภาพได้ใน
ทุกแห่งเท่าที่จะสามารถเดินทางไปถึง...ซึ่งการถ่ายภาพนกก็
มักจะตกอยู่ภายใต้สภาวะเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้ง

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@190mm • F/8 • 1/640 sec. • ISO 200
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PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 200

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า “คุณภาพ” ของไฟล์ภาพถ่ายนั้น
คือหัวใจส�ำคัญอันดับหนึ่งของการถ่ายภาพในทุกรูปแบบ ซึ่ง
แน่นอนว่าปัจจัยนี้ย่อมต้องมีเรื่องคุณภาพของเลนส์เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างมาก เลนส์ที่ดีก็จะให้ภาพถ่ายที่คมชัด
สดใสและมีสสี นั สวยงามสมจริง แน่นอนว่าการผลิตเลนส์รนุ่ นี้
ของ Pentax เองก็ยอ่ มต้องเน้นในเรือ่ งของคุณภาพเป็นส�ำคัญ
แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น...

• ระบบช่ วยอ�ำนวยความสะดวก
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/6.3 • 1/1600 sec. • ISO 200

ในการถ่ายภาพนกนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยาก
อยูบ่ า้ งอันเนือ่ งมาจากนกเป็นสิง่ ทีม่ คี วามรวดเร็วและมีทศิ ทาง
อันหลากหลาย ดังนั้นเพียงแค่คุณภาพอย่างเดียวก็ยังไม่พอ

ควรต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือนักถ่ายภาพเพื่อ
ให้การท�ำงานที่ยุ่งยากเหล่านั้นมีความสะดวกสบายและหวัง
ผลได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้ภาพให้มากขึ้น
เลนส์ในรุน่ นีไ้ ด้ทำ� การติดตัง้ ระบบเพือ่ ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกมาให้หลายรูปแบบ
เช่ น การจ� ำ กั ด ทางยาว
โฟกั ส เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
รวดเร็ ว ในการจั บ โฟกั ส
มากยิ่งขึ้น, ระบบหน่วย
ความจ�ำอันเกี่ยวข้องกับ
ระยะโฟกัส เป็นต้น
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ในเรื่องคุณภาพของภาพนั้นแทบจะไม่จ�ำเป็นต้องพูด
ถึงเพราะชือ่ เสียงของเลนส์จาก Pentax นัน้ เป็นทีย่ อมรับใน
เรือ่ งของคุณภาพความคมชัดและสีสนั อันสดใสสมจริงมาช้า
นานในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ต�ำนานแห่งคุณภาพในด้าน
นีก้ ย็ งั คงส่งต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ และยังมีการเสริมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อันทันสมัยเพิม่ เข้าไปเพือ่ ให้เหมาะกับระบบดิจติ อลของ
ทุกวันนี้อีกด้วย
...ดังนั้นเมื่อจับคู่เข้ากับกล้อง DSLR รุ่นสูงสุดในขณะนี้
นั่นก็คือ “K-3II” ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องคุณภาพของภาพ
และความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วถึง 8.3 ภาพต่อ
วินาที ท�ำให้การถ่ายภาพนกทีม่ คี วามเร็วนัน้ สามารถเป็นไปได้
มากยิ่งขึ้นด้วย

• หาเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งกว่า
ด้วยความที่เป็นเลนส์ซูมจากระยะ 150mm ไปจนถึง
450mm ท�ำให้มันเป็นการง่ายยิ่งขึ้นที่จะหาเป้าหมายจากมุม
กว้างก่อนแล้วค่อยซูมเข้าไปหา เพราะปัญหาในเรือ่ งการหานก
ไม่เจอในเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูงๆ นั้นเป็นสิ่งที่ทรมานคน
ถ่ายภาพเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากองศาการรับภาพที่แคบ
มากของเลนส์ประเภทนี้นั่นเอง

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/6.3 • 1/1600 sec. • ISO 200
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• เลนส์รุ่นนี้ให้ความคมชัดของภาพในระดับที่ดีมากตั้งแต่ที่ระดับรู
รับแสงกว้างสุดหรือแม้กระทัง่ ทีร่ ะยะซูมไกลสุด ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ กั ถ่าย
ภาพนกต้องการเพราะต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ เพื่อหยุดการ
เคลื่อนไหวของนก โดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งถึงแม้จะเป็น
สภาพแสงที่สวยงามแต่ปริมาณแสงจะลดระดับลงมาก ดังนั้นรูรับ
แสงกว้างสุดจะช่วยในเรือ่ งนีไ้ ด้เป็นอย่างดี ดังนัน้ เราจึงใช้งานทีร่ รู บั
แสงกว้างสุดได้เลยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความคมชัดที่รูรับ
แสงกว้างสุดแต่อย่างใด
: นกยางกรอกพันธุ์จีน (Chinese Pond Heron) ในชุดขนนอก
ฤดูผสมพันธุ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นนกน�้ำที่พบได้บ่อยและทุกพื้นที่แต่ก็
ยังไม่มีรายงานการท�ำรังวางไข่ในประเทศไทย
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 200
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Field Test

• สีสนั อันยอดเยีย่ มคืออีกหนึง่ ในคุณสมบัตขิ องเลนส์รนุ่ นี้ คุณภาพ
ของภาพชั้นเลิศนั้นมาจากการที่มีชิ้นเลนส์พิเศษ เช่น ED รวมอยู่
ที่กลุ่มเลนส์ภายในด้วย
: นกจาบคาเล็ก (Green Bee-eater/little green bee-eater)
นกสีสันสวยงามและมีความเร็วสูง ชอบกินแมลงโดยโฉบจับกลาง
อากาศ โดยเฉพาะพวกตระกูลผึ้งและต่อ, แตน
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 200
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Field Test

• ประสิทธิภาพความคมชั ด
แน่นอนที่สุด “ความคมชัด” คือสิ่งที่ต้องการเป็นอันดับ
หนึ่งส�ำหรับนักถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพถ่ายนกนั้นเรามักจะ
ต้องการความคมชัดในระดับเส้นขนกันอยู่เสมอ
เลนส์รุ่นนี้ถูกออกแบบโดยตั้งประเด็นในเรื่องคุณภาพของ
ภาพเป็นหลักส�ำคัญ ดังนั้นในชุดของเลนส์จึงประกอบไปด้วยชิ้น
เลนส์พิเศษเพื่อช่วยแก้ความคลาดชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ภาพของแสงแย่ลง โดยชิน้ เลนส์พเิ ศษนัน้ จะประกอบไป
ด้วยชนิด Extra-low dispersion (ED) จ�ำนวนสามชิ้น และชนิด
Extraordinary-low dispersion อีกหนึ่งชิ้น
ซึ่งชิ้นเลนส์ทั้งสี่ชิ้นนี้เองเป็นที่มาของคุณภาพของภาพถ่าย
ในระดับสูงตั้งแต่ระยะ 150mm ไปจนถึง 450mm นับตั้งแต่รูรับ
แสงกว้างสุดเลยทีเดียว

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/320 sec. • ISO 100
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Field Test

• ใส่ใจแม้ในส่วนที่ไม่ชัด
ถึงแม้วา่ จะเป็นเลนส์ทเี่ น้นในเรือ่ งความคมชัดและการเก็บ
รายละเอียด แต่เลนส์รุ่นนี้ก็ยังถูกออกแบบมาให้ถ่ายทอดส่วน
ที่อยู่นอกระยะโฟกัสให้ดูน่าสนใจด้วย
พืน้ ทีส่ ว่ นทีอ่ ยูน่ อกระยะโฟกัสนัน้ มีสว่ นส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมันจะท�ำหน้าที่ในการเป็นฉากหลังให้กับตัวแบบหลักใน
ภาพซึ่งก็คือนกนั่นเอง ฉากหลังที่ดีจะยิ่งส่งเสริมให้ภาพดูน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เรียกกันว่า “โบเก้” (Bokeh) ของจุด
สว่างนัน้ จะยิง่ ท�ำให้ภาพดูมเี สน่ห์ ซึง่ จะเกิดจากลักษณะของกลีบรู
รับแสงภายในเลนส์นั่นเอง
เลนส์รุ่นนี้ออกแบบให้มีกลีบรูรับแสงจ�ำนวน 9 กลีบในทรง
กลม ดังนั้นลักษณะของโบเก้ที่ได้จึงเป็นทรงกลมสวยงาม ช่วยให้
ภาพถ่ายดูน่าประทับใจทั้งในส่วนฉากหน้าและฉากหลัง ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาในเรื่องของฉากหลังอันรกรุงรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เราถ่ายภาพนกในป่าซึง่ ฉากหลังมักจะปราศจากความสวยงามและ
ท�ำให้ภาพถ่ายถูกลดความสวยงามอยู่เสมอ
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 200
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Field Test

• โบเก้ทรงกลมคือเสน่ห์แอบแฝงที่ส�ำคัญมากส�ำหรับการถ่ายภาพ
นกซึง่ มักจะปรากฏจุดแสงสว่างทีฉ่ ากหลัง เมือ่ คุมระยะห่างได้ดพี อ
ก็จะท�ำให้ภาพดูน่าประทับใจได้ไม่ยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เลนส์รุ่นนี้
สามารถท�ำได้ดีมาก
: นกแว่นตาขาวสีทอง (Oriental White-eye) นกขนาดเล็กที่มี
ลักษณะเด่นเป็นแผ่นหนังรอบดวงตาสีขาว
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/800 sec. • ISO 320
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Field Test

• แม้ในสภาพแสงที่ขาดคอนทราสต์หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า
“แสงแบน” ทั้งกล้องและเลนส์รุ่นนี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดภาพที่ดู
น่าประทับใจได้เช่นกัน
: นกกระเต็นอกขาว (White- throated Kingfisher) นกตระกูล
กระเต็นขนาดใหญ่ จุดเด่นคือส่วนอกสีขาวแต่ปีกสีฟ้า จับเหยื่อ
โดยการพุ่งลงน�้ำหรือพื้นดินด้วยความรวดเร็ว
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 400
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Field Test

• ระดับความคมชัดอันน่าประทับใจ เทียบชั้นกับเลนส์มาโครได้
สบายๆ โดยมีข้อดีอยู่ตรงที่ไม่ต้องเข้าใกล้มากนัก
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/7.1 • 1/400 sec. • ISO 200
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Field Test

• คุณอาจจะนึกไปไม่ถงึ แต่ขอ้ ดีอย่างยิง่ ส�ำหรับเลนส์ซมู เทเลโฟโต้
รุ่นนี้เมื่อจับคู่เข้ากับ Pentax K-3II ซึ่งมีระบบ “Astrotracer”
ติดตั้งอยู่ภายในกล้อง (หรือกล้อง DSLR รุ่นอื่นที่ใช้อุปกรณ์เสริม
O-GPS 1 Astrotracer Unit) ซึง่ สามารถเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพ
ติดตามการเคลือ่ นไหวของดวงดาวได้ ท�ำให้คณ
ุ สามารถบันทึกภาพ
บางสิ่งที่อยู่ในห้วงอวกาศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อใช้เลนส์รุ่นนี้ที่ระยะ
ซูมไกลสุด (450mm) จะสามารถเปิดรับแสงได้นานถึง 50 วินาที
เลยทีเดียว
: เนบิวลาสว่างใหญ่แห่งกลุ่มดาวนายพราน ((M42 Orion
Nebula) อยู่ห่างจากโลกของเราไปประมาณ 1,300 ปีแสง
สามารถถ่ายภาพได้ในคืนวันฟ้าเปิด
PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 50 sec. • ISO 1600
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ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของทุกด้าน
ที่กล่าวมานี้ รวมเข้ากับระบบความคงทนที่สามารถ
บุกตะลุยไปได้ในทุกสภาพอากาศ ท�ำให้นี่คือเลนส์
ซูมระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ล่าสุดที่จะเปิดโอกาสใน
การได้ภาพให้กับคุณอย่างสูงที่สุด ซึ่งก็ไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เฉพาะแค่การถ่ายภาพนกเพียงเท่านั้น ยังมีภาพ
ในลักษณะอืน่ ๆ อีกมากมายทีต่ อ้ งการเลนส์ลกั ษณะ

อันยอดเยี่ยมเช่นนี้ อย่างเช่นภาพกีฬาหรือสัตว์
ป่าที่ต้องสมบุกสมบันไปกับคุณได้ในทุกเส้นทาง

Field Test

สัมผัสความเหนือชั้นของ HD Pentax-D
FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW ได้
แล้ววันนี้!
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TECHNOLOGY

เมื่อศักราชใหม่แห่งกล้องถ่ายภาพแบบ
“ฟลูเฟรม” ก�ำลังจะมาถึง...

ขณะที่คนทั้งโลกก�ำลังจับตารอคอย ...PENTAX ก็ได้ท�ำการเผย
หน้าตาของกล้อง DSLR ที่ก�ำลังจะอยู่ในต�ำแหน่ง “ใหม่ล่าสุด” ใน
อีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้านี้ ทีส่ ำ� คัญอย่างมากก็คอื นีจ่ ะเป็นกล้อง DSLR
รุน่ แรกของ PENTAX ทีใ่ ช้เซนเซอร์รบั ภาพขนาด Full Frame (เทียบ
กับระบบ 35mm) แต่ในขณะนี้ยังคงมีแต่เพียงรูปโฉมภายนอกบาง
ส่วนเท่านั้นที่เผยให้เห็นหลายสิ่ง ...แน่นอนว่าย่อมจะต้องมีค�ำถาม
มากมายตามมา
บางค�ำตอบนั้นได้ปรากฏออกมาบ้างแล้วอย่างเป็นทางการ
แต่บางค�ำตอบก็ยังต้องรอคอยเวลาในอีกไม่นานข้างหน้านี้...
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ค�ำตอบหนึง่ ทีถ่ กู ตอบออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็คอื “เลนส์”
ซึ่งหลายคนยังคงสงสัยว่าจะมีเลนส์ให้ใช้งานเพียงพอหรือ?
กล้องรุ่นใหม่ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด Full Frame นี้จะใช้
ระบบเลนส์แบบ “K-Mount” เช่นเดียวกับ Pentax DSLR รุ่นก่อน
หน้า ดังนั้นส�ำหรับเลนส์ในตระกูล K-Mount ทั้งหมดจะสามารถน�ำ
มาใช้งานกับกล้องรุ่นใหม่นี้ได้ทันที
เลนส์ในตระกูล K-Mount ที่ใช้รหัส “FA” และ “D FA” นั้น
เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับขนาดของฟิล์ม 35mm อยู่แล้ว
จึงสามารถน�ำมาใช้งานร่วมกันได้ตามปกติโดยมีมุมมองและองศา
การรับภาพที่ถูกต้อง

ส่วนเลนส์ที่มีรหัส “DA” นั้นจะเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้
งานกับเซนเซอร์รบั ภาพขนาด APS-C แต่กส็ ามารถน�ำมาใช้งานร่วม
กับกล้อง Full Frame รุ่นใหม่นี้ได้โดยผ่านฟังก์ชั่น “Cropping” เพื่อ
ใช้งานเฉพาะพืน้ ทีซ่ งึ่ มีแสงผ่านเลนส์ (Image Circle) มาตกกระทบ
ลงบนเซนเซอร์รับภาพเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับในเรื่องของความละเอียดเซนเซอร์รับ
ภาพนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผย จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อใช้งาน
ผ่านฟังก์ชั่น Cropping แล้วจะมีความละเอียดภาพที่เท่าใด?
• สามารถดูรายละเอียดเรื่องเลนส์
K-Mount รุ่นต่างๆ ได้จาก EEP
Time ฉบับที่ 26
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*shot with a camera under development. larger image’s size: 1000px x 667px

When mounted with a smc PENTAX-FA★ 85mm F1.4[IF] lens, users can enjoy a
bokeh effect with shallow depth of field.
Shutter speed: 1/160, Aperture: F1.8, ISO: 100
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TECHNOLOGY

*shot with a camera under development. larger image’s size: 1000px x 667px

*

When mounted with a smc PENTAX-FA 24mm F2AL[IF] lens, users can enjoy
high-resolution and high-contrast images with dynamic perspective.
Shutter speed: 1/1600, Aperture: F10, ISO: 400
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แน่นอนว่าขณะนีล้ ว้ นเต็มไปด้วยค�ำถามและข้อสงสัยเกีย่ วกับ
กล้องรุ่นใหม่นี้ ยิ่งเห็นภาพที่เผยให้เห็นส่วนประกอบอันเป็นชุด
ควบคุมด้านบนอันมากมายเหล่านี้ก็ยิ่งท�ำให้อยากรู้มากยิ่งขึ้น
อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วว่ากล้อง Full Frame รุ่นใหม่นี้จะ
ต้องมีระบบ Wi-Fi แน่นอน และยังมีส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเต็มไป
หมด ซึ่งแป้นหมุนควบคุมด้านบนนี้ถึงแม้ว่าจะดูเยอะแยะมากมาย
แต่ในทางกลับกันนั้นก็เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่
สามารถก�ำหนดการปรับตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดย
ไม่ต้องเข้าไปปรับตั้งจากในเมนู

แต่สิ่งที่อยากรู้มากที่สุดก็คงไม่พ้นค�ำถามที่ว่า เซนเซอร์รับ
ภาพของกล้องรุ่นนี้จะมีระดับความละเอียดที่เท่าใด?
...ค�ำตอบที่ชัดเจนคงจะเผยให้เห็นกันอย่างจะแจ้งในอีกไม่
นานนับจากนี้ ซึง่ ก็คงจะเป็นการเปิดศักราชใหม่อกี ครัง้ ของกล้อง
DSLR จาก PENTAX แน่นอน!

Pentax ได้ก�ำหนดการเปิดตัวกล้องรุ่นนี้
อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ของ
ปี 2016 นี้ ซึ่งก็จะตรงกับช่วงฤดูร้อนของ
ในบ้านเรา
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BREAKTHROUGH OUTPUT

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 12 : “HISTOGRAM”

What is it & How it work

เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่คลุกคลีอยู่กับภาพถ่ายมานานคงจะได้
สัมผัสกับสิ่งหนึ่งบนหน้าจอ ทั้งที่จอหลังกล้องและบนจอ
คอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีลักษณะเป็นเส้นสูงๆ ต�่ำๆ อยู่ในกรอบ
สี่เหลี่ยมที่เค้าเรียกว่า “Histogram” ...มันมีไว้ท�ำอะไรกัน
นะ? และเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้าง?
...หลังจากที่อ่านบทความนี้ผ่านไป คุณจะเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากมันได้ทันที!
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Pixel count

เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า บรรดาไฟล์ภาพถ่าย
ดิ จิ ต อลที่ เ ราใช้ ง านกั น อยู ่ นี้ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ก็ คื อ
“พิกเซล” หรือจุดสีจ�ำนวนมากมายมหาศาลที่เรียง
ตัวต่อกันจนเกิดเป็นภาพถ่ายขึ้นมา ซึ่งในแต่ละจุด
นัน้ ก็จะมีลกั ษณะความเข้ม/จางของสีสนั แตกต่างกัน
ไป ซึ่งมันก็ถึงความสว่าง/มืดของแต่ละจุดสีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะประมวลผล
เพื่ อ นั บ จ� ำ นวนจุ ด สี อั น มี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม
ลักษณะดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วแล้วท�ำการรายงาน
ผลออกมาได้ว่ามีจ�ำนวนจุดที่เข้าข่าย “มืด” อยู่
จ�ำนวนเท่าไหร่ และมีจ�ำนวนจุดที่เข้าข่าย “สว่าง”
อยู่เป็นจ�ำนวนเท่าไหร่
แต่หากจะให้รายงานออกมาเป็นตัวเลขก็จะไม่
ค่อยเหมาะกับงานในลักษณะนีน้ กั ดังนัน้ จึงได้คดิ ค้น
วิธีการรายงานผลนี้ให้ออกมาในลักษณะของกราฟ
แท่ง ซึ่งเรียกกันว่า “Histogram” นี้นั่นเอง
ในตารางสี่เหลี่ยมอันเป็นหน้าตาโดยปกติของ
Histogram นัน้ จะมีหลักสากลในการแบ่งพืน้ ทีแ่ สดง
ผลอยู่ว่า ทางด้านซ้ายมือ (ของเรา) จะหมายถึง
ความมืด ส่วนทางด้านขวามือจะหมายถึงความสว่าง
ส่วนตรงกลางนัน้ คือค่าอันเป็นกลางๆ ไม่สว่างไม่มดื
และระดับความสูงของกราฟนั้นจะหมายถึง
จ�ำนวนจุด (พิกเซล) ที่เข้าข่ายนั้นนั่นเอง

Shadow

Mid-tone

Hilight

ระบบคอมพิวเตอร์ (ทั้งของกล้องและของ
เครื่องคอมพิวเตอร์) จะท�ำการนับจ�ำนวนแล้วสร้าง
เป็นกราฟขึ้นเพื่อให้ดูเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าใน
ภาพถ่ายนี้มีจ�ำนวนพิกเซลในลักษณะแบบใดบ้าง
เช่น หากจ�ำนวนเส้นกราฟหนักไปทางซ้ายมือก็แสดง
ว่ามีพิกเซล “มืด” อยู่มาก หากหนักไปทางขวามือก็
แสดงว่ามีพกิ เซลสว่างอยูม่ าก หรือถ้าหนักมาในส่วน
ตรงกลางก็แสดงว่ามีพิกเซลกลางๆ อยู่มาก
ดังนัน้ เมือ่ เห็น Histogram แล้วเราก็จะสามารถ
บอกได้อย่างคร่าวๆ ทันทีว่าภาพนี้มีลักษณะไปทาง
ใด เป็นภาพมืด ภาพสว่าง หรือภาพอย่างกลางๆ
...แต่สิ่งที่ต้องท�ำความเข้าใจก็คือ ลักษณะ
กราฟ Histogram นี้เป็นเรื่องของ “การรายงาน
ผล” ไม่ใช่ค�ำตัดสินความสวยงามของภาพอย่างที่
หลายคนเข้าใจ
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อย่ า งที่ บ างท่ า นอาจจะเคยได้ ยิ น มาบ้ า งว่ า
กราฟทีม่ รี ปู ทรงระฆังคว�ำ่ หรือทรงภูเขาอันมีลกั ษณะ
นูนสูงอยูต่ รงกลางนัน้ คือภาพถ่ายทีด่ ที สี่ ดุ เพราะภาพ
จะไม่สว่างหรือมืดเกินไป (เพราะมีจ�ำนวนพิกเซลที่
มีระดับความสว่างกลางๆ อยู่มาก) ในขณะเดียวกัน
หาก Histogram เทน�้ำหนักมาที่ด้านใดด้านหนึ่งนั้น
ก็มกั จะเป็นภาพทีใ่ ช้ไม่ได้ ไม่โอเวอร์เกินไปก็อนั เดอร์
เกินไปตามรายงานของกราฟฮิสโตแกรม

• Histogram เทไปทางขวามือเป็นส่วนใหญ่เพราะในภาพมีพกิ เซลสว่างอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาพนี้สว่างโอเวอร์จนใช้ไม่ได้

เป็นความเข้าใจที่ถูก แต่ไม่ทั้งหมด ที่ว่าถูกก็
คือลักษณะของภาพจากการรายงานของ Histogram  
นั้นถูกต้องเนื่องด้วยเป็นการนับจ�ำนวนพิกเซล แต่
เรื่องนี้บอกความสวยงามของภาพถ่ายไม่ได้ เพราะ
ภาพถ่ายไม่ได้มีแต่ความสว่างระดับกลางๆ เสมอไป
ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดวงดาวในยามค�ำ่ คืน
แน่นอนว่าภาพนี้ย่อมจะต้องเต็มไปด้วยพิกเซลทาง
ด้านมืดเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนสว่างอย่างดวงดาวนั้น
ก็จะเป็นจ�ำนวนน้อย ซึง่ กราฟฮิสโตแกรมย่อมจะต้อง
แสดงผลที่ ห นั ก มาทางด้ า นซ้ า ย ซึ่ ง นั่ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าภาพนี้จะอันเดอร์จนใช้ไม่ได้

• Histogram เทไปทางซ้ายมือเป็นส่วนใหญ่เพราะในภาพมีพิกเซลมืดอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาพนี้อันเดอร์เกินไปจนไม่สวยงาม

ในทางตรงกันข้าม ภาพถ่ายลักษณะ Hi-Key
ก็ยอ่ มจะเน้นความสว่างของภาพเป็นส�ำคัญ แน่นอน
อีกเช่นกันทีย่ อ่ มจะต้องมีพกิ เซลสว่างอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก ดังนั้นฮิสโตแกรมก็ย่อมจะต้องแสดงผลที่หนัก
ไปทางขวาด้วยเช่นกัน

ดังนั้น Histogram จึงเป็นเพียงตัวรายงานผลแต่ใช้
ตัดสินความสวยงามไม่ได้ เพราะอันทีจ่ ริงแล้วความสวยของ
ภาพถ่ายซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะก็ไม่สามารถชี้วัดได้ด้วย
ระบบมาตรวัดใดๆ
แล้วเราจะมี Histogram ไว้เพือ่ อะไรกัน? ในงานระดับ
มืออาชีพนั้นจะมีการพิจารณากราฟนี้ค่อนข้างมาก แต่
ส�ำหรับในระดับผูใ้ ช้ทวั่ ไปแล้วคงไม่ถงึ กับต้องลงรายละเอียด
มากนัก เราอาจจะใช้เพือ่ อ้างอิงในขณะทีด่ ภู าพจากจอ LCD
หลังกล้องในที่กลางแจ้งก็ได้ เพราะปัญหามักจะเกิดขึ้นเป็น
ประจ�ำด้วยคิดว่าภาพที่ถ่ายมานั้นดูด้วยสายตาแล้วมักจะ
โอเวอร์หรืออันเดอร์มากเกินไป (อันเนือ่ งมาจากแสงสะท้อน
ทีผ่ วิ จอ) แต่ Histogram จะบอกคุณได้วา่ แท้ทจี่ ริงแล้วข้อมูล
ภาพที่เห็นนั้นมืดหรือสว่างเกินไปจริงๆ หรือเปล่า? ก็โดย
การเปิดระบบ Histogram ขึ้นมาดูผลร่วมกับการเช็คภาพที่
หลังจอ LCD ไปพร้อมกันนั่นเอง
วิธกี ารของ Histogram นัน้ จะอ้างอิงในเรือ่ งระดับความ
มืด/สว่างของภาพถ่ายเป็นหลัก ซึง่ อาจจะแสดงเป็นภาพรวม
หรือแยกการแสดงผลแบบแยกเป็นแต่ละสี R, G, B ก็ได้
เช่นกัน
วิธกี ารเปิดใช้งาน Histogram นัน้ โปรดศึกษาได้จาก
คู่มือกล้อง นี่คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยคุณตัดสินใจใน
ด้านความสว่าง/มืดของภาพได้อย่างสะดวกง่ายดายและ
รวดเร็วกว่าการถูกแสงสะท้อนหลอกตาแน่นอน!
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STORY
eBook

แฟนๆ PENTAX คงจะชอบใจ เพราะนีค่ อื
App อันเป็น eBook ของค่ายที่มีหลาก
หลายเรื่องราวให้ได้ศึกษากัน เป็น App
ติดตั้งฟรี และด้านในก็จะมีฉบับเวอร์ชั่น
ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาอังกฤษอัพเดทมาให้
เรื่อยๆ ดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรีเช่นกัน
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ต้องขอบอกเลยว่ากล้อง Casio Exilim ทุกรุ่นนั้นไม่ได้มี
ดีแค่ฟรุ๊งฟริ๊งเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยลูกเล่นอีกสารพัด
รูปแบบชนิดที่คุณจะนึกไปไม่ถึงเลยทีเดียวเชียวแหละ
ปัญหาก็คือเราจะเข้าไปใช้มันยังไงได้บ้าง?
ไม่ ย ากเลย แค่ เ ข้ า ไปที่ ห น้ า เว็ บ นี้ แ ล้ ว มองหา
คุณสมบัติที่คุณสนใจแล้วดูวิธีการตามที่เค้าแนะน�ำได้
เลย รับรองว่าจะเพลินและสร้างสรรค์ได้อกี จนบรรยาย
ไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียว!
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น
3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005, A007,
A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ )

*ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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ปิ ดเล่ม...
เราก�ำลังรอคอยข่าวใหญ่แห่งปีทกี่ ำ� ลังจะมาถึงในอีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้า
นี้ กับกล้อง DSLR ล่าสุดของ PENTAX ที่จะขยับไปใช้เซนเซอร์รับ
ภาพชนิด Full Frame เป็นครั้งแรก
จากผลงานของกล้อง DSLR ของ PENTAX ที่ผ่านมานั้นสามารถ
พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่น้อยหน้าใครที่ไหน แถมบางคุณสมบัติก็ยัง
ล�้ำหน้าไปชนิดที่ใครอื่นไม่มีเสียด้วยซ�้ำ เพราะจะว่าไปแล้ว PENTAX เอง
ก็เป็นจ้าวแห่งคุณสมบัติแปลกๆ ที่ใครอื่นก็มักจะคิดไปไม่ถึงนั่นเอง
...ดังนั้นการมาถึงของกล้องระดับเรือธงใหม่ล่าสุดนี้ก็น่าที่จะต้องมี
อะไรที่ไม่ธรรมดาติดมาด้วยอย่างแน่นอน
PENTAX ได้ประกาศเอาไว้วา่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ซึง่ ตรงกับฤดูรอ้ น
ของบ้านเรา) ที่ก�ำลังมาถึงนี้คือช่วงที่กล้องรุ่นนี้จะประกาศเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการ แต่แค่เห็นภาพตัวจริงเสียงจริงนีแ้ ล้วก็อยากจะรูม้ นั เสียวันนี้
พรุ่งนี้เลย
...รับรองว่าทันทีที่กล้องรุ่นนี้มาถึงเมืองไทยเราจะน�ำมาเสนอต่อ
คุณผู้อ่านโดยพลัน!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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