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โชว์ โลกเคลื่อนไหว
ด้วยการแพนกล้อง

กับ TAMRON SP AF10-24mm
f/3.5 -4.5 Di II + Full Frame !?

TALK

สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR :

ขึ้นสู่รอบปีที่สองกันแล้วส�ำหรับ EEP Time
ที่ทุกท่านติดตามกันมา ซึ่งนอกจากเรื่องราว
ทางผลิตภัณฑ์อันน่าสนใจแล้วหลายท่านคง
ได้เก็บเกี่ยวสารพันความรู้ที่เราน�ำมาเสนอ
ควบคู่กันไปเพื่อน�ำไปใช้งานได้จริงทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง
แบบอัดแน่นตลอดทั้ง 12 ฉบับที่ผ่านมา กับกระแสตอบรับที่น่า
ชื่นใจอยู่พอสมควร
เรื่องราวหลากหลายก�ำลังเดินทางไปเป็นปกติ และนี่ก็เข้า
ใกล้ชว่ งปลายปีทวี่ งการกล้องและการถ่ายภาพจะกลับมาคึกคักมาก
เป็นพิเศษกับงานใหญ่ๆ ที่รอคิวอยู่ตลอดทุกช่วงต่อจากนี้ และ
แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆ ที่ไหนเราก็ต้องเข้าไปร่วมกันที่นั่น เพราะ
เราไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในสินค้าชัน้
น�ำหลากหลายเพียงเท่านัน้ แต่เรายังเป็นเสมือนผูท้ จี่ ะร่วมเคียงบ่า
เคียงไหล่ไปกับนักถ่ายภาพทุกท่านบนทุกเรื่องราวในโลกของการ
ถ่ายภาพเสมอ
คิดเห็นอย่างไรก็แวะไปติชมกันได้ในทุกช่องทางที่เราได้
ตระเตรียมไว้ ขอน้อมรับทุกเสียงแนะน�ำด้วยความยินดียิ่ง
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โชว์ โลกเคลื่อนไหว
ด้วยการแพนกล้อง
EPISODE 13 : MOTION PANNING

หนึ่งในวิธีการถ่ายทอดภาพเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวในภาพนิ่งซึ่งเป็นที่นิยมกัน
เป็นอย่างมากทั้งในหมู่มือสมัครเล่นและมืออาชีพ ก็คือเทคนิคการ “แพนกล้อง”
ซึง่ ลักษณะของภาพทีไ่ ด้จะแสดงการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุหลักในภาพออกมา โดยทีส่ ว่ น
อื่นๆ จะแสดงลักษณะเป็นเส้นสายที่มองแล้วไม่ชัดเจน แต่ก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกถึง
ความเร็วได้ อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคนี้
...นี่ไม่ใช่วิธีการถ่ายภาพที่ง่ายดายนัก หากจะบอกว่า “ไม่ยาก” ก็คงจะไม่ใช่อีก
เช่นกัน เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนและท�ำความเข้าใจอยูพ่ อสมควร แต่ถา้ คุณตัง้ ใจจริง
มันก็จะใช้เวลาแค่ไม่นาน...
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หลักการและแนวคิด
ปกติ แ ล้ ว เวลาที่ เ ราถ่ า ยภาพก็ จ ะใช้ ส ปี ด ชั ต เตอร์ ที่ มี
ความเร็วเหมาะสมกับการจับภาพให้นิ่งสนิท เมื่อจะใช้เทคนิค
นี้เราจะลดความเร็วของสปีดชัตเตอร์ให้ช้าลง แล้วกวาดหน้า
กล้องตามวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วที่เหมาะสม
(หรือที่เรียกว่า แพนกล้อง) หากใช้สปีดชัตเตอร์ที่เหมาะกับ
ความเร็วของวัตถุนนั้ และมีลกั ษณะความเร็วการกวาดหน้ากล้อง
ทีพ่ อดี วัตถุทกี่ ำ� ลังเคลือ่ นไหวอยูน่ นั้ จะมีความคมชัดดูรเู้ รือ่ ง ใน
ขณะที่ส่วนอื่นๆ จะเบลอเป็นเส้นๆ ตามทิศทางของการกวาด
หน้ากล้อง
แต่ถ้าใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้ามากเกินไปหรือกวาดกล้องไม่
เหมาะสม วัตถุหลักก็จะเบลอไปด้วย หรือถ้าสปีดชัตเตอร์เร็ว
เกินไป ส่วนอื่นที่ควรจะเบลอก็จะยังคงคมชัดอยู่เหมือนเดิม

EXIF
1/60 sec. • F/18 • ISO 100
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วิธีการ
เนื่องจากเราต้องควบคุมความเร็วของสปีด
ชัตเตอร์เป็นหลัก ดังนั้นควรต้องใช้โหมดถ่ายภาพ
แบบ S (หรือ Tv) ซึ่งกล้องจะค�ำนวณค่ารูรับแสงให้
อัตโนมัติ หรือใช้โหมด M แต่เราต้องควบคุมรูรับ
แสงเองด้วย
พิจารณาจากความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
หลัก อาจลองถ่ายภาพด้วยสปีดชัตเตอร์ปกติก่อน

EXIF
1/60 sec. • F/25 • ISO 100
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เช่น 1/125 หรือ 1/250 sec. ลดความเร็วให้ต�่ำ จากสองปัจจัยนี้แต่ถ้าภาพยังคงนิ่งสนิทอยู่
ลงมาแล้วลองแพนกล้องจับตามวัตถุดูว่าผลออก หรือเบลอไม่มาก (โดยเฉพาะส่วนอื่นที่ไม่ใช่
วัตถุหลักในภาพ) แสดงว่าสปีดชัตเตอร์เร็ว
มาเป็นอย่างไร?
เกินไป ต้องลดความเร็วลงมาอีก
หากวัตถุหลักแสดงลักษณะเบลอไม่ชดั เจน
ปัญหาอาจเกิดจากใช้สปีดชัตเตอร์ชา้ เกินไป หรือ
อาจจะแพนกล้องเร็วเกินไป ให้พจิ ารณาปรับแก้ไข

สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ระบบโฟกัสของกล้อง หากใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติ (โดยเฉพาะ
กับกล้องรุน่ เล็กทีม่ คี วามเร็วในการจับโฟกัสไม่มาก) อาจจะจับโฟกัสไม่ทนั และเป็นปัญหาต่อการ
ลั่นชัตเตอร์ได้ ดังนั้นจึงควรใช้ระบบโฟกัสแบบปรับตั้งเอง (Manual) แล้วปรับโฟกัสเอาไว้ที่
ต�ำแหน่งหรือระยะห่างล่วงหน้า รวมทั้งใช้รูรับแสงที่แคบลงเพื่อคุมระยะโฟกัสให้ครอบคลุมพื้นที่
มากขึ้น
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เทคนิค
• เมื่อทดสอบหาความเร็วของสปีดชัตเตอร์ให้ลองถ่ายโดยที่ยังไม่
ต้องแพนกล้อง ถ่ายภาพนิง่ ๆ ตามปกติแล้วดูวา่ วัตถุหลักมีลกั ษณะ
การเคลื่อนที่จากขอบภาพด้านหนึ่งไปถึงขอบภาพอีกด้านหรือไม่
ถ้าหากใช่ก็แสดงว่าสปีดชัตเตอร์ที่เลือกใช้มีความเหมาะสม จาก
นั้นค่อยลองแพนกล้องดู
• ใช้ระบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous) กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้
เพือ่ ถ่ายหลายภาพติดต่อกันโดยแพนกล้องตามวัตถุอย่างต่อเนือ่ ง
จากนั้นค่อยเลือกภาพที่ดีที่สุดมาใช้งาน
• ใช้แฟลชระบบสัมพันธ์มา่ นทีส่ อง (2nd curtain sync) เพื่อหยุด
วัตถุในระยะสุดท้าย แสงแฟลชจะช่วยหยุดวัตถุในภาพให้ กรณีนี้
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยว่าสามารถใช้แฟลชได้หรือไม่?
• ใช้ขาตั้งกล้องช่วย จะท�ำให้มีโอกาสได้ภาพที่ดียิ่งขึ้นเพราะ
สามารถแพนโดยรักษาแนวระนาบได้ดีกว่า

EXIF
1/6 sec. • F/5.6 • ISO 100
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การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย ตัง้ แต่ภาพการแข่งขันกีฬา ภาพการเล่นสนุกสนาน
ของเด็กๆ ภาพที่ต้องการแสดงอารมณ์ของการเคลื่อนไหวของ
วัตถุบางอย่างประกอบ ฯลฯ ข้อดีอย่างเห็นได้ชัดของภาพ
ประเภทนีค้ อื จะท�ำให้วตั ถุหลักในภาพมีความโดดเด่นเป็นอย่าง
มากเนื่องจากส่วนอื่นๆ ขาดความชัดเจน ซึ่งจะท�ำให้ได้ความ
โดดเด่นโดยอาศัยหลักการเดียวกับภาพชัดตื้น แต่ภาพจะดูน่า
ตื่นเต้นให้อารมณ์เคลื่อนไหวเพิ่มเข้ามาด้วย
มีการประยุกต์เทคนิคนี้เข้ากับภาพถ่ายได้อย่างหลาก
หลายโดยไม่จำ� กัดเฉพาะอยูแ่ ต่กบั ภาพกีฬาเท่านัน้ ดังนัน้ จึง
เป็นอีกเทคนิคทีน่ า่ สนใจและสมควรต่อการฝึกฝนให้ชำ� นาญ
เป็นอย่างยิ่ง

EXIF
1/125 sec. • F/13 • ISO 100

7

PRODUCT FINDER
W H AT ’ S H O T ?

The PENTAX K-50 is the perfect partner
for all types of active shooting, and a talented
guide to a brand-new photographic experience
กล้องคู่กายสมบู รณ์แบบที่พร้อมในทุกสถานการณ์
ส�ำหรับทุกประสบการณ์ใหม่ในการถ่ายภาพของคุณ
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Super-high-sensitivity shooting at ISO
51200 to capture low-light scenes and
freeze fast-moving subjects

ISO100

ISO800
ไม่ใช้ระบบ SR

ISO3200

ISO12800
ใช้ระบบ SR

K-50 สามารถก�ำหนดค่าความไวแสงได้สูงถึง
ISO 51200 (เมื่อขยายช่วงพิเศษ) โดยมี
สัญญาณรบกวน (Noise) ในระดับต�่ำ ช่วยให้
คุณถ่ายภาพภายใต้สภาวะแสงน้อยได้โดยไม่
ต้องใช้แฟลชหรือขาตั้งกล้อง หรือในการถ่าย
ภาพวัตถุเคลื่อนไหวเช่นการแข่งขันกีฬา, การ
แสดงบนเวที, สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ก็ยังสามารถใช้
เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ได้ด้วย

In-body SR mechanism to minimize
camera shake with any lens

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว SR (Shake
Reduction) แบบติดตัง้ ในตัวกล้องจะช่วยให้
ถ่ายภาพได้นิ่งสนิทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้
เลนส์ตัวใดก็ตาม
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Auto Picture mode : Portrait

Auto Picture mode for hands-off selection
of the best shooting mode

เมือ่ โหมดถ่ายภาพถูกเลือกไปที่ “AUTO” และ
มีการกดปุ่มชัตเตอร์ ระบบประมวลผลของ
K-50 จะท�ำการเลือก Picture Mode ทีเ่ หมาะ
สมกับสิ่งที่ก�ำลังถ่ายภาพอยู่ในขณะนั้นโดย
อัตโนมัติ เช่น ภาพบุคคล, ทิวทัศน์ หรือวัตถุ
เคลื่ อ นไหว พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ตั้ ง ค่ า ทั้ ง หมดที่
เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ การถ่ายภาพสวยๆ
จึงไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับมือใหม่ผู้ครอบครอง
K-50 แต่อย่างใด
Scene modes to produce professionalquality images with ease

ด้วย Scene Mode ที่มีลักษณะภาพถึง
19 แบบให้เลือกใน K-50 ระบบของกล้อง
จะท�ำการปรับตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับ
ภาพแต่ละแบบโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณ
ได้ภาพถ่ายสวยๆ ราวกับมืออาชีพ

PRIME M imaging engine with 16.28
effective megapixels to deliver true-tolife, high-resolution images

K-50 ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS ขนาด APSC ความละเอียด 16.28MP ที่มีสัญญาณรบกวนต�่ำ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยประมวลผล PRIME M ที่ยัง
คงให้คณ
ุ ภาพของภาพถ่ายในระดับสูงแม้จะใช้ ISO
สูงถึง 51200 ก็ตาม
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Large, easy-to-view viewfinder with nearly 100%
field of view and 0.92-times magnification

ช่องมองภาพของ K-50 มีความพิเศษสุดใน
กล้องระดับเดียวกัน ด้วยความสว่าง ใส ใน
การมองเห็นเพราะใช้ปริซึมห้าเหลี่ยมในการ
สะท้อนแสงจากเลนส์ อัตราขยายถึง 92%
ช่วยให้เห็นภาพได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเช่น
กีฬา สัตว์เลี้ยง หรือภาพมาโคร นอกจากนี้
ยังให้พื้นที่ในการมองเห็นใกล้เคียง 100%
ของภาพถ่าย ช่วยลดความผิดพลาดในการจัด
องค์ประกอบภาพได้มากยิ่งขึ้น

ช่องมองภาพของ K-50 (92x)

ช่องมองภาพของ K-r (86x)

11-point AF for speedy, pinpoint focusing
on the subject

มีเซนเซอร์ออโตโฟกัสถึง 11 จุด ช่วยให้ไม่พลาดในการจับความ
คมชัดของภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเซนเซอร์แบบ Cross-type ถึง
9 จุดบริเวณโซนกลางภาพ ซึง่ ท�ำงานร่วมกับเลนส์ไวแสงได้ดมี าก
ยิ่งขึ้น จับโฟกัสได้เร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้นด้วย

High-speed burst shooting at six images per second for the best shot of a
moving subject

ถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องได้เร็วถึง 6 ภาพต่อวินาที ช่วย
ให้คุณมีโอกาสได้ภาพดีๆ มากยิ่งขึ้นในการถ่ายภาพ
วัตถุที่เคลื่อนไหว
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Weather-resistant, dustproof,
cold-resistant body for dependable
performance even in harsh conditions

ระบบซีลป้องกันน�้ำและฝุ่นละอองของ K-50 ช่วย
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพได้ในทุกสภาวะอากาศแม้
กระทั่งกลางสายฝน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน
ได้ภายใต้อุณหภูมิเย็นจัดถึง -10 องศาเซลเซียส
คุณจึงมีโอกาสได้ภาพมากกว่าโดยที่ไม่ต้องกังวล
เรื่องของสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นแบบใด

DA L18-55mm F3.5-5.6AL WR

WR/AW-series lenses for allweather, all-location shooting

DA L50-200mm F4-5.6ED WR

เลนส์ใหม่สองรุ่น DA L 18-55mm F3.5-5.6AL WR และ
DA L 50-200mm F4-5.6ED WR ถูกออกแบบมาเพื่อ
รองรับกับทุกสภาวะอากาศทั้งละอองน�้ำและฝุ่น ซึ่งสร้างมา
คู่กับระบบป้องกันของ K-50 ได้อย่างยอดเยี่ยม

DR mechanism to always keep the image
sensor clean

เซนเซอร์รับภาพของ K-50 จะถูกเคลือบผิวด้วยระบบ SP
(Special Protect) ของ PENTAX เพื่อป้องกันการเกาะตัว
ของฝุ่น แต่ก็ยังเตรียมการป้องกันในอีกขั้นตอนด้วยระบบ
DR (Dust Removal) ทีจ่ ะสร้างแรงสัน่ สะเทือนด้วยความถี่
สูงเพื่อขจัดฝุ่นอออกจากผิวหน้าของเซนเซอร์รับภาพ

Dual power supply to prevent
battery shortages

หมดปัญหาแบตเตอรี่หมดกลางครันด้วย
คุ ณ สมบั ติ ใ นการใช้ พ ลั ง งานได้ ทั้ ง จาก
แบตเตอรี่ปกติและแบตเตอรี่ชนิด AA สี่
ก้อน (รางแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่
รวมอยู่ในชุด)
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Recording of Full
HD and interval
movies, with a
choice of creative
tools
Water Color

Pastel

Digital filters for easy image modifications

สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ไม่ซ�้ำแบบใครด้วย Digital Filter ที่มีให้ใช้งานมากที่สุด สามารถเลือก
ฟิลเตอร์และแสดงผลก่อนถ่ายภาพได้ถึง 7 แบบ หรือปรับปรุงในภายหลังด้วย Digital Filter
ได้ถึง 19 แบบ สามารถใส่ฟิลเตอร์หลายแบบลงไปเพิ่มได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าของ
ฟิลเตอร์ได้เองอีกด้วย
HDR Shooting to prevent pitch-black shadows and
whitewashed highlights

บันทึกภาพแบบ HDR เพื่อการเก็บรายละเอียด
ทั้งส่วนมืดและสว่างของภาพถ่ายให้ได้มากที่สุด
โดยการถ่ายภาพที่เปิดรับแสงต่างกันสามภาพ
(มืด, สว่าง, พอดี)
จากนั้ น จึ ง น� ำ ส่ ว นดี
ของแต่ละภาพมารวม
กันเป็นภาพเดียว
HDR Image

Normal Image

K-50 สามารถบันทึกภาพวีดีโอได้ที่ระดับ Full HD โดยที่สามารถเพิ่มลูกเล่น Digital
Filter เข้าไปได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั สามารถรวมคลิปวีดโี อจากการบันทึกภาพแบบ Interval (Timelapse) เพื่อท�ำการตัดต่อหรือปรับปรุงให้เป็นคลิปเดียวในกล้องได้โดยตรง

Multiple exposure for easy composition of
dramatic images

คุ ณ สามารถรวมภาพนิ่ ง ได้
สูงสุดถึง 9 ภาพเพื่อท�ำให้
กลายมาเป็ น ภาพถ่ า ยภาพ
เดียว ช่วยบอกเล่าเรื่องราว
จากความคิ ด สร้ า งสรรค์
สามารถตรวจเช็คภาพก่อน
หน้าได้จากระบบ Live view
ในขณะที่ จ ะถ่ า ยภาพต่ อ ไป
เพื่อเช็คต�ำแหน่งของภาพได้
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Digital level for pinpoint
detection of inclination

ระบบมาตรวัดระนาบระดับน�ำ้ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ ตรวจ
สอบแนวเส้ น ขอบฟ้ า ในภาพ
ทิ ว ทั ศ น์ นอกจากจะแสดงผลที่
จอภาพแล้วยังสามารถแสดงเส้น
แสดงระดั บ แนวนอนในช่ อ งมอง
ภาพได้ด้วย

D-range setting for
effective compensation of extreme highlights and shadows

ระบบช่วยปรับปรุงภาพเพือ่ รับมือ
กั บ สภาพความเปรี ย บต่ า งของ
แสงในภาพถ่าย โดยที่จะท�ำการ
ปรับปรุงทั้งในส่วนของ Highlight
และ Shadow ผู้ใช้สามารถเลือก
ระดับในการปรับปรุงภาพถ่ายที่
เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

Normal Image

D-Range Image

Dual electronic dials for
effortless fingertip control

ควบคุมและปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ด้วยป่มุ หมุนทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกับกล้องระดับ
มืออาชีพ

An array of customization
features to personalize
camera operation

ถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วตามค่าปรับตัง้
ที่ใช้บ่อยด้วยแป้นหมุนไปยังต�ำแหน่ง
ค่าตั้งส่วนตัวที่ก�ำหนดขึ้นเอง เหมาะ
มากกับการถ่ายภาพด้วยค่าการเปิดรับ
แสงอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นประจ�ำ และ
ยังสามารถก�ำหนดคุณสมบัตกิ ารตัง้ ค่า
เฉพาะให้กับปุ่ม RAW/FX และ AF/
AE-L ได้ด้วย
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Custom images to add distinctive
finishing touches

Compatibility with Eye-Fi wireless
LAN memory cards

ระบบปรับปรุงภาพถ่ายทีบ่ นั ทึกไว้ในการ์ดเก็บข้อมูล โดยมีรปู แบบของภาพให้เลือกใช้
ถึง 11 แบบ เช่น Vibrant, Radiant และ Bleach Bypass ซึ่งในแต่ละแบบนั้นคุณยัง
สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้เองตามความต้องการอีกด้วย

คุณสามารถใช้งาน K-50 ร่วมกับการ์ด EyeFi เพื่อส่งข้อมูลภาพในระบบไร้สายไปยัง
สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ
เลือกตั้งค่าการท�ำงานได้สามแบบคือ ส่ง
แบบอัตโนมัติ (AUTO), เลือกภาพที่จะส่ง
(SELECT) และ OFF ไม่มกี ารส่งข้อมูลใดๆ

Reversal Film

Radiant

Bleach Bypass

Vibrant

Popular RAW-data
development and
image-processing
software included
SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับปรับปรุงภาพและแปลง
ข้อมูลไฟล์ RAW ของ K-50 ให้อยู่ใน
ฟอร์แมต TIFF หรือ JPEG รวมถึงการ
จัดการระบบสี จัดเป็นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น
แต่มปี ระสิทธิภาพสูงในการใช้งาน อีกทัง้ ยัง
สามารถใช้งานง่ายไม่สลับซับซ้อน ซึ่งจะมี
มาให้พร้อมใช้งานในชุดของ K-50
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ที่กล่าวมานั้นยังไม่ใช่คุณสมบัติอันหลาก
หลายทัง้ หมดของ K-50 ยอดของกล้อง
DSLR ที่ ย ากจะหาคู ่ แ ข่ ง ระดั บ
ทัดเทียมกันในแง่ของความพร้อมใน
ทุกสภาวะอากาศ และจะลุยไปกับ
คุ ณ ในทุ ก สถานการณ์ โ ดยพร้ อ ม
ส�ำหรับการบันทึกภาพในทุกรูปแบบเสมอ
ด้วยผลงานที่สร้างชื่อเสียงเอาไว้ในกล้องรุ่นพี่อย่าง K-30 ในเรื่องของ
ความอึด ทน แกร่ง อันลือลั่นมาแล้วทั่วโลก ถึงแม้ว่า
ไลฟ์สไตล์ของคุณจะไม่ใช่ขาลุยในสภาพยากๆ แต่
ด้วยคุณสมบัตคิ วามอึดทีถ่ า่ ยทอด
ในสายพันธ์ุที่ K-50 สืบต่อมาก็
หมายความว่ามันจะอยูก่ บั คุณไป
ได้อีกยาวนานเลยทีเดียว
กล้ อ งอึ ด ตระกู ล นี้ ถู ก
ทดสอบและพิสูจน์ผลงานมา
แล้วทั่วโลก ...แล้วคุณล่ะ?
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SPECIFICATIONS

K-50 On-line

Image Sensor:

Primary color filter, CMOS. Size: 23.7×15.7 (mm)

Effective Pixels:

Approx.16.28 megapixels

Total Pixels: 		

Approx. 16.49megapixels

Dust Removal:

SP coating and CMOS sensor operations

ISO (Standard):

AUTO/100 to 51200 (EV steps can be set to 1EV, 1/2EV, or 1/3EV)

Image Stabilizer:

Sensor shift Shake Reduction

view Finder: 		

Pentaprism Finder

Coverage (FOV):

Approx. 100%

Magnification:

Approx. 0.92×(50mmF1.4 at infinity)

LCD Monitor: 		

3.0 inches TFT color LCD monitor, wide angle viewing

Resolution: 		

Approx. 921,000 dots

Shutter Speed:

Auto: 1/6000 to 30 sec., Manual: 1/6000 to 30 sec. (1/3EV steps or 1/2EV steps), Bulb

Continuous:

Approx. 6 fps (JPEG, Continuous Hi), Approx. 3 fps (JPEG, Continuous Lo)

Connection Port:

USB2.0 high-speed compatible /AV output terminal

Video Format:

NTSC/PAL

Dimensions: 		

Approx. 129.0 mm (W) × 96.5 mm (H) × 70.0 mm (D) (excluding the operation parts 		

			

and protrusion)

Weight: 		

Approx. 675 g (loaded and ready with the dedicated battery and SD Memory Card), 		

			

Approx. 590 g (body only)
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TRIPS & TRICKS
SEE

THE

WORLD

BY

SHOOTING

AROUND

ไม่เชื่ อก็ต้องเชื่ อว่าเราก�ำลังเข้าสู่ยุคที่กล้องถ่าย
ภาพทีม่ เี ซนเซอร์รบั ภาพขนาด Full Frame มีราคา
ทีไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ มมากนัก จากการเปิ ดตัวกล้องของ
ทัง้ สองค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Nikon และ Canon ที่
มีราคาอยู ่แถวๆ ครึ่งแสน จากเดิมที่ต้องว่ากัน
เฉียดแสนบาท
คนรักกล้องจ�ำนวนมากตัดสินใจขยับจาก
กล้องตัวคูณที่ใช้ งานอยู ่ขนึ้ สู่ Full Frame กันทันที
ทั น ควั น หลั ง จากที่ ก ล้ อ งทั ้ง สองรุ ่ น นี้อ อกวาง
จ�ำหน่าย และแน่นอนว่าต้องจัดหาอุ ปกรณ์จ�ำเป็น
อย่าง “เลนส์” ที่สอดคล้องกันเข้ามาเสริม หรือ
ปลดประจ�ำการบางตัวออกไป...
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ประโยชน์ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดอย่างหนึ่งส�ำหรับ
กล้อง Full Frame ก็คือสามารถถ่ายทอดภาพมุม
กว้างได้อย่างสวยงามเต็มระยะท�ำการของเลนส์ถา่ ย
ภาพมุมกว้าง แต่ข้อแม้ก็คือต้องเป็นเลนส์ที่ออกแบบ
มาเพือ่ กล้องทีใ่ ช้เซนเซอร์ขนาดนีเ้ ท่านัน้ ซึง่ โดยทัว่ ไป
แล้วเลนส์มุมกว้างส�ำหรับกล้อง Full Frame สามารถ
น�ำมาใช้งานกับกล้องตัวคูณได้ แต่ความกว้างของภาพ

ก็จะลดลงเนื่องมาจากอัตราส่วนของขนาดเซนเซอร์รับ
ภาพที่เล็กลง ส่วนเลนส์มุมกว้างพิเศษที่ใช้งานร่วมกับ
กล้องตัวคูณก็ไม่สามารถถ่ายทอดประสิทธิภาพสูงสุดของ
มุมกว้างได้เมื่อน�ำมาใช้กับกล้อง Full Frame
...โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องจากค่าย Canon ที่ไม่
สามารถน�ำเลนส์ส�ำหรับกล้องตัวคูณไปใช้งานร่วมกับ
กล้อง Full Frame ได้อย่างสิ้นเชิง เพราะส่วนท้ายเลนส์

จะยื่นเข้าไปในตัวกล้องมากเสียจนชนกับกระจก
สะท้อนภาพ
ดังนั้นถ้าหากคุณมีกล้อง Canon สองตัว
...Full Frame หนึ่ง ตัวคูณหนึ่ง เพื่อเป็นกล้อง
ส�ำรองหรืออะไรก็ตามแต่ คุณต้องมีเลนส์มมุ กว้าง
สองตัว (สองรุ่น) ส�ำหรับกล้องแต่ละตัวเป็นการ
เฉพาะ
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...แต่รู้หรือไม่ว่า เลนส์มุมกว้างพิเศษตัวนี้ก�ำลังจะตอบโจทย์
เหล่านัน้ ให้คณ
ุ สามารถใช้มมุ กว้างๆ สะใจทัง้ กล้องตัวคูณและกล้อง
Full Frame ได้จบในเลนส์ตัวเดียวกัน!
TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II เป็นเลนส์
ทีอ่ อกแบบมาส�ำหรับใช้งานร่วมกับกล้องตัวคูณโดยเฉพาะ แต่ความ
พิเศษของมันก็คือสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Full Frame ได้ โดย
เฉพาะกับกล้อง Canon ทีร่ บั เฉพาะเลนส์สำ� หรับ Full Frame เท่านัน้
ก็ยังสามารถใช้งานร่วมได้ด้วยเช่นกัน
...แถมยังได้ระยะท�ำการที่กว้างถึง 15mm โดยไม่ต้องคูณ!

15mm

11mm

• คุณสามารถใช้งานได้ถึงระยะ 15mm ถ้ากว้างกว่านี้ก็จะ
เริ่มปรากฏขอบของ Image Circle ขึ้นในภาพแต่ก็ยัง
สามารถถ่ายภาพได้ตามปกติ

...อย่าลืมว่าเลนส์ซมู มุมกว้างพิเศษส�ำหรับกล้อง Full Frame
เกรดโปรนั้นเริ่มที่ 16mm แต่กับเลนส์ตัวนี้คุณไปได้ถึง 15mm เลย
ทีเดียว!
อย่ากระนัน้ เลย...เราต้องไปลองของจริงเพือ่ เอาผลทีไ่ ด้มาน�ำ
เสนอต่อคุณให้เห็นกับตา โดยในครั้งนี้เราน�ำกล้อง Canon EOS
6D ซึ่งเป็นกล้อง Full Frame ตัวล่าสุดของค่ายมาทดสอบร่วม
แน่นอนว่า Full Frame ของค่ายนี้โดยปกติแล้วจะรับเฉพาะเลนส์
ส�ำหรับกล้อง Full Frame เท่านั้น
...แต่เราละน�ำเลนส์ SP AF10-24mm ซึ่งเป็นรหัส “Di
II” ส�ำหรับกล้องตัวคูณมาใช้งานร่วมกับกล้อง Full Frame ตัว
นี้ ซึ่งภาพที่คุณได้เห็นทั้งหมดในคอลัมน์ (รวมทั้งภาพปกของ
ฉบับนี้) คือผลงานที่ผ่านมาจากเลนส์ตัวนี้ทั้งสิ้น
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Canon EOS 6D • Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II • @24mm • F/13 • 1/6 SEC. • ISO 50
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Canon EOS 6D • Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II • @14mm • F/22 • 1/250 sec. • ISO 200
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เป็นที่ทราบกันดีว่า “พิพิธภัณฑ์
ช้างเอราวัณ” แห่งจังหวัดสมุทรปราการ
นั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการระดับโลก ซึ่ง
นอกจากความน่าตื่นตะลึงภายนอกแล้ว
ภายในก็ ยั ง มี ค วามวิ จิ ต รพิ ส ดารด้ ว ย
ความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างยิง่ และ
แน่นอนว่าถ้าถ่ายทอดความงามด้านใน
ด้วยเลนส์มุมกว้างแล้วมันจะยิ่งดูน่าตื่น
ตาตืน่ ใจมากยิง่ ขึน้ กว่าเดิมอย่างแน่นอน
พิพิธภัณฑ์รูปทรงช้างสามเศียรนี้
เป็นเจ้าของเดียวกับ “เมืองโบราณ” และ
“ปราสาทสัจธรรม” โดยความตั้งใจที่จะ
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันหลาก
หลายผ่านสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อลังการ
ซึ่ ง ผลงานล่ า สุ ด ก็ คื อ “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ้ า ง
เอราวัณ” แห่งนี้
ภายนอกนั้นสร้างเป็นรูปทรงช้างที่
มีสามเศียรอย่างสวยงามสมส่วน ผิวนอก
นั้นเป็นแผ่นทองแดงนับแสนชิ้นที่ใช้วิธี
เคาะขึ้นรูปด้วยมือ มีตั้งแต่แผ่นเท่าฝ่ามือ
ไปจนกว้างเป็นเมตร แล้วขนถ่ายขึ้นไป

ประกอบบนความสูงระดับเดียวกับตึก 14
ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดนับสิบปี
ส่วนหัวหนัก 100 ตัน ส่วนล�ำตัว
หนัก 150 ตัน นีค่ อื สิง่ ก่อสร้างเดียวในโลก
ที่ใช้วัสดุและรูปทรงแบบนี้
ภายนอกก็ยิ่งใหญ่อลังการท้าทาย
สายตาแล้ว ภายในก็งดงามวิจิตรพิศดาร
ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน เพราะเป็นศิลปะเชิง
ช่างฝีมือที่หาดูได้ยาก ด้วยเทคนิคปูนปั้น
ประดับด้วยเครือ่ งถ้วยเบญจรงค์ทมี่ ที งั้ ตัด
เป็นชิ้นเล็กๆ และใช้ถ้วยทั้งชิ้นเป็นส่วน
ประกอบ เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วจะมี
สีสันลวดลายที่วิจิตรพิศดารมาก ยิ่งเมื่อ
เพ่งพินิจดูให้ดีจะเห็นถึงความอุตสาหะใน
การติดประดับแต่ละชิน้ ส่วนเข้าไปตกแต่ง
อย่างน่าอัศจรรย์

Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/13 • 1/90 sec. • ISO 100
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Canon EOS 6D • Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II • @14mm • F/8 • 1/350 sec. ISO 100
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• ครอปเฉพาะบริเวณตัวช้างจากภาพใน
หน้าที่แล้วเพื่อให้เห็นรายละเอียดของ
แผ่นทองแดงที่ใช้ในการประกอบผิวด้าน
นอกของช้ า งซึ่ ง มี ตั้ ง แต่ แ ผ่ น เล็ ก ๆ ไป
จนถึงขนาดใหญ่ บริเวณทีอ่ อกเป็นสีเขียว
นั้นเนื่องจากการท�ำปฏิกิริยากับความชื้น
และไอเกลือของโลหะ

26

• ครอป 100% จากขนาดไฟล์จริงบริเวณส่วนหัวของ
ช้าง ชอตเดียวกับในสองหน้าที่ผ่านมา อย่าลืมว่านี่คือ
ภาพจากเลนส์มุมกว้างที่ถูกครอป 100% ซึ่งไม่ได้มา
จากส่วนกึ่งกลางภาพ ยังคงเก็บรายละเอียดได้ดีมาก
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• มุมภาพที่ประตูทางเข้า “ชั้นมนุษยโลก”
ตั้งแต่กรอบประตูด้านบนจนเกือบถึงบันไดขั้น
แรกด้วยระยะ 13mm ปรากฏเงาที่บริเวณมุม
ภาพเล็กน้อยแต่ยังคงถ่ายทอดความคมชัดได้
ชนิด “ขอบชนขอบ - มุมชนมุม”
Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @13mm • F/8 • 0.3 sec. • ISO 100
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บันไดวนเพือ่ ต่อขึน้ ไปยัง “ชัน้ สวรรค์” หรือ “ชัน้
จักรวาล” หากเดินขึ้นไปตามบันไดวนก็จะเป็น
บันใดที่ซ่อนตัวอยู่ในขาหลังของตัวช้างอย่าง
แยบยล และห้องจัดแสดงอันเป็นชั้นสวรรค์นี้ก็
จะอยู่ในส่วนท้องช้างนั่นเอง ภายในห้องจัด
แสดงพระพุ ท ธรู ป เก่ า แก่ โ บราณทรงคุ ณ ค่ า
ส่วนถัดมาคือส่วนที่เรียกว่า “ชั้น หลากหลายองค์ ด้านหน้านัน้ มีองค์พระประธาน
มนุษยโลก” ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม เด่นเป็นสง่า และด้านบนขึ้นไปยังมีพระบรม
น่าชื่นชม มีบันไดที่ทอดตัวยาวไปถึงด้าน สารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้วย ชั้นนี้สามารถ
บนสองด้าน บนเพดานเป็นงานศิลปะ ถ่ายภาพและใช้ขาตัง้ กล้องได้ แต่มขี อ้ แม้วา่ ถ่าย
กระจกสี “Stain Glass” ขนาดใหญ่โดด ได้เฉพาะด้านหน้าไปยังองค์พระประธานใน
เด่ น ไปด้ ว ยสี สั น และแสงสว่ า ง ส่ ว นนี้ ทิศทางเดียวเท่านั้น
สามารถถ่ายภาพได้ตามปกติ สามารถ
นี่คือความยิ่งใหญ่อลังการกลางเมือง
ใช้ได้ทั้งแฟลชและขาตั้งกล้อง
“สมุทรปราการ” ที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาส
เมื่อขึ้นบันไดจากชั้นมนุษยโลกไป เดินทางไปเยี่ยมชม
จนถึงด้านบน จะมีทั้งลิฟท์โดยสารและ
ภายในนั้นแบ่งเป็นสามส่วนหรือ
สามชั้น ชั้นแรกนั้นอยู่ที่ระดับใต้ดินซึ่ง
เรียกว่า “ชั้นบาดาล” เป็นส่วนจัดแสดง
ของโบราณหายาก ในพื้นที่ส่วนนี้จะไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพ

• จากพื้นจรดเพดานที่ชั้น “มนุษยโลก”
Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/8 • 1/8 sec. • ISO 100

หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันใน
ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น สอบถามได้ที่ โทร.
02 380 0305, 02 371 3135 หรือดูข้อมูลได้ที่
www.erawan-museum.com
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• บันไดที่ทอดตัวคดโค้งสู่ด้านบนอย่างมีชั้นเชิง
นั้นจะถูกรับน�้ำหนักเอาไว้ด้วยคานที่มีการ
ตกแต่งเป็นรูป “ปลาอานนท์” ซึ่งทุกส่วนที่ชั้น
นี้จะถูกประดับด้วยชิ้นส่วนจากเครื่องถ้วย
เบญจรงค์อันสวยงาม
Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @20mm • F/4.5 • 1/45 sec. • ISO 200

30

Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/4.5 • 1/90 sec. • ISO 400

• เสาคุณธรรมทั้งสี่ต้นจะถูกประดับไว้ด้วยงาน
แผ่นดีบุกดุนนูนเป็นเรื่องราวในวรรณคดีที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในด้านต่างๆ โดยเปรียบ
เป็นการค�้ำจุนโลกด้านบนเอาไว้นั่นเอง
31

Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @24mm • F/4 • 1/90 sec. • ISO 400

• สังเกตให้ดีจะเห็นว่าสีสันลวดลายของงานศิลปะในชั้นนี้จะมาจากการใช้เครื่องถ้วย
เบญจรงค์มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแปะประดับไปบน “ปูนต�ำ” สีขาวซึ่งต่างจาก
ปูนซีเมนต์ และบางส่วนนั้นก็ใช้เครื่องถ้วยเป็นชิ้นๆ ร่วมตกแต่งโดยตรง ซึ่งนับว่า
เป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือโดยแท้
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Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/4.5 • 1/90 sec. • ISO 400
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Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/4.5 • 1/90 sec. • ISO 3200
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Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @15mm • F/19 • 20 sec. • ISO 100

• “ชั้นสวรรค์” ชั้นบนสุดที่อยู่ภายในล�ำตัวช้าง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงคุณค่า บนเพดานและผนังตกแต่งด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในแนวคิดจักรวาล
35

จากการทดลองใช้งาน SP AF10-24mm
ตัวนี้ร่วมกับกล้อง Full Frame จาก Canon
แล้วไม่พบว่าเกิดปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการ
ต้ อ งลุ ้ น ว่ า กระจกสะท้ อ นภาพจะตี กั บ ท้ า ย
เลนส์หรือไม่ การใช้งานก็เหมือนกับใช้รว่ มกับ
เลนส์ปกติทั่วไปโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไร
เสริมแต่อย่างใด หมุนเข้ากล้องแล้วใช้งานได้
เลย ซึง่ คุณสามารถดูได้จากผลงานภาพถ่ายที่
ผ่านมาทั้งหมดนี้เป็นการยืนยัน
เหตุผลต้นๆ อันน่าสนใจที่แม้แต่เลนส์
ราคาแพงยังให้ไม่ได้กค็ อื ความสะดวกในการ
พกพาเลนส์ มุ ม กว้ า งเพี ย งตั ว เดี ย วแต่
ครอบคลุมทัง้ กับกล้อง Full Frame และกล้อง
ตัวคูณที่คุณอาจจะน�ำไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะใช้
กล้องตัวไหนคุณก็ได้ภาพมุมกว้างสะใจบน
กล้องทั้งคู่

ที่ส�ำคัญอีกอย่างก็คือ เลนส์ตัวนี้ยัง
มี คุ ณ ภาพดี ต ามแบบฉบั บ ของเลนส์ ใ น
อนุกรม SP ที่มีราคาค่าตัวเบาบางเพียงไม่
ถึงสองหมื่นเท่านั้น ได้ภาพสวยงาม พกพา
สะดวก ตัวเดียวจบ แถมสบายกระเป๋าอีก
ต่างหาก
ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ที่กล้องตัวคูณแต่มี
แนวโน้มหรือไม่แน่ว่าอาจจะขยับไป Full
Frame ในวันข้างหน้า หรือถ้านี่เป็นค�ำถาม
เรื่องเลนส์มุมกว้างที่จบในตัวเดียวส�ำหรับ
ทั้ง Full Frame และตัวคูณที่คุณเฝ้าหาค�ำ
ตอบมานาน ก็คงจะหายสงสัยในโจทย์นี้ได้
เสียที...
...พิสจู น์ดว้ ยตัวคุณเองได้ทตี่ วั แทน
จ�ำหน่ายใกล้บ้าน ย�้ำอีกครั้งว่าเฉพาะกับ
TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5
Di II รหัส B001 ตัวนี้เท่านั้น!

Canon EOS 6D
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
• @20mm • F/8 • 1/350 sec. • ISO 100

36

ช่ วงเวลาที่เหมาะสม
หากต้องการทีจ่ ะไปถ่ายภาพก็คงต้องเลือกเวลา เพราะสภาพของแสง
จะขึ้นอยู่กับการโคจรของ “พระอาทิตย์” เป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับที่พิพิธภัณฑ์เอราวัณนี้ ตัวช้างจะหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก ดังนั้นในช่วงเช้าและบ่ายจึงให้ลักษณะของแสงไม่เหมือน
กัน หากต้องการถ่ายช้างแบบที่มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีสันสดใส (ใน
วันที่อากาศดี) ก็ต้องถ่ายภาพช่วงบ่ายเพราะพระอาทิตย์จะอยู่ด้าน
หลังกล้อง ในขณะที่ช่วงเช้านั้นจะอยู่ในมุมย้อนแสงโดยตรง
เรื่องนี้ก็คือเรื่องของ “มุมโพลาไรซ์” ที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาซึ่ง
คนถ่ายภาพต้องใส่ใจให้มากนั่นเอง

06.30 น
15.30 น

Model B001

ขยายมุมมองสุดขอบจินตนาการ ด้วยสุดยอดเลนส์ซมู มุม
กว้างจาก Tamron สู่โลกกว้างสุดสายตา ด้วยคุณภาพ
และความกว้างกว่าที่เคย
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BONUS SHOT
F/16 • 1/200 sec. • ISO 100
GW-3 Wide-angle conversion lens
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BONUS SHOT

F/2.8 • 1/200 sec. • ISO 400 •
GW-3 Wide-angle conversion lens
• High Contrast B&W Effect
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BONUS SHOT
F/10 • 1/160 sec. • ISO 100
GW-3 Wide-angle conversion lens
• Bleach Bypass Effect

40

INFO SPACE

เป็นที่รู้กันว่ากล้องถ่ายภาพปัจจุบันนี้ต้องมีโหมดกึ่ง
อัตโนมัติเพื่อช่วยให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซึง่ เป็นการท�ำงานประสานกันระหว่างผูใ้ ช้และกล้องถ่าย
ภาพ โดยที่ระบบประมวลผลของกล้องจะเข้ามามีผล
อย่างมากในการคิดค�ำนวณร่วมถึงความเหมาะสมต่อการ
เปิดรับแสงเพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้งาน
โหมดกึ่งอัตโนมัติที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Tv
หรือผู้ใช้เป็นผู้ก�ำหนดค่าสปีดชัตเตอร์ กล้องจะ
ก�ำหนดรูรับแสงตาม และ Av ที่ผู้ใช้ก�ำหนดค่ารู
รับแสง ส่วนกล้องจะก�ำหนดค่าสปีดชัตเตอร์ตาม
แต่ส�ำหรับ Pentax และ Ricoh จะมี
โหมดกึ่งอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งยังคงเป็นที่
สงสัยกันอย่างมากถึงแม้ว่าโหมดนี้จะมีใช้ใน
กล้อง Pentax มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
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โหมดนั้นคือ “TAv” ซึ่งย่อมาจาก Time &
Aperture value ซึ่งหมายถึง ทั้งค่าสปีดชัตเตอร์และ
รูรบั แสงจะถูกก�ำหนดโดยผูใ้ ช้งาน ส่วนกล้องจะท�ำการ
ก�ำหนดค่าความไวแสงหรือ ISO ตามโดยอัตโนมัติ
ดูแล้วอาจจะไม่นา่ สนใจสักเท่าไหร่ แต่ในความเป็น
จริงแล้วคุณสมบัติการท�ำงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกเป็นอย่างมาก ในกรณีที่เราต้องการใช้
คุณสมบัติของทั้งรูรับแสงและสปีดชัตเตอร์แบบตายตัว
ในสถานการณ์บางอย่าง หรือจะพูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื เป็น
โหมด “M” ทีไ่ ม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งความสว่างของภาพนัน่ เอง
ถูกต้องแล้ว...นีค่ อื การใช้คณ
ุ สมบัตขิ อง Auto ISO
ซึง่ ข้อแตกต่างก็คอื คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัตนิ ไี้ ด้ทนั ที
โดยการหมุนเปลีย่ นโหมดครัง้ เดียว ไม่ตอ้ งเข้าไปปรับตัง้
ในเมนูของกล้องกลับไปกลับมาให้ยุ่งยาก
ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการใช้สปีดชัตเตอร์
ความเร็วสูงเพื่อหยุดภาพการแข่งขันกีฬาโดยต้องการ
ใช้รูรับแสงแคบเพื่อความชัดลึกที่ 1/500 sec. • F/8
เป็นต้น ภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติในวันที่ปริมาณ
แสงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด ท�ำอย่างไรคุณจึงจะ
คงค่าการเปิดรับแสงนี้ไว้ได้ตลอดเวลา?
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ค�ำตอบก็คือ ปรับค่า ISO ขึ้น-ลง ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ง่ายและเร็วพอส�ำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการความ
รวดเร็วแบบนี้ แต่ TAv จะจัดการให้คุณเอง ดังนั้นที่
คุณต้องท�ำก็คือตั้งค่าการเปิดรับแสงที่ต้องการเอาไว้
ปล่อยให้ค่า ISO เป็นหน้าที่ของระบบประมวลผลของ
กล้องซึง่ จะจัดการไปตามความเหมาะสมของสภาพแสง
ในแต่ละช่วงเวลาโดยอัตโนมัติ

• โหมด TAv ในกล้อง PENTAX
K-50 (ซึ่งโหมดนี้มีอยู่ใน PENTAX
DSLR ทุกรุ่น)

• โหมด TAv ในกล้อง Ricoh GR
ซึง่ เป็นกล้องรุน่ ล่าสุดของ Ricoh
ที่เพิ่มเทคโนโลยีนี้เข้าไปเพื่อ
ความสะดวกต่อการใช้งาน
ให้มากยิ่งขึ้น

เดิมทีนั้นเมื่อใช้ ISO สูงๆ ก็จะมีปัญหาเรื่อง
Noise ซึ่งถ้าไม่จ�ำเป็นแล้วก็ไม่มีใครอยากจะใช้มันนัก
แต่ดว้ ยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ท�ำให้ปญ
ั หาดังกล่าวลด
ระดับลงไปได้มาก ถึงแม้ว่าจะใช้ค่า ISO สูงๆ ก็ยังคง
ได้ภาพทีม่ รี ะดับคุณภาพดี (หรืออย่างน้อยก็ยอมรับได้
- เพียงพอต่อการใช้งาน) ท�ำให้ระบบ Auto ISO ได้
รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น โหมด M ที่มีค่า ISO แบบ
อัตโนมัตจิ งึ เป็นสิง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยเติมเต็มในการถ่ายภาพ
ได้อย่างมากมายภายใต้ชื่อ “TAv”
...ซึ่งความสะดวกรวดเร็วและช่วยเพิ่มโอกาส
การได้ภาพของคุณในแบบฉบับของ TAv มีอยู่แต่
เฉพาะในกล้อง PENTAX และ RICOH เท่านั้น!
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WORLD’S FIRST

FIRST
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FIRST STEP IN THE WOLRD OF PHOTOGRAPHY

View from the Window at Le Gras

ประเดิมคอลัมน์ใหม่กันด้วยภาพถ่ายชิ้นแรก
ของโลกเท่าที่จะปรากฏหลักฐาน กับวิธีการอัน
น่าทึ่งบนคาบเวลาอันยาวนาน
โลกของการถ่ า ยภาพทุ ก วั น นี้ ส ามารถ
บันทึกภาพถ่ายได้เพียงชั่วอึดใจในการกดปุ่ม แต่
รูห้ รือไม่วา่ ภาพถ่ายภาพแรกอันเป็นบรรพบุรษุ นัน้
ต้องใช้เวลาในการเปิดรับแสงนานเป็นวันเลยที
เดียว!
ภาพแห่งประวัติศาสตร์นี้มีชื่อว่า “View
from the window at Le Gras” ในปี คศ.
1826 โดยเป็นผลงานของ “Joseph Nicéphore

Niépce” ซึง่ เป็นนักวิทยาศาสตร์สญ
ั ชาติฝรัง่ เศส
อันเป็นการต่อยอดมาจากปรากฏการณ์ทแี่ สงลอด
ผ่านรูเล็กๆ ของผนังห้องเข้ามาปรากฏเป็นภาพ
กลับหัวอยู่ด้านในซึ่งเรียกกันว่า “Camera Obscura” หรือที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่า “กล้องรู
เข็ม” นั่นเอง
Niépce ใช้กล้องรูเข็มผ่านแสงลงสู่แผ่น
ดีบุกขนาด 6.4 X 8 นิ้ว ซึ่งเคลือบเอาไว้ด้วย
น�ำ้ มันดิน (Bitumen) ท�ำให้สว่ นทีโ่ ดนแสงนัน้ เกิด
การแข็งตัวขึน้ แต่สว่ นทีไ่ ม่โดนแสงจะสามารถล้าง
ออกได้โดยการใช้สารเคมีทมี่ สี ว่ นผสมจากน�ำ้ มัน
ลาเวนเดอร์และปิโตรเลียมขาว
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View from the Window at Le Gras

Joseph Nicéphore Niépce
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แต่การใช้ประโยชน์จากแสงทีท่ ำ� ปฏิกริ ยิ ากับ
สารเคลือบนีต้ อ้ งอาศัยระยะเวลาทีค่ อ่ นข้างนาน ดัง
นั้นภาพถ่ายชิ้นแรกของ Niépce จึงต้องมีการเปิด
รับแสงนานถึง 8 ชั่วโมง! ภาพที่ปรากฏนั้นจึงไม่
แสดงลักษณะของเงาขึ้นมาให้เห็นเพราะมีการเปิด
รับแสงนานมาก ภาพนี้เป็นการบันทึกจากหน้าต่าง
ห้องของเขาโดยเป็นมุมมองที่ปรากฏเป็นหลังคา
อาคารและท้องฟ้าบางส่วน

• แผ่นดีบุกที่ใช้ในการบันทึกภาพโดยการเคลือบ
น�้ำมันดินก่อนน�ำไปล้างด้วยสารผสมน�้ำมันดอก
ลาเวนเดอร์และปิโตรเลียมขาว
(ภาพจาก http://www.hrc.utexas.edu)
• “กล้องรูเข็ม” หรือ Camera Obscura
(ภาพจาก wikipedia.org)

ปั จ จุ บั น แผ่ น ดี บุ ก อั น เป็ น ต้ น ฉบั บ ภาพ
“View from the window at Le Gras” ของ
Joseph Nicéphore Niépce ถูกเก็บรักษาเอาไว้
ที่สถาบัน Harry Ransom, The University of
Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

หลังจากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นลงจึง
ปรากฏเหมือนคราบบางๆ บนแผ่นดีบุกที่เขาใช้ ซึ่ง
มันแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นภาพถ่าย แต่นั่นก็คือก้าว
แรกทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างมากทีส่ ง่ ผลมาถึงโลกของการ
ถ่ายภาพในยุคต่อมาและจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่ง
Niépce ได้เรียกวิธีการนี้ว่า “Heliography” ซึ่ง
หมายถึงการสร้างภาพด้วยแสงอาทิตย์นั่นเอง
ภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นภาพขาว-ด�ำที่เรา
เห็นนั้นคือการปรับปรุงภาพด้วยวิธีการในภายหลัง
ซึ่งให้ผลที่ต่างออกไปจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิง

• แผ่นดีบุกต้นฉบับถูกเก็บรักษาเอา
ไว้ที่สถาบัน Harry Ransom (ภาพ
จาก wikipedia.org)
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PHOTO ON BOARD
POWER BY FEATURE MEMBERS

Photographer : ananinii
Gear : Ricoh GXR
Place : N/A

Photographer : Yo11rd
Gear : Ricoh GXR
Place : Bangkok

Photographer : joes8989
Gear : Ricoh GXR
Place : N/A

47

CLICK!

for more
information

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลา
รับประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, A007,
F004, B005, A009, A005 และ B001

NEW

SP AF 17-50mm

18-270mm
F/3.5-6.3 Di II VC PZD

F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]

MODEL B008

12,990.-

10,990.โทร. 0-2392-3130

17,990.-

15,990.48

49

w w w. e e p . co . t h

