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2013 ก�ำลังจะผ่านพ้นไป 2014 ก�ำลังจะ
ก้าวเข้ามา พร้อมกับพลังแห่งการถ่าย
ภาพหลากหลายด้านในความเคลือ่ นไหว
ของวงการในขณะนี้ที่น่าจับตามองเป็น
พิ เ ศษ เพราะพู ด ได้ ว ่ า ด้ ว ยการก้ า ว
กระโดดของเทคโนโลยีอันหลากหลายท�ำให้วันนี้เรามีอุปกรณ์
ทางการถ่ายภาพอันทรงพลังมากมายเหลือคณานับ
และก็ด้วยความที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ฉบับนีเ้ ราจึงได้นำ 
� DSLR สุดแกร่งตัวล่าสุด “PENTAX K-3” ออก
ไปลองรับมือกับสถานทีซ่ งึ่ ไม่คอ่ ยมีใครคาดคิดว่าจะสามารถใช้เป็น
สนามทดสอบการตอบสนองของกล้องถ่ายภาพได้ในทุกมิติ ซึง่ แทบ
จะเรียกได้ว่าต้องรีดเอาสมรรถนะทุกด้านออกมาใช้งานกันเลยที
เดียว...ไม่น่าเชื่อว่า “สวนสนุก” จะท�ำได้ขนาดนั้นเลย
เช่นเคยกับ Photo Fair 2013 ที่เราได้ไปพบปะเจอหน้ากัน
ในงาน ซึ่งเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับบรรดาลูกค้าคนรักการถ่ายภาพ
ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดระยะ และนั่นก็เป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของเราไม่น้อยที่ได้เจอะเจอกัน
ถึงแม้ปเี ก่าก�ำลังจะพ้นไป แต่ขอให้พลังแห่งการสร้างสรรค์
งานถ่ายภาพจงอยู่คู่กับคุณผู้อ่านทุกท่านตลอดกาล!
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เมื่อถึงช่วงส่งท้ายปลายปี ตัวแบบอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของช่าง
ภาพเป็นอย่างมากก็คือ “พลุ” ที่วาดลวดลายเส้นแสงระบายสีสันให้
ท้องฟ้าอันมืดสนิทแข่งกับแสงดาว เทศกาลต่างๆ นานาก็ล้วนแล้ว
แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งพลุไฟที่ดูจะขาดกันไปเสียมิได้
ถึงแม้ว่าจะมีจุดกันเกือบตลอดทั้งปี แต่ก็ดูเหมือนว่าช่วง
ปลายปีนี้แหละที่จะมีงานเทศกาลพร้อมกับพลุไฟเฉลิม
ฉลองอย่างคึกคักเป็นพิเศษ บรรดาตากล้องต่างก็
เตรียมซ้อมมือเพื่อเก็บภาพดอกไม้ไฟกลางเวหาอัน
สวยงามเหล่านี้กันอย่างขมักเขม้น อุปกรณ์หลาก
หลายประดามีก็ต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม
เสมอ
...ว่าแต่ว่าเขามีวิธีการถ่ายพลุกันอย่างไร?
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ถึงแม้ว่ากล้องอะไรก็สามารถถ่ายภาพพลุได้แต่ก็ใช่ว่าจะ
ถ่ายกันง่ายดายนัก ยิ่งถ้าจะถ่ายภาพให้ออกมาสวยด้วยแล้วยิ่ง
ต้องใช้วิธีการอันพิเศษด้วยกล้องที่สามารถควบคุมค่าปรับตั้งได้
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สปีดชัตเตอร์” ที่ดูจะส�ำคัญ
มากกว่าปัจจัยอื่นๆ
ดังนัน้ กล้องอะไรก็ตามทีส่ ามารถควบคุมสปีดชัตเตอร์ได้ก็
สามารถถ่ายภาพพลุได้สวยงามทั้งสิ้น อยู่ที่จะสวยมากหรือสวย
น้อยด้วยฝีมือของผู้ถ่ายภาพเท่านั้นเอง
อุปกรณ์ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ขาตั้งกล้อง” เพราะ
เราจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสปีดชัตเตอร์ความเร็วต�่ำ  ดังนั้น
การจับถือกล้องด้วยมือเปล่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากต้องการให้
ภาพออกมาดี
...อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ “สายลั่นชัตเตอร์”

EXIF
8 sec. • F/14 • ISO 100

การบันทึกภาพพลุนั้นก็มีวิธีการคล้ายๆ กับการถ่ายภาพ
แสงไฟจากการจราจรยามค�ำ่ คืนทีเ่ ป็นทางยาว แต่อาจจะต่างออก
ไปบ้างตรงที่จะยากกว่าในการจับจังหวะและมักจะต้องใช้ความ
รวดเร็วในการถ่ายภาพในแต่ละชอตเพราะเวลาและโอกาสจะเป็น
ตัวจ�ำกัดในแต่ละรอบที่มีการแสดงพลุ
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• เมื่อจะถ่ายภาพพลุควรต้องท�ำดังนี้...
ปรับกล้องไปที่โหมด M เพื่อปรับเปลี่ยนค่าการเปิด
รับแสงต่างๆ ถึงแม้วา่ เราจะคุมสปีดชัตเตอร์เป็นหลักแต่การ
ใช้โหมด “Tv” หรือ “S” อาจจะไม่ใช่ทางเลือกทีด่ นี กั เพราะ
เราจ�ำเป็นต้องควบคุมค่ารูรับแสงด้วยเช่นกัน
เลือ่ นค่าสปีดชัตเตอร์ไปจนถึงโหมด “B” หรือ “Bulb”
(กล้องบางตัวอาจจะเปลี่ยนโหมดนี้ได้จากแป้นหมุนเปลี่ยน
โหมดได้โดยตรง)
ตั้งค่ารูรับแสงเอาไว้ที่ F/13 และปรับค่า ISO มาที่
ต�่ำสุดหรือไม่เกิน ISO200 เพราะเราต้องการให้ภาพออก
มาดูดีที่สุด นอกจากนี้ก็เพื่อเปิดรับแสงนานๆ ด้วย
ปิดระบบ Noise Reduction เพราะกล้องจะต้องใช้
เวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้นในแต่ละภาพ คุณจะไม่
สามารถถ่ายภาพต่อไปได้ทันท่วงทีหากเปิดระบบนี้เอาไว้
EXIF
4 sec. • F/14 • ISO 100
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และสิ่งส�ำคัญ ปรับโหมดของเลนส์ให้เป็นแบบ Manual แล้ว
หมุนปรับโฟกัสไปยังจุดที่คาดว่าพลุจะพุ่งขึ้นมา หรืออาจจะปรับไปที่
Infinity ก็ได้เพราะเราย่อมจะอยู่ห่างจากต�ำแหน่งของพลุพอสมควร
สาเหตุที่ต้องใช้ระบบ Manual Focus นั้นก็เพราะว่าในสภาวะ
ทีแ่ สงน้อยอย่างช่วงกลางคืนเช่นนีร้ ะบบโฟกัสอัตโนมัตจิ ะท�ำงานได้ไม่
ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงจากพลุเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ระบบ
โฟกัสอัตโนมัติจะเกิดความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อต�ำแหน่ง
โฟกัสอยู่คงที่อยู่แล้วก็ใช้ระบบ Manual Focus เพื่อล็อคต�ำแหน่งไป
เลยจะดีกว่า
หากเลนส์ (หรือกล้อง) ของคุณมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวก็
ควรปิดเสีย เพราะเมือ่ อยูบ่ นขาตัง้ กล้องระบบป้องกันภาพสัน่ ไหวเหล่า
นี้จะท�ำให้เกิดอาการภาพเบลอได้เสียเอง

EXIF
9 sec. • F/18 • ISO 100

ส�ำหรับระยะของเลนส์นั้นอยู่ที่ความพอใจของคุณเป็นหลักว่า
จะจัดองค์ประกอบภาพอย่างไร ทั้งนี้ต้องดูจากระยะห่างระหว่างคุณ
กับพลุด้วย บางครั้งเลนส์มุมกว้างพิเศษอาจจะให้ผลได้ไม่ดีนักหาก
คุณอยูห่ า่ งจากพลุมาก ซึง่ จะท�ำให้ขนาดของพลุดเู ล็กจนเสียความโดด
เด่น ในสภาวะเช่นนัน้ การใช้ระยะเทเลโฟโต้อาจจะให้ผลดีกว่าเสียด้วย
ซ�้ำไป
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ก่อนจะถึงเวลาแสดงพลุให้ลองถ่ายภาพโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้าง
เอาไว้ประมาณ 5 วินาทีเพื่อทดสอบค่าการเปิดรับแสง คุณจะเริ่มเห็น
แล้วว่าสายลัน่ ชัตเตอร์มคี วามส�ำคัญอย่างไร? เพราะการกดปุม่ ชัตเตอร์
บนกล้องโดยตรงเป็นเวลานานนั้นไม่ส่งผลดีต่อภาพถ่ายแน่นอน
ภาพที่ได้ควรจะออกมาค่อนข้างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณา
ถึงปริมาณแสงในสภาวะแวดล้อมด้วย หากภาพสว่างจ้าเกินไปคุณอาจ
จะปรับเปลี่ยนรูรับแสงให้แคบลง (ค่าตัวเลข F สูงขึ้น)
เมื่อถึงเวลาแสดงพลุ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าตื่น
เต้นเป็นอย่างมาก ให้คณ
ุ ปรับเปลีย่ นมุมกล้องให้เหมาะสมทันทีทพี่ ลุชดุ
แรกถูกจุดขึน้ (เพราะมุมภาพอาจจะไม่เป็นไปอย่างทีค่ ดิ เอาไว้) อย่าเพิง่
ห่วงถ่ายภาพ ควรจัดองค์ประกอบภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน
จากนั้นลองถ่ายภาพด้วยค่าการเปิดรับแสงที่เราได้ตั้งเอาไว้
พิจารณาดูภาพที่ได้ว่ามีความเหมาะสมต่อค่าการเปิดรับแสงอย่างไร
หากมืดไปก็อาจจะเพิ่มเวลาการเปิดรับแสงให้นานขึ้น (แต่ก็ไม่ควรจะ
นานเกิน 10 วินาที เพราะอาจจะท�ำให้ภาพโอเวอร์) หรือเปิดรูรับแสง
ให้กว้างขึ้น แต่ไม่ควรเพิ่มค่า ISO โดยไม่จ�ำเป็น เพราะจะท�ำให้ภาพ
ของคุณมีจุดรบกวนมากขึ้น

EXIF
9 sec. • F/13 • ISO 100

หรือหากภาพสว่างเกินไปก็อาจจะลดเวลาในการเปิดรับแสงให้
น้อยลง, บีบรูรับแสงให้แคบลง และสามารถลดค่า ISO ลงมาได้
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EXIF
9 sec. • F/14 • ISO 100

ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าจังหวะของแสง
พลุ ที่ อ าจจะติ ด กั น หลายลู ก หรื อ ห่ า งกั น
หลายลูกก็มีผลต่อปริมาณแสงในภาพด้วย
เช่นกัน
ปรับตั้งมุมภาพและค่าต่างๆ ให้
เหมาะสมโดยยังไม่ต้องห่วงเรื่องการถ่าย
ภาพในจังหวะแรกนี้ เพราะมันจะท�ำให้
ภาพต่อๆ ไปของคุณดูดี แต่ถ้าคุณท�ำไม่
เรียบร้อยในขัน้ ตอนนีม้ นั ก็จะได้ภาพทีไ่ ม่
ดีตามกันออกมาทั้งหมด
จับจังหวะพลุจากเสียงที่ถูกยิงขึ้นฟ้า
คุณควรเปิดรับแสงตัง้ แต่ลกู พลุเริม่ วิง่ ขึน้ ไป
เพื่อที่จะให้มีเส้นแนวตั้งของลูกพลุด้วย รอ
จนกระทั่งพลุแตกตัวออกให้กว้างที่สุดแล้ว
จึงปล่อยปุ่มชัตเตอร์ ค่อยๆ จับจังหวะถ่าย
ภาพไปเรือ่ ยๆ อย่างมีสมาธิ ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ
ค่อยๆ ถ่ายภาพพลุได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในชุด
เดียวกันนี้เอง
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วิธีการถ่ายภาพพลุนั้นค่อนข้างใช้เวลาและจัดว่า “ยาก” อยู่พอสมควร
แต่สงิ่ ทีจ่ ะยากและส่งผลโดยรวมมากกว่าก็คอื การหาต�ำแหน่งวางกล้องทีเ่ หมาะ
สม เพราะโดยมากแล้วเรามักจะไม่รตู้ ำ� แหน่งทีแ่ น่นอนของการจุดพลุ ดังนัน้ จึง
ควรต้องเตรียมความพร้อมให้ดโี ดยเฉพาะเรือ่ งของระยะเลนส์ ซึง่ เลนส์ซมู จะมี
ความได้เปรียบกว่าเลนส์ฟิกซ์ เพราะหากต้องมีการเปลี่ยนต�ำแหน่งตั้งกล้อง
ด้วยระยะที่จ�ำกัดตายตัวของเลนส์ฟิกซ์จะท�ำให้คุณต้องใช้เวลาค่อนข้างมากใน
การเปลี่ยนไปยังต�ำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทันการแล้วก็เป็นได้
การถ่ายภาพพลุคืออีกหนึ่งความท้าทายของคนหลังกล้อง เพราะภาพ
แบบนีใ้ ช่วา่ ใครก็สามารถถ่ายได้ แต่จำ� เป็นต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมกล้องและมีสมาธิในการจับจังหวะ ท�ำให้มันเป็น
อีกเสน่ห์ที่ส�ำคัญมากส�ำหรับคนถ่ายภาพเลยทีเดียว
หากยังไม่เคยก็ควรหาโอกาสลอง เพราะนี่คืออีกหนึ่งประเภทภาพ
ประทับใจที่ไม่สามารถหาเจอกันได้บ่อยทั่วไปแน่ๆ
EXIF
7 sec. • F/10 • ISO 100
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ผ่ า นไปอย่ า งสวยงามกั บ มหกรรมงาน
แสดงสินค้าด้านการถ่ายภาพประจ�ำปี
“Photo Fair 2013” ซึ่งแน่นอนว่าเรา
ก็ได้น�ำสินค้าหลากหลายมากมายไปน�ำ
เสนอให้ได้เลือกชมกันเป็นที่เรียบร้อย
แถมยังมีปรากฏการณ์ตอ่ แถวเพือ่ จับจอง
เป็นเจ้าของกล้องเกิดขึ้นให้เห็นกันอีก
ด้วย บรรยากาศคึกคักสนุกสนานในงาน
นีข้ องบูธเราจะเป็นอย่างไรลองไปติดตาม
ชมกันได้เลย...
10

11

12

The ultimate field camera

จากรุ่นพี่อย่าง “K-5” ที่ฝากชื่อเอาไว้ทั้งใน
เรื่องความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ไม่เป็น
รองใคร สายพันธุ์อันทรงประสิทธิภาพนี้ได้
พัฒนามาสูก่ ล้อง DSLR รุน่ ใหม่ในรหัส “K-3”
ที่นอกจากจะแข็งแกร่งเป็นที่สุดแล้วก็ยังได้
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ โ ดดเด่ น หลากหลายเข้ า มา
เสริมความสามารถให้ก้าวล�้ำยิ่งกว่าเดิม
เราจะมาดูกันเลยว่าคุณสมบัติเหล่า
นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?...
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The world’s first AA filter simulator
AA-filter-free 24MP
CMOS image sensor
to deliver astonishingly-highresolution images

เซนเซอร์ รั บ ภาพแบบ CMOS
ความละเอียด 24MP ไม่มี AA
Filter ซึ่งให้ภาพที่คมชัดสวยงามและเต็มไปด้วย
การแสดงรายละเอียด แต่ระบบของมันก็ยงั ถูกออกแบบมาเพือ่
ให้สามารถจ�ำลองภาพถ่ายที่ยังใช้ AA Filter ได้ด้วย

to eliminate false color and moiré whenever required

K-3 คือกล้องตัวแรกของโลกทีส่ ามารถจ�ำลองลักษณะภาพ
ที่มี AA Filter ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกภาพโดยใช้
เทคนิคการเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพ นั่นเปรียบเหมือน
กั บ คุ ณ มี ก ล้ อ งที่ ส ามารถ่ า ยภาพได้ ส องลั ก ษณะในตั ว
เดียวกันซึ่งก็คือ กล้องที่ถ่ายภาพได้คมชัดตามสไตล์ของ
กล้องที่ไม่มี AA Filter และกล้องที่ถ่ายภาพโดยไม่ต้อง
กังวลปัญหา moiré โดยการจ�ำลอง AA Filter

• ดูวีดีโออธิบายการท�ำงานของระบบนี้

In-body shake reduction mechanism
compatible with all interchangeable lenses

86,000-pixel RGB light-metering sensor
for extra-accurate detection of the subject’s shape
and color

ภาพทีถ่ กู บันทึกด้วย K-3 จะผ่านกระบวนการ
ตรวจวัดปริมาณแสงด้วยชุดเซนเซอร์ที่จะ
ประมวลผลจากประมาณ 86,000 พิกเซล
ในภาพซึ่งคล้ายคลึงกับภาพในระบบ Live
view แตกต่างจากระบบเดิมทีจ่ ะวัดปริมาณ
แสงจากปริมาณแสงของวัตถุเท่านัน้ รวมทัง้
ยังประเมินจากค่าสีและการเคลื่อนไหวของ
วัตถุอีกด้วย

ระบบลดอาการภาพสั่ น ไหวด้ ว ย
การเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพ “SR”
(Shake Reduction) ซึง่ ไม่เพียงแต่
รองรั บ เลนส์ ท างยาวโฟกั ส สู ง ๆ
เท่านัน้ แต่ยงั ใช้ได้กบั เลนส์ประเภท
ต่างๆ เช่นเลนส์มุมกว้างหรือเลนส์
ระยะมาตรฐานได้ ซึ่ ง ก็ จ ะช่ ว ย
ให้การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย
โดยใช้ความไวชัตเตอร์ต�่ำมีโอกาส
ได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้น
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Effective compensation of
lens aberration, fringe effect and chromatic moiré
to optimize the potential of every
lens

Newly developed PRIME III
imaging engine
to deliver much-improved imaging
performance

โปรเซสเซอร์ ป ระมวลผลตั ว ใหม่ ล ่ า สุ ด
“PRIME III” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับ
การท�ำงานที่รวดเร็วว่องไวของ K-3 บน
ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ถึง 24MP รวมทั้งตอบ
สนองต่อการท�ำงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการ
ถ่ายภาพทีต่ อ้ งอาศัยระบบการประมวลผลที่
ใช้ความรวดเร็วฉับไวทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้
ก็ เ พื่ อ ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของ
ภาพถ่ายนั่นเอง

ระบบชดเชยอาการขอบภาพมืดของ K-3 จะ
ช่วยลดอาการดังกล่าวให้กับภาพถ่ายของคุณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดคุณภาพ
ระดับสูงทั่วทั้งภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
ใช้คณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นขัน้ ตอน RAW Development
ภายหลังจากถ่ายภาพได้ด้วย

Top sensitivity of ISO 51200
to capture high-quality, noise-free
images even in the dark

ค่าความไวแสงสูงสุด ISO 51200 ที่สามารถ
ใช้งานได้จริง จึงช่วยให้คณ
ุ สามารถบันทึกภาพ
ได้แม้ในสภาวะแสงน้อย ในขณะทีม่ จี ดุ รบกวน
(Noise) ในระดับต�่ำ สามารถก�ำหนดค่า ISO
นี้ได้ในโหมด Auto ISO และควบคุมระดับ
การลด Noise ได้ตามความเหมาะสม

Reliable auto-exposure
control down to -3EV
for high-sensitivity shooting of
low-light scenes

K-3 สามารถใช้ระบบออโตโฟกัสได้ใน
สภาพแสงน้อยถึงระดับ -3EV (ที่ ISO100
เลนส์ 50mm F/1.4) ซึ่งเปรียบเทียบได้
กับปริมาณแสงของคืนวันพระจันทร์เต็ม
ดวง

ISO51200

With vignetting compensation

Without vignetting compensation
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Effective compensation of
lens aberration, fringe effect and chromatic moiré

State-of-the-art SAFOX 11

to optimize the potential of every
lens

ระบบออโต้โฟกัสประสิทธิภาพสูงจากชุดโฟกัส
อัตโนมัติ “SAFOX 11” ที่มีความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อแสงอย่างดีทสี่ ดุ ชิน้ เลนส์ทใี่ ช้รว่ มอยู่
ใน SAFOX 11 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความผิด
พลาดต่อการส่งผ่านลักษณะของแสงจากแหล่ง
ก�ำเนิดในรูปแบบต่างๆ และยังมีความทนทานต่อ
ทุกสภาวะเป็นเยี่ยมอีกด้วย

to assure high-speed, high-precision
autofocusing

ระบบชดเชยอาการขอบภาพมืดของ K-3 จะ
ช่วยลดอาการดังกล่าวให้กับภาพถ่ายของคุณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดคุณภาพ
ระดับสูงทั่วทั้งภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
ใช้คณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นขัน้ ตอน RAW Development
ภายหลังจากถ่ายภาพได้ด้วย

27-point AF system with 25 cross-shaped sensors
to assure high-speed, high-precision autofocusing

เซนเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ 27 จุด
และเป็นชนิด Cross-type ใน
พื้นที่ส่วนกลางภาพ 25 จุด
เพื่อความรวดเร็วและแม่นย�ำ
ต่อการจับโฟกัสของภาพ โดย
เฉพาะเมือ่ ใช้กบั เลนส์ไวแสงสูง
และยังช่วยให้การจับโฟกัสใน
สภาพแสงน้อยเป็นไปได้ดีมาก
ยิ่งกว่าเดิม
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High-speed continuous shooting at 8.3 images
per second

Mirror-bounce damper
mechanism

to preserve the action in a sequence of images

to stabilize the subject’s image
and improve AE/AF precision

ด้วยสองคุณสมบัติคือ “ระบบมอเตอร์สามชุด” และ “mirror bounce damper”
ท�ำให้การถ่ายภาพต่อเนื่องของ K-3 ท�ำได้ถึง 8.3 ภาพต่อวินาที ท�ำให้คุณมี
โอกาสได้ภาพชอตเด็ดมากยิ่งขึ้น
Three-motor mechanism
for independent control of the mirror, shutter and diaphragm

มอเตอร์สามชุดที่ควบคุม กระจกสะท้อน
ภาพ, ชุดชัตเตอร์ และกลีบรูรบั แสงทีแ่ ยก
กันท�ำงานอย่างอิสระคือกุญแจส�ำคัญของ
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของ K-3
ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งความเร็วได้ถึงสาม
• ดูวีดีโออธิบายการท�ำงานของระบบนี้
ระดับตามความเหมาะสม

ระบบลดแรงสัน่ สะเทือนทีอ่ อกแบบมาใหม่เพือ่ ลดแรง
สั่นไหวจากการตีกลับของกระจกสะท้อนภาพทั้งขึ้น
และลง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและความเสถียรของ
ระบบออโต้โฟกัสและการเปิดรับแสงอัตโนมัติ

• At the mirror-up position

• At the mirror-down position

แขนของ Damper A จับกระจกสะท้อน
ภาพและลดแรงสะเทือนด้วยกลไกสปริง
(1) ในขณะเดียวกัน Damper B หมุนตัว
กลับตามการเคลือ่ นทีข่ อง Damper A เพือ่
รองรับขั้นตอนการตีกลับของชุดกระจก

แขนของ Damper B จับชุดกระจก (1)
แล้วซับแรงสะเทือนด้วยกลไกสปริง (2)
ในขณะเดียวกันแขนของ Damper A ก็จะ
เคลื่อนกลับลงมาเพื่อรอรับการเคลื่อนตัว
ของชุดกระจกเพื่อระงับอาการสะเทือน

60-image continuous shooting
supported by high-speed data transfer and large-capacity buffer
memory

ถ่ายภาพต่อเนื่องได้มากที่สุดถึง 60 ภาพ
ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพการประมวลผลของ
โปรเซสเซอร์ PRIME III ที่ถูกออกแบบ
มาให้ท�ำงานได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
• ดูวีดีโอเปรียบเทียบระหว่าง PRIME II
และ PRIME III
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1/8000-second high-speed shutter
to freeze the decisive moment of
high-speed action

ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/8000 วินาทีเพื่อหยุดการ
เคลื่อนไหวให้นิ่งสนิท นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยตัด
ความสว่างของฉากหลังแม้กระทั่งในสภาพแสงที่
สว่างมากๆ
Live View shooting
for constant image display, even during
high-speed continuous shooting

เปิดระบบการท�ำงานแบบ Live view ได้งา่ ยเพียงกดปุม่ ด้านหลัง
ซึง่ แม้วา่ จะอยูใ่ นโหมดนีร้ ะบบก็ยงั คงท�ำงานด้วยความรวดเร็ว แม้
กระทัง่ การถ่ายภาพต่อเนือ่ งด้วยความเร็วสูงถึง 8.3 ภาพต่อวินาที
Digital level
for accurate detection of horizontal
and vertical tilt

ช่วยเช็คระนาบของภาพให้ได้ระดับแนวนอน
สัมพันธ์กับเส้นขอบฟ้าโดยแสดงผลทั้งบนหน้า
จอหรือในช่องมองภาพ ซึ่งคุณสามารถเลือก
เปิด/ปิดการแสดงผลได้ด้วย

Auto level compensation
for hands-off adjustment of horizontal
inclination

ระบบช่วยชดเชยระนาบระดับเส้นขอบฟ้าในภาพ
ช่วยคุณแก้ไขระดับความลาดเอียงของภาพให้อยู่ใน
แนวตรงตามมาตรฐานของการถ่ายภาพทิวทัศน์

Compatibility with GPS unit
to simplify astronomical photography and position data
recording

อุปกรณ์เสริม O-GPS1 จะช่วยบันทึก
ต� ำ แหน่ ง ของภาพถ่ า ยลงในค่ า EXIF
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อการเคลื่อน
เซนเซอร์รับภาพติดตามต�ำแหน่งของ
วัตถุบนท้องฟ้าเช่นดวงดาวเพื่อการถ่าย
ภาพให้หยุดนิ่งได้ด้วย
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In-body RAW data
development
to apply the desired finishing
touch without a PC

โปรเซสภาพ RAW ได้โดยไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ จากนั้น K-3 จะเซฟภาพ
นั้ น ออกมาเป็ น ไฟล์ ใ หม่ โ ดยที่ คุ ณ
สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นไฟล์แบบ
JPEG หรือ TIFF แล้วน�ำภาพนั้นไปใช้
งานต่อได้ทันที

Custom images
for easy selection of the intended
finishing touch

Muted

ปรับแต่งคุณสมบัติลงในภาพถ่ายในขั้น
ตอนก่อนถ่ายภาพ เช่น สี, คอนทราสต์,
ความคมชัด ฯลฯ และยังสามารถปรับ
ตั้งค่าต่างๆ เหล่านี้ตามต้องการได้อีก
Custom image selection

Radiant

Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant,
Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film,
Monochrome, Cross Processing
• During shooting & Playback

Digital filters
to create original artwork
with special visual effects

สร้างสรรค์ภาพถ่ายแบบไม่ซ�้ำใครใน
แนวศิลปะชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
สามารถปรับตั้งได้อย่างอิสระแล้วยัง
สามารถใส่ฟิลเตอร์ซ้อนกันได้มากถึง
20 แบบในภาพเดียวกันเลยทีเดียว

• Unicolor Bold

Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast,
Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome
• During playback only

Base Parameter Adjustment, Tone Expansion, Sketch,
Watercolor, Pastel, Posterization, Miniature, Soft, Cross,
Fish-Eye, Slim

• Tone Expansion

Bleach

• Bold Monochrome
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Interval shooting

HDR shooting

to record the transition of a constantly
changing subject

to assure worry-free handheld shooting

บันทึกภาพต่อเนือ่ งแบบทิง้ ช่วงห่าง (Interval) โดยก�ำหนด
คุณสมบัติได้ตั้งแต่ 2 วินาที - 24 ชั่วโมง, บันทึกได้ตั้งแต่
2 ถึง 2,000 ภาพ
• Interval Composite
คุณสมบัติในการประมวลผลภาพ Interval หลายภาพเข้า
เป็นภาพเดียวโดยเพิ่มเฉพาะส่วนที่มีความสว่างต่างกัน
เข้าไปในภาพ

ระบบบันทึกภาพแบบ HDR (High Dynamic Range) ของ
K-3 จะท�ำการบันทึกภาพทีใ่ ช้คา่ การเปิดรับแสงต่างกันสามภาพ
จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์และประมวลผลส่วนดีส่วนด้อยของ
แต่ละภาพเพือ่ น�ำมารวมกันให้เป็นภาพทีเ่ ก็บรายละเอียดให้ได้
มากที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้แม้จับถือกล้องด้วย
มือเปล่า
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Dual SD card slot
for efficient image data filing on two
memory cards

ช่องใส่การ์ดหน่วยความจ�ำชนิด SD จ�ำนวนสองช่องซึ่ง
สามารถก�ำหนดวิธกี ารบันทึกข้อมูลได้สามรูปแบบ “Serial”  
คือการบันทึกแบบปกติ “Duplicate” เพือ่ การส�ำรองข้อมูล
ในระหว่างการ์ด และ “RAW/JPEG Division” แยกชนิด
ของไฟล์ภาพลงในการ์ดต่างหากจากกัน ซึ่งเหมาะสมกับ
การถ่ายภาพไปจนถึงระดับมืออาชีพที่ข้อมูลไฟล์ภาพคือ
เรื่องส�ำคัญที่สุด

Optical finder with a 100% field of view
to deliver a sharp, clear viewfinder image
at 0.95X magnification

เอกลักษณ์ส�ำคัญของกล้อง DSLR จาก PENTAX อย่าง
หนึ่งก็คือ ช่องมองภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง 100%
ผ่านปริซึมห้าเหลี่ยมที่ให้การมองเห็นสว่างชัดในช่องมอง
ภาพ ซึง่ K-3 ก็ยงั คงเอกลักษณ์นเี้ ช่นเดียวกัน และทีพ่ เิ ศษ
ก็คือระบบการเคลือบผิวแบบใหม่ที่สามารถผ่านแสงได้ดี
กว่าในรุ่น K-5II ถึง 15เปอร์เซนต์  

Wireless LAN remote control operation
อุปกรณ์เสริม O-FC1 FLUCARD FOR PENTAX 16GB จะสามารถท�ำให้ K-3 ท�ำงานด้วย
คุณสมบัติ Wireless Lan ได้โดยควบคุมกล้อง
จากสมาร์ทโฟนหรือ Tablet (เฉพาะ iOS และ
Android) เช่น การสั่งถ่ายภาพ, ปรับเปลี่ยนค่า
การเปิดรับแสง ฯลฯ โดยเห็นภาพจากระบบ
Live view ผ่านหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านัน้ จาก
นั้นจึงสั่งโอนถ่ายไฟล์ภาพหรือเรียกดูภาพใน
การ์ดหน่วยความจ�ำจากบนอุปกรณ์ได้ทันที
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Dustproof, weather-resistant construction

AW/WR-series lenses

to assure solid performance under demanding outdoor conditions

to complete the weather-resistant, dustproof digital imaging system

อีกหนึ่งเอกลักษณ์อันส�ำคัญ นั่นก็คือ “ความแกร่ง” K-3 ถูกออกแบบ
มาให้มีคุณสมบัติในการรับมือกับสภาวะสุ่มเสี่ยงต่างๆ มีระบบซีลยาง
รอบตัวกล้องมากถึง 92 จุดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและความชื้น รวมไป
ถึงของเหลว (ไม่กันแรงดันน�้ำ) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม D-BG5 Battery
grip ก็ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติแห่งความแกร่งนี้ด้วยเช่นกัน
ตัวกล้องผลิตจากวัสดุ Magnesium alloy ทีเ่ บาแต่แข็งแรงทนทาน
พร้อมรับมือกับหลากสภาวะไปจนถึงอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส

คื อ ชุ ด เลนส์ ที่ ถู ก สร้ า งมารองรั บ ความ
แข็งแกร่งด้วยการออกแบบให้มีระบบซีล
รอบตัวเพื่อป้องกันฝุ่นละออง, ความชื้น
และของเหลว
SmC PENTAX-DA18-135mm
F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR

Dust alert system

DR II (Dust Removal II) mechanism

for early detection and efficient removal
of dust particles

to clean the CMOS sensor with supersonic vibration

ระบบตรวจเช็คฝุ่นละอองบนเซนเซอร์รับภาพ โดยการ
แสดงผลออกมาทีห่ น้าจอ LCD หากมีการตรวจพบ ซึง่ จะ
ช่วยให้คุณสามารถขจัดมันออกได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ไม่
ว่าจะใช้ระบบก�ำจัดฝุ่น DR II ของกล้อง หรือใช้อุปกรณ์
เสริ ม เพื่ อ ท� ำ ความ
สะอาดเซนเซอร์  OICK1 หรือแม้กระทัง่
การใช้เครื่องพ่นลม
เป่าฝุ่นออก

ขจัดฝุ่นละอองบนเซนเซอร์
รับภาพด้วยการใช้คลื่นเสียง
ความถี่ สู ง (Supersonic)
สร้ างแรงสั่ น สะเทื อ นไปบน
พื้ น ผิ ว ของชิ้ น กระจกหน้ า
เซนเซอร์รับภาพ
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smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR • F/4.5 • 1/200 SEC. • ISO 200

23

smc PENTAX-DA* 16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM • F/11 • 0.8 SEC. • ISO 100

24

HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited • F/3.5 • 1/800 SEC. • ISO 100
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แน่นอนว่าทีก่ ล่าวมานัน้ ยังไม่ใช่คณ
ุ สมบัตทิ งั้ หมดของกล้อง
แกร่งรุน่ ใหม่ลา่ สุดตัวนี้ ยังคงมีคณ
ุ สมบัตอิ กี หลากหลายประการ
ทีย่ งั ท้าทายและพร้อมให้คณ
ุ ได้พสิ จู น์อกี มากมายถึงความเป็นสุด
ยอดของกล้องทีพ่ ร้อมลุยไปบันทึกภาพพร้อมกับคุณในทุกสภาวะ
ตั้งแต่บนถนนหนทางของชีวิตเมืองไปจนถึงป่าเขาล�ำเนาไพรซึ่ง
ยากทีอ่ ปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์จะไปถึงโดยทีย่ งั คงท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่าง
ไม่มีข้อบกพร่อง แต่เชื่อเถอะว่า “K-3” จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวัง ไม่
ว่าคุณจะหวังเอาไว้หรือไม่ก็ตาม...
...พร้อมต่อการพิสจู น์แล้ววันนี้ ในทุกคุณสมบัตทิ ไี่ ด้ผา่ น
ตาคุณมาทุกข้อ รวมไปถึงอีกมากมายที่ต้องลองสัมผัสด้วยตัว
ของคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้!
• Specifications

24MP CMOS Sensor • Full HD VDO 1920x1080 60i/50i/30p/25p/24p • Sensor
shift Shake Reduction (SR) • 100% FOV Pentaprism Viewfinder • Shutter 30 sec.
- 1/8000 sec. • ISO 100-51200 • 8.3 fps Continuous shooting

On-line
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“ The Pentax Q7 is
extremely small and
comes in a range
of colours. Ideal for
gadget fans! “

“ The Pentax Q7 is a super
compact interchangeable
lens digital camera “

“ Yet whilst it looks
great and is a lot
of fun, predictably
there are still better
compromises between image quality
and smaller form
factor to be found
elsewhere “

“ The lack of size
and weight also
encouraged us to
interpret the Q7 as
a bit of pure fun,
and we found our
photography getting
more experimental
as a result “

“ If pocketable size
and lens interchangeability are
a must, then the
Q7 will serve your
needs well “

“ If you’ve shot with
and enjoyed previous
Q cameras you’ll find
that the Q7 is a notably
better camera “
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สถานที่บันเทิงเริงรื่นอันเต็มไปด้วยเรื่องราวทางความสนุกอัน
หลากหลายนัน้ ในอีกแง่มุมหนึ่งของการถ่ายภาพก็เป็นสถานที่
ซึ่ งเต็มไปด้วยสถานการณ์อันแตกต่างเพื่อวัดความสามารถ
ของอุ ปกรณ์ถ่ายภาพได้เช่ นกัน และเนื่องด้วยสถานการณ์
หลายรูปแบบนีเ้ องที่เราเลือกมาใช้ เพื่อทดสอบ “กล้องอึด” รุ ่น
ล่าสุดอย่าง “PENTAX K-3” ที่เพิง่ เปิ ดตัวมาได้ไม่นาน
หลายคนอาจจะไม่ได้มองในมุ มเดียวกันนีเ้ นือ่ งด้วย “สวน
สนุก” เหมือนกับจะเป็นสถานที่เพือ่ การเที่ยวเตร่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ แต่ความคิดของคุณจะเปลีย่ นไปเมือ่ ผ่านเรือ่ งราวในคอลัมน์
นี้ ซึ่งจะชีใ้ ห้เห็นว่าความได้เปรียบของกล้องถ่ายภาพที่สามารถ
รับมือสถานการณ์ในหลายรูปแบบนัน้ จะช่ วยเพิ่มโอกาสในการ
ถ่ายภาพให้กับคุณได้อย่างไร
...ไปดูกันเลยว่า “K-3” มีภาพอะไรกลับมาให้ดูจากรัว้
รื่นเริงอันได้ชื่อว่า “สวนสนุก” แห่งนีบ้ ้าง?

TRIPS & TRICKS
SEE

THE

WORLD

BY

SHOOTING

AROUND
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/10 • 1/500 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/10 • 1/500 sec. • ISO 100 • Auto WB • Cross Digital Filter
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/9 • 1/800 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/20 • 1/100 sec. • ISO 100 • Auto WB
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เริม่ ต้นเบาๆ กับบรรยากาศยาม

ต่างๆ ท�ำงานได้ไม่ติดขัด ซึ่งกล้องก็ส่ง
เช้าด้วยการวอร์มกล้องทดลองเก็บสีสันใน สัญญาณในการพร้อมรับมือออกมาอย่าง
สภาพทั่วไปเพื่อดูสมรรถนะในการเก็บราย เต็มที่เช่นกัน
ละเอียดส่วนมืดส่วนสว่าง ช่วงเช้าของสวน
เพียงไม่นานหลังจากนั้น กลุ่ม
สนุกนั้นยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมาย สิ่ง
ก่อสร้างและเครื่องเล่นต่างๆ ยังคงนิ่งสนิท ลูกค้าผู้มากด้วยพลังแห่งวัยเด็กอย่าง
อยู ่ ท ่ า มกลางแสงแดดเหมื อ นกั บ ก� ำ ลั ง กลุ ่ มนั ก เรี ยนที่ เ ดิ น ทางมาทั ศ นศึ ก ษา
วอร์มอัพร่างกายเตรียมรับมือผูท้ า้ ทายความ เป็นหมู่คณะก็เริ่มที่จะสร้างสีสันด้วย
ตื่นเต้นมากหน้าหลายตาและหลายชนชาติ เสียงกรีด๊ กร๊าดจากอารมณ์แห่งความตืน่
ที่จะแวะเวียนมาเก็บเกี่ยวความตื่นเต้นกัน เต้นสนุกสนานรอบทิศทาง
ไม่เว้นแต่ละวัน
...และแล้วความสนุกก็เริ่มเปิด
ร้านรวงต่างๆ อาจจะยังไม่พร้อมเต็ม ม่านขึ้นด้วยตัวของมันเอง...
ร้อยเปอร์เซนต์ทจี่ ะเปิดให้บริการ แต่บรรดา
พนักงานต่างก็เข้าประจ�ำที่กัน
เรียบร้อย ตรวจเช็คระบบต่างๆ
รวมถึงอุปกรณ์เสริมทัง้ หมดของ
กล้อง K-3 ที่เราเตรียมกันมานี้
ทดลองถ่ายภาพจนแน่ใจว่าระบบ
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เครือ่ งเล่นชิน้ แรกทีส่ ามารถเรียกเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดเสียว
ก็คือ “ไวกิ้ง” จากอากัปกิริยาที่โยนขึ้นลงนั้นอาจจะท�ำให้เป็นที่
ประมาทของนักผจญภัยทัง้ หลายว่าคงจะเพียงแค่นงั่ รับสายลมเพลินๆ
บนทีส่ งู แต่หารูไ้ ม่วา่ นีค่ อื เครือ่ งเล่นทีด่ ธู รรมดาทีส่ ดุ แต่สามารถสร้าง
ความหวาดเสียวได้ติดอันดับต้นๆ มากที่สุดเช่นเดียวกัน
การแกว่งโยนตัวของเรือไวกิ้งนั้นอาจจะถ่ายภาพด้วยมุมกว้าง
แล้วดูไม่ค่อยน่าตื่นตามากเท่าที่ควร  มุมที่ดูน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการ
อยู่ใต้ท้องเรือแล้วถ่ายภาพในช่วงที่เรือโยนตัวผ่านกล้องไปจนอยู่ใน
ระดับสูงมากพอที่จะสร้างความตื่นตาให้กับคนดูภาพได้ ซึ่งจะว่าไป
แล้วก็คงจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมนี้มากสักเท่าไหร่นัก
ระยะเทเลโฟโต้เพื่อเก็บภาพสีหน้าทางอารมณ์ของผู้เล่นก็เป็น
อีกมุมภาพที่น่าสนใจ สีหน้าอันเป็นธรรมชาติ (ซึ่งหวาดกลัวปนสนุก
สุดขีด) คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผทู้ ไี่ ด้
ดูภาพต้องอมยิม้ กันทุกครัง้
ดั ง นั้ น ไม่ ค วรลื ม หยิ บ เอา
เลนส์ระยะนี้ติดตัวมาด้วย
PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.55.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/9 • 1/500 sec. •
ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @135mm • F/7.1 • 1/500 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC Pentax-DA 50-200mm F4-5.6 ED WR
• @200mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 100 • Auto WB
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ความเร็วและความสูงคือคอนเซปต์หลักของเครื่องเล่นส่วน
ใหญ่ในสวนสนุก ในขณะเดียวกันความเร็วชัตเตอร์ระดับสูง
และระยะเทเลโฟโต้กเ็ ป็นหัวใจหลักทีจ่ ะช่วยในการเก็บภาพ
สภาวะเช่นนี้
อีกสิ่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ
ระบบโฟกัสอัตโนมัติที่จะช่วยให้จับโฟกัสได้แม่นย�ำด้วยความ
รวดเร็ว อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยจับภาพที่ถ่ายทอดจาก
อารมณ์ข องสีหน้าในระยะไกลได้ เช่ นเดี ยวกับที่ “ความ
ปลอดภัย” ของเครื่องเล่นก็มีความส�ำคัญในอันดับต้นๆ ของ
พนักงานผู้ดูแล ซึ่งจะต้องตรวจเช็คกันทุกรอบก่อนที่จะให้
บริการเลยทีเดียว

PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @135mm • F/11 • 1/500 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @135mm • F/8 • 1/500 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/9 • 1/800 sec. • ISO 100 • Auto WB
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อันดับถัดมาคือเครือ่ งเล่นทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดัง แต่กต็ อ้ งแลกความ
สนุกด้วยความเปียกปอนเพราะคือเรือทีไ่ หลลงมาจากทีส่ งู ด้วย
ความเร็ว ซึ่งผลที่ได้ก็คือการกระเซ็นตัวของน�้ำในปริมาณ
มากมายมหาศาลตามแรงตกกระแทกของล�ำเรือ
เป็นการยากหากจะบันทึกภาพลักษณะนี้โดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพทั่วไปหรือเป็นไปไม่ได้ด้วยซ�้ำที่กล้องจะยังคงมีสภาพ
ดีอยู่ เพราะในจุดบันทึกภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ละอองน�้ำที่เข้า
มาสัมผัส แต่มันคือน�้ำปริมาณมหาศาลและมากพอที่จะท�ำให้
เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั้นเปียกโชกเหมือนเอาน�้ำหลายๆ ถังสาด
เข้าใส่ แน่นอนว่ากล้องก็ยอ่ มจะเปียกน�ำ้ ด้วยระดับทีไ่ ม่ธรรมดา
...แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็น K-3 พร้อมเลนส์ WR ซึง่ มีระบบ
ซีลป้องกันน�้ำกระเด็นใส่รอบตัว เรื่องนี้จึงไม่ใช่ปัญหา...
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/20 • 1/100 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/22 • 1/80 sec. • ISO 100 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @50mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 100 • Auto WB
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โดนกระหน�ำ่ ซัดด้วยคลืน่ น�ำ้ ไปแล้วก็ยงั ไม่พอ เพราะใกล้
กันนั้นคือ “เมืองหิมะ” ที่มีการจ�ำลองเกร็ดน�้ำแข็งเป็น
เหมือนหิมะภายใต้อณ
ุ หภูมริ าว -4 องศาเซลเซียส ทีไ่ ม่
ค่อยมีปญ
ั หาเรือ่ งคนเล่นแช่อยูน่ าน เพราะมันหนาวมาก
เสียจนอยู่นานไม่ได้!
โดนน�ำ้ โดนแดดแล้วตามด้วยเข้าสูอ่ ณ
ุ หภูมเิ ย็นจัด
ทันที K-3 มีสเปคทีส่ ามารถใช้งานได้ภายใต้อณ
ุ หภูมถิ งึ
-10 องศาเซลเซียส ดังนั้นตรงนี้จึงไม่ใช่ปัญหาในการใช้
งาน อาจจะง่ายเสียด้วยซ�้ำไปส�ำหรับ K-3 เราก็เลยจับ
หมกหิมะเพื่อทดสอบความอึดเสียเลย!
...ถ้ารับสภาพไม่ไหวก็คงจะไม่ได้ถา่ ยภาพกันต่อ
แล้วล่ะ...
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PENTAX K-3
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
• @18mm • F/5.6 • 1/100 sec. • ISO 1600 • Auto WB
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ออกจากห้องเย็นแล้วก็มาต่อกันในห้องมืดๆ อย่าง “บ้าน
ผีสงิ ” (ทีห่ ลายคนไม่ยอมแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้) เพราะ
เราต้องการทดสอบว่าหลังจากโดนสภาพทรหดมาแล้ว
ระบบของกล้องยังท�ำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่?
...ดูที่เรื่องของค่าความไวแสงสูงๆ ของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางสัญญาณไฟฟ้าก่อนเลย
PENTAX K-3
SMC Pentax-DA 50mm F1.8
F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 3200 • Auto WB
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PENTAX K-3
SMC Pentax-DA 50mm F1.8
F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 6400 • Auto WB

47

ตามด้วยการทดสอบระบบกลไกส�ำคัญอย่าง
“ชุดชัตเตอร์” ด้วยการแสดงฉากแอ๊คชัน่ สุดตืน่
เต้นจาก “Hollywood Action” ที่ต้องอาศัย
ภาวะกดดันจากการรัวชัตเตอร์ดว้ ยความเร็วสูง
เพื่อจับจังหวะ อย่าลืมว่านี่คือการถ่ายภาพที่
เกิดขึ้นหลังจากสภาวะทรหดอดทนที่ผจญทั้ง
ความร้อน เย็น น�้ำ น�้ำแข็งมาแล้วทั้งวัน...

ส�ำหรับการจับทุกวินาทีของเหตุการณ์ที่ ซึง่ นัน่
หมายความว่ากล้องตัวนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้
เราได้ภาพดีๆ ในนาทีฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น
หลังการแสดงอันน่าตื่นเต้นตลอด 20
นาทีผ่านพ้นไป K-3 ยังคงท�ำหน้าที่ได้ตาม
ปกติโดยไม่มอี าการอิดโรยให้เห็น ทุกชอตยัง
คงเข้าเป้าชนิดหวังผลได้เหมือนเดิม...

K-3 มีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนือ่ ง
ที่ 8.3 ภาพต่อวินาที ซึ่งส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง

• หนึ่งวินาทีรัวชัตเตอร์ได้ 8.3 ภาพ ด้วยความละเอียดถึง 24MP
เปิดโอกาสให้คุณได้เลือกใช้ภาพจังหวะดีๆ ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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PENTAX K-3
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) Macro
F/3.5 • 1/100 sec. • ISO 200 • Auto WB
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PENTAX K-3
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) Macro
F/3.5 • 1/100 sec. • ISO 400 • Auto WB
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ปิดท้ายเรื่องราวทั้งหมดของสวนสนุกแห่งนี้
ด้วยภาพเจ้าหญิงจากขบวนพาเหรดยามเย็น
“Color of the world” ทีเ่ ต็มไปด้วยเหล่านัก
แสดงที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งแทบไม่น่า
เชื่อเลยว่าหลังจากที่ผ่านสภาวะสมบุกสมบัน
มาแล้วทั้งวัน K-3 ก็ยังคงให้สีสันที่อ่อนหวาน
ตามอารมณ์ภาพได้เข้ากับสถานการณ์ สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความสนุกสนานอ่อนโยนของ
ขบวนพาเหรดขวัญใจผู้ชมชุดนี้ได้เป็นอย่างดี

PENTAX K-3
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) Macro
@200mm • F/2.8 • 1/250 sec. • ISO 200 • Auto WB
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บทสรุปสุดท้ายของ K-3 กับหลากหลาย
สถานการณ์ ทั้ ง ผ่ อ นคลายและบี บ เค้ น
มากมายในการทดสอบวันนี้แสดงให้เห็น
ว่ากล้องถ่ายภาพที่พร้อมจะไปกับคุณใน
ทุกที่ทุกเวลา และกล้าที่จะบันทึกภาพใน
ทุกกาลอากาศนัน้ จะไม่เปิดโอกาสให้กบั ข้อ
จ�ำกัดในการปิดกั้นคุณจากการเก็บบันทึก
ภาพประทับใจ จะร้อน หนาว หรือแม้
กระทั่งลมและฝน กล้องตัวนี้ก็ยังยืนหยัด
ที่จะบันทึกภาพด้วยคุณภาพระดับสูงสุด

เท่าทีม่ นั เป็น และในบางครัง้ ก็อาจจะมากกว่า
ที่คุณจะคาดหวังเอาไว้เสียอีก
สเปคสุดยอดกับเลนส์สุดเยี่ยม ใน
ราคาที่ ไ ม่ ไ กลเกิ น กว่ า จะครอบครองเป็ น
เจ้าของ แทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้ว
จริงๆ ในวันนี้
กั บ รหั ส สุ ด แรง “K-3” จากค่ า ย
PENTAX กล้อง DSLR ระดับ 24MP ตัว
ล่าสุดในสายพันธ์แุ กร่งทรหด ทีพ่ ร้อมเสมอ
กับทุกสภาวะการณ์.

THANKS
ขอบคุณสถานที่ “DreamWorld” สวนสนุก
ยิ่งใหญ่ระดับโลกของเมืองไทย จุดทดสอบ
ส�ำคัญเมื่อความสนุกและตื่นเต้นมาอยู่รวม
กัน ที่นี่มีอะไรให้คุณได้ถ่ายภาพมากมาย
และเราเชื่อว่าคุณก็ต้องได้ภาพดีๆ ไม่น้อย
เช่นกัน!
• DreamWorld website •
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ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมายส�ำหรับเรื่องของภาพบุคคล
ภาพแรกของโลกว่าอันทีจ่ ริงแล้วควรจะเป็นภาพใดกันแน่ เพราะก็
มีหลายภาพที่อ้างอิงต�ำแหน่งนั้นว่าต่างก็เป็นภาพบุคคลภาพแรก
ของโลกกันทั้งสิ้น

Robert Cornelius

แต่ถ้าหากว่าเป็นภาพที่ได้รับการยอมรับด้วยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ทั้งจากการบันทึกและหลักฐานต่างก็ยกให้กับภาพของ
Robert Cornelius ว่าเป็นภาพถ่ายบุคคลภาพแรกของโลก หรืออย่าง
น้อยทีส่ ดุ ภาพนีก้ เ็ ป็นภาพถ่ายบุคคลในยุคแรกๆ ของโลก ซึง่ ก็มคี วาม
เก่าแก่อยู่พอสมควร และแน่นอนว่าบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ได้
ลาโลกไปแล้ว เพราะภาพถ่ายภาพนี้มีอายุถึง 174 ปี!
เราจะลองมาย้อนเวลากลับไปดู
ประวัติของภาพถ่าย, วิธีการถ่าย
ภาพ รวมทัง้ เจ้าของผูถ้ า่ ยภาพ ซึง่
ก็เป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่
ในภาพถ่ า ยนี้ ด ้ ว ยเช่ น
เดียวกัน...
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หลังจากที่ภาพถ่าย “Boulevard du Temple” โดย
“Louis Daguerre” ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ปรากฏเงาของมนุษย์
ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก (น�ำเสนอไปในฉบับที่ผ่านมา)ได้ถูก
บันทึกในปี คศ. 1838 ด้วยกระบวนการ “Daguerreotype”
ในฝรัง่ เศส วิธกี ารนีก้ ข็ า้ มน�ำ้ ข้ามทะเลไปจนถึงฝัง่ อเมริกา ซึง่
ก็เป็นที่เข้าใจกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่าการบันทึกภาพด้วย
การเปิดรับแสงนานในวิธีนี้คงไม่เหมาะที่จะน�ำมาบันทึกภาพ
บุคคลเพราะมันใช้เวลานานเกินไป

“Boulevard du Temple” by
Louis Daguerre (1838)

“Robert Cornelius” ซึ่งในขณะนั้นได้ศึกษาเรื่องของ
โลหะผสมและวิชาเคมีอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
กลับคิดเห็นในมุมที่ต่างออกไปว่ามันควรจะท�ำได้ ซึ่งในขณะ
นั้นเขาก็ก�ำลังสนใจศึกษาเทคนิคการบันทึกภาพด้วยวิธีนี้อยู่
กับ Joseph Saxton ซึ่งเป็นหนึ่งในนักบุกเบิกยุคแรกของ
อเมริกาทางด้านการถ่ายภาพและเป็นเจ้าของหนึง่ ในภาพถ่าย
ที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาก็คือภาพทิวทัศน์ของ Philadelphia
Central High School ซึง่ ใช้วธิ กี ารเดียวกันนีใ้ นการบันทึกภาพ
“Philadelphia Central High School” by
Joseph Saxton

ในฐานะที่ศึกษาวิชาเคมีและโลหะผสม อีกทั้งยังศึกษา
วิธีการบันทึกภาพที่มีความคิดเห็นว่ามันควรจะใช้เพื่อการ
บันทึกภาพบุคคลได้ เขาจึงพยายามปรับปรุงวิธีการตามแบบ
ของตัวเอง
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วันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี คศ. 1839 Robert Cornelius จึงท�ำการถ่ายภาพของตัวเองทีด่ า้ นหลังร้านตะเกียง
แก๊สของบิดา โดยการปรับตั้งกล้องรูเข็มเอาไว้ เปิดฝา
เลนส์แล้วรีบกระโจนไปยืนอยู่ด้านหน้ากล้องซึ่งใช้เวลา
ประมาณหนึง่ นาที (หรืออาจจะมากกว่านัน้ เล็กน้อย) จาก
นั้นจึงปิดฝาเลนส์กลับเข้าที่เดิม เมื่อน�ำแผ่นโลหะรับแสง
นั้นไปผ่านกระบวนการออกมาจึงกลายมาเป็นภาพที่เรา
เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ ซึ่งนั่นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
แนวความคิดของเขานั้นถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้จริง
หลังจากนั้นเขาจึงได้ร่วมกับนักเคมีอีกคนหนึ่งเพื่อ
พัฒนาวิธีการเดียวกันนี้ให้ใช้เวลาที่สั้นลงไปได้อีกโดย
การน�ำสาร “โบรมีน” มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการท�ำ
ปฏิกิริยาจนเป็นผลส�ำเร็จ
...คงจะพอทายถูกว่าหลังจากนัน้ Robert Cornelius
จะประกอบธุรกิจอะไร?

“Robert Cornelius”
(1939)

ถูกต้องแล้ว...เขาลงทุนเปิดสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล
ซึง่ ถือเป็นเจ้าแรกๆ ในตลาดถ่ายภาพของทางฝัง่ อเมริกา
เลยทีเดียว
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PHOTO ON BOARD
POWER BY FEATURE MEMBERS

Photographer : Oud
Gear : GXR A12
Place : N/A

Photographer : ananinii
Gear : GXR A12
Pentacon 50/f1.8
Place : N/A

Photographer : ThSaint
Gear : PENTAX K-01
Place : Chiang-mai
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CLICK!

for more
information

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับ
ประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, A007, F004,
B005, A009, A005 และ B001 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ ) , ส�ำหรับ
สินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
จ�ำกัด เท่านัน้

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.-

15,990.57
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