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• มุมโพลาไรซ์คืออะไร?
• PENTAX จัดหนัก!
• Piezo Drive มีดีตรงไหน?
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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป หลายสิ่งก็
เปลี่ยนตามไปด้วย มองในแง่ดี...บางสิ่งก็
ก�ำลังจะเปลีย่ นผ่านไปสูค่ วามสว่างสดใสใน
แบบฉบับที่มันควรจะเป็น...
หลายท่านคงทราบดีอยู่แล้ว ว่านับ
จากนี้ PENTAX หนึ่งในสุดยอดกล้องถ่าย
ภาพจะเข้ามาอยู่ในการดูแลและให้บริการ
ภายใต้การด�ำเนินงานของเรา ซึ่งนี่ก็คงจะ
กล่าวได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของผู้
ใช้กล้องจากค่ายนี้ในเมืองไทย เริ่มต้นกัน
ด้วยสเปคแบบจัดเต็มกับ K-30 และ K-5 II
และ IIs ที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครกล้าให้กัน
ขนาดนี้ แน่นอนว่าเส้นทางต่อจากนี้ไปคงจะ
ไม่ง่ายส�ำหรับเราสักเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่เป็น
สิ่งที่เกินเลยหากจะบอกว่าเราพร้อมส�ำหรับ
นักถ่ายภาพทุกท่านที่กล้าจะเปลี่ยนแปลง

เพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ทั้งท้าทายและน่าตื่น
เต้นกับการหลุดพ้นจากข้อจ�ำกัดเดิมๆ ที่
ท�ำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ในการเก็บภาพ
ประทับใจไปหลายต่อหลายครัง้ ...จริงไหม?
ช่วงปลายปีนี้หลายต่อหลายคนคง
เตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อม
เก็บภาพประทับใจในทั่วทุกทิศ แน่นอนว่า
กล้องถ่ายภาพก็ย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
ทุกเส้นทางทีจ่ ะมุง่ ไป จะในทิศทางใดก็ตาม
ขอให้ทุกท่านสนุกสนานและได้ภาพดีๆ ใน
โอกาสอันน่าประทับใจมาเก็บไว้ในอัลบั้ม
กันโดยทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาพจากที่ไหน
ก็ ข อให้ คุ ณ มี ค วามสุ ข ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ลั่ น
ชัตเตอร์ออกไปก็แล้วกัน...
สวัสดีปใี หม่กนั ล่วงหน้า แล้วพบกัน
ในปีถัดไป!
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EEP in PHOTO FAIR 2012

ผ่านพ้น

ไปอย่างเรียบร้อยสวยงาม กับ
งานใหญ่ประจ�ำปี “Photo Fair 2012” งานเดียวที่
คนรักการถ่ายภาพพลาดไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าคราว
นี้ EEP ของเราก็น�ำสินค้าใหม่ๆ เข้าร่วมแสดงใน
งานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆ ที่เข้ามา
อยู่ภายใต้การดูแลของ EEP สดๆ ร้อนๆ อย่าง
TAMRON และ PENTAX ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผูเ้ ข้าชมตัง้ แต่ตน้ จนจบงาน ชนิดทีว่ า่ เจ้าหน้าทีแ่ ทบ
ไม่มีเวลาว่างเว้นให้หายใจหายคอกันเลยทีเดียว
ตลอดช่วง 5 วันของงานนี้บรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก ทัง้ กิจกรรมและสินค้าหลากหลายมาร่วม
แสดงกันอย่างคับคั่ง ซึ่ง EEP ของเราก็ไม่น้อยหน้า
ใครเลยเชียวล่ะ...
w w w.eep.co.th
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• ตั้งแต่เล็กสุดไปจนใหญ่สุด งานนี้
PENTAX จัดเต็มมาให้ลองสัมผัสกัน
ถึงในงาน

• ทีมงาน TechXcite มาเยี่ยมที่บูธพร้อมมอบหนังสือสามเล่ม
w w w.eep.co.th

• คุณเล็ก บก.ของ “บ้านและสวน” มาเยี่ยมชมและทดลอง
K-01 และ GR D IV ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ GR D II อยู่

REPORT

พระเอกในงานนี้ของเราที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากก็คือ TAMRON ซึ่งจัดเลนส์รุ่นต่างๆ มา
ให้ได้ลองของจริงกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
SP70-200mm F/2.8 Di VC USD และ SP 90mm
F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD ที่เพิ่งคลอดกัน
ออกมาสดๆ ร้อนๆ ส่งตรงมาจากญีป่ นุ่ ให้แฟนๆ ชาว
ไทยได้จับจองลองของกันอย่างทันทีทันควันในงานนี้
ส่วน PENTAX ก็ได้รบั ความสนใจไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่ากัน เพราะนอกจากกล้อง Mirrorless ขนาด
เล็กที่สุดในโลกอย่าง Q และ Q10, Mirrorless สุด
แนวอย่าง K-01 และ Medium Format 645D ที่
มีผู้แวะเวียนกันมาลองไม่ขาดสายแล้ว พระเอกตัว
เด่นก็คือ K-5II และ K-30 โดยเฉพาะ K-30 นั้น
ถูกคุณ ปิยะฉัตร แกหลง บก. ของ PhotoNextoR
eMag ที่ทดสอบกล้องตัวนี้ในภาคสนามมาแล้ว จับ
ขึ้นไปราดน�้ำโชว์กันสดๆ บนเวทีกลาง พิสูจน์กัน
เห็นๆ เลยว่าไม่ใช่กนั ได้แค่ละอองน�ำ้ เท่านัน้ เลยเป็น
ที่ฮือฮากันยกใหญ่ ของเค้าแน่จริง...ไม่ได้โม้!

• ลองของจริงกับ K-30 ราดน�้ำกันเห็นๆ
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ส่วนทีข่ ายดิบขายดีจนแทบจะหยิบกันไม่ทนั ก็
คือกระเป๋ากล้อง Vanguard และ Delsey ด้วยดีไซน์
ที่โดดเด่นและฟังก์ชั่นที่โดนใจ ก็เลยมีผู้มาสอยไป
ครอบครองกันไม่น้อย แถมด้วยมีโปรโมชั่นราคา
พิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะอีกต่างหาก ส่วนใครที่
พลาดโอกาสไปก็ไม่ต้องเสียดาย เพราะยังมีทั้งที่
โชว์รมู และจุดขายของตัวแทนจ�ำหน่ายอีกทัว่ ประเทศ
ซึ่งงานนี้ในปีหน้าก็ต้องมีโปรโมชั่นโดนๆ แบบนี้จัด
เต็มมากันอีกแน่นอน
ขวัญใจสาวๆ อินเทรนด์ก็ต้องยกให้นี่เลย...
Casio Exilim ที่จัดกล้องเก๋ๆ ทั้ง JE10, TR150,
N1, N10 และกล้องเรือธงทรงพลังอย่าง ZR1000
มาให้เลือกซื้อหาไปจัดเข้ากับสไตล์ชีวิตประจ�ำวัน
ได้ยินมาว่างานนี้ก็มีผู้มาคว้าไปครอบครองกันอยู่
ไม่ใช่น้อย
พบกันใหม่ใน Photo Fair 2013 ครัง้ ต่อไป...
มาถึงงานแล้วรีบตรงมาที่บูธของ EEP ก่อนเป็น
อันดับแรก แล้วจะรู้ว่าของเค้าแรงจริง!
w w w.eep.co.th
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EPISODE 3 : Polarized Angle

เพื่อท้องฟ้าอันสวยงาม

สิ่งหนึ่ง

ที่นักถ่ายภาพทิวทัศน์มืออาชีพ
ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็คือเรื่องของ
“ช่วงเวลา” ในการบันทึกภาพสถานที่ต่างๆ เพราะ
ไม่เพียงแต่ทิศทางของแสงและเงาจากดวงอาทิตย์
เท่านั้นที่จะมีผลต่อภาพถ่าย “ฉากหลัง” ซึ่งโดย
มากแล้วจะหมายถึงท้องฟ้าก็มคี วามส�ำคัญไม่แพ้กนั
ท้องฟ้าซึ่งเป็นฉากหลังและช่วงเวลามีความ
ส�ำคัญมาก แน่นอนว่าเราย่อมต้องการให้ฉากหลังอัน
เป็นท้องฟ้าของเรานัน้ มีสฟี า้ สดใสสวยงามและอิม่ ตัว
ซึ่ ง การที่ จ ะท� ำ ให้ ไ ด้ อ ย่ า งนั้ น นอกจากเรื่ อ งของ
อุปกรณ์แล้ว ช่วงเวลาก็มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพราะจะมีเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่จะเอื้ออ�ำนวย
ให้มุมกล้องของเราสามารถบันทึกภาพท้องฟ้าที่มี
สีสันสวยงามเอาไว้ได้

35mm • f/10 • 1/1600 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th

สิ่งนี้เรียกว่า “มุมโพลาไรซ์” หรือ Polarize
Angle ซึ่งเป็นสิ่งที่มืออาชีพรู้จักดี แต่ก็ไม่ได้จ�ำกัด
อยูเ่ ฉพาะเซียนเท่านัน้ มือสมัครเล่นก็เรียนรูต้ รงนีไ้ ด้
และมันไม่ใช่เคล็ดลับที่ยากเย็นแต่อย่างใดเลย...
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เราได้ยนิ กันมานานว่า “อย่าถ่ายภาพย้อนแสง” เพราะ
มันจะท�ำให้ตัวแบบเกิดอาการ “หน้ามืด” หรือ Under Exposure หรือถ้าตัวแบบมีระดับแสงที่พอดี ด้านหลังที่เป็น
ท้องฟ้าก็จะสว่างขาวโพลนไป นัน่ เป็นเพราะความเปรียบต่าง
หรือปริมาณแสงทีต่ า่ งระดับกันเป็นอย่างมาก ระหว่างตัวแบบ
และฉากหลัง เพราะเมื่อย้อนแสง ฉากหลังก็ย่อมจะมีแหล่ง
ก�ำเนิดแสงที่มีปริมาณแสงเข้มข้นมาก (สว่างมาก)
มุมโพลาไรซ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน หากจะกล่าวโดยสรุป
ก็คือ “ไม่ใช่มุมที่ย้อนแสงพระอาทิตย์” แต่ต้องเป็นการถ่าย
ภาพตามแสงอาทิตย์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือพระอาทิตย์ต้องอยู่
ด้านหลังกล้องเสมอ
ท้องฟ้าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะมีสีที่เข้ม
กว่าท้องฟ้าด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็
คือมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มารบกวนน้อยกว่า ดังนั้นการ
หันหน้ากล้องไปยังทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จึงท�ำให้ได้
ภาพท้องฟ้าที่มีสีเข้มและสดใสมากกว่านั่นเอง
หลักการง่ายๆ ก็มีอยู่เพียงเท่านี้ เราเพียงแค่หันหลัง
(กล้อง) ให้กับพระอาทิตย์ หันหน้า (กล้อง) ไปยังทิศทาง
ตรงกันข้าม เท่านีก้ จ็ ะได้ทอ้ งฟ้าทีม่ สี สี นั สดใสกว่าทิศทางย้อน
แสงแน่นอน
w w w.eep.co.th

สังเกตจากเงาในภาพ จะเห็นได้
ว่าพระอาทิตย์อยูด่ า้ นหลังกล้อง
อย่างแน่นอน ซึ่งทิศทางหน้า
กล้องอันเป็นด้านตรงข้ามกับ
พระอาทิ ต ย์ นั้ น จะมี สี สั น ของ
ท้องฟ้าที่อิ่มตัวอย่างชัดเจน
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...นี่คือในวันที่ท้องฟ้าเปิด สภาพอากาศดี (แต่ถ้าเป็นวันที่
ท้องฟ้าปิด ทิศทางใดก็คงจะไม่มีผลส�ำหรับเทคนิคนี้)
สิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่ใช่เพียงแค่ทศิ ทางการหันหน้ากล้อง แต่คอื ช่วง
เวลา เพราะเราอาจจะหันหน้ากล้องไปยังมุมโพลาไรซ์ได้ แต่อาจ
จะไม่ใช่ทิศทางที่ตัวแบบของเราตั้งอยู่...จริงไหม?
ดังนั้นช่วงเวลาจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ เราจ�ำเป็นต้อง
เลือกช่วงเวลาทีจ่ ะบันทึกภาพให้เหมาะสมกับทิศทางของตัวแบบ
อันเป็นสถานที่ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น อนุสาวรียแ์ ห่งหนึง่ หันหน้าไปทางทิศตะวัน
ออก เมื่อเราจะถ่ายภาพด้านหน้า ทิศทางที่เหมาะสมส�ำหรับหน้า
กล้ อ งของเราย่ อ มจะต้ อ งเป็ น ทิ ศ ตะวั น ตก (เพื่ อ บั น ทึ ก ภาพ
อนุสาวรีย์หน้าตรง) เมื่อค�ำนึงถึงมุมโพลาไรซ์ ช่วงเวลาที่เหมาะ
สมทีส่ ดุ ก็คอื ช่วงเช้า เพราะพระอาทิตย์จะอยูด่ า้ นหลังกล้อง (กล้อง
หันหน้าทิศตะวันตก) เมื่อไม่เป็นมุมย้อนแสง ท้องฟ้าอันเป็นฉาก
หลังก็ย่อมจะมีสีสันสวยงามอิ่มตัว ตัวแบบอันเป็นอนุสาวรีย์ก็จะ
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในจังหวะที่เหมาะสมด้วย

ภาพนี้ถ่ายตอนช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่ฉากหลังเป็นมุมโพลาไรซ์ แต่ถ้าถ่ายภาพจาก
มุมเดียวกันนี้ในตอนเย็น ฉากหลังก็จะเป็นสีขาวโพลนไปเพราะเป็นมุมย้อนแสง
w w w.eep.co.th

แต่ถา้ เป็นช่วงบ่ายหรือเย็น พระอาทิตย์คล้อยมาอยูท่ ศิ ตะวัน
ตก อันเป็นทิศทางหน้ากล้อง ซึ่งก็จะกลายเป็นมุมย้อนแสง ตัว
แบบก็จะมืด ด้านหลังก็จะสว่างขาวโพลน...
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ภาพส�ำหรับใช้เป็นข้อสังเกตต่อกรณีนี้ในเรื่องทิศทางของ
แสงจากพระอาทิตย์ จะเห็นได้วา่ จากทิศทางทีพ่ ระอาทิตย์อยู่
นัน้ ท้องฟ้าจะมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์คอ่ นข้างมาก ในขณะ
ที่ทิศทางตรงกันข้ามนั้นท้องฟ้าจะเป็นสีเข้มเพราะมีแสง
อาทิตย์มารบกวนน้อยกว่า

w w w.eep.co.th
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ความรู้ในกรณีนี้จะช่วยเราส�ำหรับการตัดสินใจเลือกช่วง
เวลาในการเดิ น ทางเข้ า ไปเก็ บ ภาพในสถานที่ แ ต่ ล ะแห่ ง
เพราะหากเราต้องการถ่ายภาพอย่างจริงจังคงจะไม่สามารถ
เลือกช่วงเวลาทีส่ ะดวก แต่ตอ้ งเลือกช่วงเวลาทีแ่ สงเหมาะสม
เป็นส�ำคัญ อย่างเช่นในภาพนีห้ ากมาผิดเวลา ฉากหลังก็คงจะ
เป็นท้องฟ้าสีขาว ตัวแบบก็จะจะตกอยู่ในเงามืดเพราะอยู่ใน
ทิศทางย้อนแสง - (ภาพนี้บันทึกในช่วงเวลาเช้า)

w w w.eep.co.th
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นีค่ อื ความส�ำคัญของการเลือกช่วงเวลาส�ำหรับกรณีนี้ ดังนัน้ นักถ่าย
ภาพจึงต้องท�ำการหาข้อมูลเพือ่ วางแผนเกีย่ วกับเรือ่ งของช่วงเวลาทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับการเดินทางเข้าไปถ่ายภาพในสถานที่แต่ละแห่ง เพื่อศึกษาดูว่า
เวลาใดเหมาะสมกับสภาพแสงและมุมโพลาไรซ์มากทีส่ ดุ หาข้อมูลว่าตัวแบบ
ของเราหันหน้าไปทางทิศใดเพื่อที่จะได้เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม
มากที่สุดต่อกรณีนี้นั่นเอง
การใช้หลักการถ่ายภาพช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะแสงสวยเพียงอย่าง
เดียวนัน้ ยังไม่พอ ต้องระบุให้ได้ดว้ ยว่าควรจะเป็น “เช้า” หรือ “เย็น” เนือ่ งจาก
ทิศทางของแสงและมุมโพลาไรซ์จะมีผลส�ำคัญดังทีไ่ ด้กล่าวมา ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับนักถ่ายภาพที่จริงจังในการเก็บภาพสถานที่เป็นอย่างมาก ไม่อย่างนั้น
แล้วก็อาจจะไปเสียเที่ยว หรือไม่ก็ได้ภาพที่ไม่สวยอย่างที่หวังกลับมา
เรื่องของมุมโพลาไรซ์ไม่ใช่เรื่องยากในการฝึกฝน แต่กลับเป็นเรื่อง
ส�ำคัญทีค่ วรต้องใส่ใจเรียนรู้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ภาพทิวทัศน์ทสี่ วยงามสมบูรณ์แบบ
ทั้งตัวแบบและฉากหลังอันเป็นท้องฟ้า ซึ่งอยู่ในมุม “โพลาไรซ์” ของเรา
นั่นเอง.

w w w.eep.co.th
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STAY OBSESSED: GREAT JUST
GOT BETTER.

PENTAX K-5 II, K-5 IIs สมรรถนะระดับมืออาชีพ
สมบุกสมบันท้าทายทุกสภาวะ พร้อมประสิทธิภาพอัน
ล้ำ�หน้า เพื่อทุกโอกาสในการบันทึกภาพ
จะดีแค่ไหน? ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางในการ
บันทึกภาพ ตัดความกังวลที่ต้องคอยห่วงเรื่องจุดอ่อนของกล้องถ่าย
ภาพแบบเดิมๆ ที่ยอมพ่ายให้กับความชื้น ละอองน�้ำ ฝุ่นผง หรือแม้
กระทั่งอุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัดไปได้เลย เพราะนี่คือกล้อง DSLR
รุน่ ล่าสุดจาก PENTAX ทีจ่ ะไม่ยอมให้สงิ่ เหล่านัน้ มาเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้
คุณพลาดโอกาสในการบันทึกภาพเด็ดๆ ไปอย่างแน่นอน

w w w.eep.co.th
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Advanced CMOS

Shake Reduction

High-speed Shooting

เซนเซอร์ รั บ ภาพที่ ถู ก พั ฒ นาให้ มี
สั ญ ญาณรบกวนต�่ ำ แต่ เ ก็ บ ราย
ละเอียดดีเยี่ยม ไล่เฉดสีได้ต่อเนื่อง

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวของภาพ
SR (Shake Reduction) จะชดเชย
อาการสั่นไหวโดยการเคลื่อนไหวชุด
เซนเซอร์รับภาพ

บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องด้วยความเร็ว
สูงสุด 7 ภาพต่อวินาที ไม่พลาดทุก
การเคลื่อนไหวส�ำคัญ

AA-FILTERLESS DESIGN ACHIEVES
SUPERIOR RESOLUTION
Pentaprism Viewfinder

คอนเซปต์ที่ต่างออกไปของ K-5 IIs คือการปลดฟิลเตอร์
Anti-Aliasing (AA Filter) ซึ่งท�ำให้ภาพถ่ายนุ่มลงออก
จากหน้าเซนเซอร์รับภาพ เพื่อถ่ายทอดคุณภาพความคม
ชัดและรายละเอียดที่ได้จากแสงให้มากที่สุด

สุดยอดช่องมองภาพแบบ Pentaprism สว่าง ใส
เคลียร์ คลอบคลุมพื้นที่ภาพถ่าย 100% ให้การมอง
เห็นผ่านเลนส์ที่ดีกว่า

โครงสร้างตัวกล้องของ K-5II และ K-5 IIs ผลิต
โดยใช้วัสดุ Magnesium Alloy แข็งแกร่ง ทนทาน
น�้ำหนักเบา เหมาะส�ำหรับการใช้งานของมืออาชีพ
ที่ต้องการความมั่นใจในการบันทึกภาพส�ำหรับทุก
สภาวะแวดล้อม
w w w.eep.co.th

14

PRODUCT

FINDER

Digital Filter

จอภาพ LCD ขนาด 3 นิ้ ว
เทคโนโลยี Air Gapless ที่
ลดช่องว่างระหว่างพืน้ ผิวจอและ
แผ่ น ใสผิ ว หน้ า เพื่ อ ลดการ
สะท้อนแสงระหว่างกัน ช่วยให้
ใช้งานกลางแสงสว่างได้ดีเยี่ยม

*คุณสมบัตินี้เฉพาะการบันทึกภาพแบบ JPEG เท่านั้น

ปรับแต่งภาพถ่ายอัตโนมัติ 9 รูปแบบ
เพื่ออารมณ์ของภาพที่แตกต่างกัน ผู้
ใช้ ส ามารถปรั บ เพิ่ ม หรื อ ลดค่ า ตั้ ง
ต่างๆ จากปกติได้ตามต้องการ

เปลี่ยนการถ่ายภาพแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นงานศิลปะด้วย Digital
Filter ที่สามารถก�ำหนดได้ทั้งก่อนและหลังถ่ายภาพ กับรูปแบบที่
มีให้เลือกใช้งานมากที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน
รูปแบบของ Digital Filter :
ก�ำหนดก่อนถ่ายภาพ : Toy Camera, Retro, High Contrast,
Extract Color, Soft, Starburst, Fisheye, custom
ก�ำหนดหลังถ่ายภาพ : Toy Camera, Retro, High Contrast,
Skecth Filter, Water color, Pastel, Posterization, Miniture, Base
Parameter Adjust, Monochrome, Color,
Extract Color, Soft, Starburst, Fish-eye, Slim, HDR, Custom

Bright
ภาพคมชัด สีสันสดใส
(ค่าตั้งโดยปกติของกล้อง)

Full Weather Sealed
Natural
สี สั น เหมื อ นจริ ง ตามธรรมชาติ
เหมาะส�ำหรับภาพถ่ายทั่วไป

Portrait
เน้นโทนสีผิวในภาพถ่ายบุคคลให้
เป็นธรรมชาติ

Landscape
สีสนั อิม่ ตัว ความคมชัดสูง เหมาะ
ส�ำหรับกลุ่มสีเขียวของต้นไม้และ
สีนำ�้ เงินของท้องฟ้าในภาพทิวทัศน์

Vibrant
เน้นไล่เฉดสีจากสีครามมาถึงสี
แดงชาด โดยเพิม่ ลักษณะเด่นของ
เฉดสีอีกเล็กน้อย

ระบบซีลปกป้องทุกสภาวะอากาศ ป้องกันละอองน�้ำ,
หมอก, หิมะ, ทราย, ฝุ่น และอื่นๆ เพื่อรองรับทุก
สถานการณ์ในการบันทึกภาพ

RAW BUTTON
Muted
สีสันร่วมสมัยโดยคงลักษณะหลัก
ของสีที่ละเอียดอ่อน
w w w.eep.co.th

Bleach Bypass
ลดความอิม่ ตัวของสีสนั เน้นความ
เปรียบต่างในลักษณะของภาพล้าง
อัดระบบเก่า

Reversal Film
โทนสีสันสดใส และให้ค่าความ
เปรียบต่างทีค่ ล้ายคลึงกับภาพจาก
ระบบฟิล์ม

Monochrome
ภาพขาวด� ำ และโมโนโทน ที่ ใ ห้
ลั ก ษณะของการไล่ น�้ ำ หนั ก เป็ น
เยี่ยม

ปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกภาพนิ่งไป
เป็นไฟล์รปู แบบ RAW ได้อย่างรวดเร็ว
โดยการคลิกทีป่ มุ่ RAW เพียงครัง้ เดียว
เท่านั้น
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Specifications

Image sensor
16.3MP APS-C CMOS
Sensitivity		
ISO 100 - 12800 (80 - 51200 Extend)
Stabilization		
Sensor-shift
Lens mount		
Pentax KAF2
Focal length multiplier 1.5x
Shutter speed
30 - 1/8000 sec. with “B” mode
Continuous drive 7 fps
Display monitor
3” TFT LCD 921,000 px “AIR GAP FREE”
VDO Recording
Full HD 1080 (30 fps)
Viewfinder		
Pentaprism, 100% Coverage
Storage 		
SD/SDHC/SDXC
Weight (inc. battery) 180 g / 6.35 oz
Dimensions		
98 x 57 x 31 mm
w w w.eep.co.th

นีค่ อื กล้องถ่ายภาพสายพันธ์แุ กร่ง ทีจ่ ะมาเติมเต็มในทุกโอกาส
ของการบันทึกภาพประทับใจของคุณ ลดอุปสรรคเดิมๆ ในอดีตที่อาจ
ท�ำให้คุณพลาดโอกาสเก็บภาพดีๆ ไปอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่กล้าที่จะ
ก้าวข้ามการเปลีย่ นผ่านเพือ่ เข้าสูท่ กุ สภาวะแวดล้อมทีต่ วั คุณจะไปถึง...
เพียงเท่านั้นเอง
สัมผัส PENTAX K-5 II และ K-5 IIs ได้ที่ตัวแทนจ�ำหน่าย
ใกล้บ้าน ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของ PENTAX ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!
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PENTAX K-30 คือ DSLR รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับ
ระบบซีลป้องกันหยดน้ำ�และฝุ่นละอองรอบตัว ช่องมอง
ภาพแบบปริซึมห้าเหลี่ยม ให้การมองเห็นที่สว่าง ใส คม
ชัด ครอบคลุมพื้นที่รับภาพ 100% จะที่ไหน...เมื่อไหร่...
ก็ไม่ ใช่อุปสรรคในการบันทึกภาพประทับใจอีกต่อไป

ไม่เคยมี DSLR รุน่ เล็กทีไ่ หนทีใ่ ห้คณ
ุ ได้มาก
เท่านี้ กับสมรรถนะรอบตัวสุดแกร่ง พร้อมลุยทุก
สถานการณ์ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ที่หาไม่ได้ใน
กล้องระดับเดียวกัน
เพียงแค่ความสามารถในการรับมือกับสภาวะ
แวดล้อมอย่างน�ำ้ และฝุน่ ละอองอย่างเดียวก็เป็นสิง่ ที่
น่าทึ่งแล้ว แต่ยังไม่จบแค่นั้น ด้วยช่องมองภาพที่ใช้
Pentaprism ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารมองเห็น 100% นัน่
ท�ำให้ยิ่งละสายตาไม่ได้เป็นการใหญ่ว่ากล้องเล็ก
อย่างนีม้ ไี ด้อย่างไร? และก็อย่าตกใจถ้าเราจะบอกว่า
ความน่าทึ่งของ K-30 ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้...
w w w.eep.co.th
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Sensor-Shift
Shake and Dust
Reduction

ระบบช่วยลดอาการภาพสั่น
ไหวและขจัดฝุ่นละออง โดย
การเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพ
เพิ่ ม ความมั่ น ใจแม้ จ ะถ่ า ย
ภาพด้ ว ยมื อ เปล่ า ในสภาพ
แสงน้อย
Weather Sealing

ระบบซีลป้องกันละอองน�้ำและฝุน่ รอบตัวกล้อง
ถึง 81 จุด เพื่อความมั่นใจในการบันทึกภาพ
ส�ำหรับทุกสภาวะอากาศ นอกจากนี้ K-30 ยังผ่าน
การทดสอบการใช้งานภายใต้
อุณหภูมิถึง -10 องศา
เซลเซี ย ส ซึ่ ง
ยื น ยั น ได้ เ ป็ น
อย่างดีว่า K-30
คือกล้อง Outdoor อย่าง
แท้จริง

RAW Button

K-30 สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ชนิด AA ได้
สอดคล้องกับรูปแบบตามคุณลักษณะความแข็งแกร่งของกล้อง

Pentaprism Viewfinder

ปริ ซึ ม ห้ า เหลี่ ย มส� ำ หรั บ ช่ อ งมองภาพที่ ส ว่ า งใส
เคลียร์ “ครอบคุมพื้นที่ 100%” ของภาพ พร้อม
Focusing Screen ชนิดถอดเปลี่ยนได้

w w w.eep.co.th

ปุ่มข้างส�ำหรับเปลี่ยนเป็นภารบันทึก
ภาพแบบ RAW ที่สะดวกรวดเร็ว

สปีดชัตเตอร์สูงสุด 1/6000 วินาที เพื่อการ
จับภาพวัตถุเคลือ่ นทีไ่ ด้รวดเร็วยิง่ กว่า ถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง (Continuous Shot) ได้เร็วถึง 6 ภาพ
ต่อวินาที
วงล้ อ ปรั บ ตั้ ง ค่ า ทั้ ง ด้ า น
หน้าและด้านหลัง ปรับตั้ง
ค่าต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
อยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ มั พันธ์กบั
การใช้งาน ช่วยให้คล่องตัว
ในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น

More Art Filter

สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้เป็นงานศิลปะล�ำ้ จินตนาการ จากภาพถ่าย
สีสนั สดใสหรือโทนสียคุ ฟิลม์ ไปจนถึงภาพโมโนโทนหรือภาพขาวด�ำ ด้วยฟังก์ชนั่ Art Filter ทีม่ ใี ห้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบมาก
ที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน คุณสมบัตินี้สามารถเลือกใช้งานได้
ทั้งก่อนถ่ายภาพหรือหลังถ่ายภาพ ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของงาน
ศิลปะที่ไม่ซ�้ำแบบใครได้อย่างง่ายดาย
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จากความสามารถเฉพาะตัวดังที่กล่าวมา คงพอจะบอกได้ว่า
กล้องตัวนี้มีดีแบบที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งหลายๆ อย่างก็หาไม่ได้ใน
กล้องระดับเดียวกัน ครั้งนี้คือการจัดหนักจัดเต็มจาก PENTAX ชนิด
ไม่เกรงใจใคร!
K-30 รหัสแกร่งที่พร้อมจะลุยไปกับคุณในทุกที่ทุกเวลา ด้วย
ความสามารถอั น เหนื อ ชั้ น และสมรรถนะอั น เป็ น เยี่ ย ม บอกลา
สถานการณ์บางอย่างที่เคยบีบบังคับให้คุณต้องเก็บกล้องลง
กระเป๋าแล้วปิดให้แน่นหนาไปได้เลย เพราะนี่คือ
พันธุ์แกร่งตัวจริงที่ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสใน
การบันทึกภาพของคุณต้องมีอุปสรรคขวาง
กั้นอีกต่อไป...
Specifications

Image sensor		
16.3MP APS-C CMOS
Sensitivity		
ISO 100 - 25600
Stabilization		
Sensor-shift
Lens mount		
Pentax KAF2
Focal length multiplier 1.5x
Shutter speed		
30 - 1/6000 sec. with “B” mode
Continuous drive
6 fps
Display monitor		
3” TFT LCD 921,000 px
VDO Recording
Full HD 1080 (30 fps)
Viewfinder		
Pentaprism, 100% Coverage
Storage
		
SD/SDHC/SDXC
Weight (inc. battery) 180 g / 6.35 oz
Dimensions		
98 x 57 x 31 mm
w w w.eep.co.th
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IT’S MORE THAN A
PHOTOGRAPHER’S TOOL
กล้องถ่ายภาพจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมืออีกต่อไป เพราะ K-01
คือนวัตกรรมไฮเทคที่มาพร้อมกับดีไซน์ จากมุมมองและไอเดียของ
Marc Newson นักออกแบบร่วมสมัยผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ถ้าเทรนด์และสไตล์คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นคุณ
กล้องถ่ายภาพก็สะท้อนความเป็นคุณได้เช่นกัน กับการ
ออกแบบกล้อง Mirrorless ทีแ่ ปลกแหวกแนวไม่ซำ�้ แบบใคร
ความน่าสนใจจากผูค้ นรอบข้างคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทุกครัง้ เมือ่
คุณยกกล้องตัวนี้ขึ้นบันทึกภาพ
ก็เพราะมันไม่เหมือนใคร เช่นเดียวกับที่สไตล์ของคุณ
ก็คือสิ่งที่เป็นความเฉพาะตัวเช่นกัน...
w w w.eep.co.th
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Lens Compatibility

K-01 เป็นกล้องระบบ Mirrorless ที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานร่วมกับเลนส์ PENTAX K-Mount
ได้ทุกรุ่น

Marc Newson Design

งานออกแบบโดย Marc Newson นักออกแบบร่วม
สมัยผู้มีชื่อเสียง แนวคิดภายใต้คอนเซปต์ “timeless,
trusty and touchable”
16 Megapixel CMOS

FINDER

Shake Reduction System

ระบบลดอาการภาพสั่นไหว SR (Shake
Reduction) ของ PENTAX อันมีชื่อเสียง
สามารถตอบสนองการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง หรื อ ภาพ
เคลื่อนไหว

เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS ขนาด APS-C ความ
ละเอียด 16MP ให้คุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูง
สีสันคมชัด มีสัญญาณรบกวน (Noise) ในระดับต�่ำ
w w w.eep.co.th

21

PRODUCT

FINDER

นี่คือกล้องถ่ายภาพ Mirrorless ที่เทรนด์ดี้ที่สุด จากรูป
ร่างลักษณะภายนอกก็พอจะบอกได้แล้วว่าทุกภาพทีถ่ า่ ยคงจะ
ต้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสีสนั แห่งการใช้ชวี ติ อย่าง
แน่นอน ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นที่โดดเด่นสะดุดตา
ภายในก็ยงั เต็มเปีย่ มไปด้วยเทคโนโลยีทมี่ ชี อื่ ชัน้ ของ PENTAX
เป็นประกัน...
...ไม่ว่าคุณจะอินเทรนด์หรือไม่ แต่เมื่อใดที่ได้ยก
กล้องตัวนี้ขึ้นบันทึกภาพ ความสนุกสนานก็มาเยือนถึงหน้า
กล้องกันเลยทีเดียว!

Specifications

Image sensor		
16.3MP CMOS
Sensitivity		
ISO 100 - 25600
Stabilization		
Sensor-shift
Lens mount		
Pentax K-Mount
Focal length multiplier 1.5x
Shutter speed
30 - 1/4000 sec. with “B” mode
Display monitor
3” TFT LCD 920,000 px
VDO Recording
Full HD 1080 (30 fps)
Connectivity
USB 2.0, HDMI
Storage 		
SD/SDHC/SDXC
Weight (inc. battery) 561 g / 19.79 oz
Dimensions		
122 x 79 x 58 mm

w w w.eep.co.th
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PENTAX Q กล้องถ่ายภาพชนิดเปลี่ยนเลนส์ ได้ที่เล็กและเบาที่สุด
SMALLEST, LIGHTEST
ในโลก ด้วยเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS ความละเอียด 12.4MP
INTERCHANGEABLE LENS พร้อมคุณสมบัติ “Art Filter” ที่มี ให้เลือกสร้างสรรค์ภาพถ่าย
CAMERA IN THE WORLD หลากหลายรูปแบบมากที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน
Capture it All

Large, wide view LCD Monitor

จอภาพ LCD 3” ขนาดใหญ่ด้านหลัง ให้
ภาพและสีสันคมชัด ดูภาพได้ชัดเจนรอบ
ด้าน มุมมองภาพสูงสุด 170 องศา
Specifications

Image sensor
Sensitivity		
Stabilization		
Lens mount		
Focal length multiplier
Shutter speed
Display monitor
VDO Recording
Connectivity		
Storage 		
Weight (inc. battery)
Dimensions		
w w w.eep.co.th

12.4MP CMOS
ISO 125 - 6400
Sensor-shift
Pentax Q
5.53x
30 - 1/8000 sec. with “B”
3” TFT LCD 460,000 px
Full HD 1080 (30 fps)
USB 2.0, HDMI
SD/SDHC/SDXC
180 g / 6.35 oz
98 x 57 x 31 mm

อุปกรณ์เสริมหลากหลาย ไม่วา่
จะเป็นช่องมองภาพ, เลนส์ช่วง
และระยะต่างๆ หรือฟิลเตอร์
ซึ่งจะช่วยให้ถ่ายภาพได้อย่าง
สร้างสรรค์และสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น
Magnesium Alloy Body

โครงสร้ า งผลิ ต จาก Magnesium alloy
คุณภาพสูง น�้ำหนักเบา ให้ความแข็งแรง
ทนทานเป็นเยี่ยม

More Art Filter

สร้ า งสรรค์ ภ าพถ่ า ยให้ เ ป็ น งานศิ ล ปะล�้ ำ
จินตนาการ จากภาพถ่ายสีสันสดใสหรือโทนสี
ยุคฟิลม์ ไปจนถึงภาพโมโนโทนหรือภาพขาว-ด�ำ
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ Art Filter ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้
มากมายหลากหลายรูปแบบทีส่ ุดในกล้องระดับ
เดียวกัน คุณสมบัตินี้สามารถก�ำหนดใช้งานได้
ทั้งก่อนถ่ายภาพหรือหลังถ่ายภาพ ช่วยให้คุณ
เป็นเจ้าของงานศิลปะและภาพถ่ายที่ไม่ซ�้ำแบบ
ใครได้อย่างง่ายดาย

Sensor-Shift Shake Reduction

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวและขจัดฝุ่นละออง
ด้วยการเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพ เพิ่ม
ความมั่นใจในการบันทึกภาพแม้ในสภาวะ
แสงน้อย
Full HD Video

บั น ทึ ก วี ดี โ อระดั บ
1080p ที่ ค วามเร็ ว
30 ภาพต่อวินาที
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HIGHLY COMPACT, STYLISH
ADDITION TO THE Q-MOUNT
SYSTEM

จุดบรรจบที่ลงตัวระหว่างความกระทัดรัดและประสิทธิภาพ
กับ Q10 กล้องเปลี่ยนเลนส์ ได้ที่เล็กและเบาที่สุดในโลกแต่
เปี่ยมด้วยสมรรถนะขั้นสูง

Q Mount Adapter

อุปกรณ์เสริมส�ำหรับการน�ำเลนส์ใน
ตระกูล K-Mount ของ Pentax มาใช้
ร่วมกับ Q Mount
Specifications

Image sensor			
Sensitivity			
Stabilization			
Lens mount 		
Focal length multiplier		
Shutter speed		
Display monitor		
VDO Recording		
Connectivity			
Storage 			
Weight (inc. battery)
Dimensions			
w w w.eep.co.th

Customized Quick Dial

12.4MP CMOS
ISO 100 - 6400
Sensor-shift
Pentax Q
5.53x
30 - 1/8000 sec. with “B”
3” TFT LCD 460,000 px
Full HD 1080 (30 fps)
USB 2.0, HDMI
SD/SDHC/SDXC
200 g / 7.05 oz
102 x 58 x 34 mm

ใช้งานสะดวกรวดเร็วด้วยการก�ำหนดคุณสมบัติ
ต่างๆ เช่น Creative mode, Smart Effect หรือ
ค่าปรับตั้งอื่นๆ ได้ถึง 4 รูปแบบไว้ในปุ่มหมุน
ด้านหน้า
Built-In Popup Flash

แฟลชในตัวกล้องถูกออกแบบมาให้ยกตั้งขึ้นใน
ต� ำ แหน่ ง ที่ สู ง เป็ น พิ เ ศษเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งปั ญ หา
ตาแดงในภาพถ่าย ครอบคลุมระยะ 28 องศา
ของภาพ

12.4 Megapixel CMOS

เซนเซอร์รับภาพแบบ Backlit CMOS ที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่ให้ทำ� งานได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีสญ
ั ญาณรบกวน
ระดับต�่ำแม้จะใช้งานที่ ISO สูงๆ ก็ตาม
Q Mount Lens

เลนส์ขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพาที่หลาก
หลาย ตั้งแต่เลนส์ระยะมาตรฐาน, ซูม, ฟิชอาย และ
อืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยตอบโจทย์การสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณ
ได้อย่างลงตัว
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GETTING YOU
CLOSER TO THE
PERFECT SHOT

เข้าใกล้ภาพที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น กับพลังในการซูมถึง 26 เท่าของ
PENTAX X5 พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว “Shake Reduction”
ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงภาพระยะไกลได้มากกว่าที่เคย
Pop-up Flash

ระบบแฟลชในตัว ท�ำงาน
เฉพาะในสภาวะที่ระบบ
ต้องการแสงเพิ่มเท่านั้น
ซู ม ภาพได้ ใ กล้ ม ากกว่ า ด้ ว ยระยะเลนส์
Super-Telephoto 26 เท่า (เทียบเท่ากับ
ระยะ 22.3-580 มม. ในระบบฟิล์ม 35
มม.) เพือ่ ความสมบูรณ์แบบทีม่ ากยิง่ ขึน้ ของ
ภาพระยะไกล

คุณสมบัติการถ่ายภาพมาโคร ที่
สามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้ทสี่ ดุ 1 cm
X5 ใช้แบตเตอรีข่ นาด AA
มาตรฐานทั่วไปจ�ำนวน 4
ก้ อ น หมดกั ง วลเรื่ อ ง
แบตเตอรี่หมดในระหว่าง
ทริปหรือไม่มีที่ชาร์จ

Wide angle 22.3mm

Telephoto 580mm

จอภาพ LCD ความ
ละเอียด 460,000 px
แบบพับปรับองศา บนล่าง ช่วยให้ถา่ ยภาพใน
มุมมองที่ต่างออกไปสะดวกมากยิ่งขึ้น

Specifications

Image sensor 16MP BSI-CMOS
Sensitivity
ISO 100 - 6400
Stabilization Sensor-shift
Lens		
26X (22.3 - 580 mm Eq.)
		
F3.1 - 5.9
Shutter speed 4 - 1/1500 sec.
Display monitor
3” TFT LCD 460,000 px
w w w.eep.co.th

VDO Recording
Connectivity
Storage
Battery 		
			
Weight (inc. battery)
Dimensions		

Full HD 1080 (30 fps)
USB 2.0, HDMI
SD/SDHC/SDXC
Battery Pack,
4 X AA Battery
595 g / 20.99 oz
119 x 86 x 107 mm

FINDER

Electronic
Viewfinder

High speed
continuous
shooting

ถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่อง
ได้เร็วถึง 10 ภาพต่อ
วินาที สูงสุด 30 ภาพ

Exposure
Compensation
Button

ปุม่ ควบคุมการชดเชยแสง
ที่ ง ่ า ยต่ อ การใช้ ง านใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ กล้ อ ง
DSLR

ช่ อ งมองภาพความ
ละเอี ย ด 230,000
พิ ก เซล พร้ อ มระบบ
ปรั บ ตั้ ง ระยะสายตา
(Diopter) สลับไปแสดง
ผลทีจ่ อภาพได้งา่ ยเพียง
กดปุ่มเดียว
สามารถใช้งานร่วมกับ
การ์ดหน่วยความจ�ำทีม่ ี
ระบบ Wi-Fi ในตัว เพือ่
ส่ ง ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยใน
ระบบไร้สายได้ทันที

Waterproof
Remote Control
O-RC1

Full HD
(1920x1080) Movies

อุปกรณ์เสริมทีจ่ ะช่วยสัง่
ถ่ า ยภาพได้ จ ากระยะ
ไกล รวมทั้งควบคุมการ
ซูมระยะเลนส์ได้

บันทึกภาพเคลื่อนไหวในระดับ Full
HD ได้ง่ายเพียงกดปุ่ม สามารถ
บันทึกภาพนิง่ ได้ 3 ภาพ ในระหว่าง
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

Green Button

ปรั บ ตั้ ง ให้ ก ลั บ สู ่ ค ่ า การ
บั น ทึ ก ภาพแบบมาตรฐาน
สามารถระบุค่าการปรับตั้ง
อื่นๆ ให้กับปุ่มนี้ได้
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TAMRON

TRIP

&

TRICK

This issue power by :

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
ขยายมุมมองสุดขอบจินตนาการ
Model B001

SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1
ผสานทุกศักยภาพของเลนส์มาโคร 1:1

w w w.eep.co.th

Model G005
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TRIP

&

TRICK

24mm • F/4.5 • 1/2500 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD [IF]

Model B001
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TRIP

&

TRICK

60mm • F/13 • 1/160 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th

SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO

Model G005
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TRIP

&

TRICK

เมือ่

24mm • F/4.5 • 1/2500 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]

ถึงช่วงปลายปี หลายๆ พืน้ ทีข่ องบ้าน
เราก็ดารดาษไปด้วยสีเหลืองละลานตา อันเป็น
เสน่หท์ สี่ ำ� คัญของ “ทุง่ ทานตะวัน” ทีม่ ผี คู้ นเข้าไป
เยี่ยมเยือนกันไม่ขาดสาย ภาพแล้วภาพเล่าที่
ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์จ�ำนวนนับไม่ถ้วนคือ
พยานยืนยันชั้นดีที่บอกให้รับรู้ได้ว่าทุ่งทานตะวัน
นั้นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวขนาดไหน?
หนึ่งในพื้นที่ซึ่งถือว่ามีการท�ำไร่ทานตะวัน
มากทีส่ ดุ ของประเทศ ซึง่ จุดทีเ่ ราเดินทางไปเก็บภาพ
ในครัง้ นีก้ ค็ อื บริเวณ “เขาจีนแล” ของจังหวัดลพบุรี
ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทานตะวันรวมกันนับแสนไร่ ในช่วง
เวลาที่เหมาะสมนั้นเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็น
แต่สีเหลืองอร่ามไปจนสุดหูสุดตา แน่นอนว่านอก
จากเก็บภาพลงสู่ความทรงจ�ำแล้ว ก็ย่อมจะต้องมี
การเก็บภาพลงสู่หน่วยความจ�ำของกล้องเอาไว้เป็น
ที่ระลึกด้วยเช่นกัน
29

TAMRON

TRIP

&

TRICK

ตลอดสองข้างทางในพืน้ ทีล่ ะแวกนัน้ เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ส�ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดหมุนวนไปตาม
ฤดูกาล ซึ่งอันที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของการปลูกทานตะวัน
นั้นก็เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ส่วนการท่องเที่ยว
นั้นเป็นผลพลอยได้เสียมากกว่า ดังนั้นหากเดินทางไปยังจุด
ที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ก็ควรระมัดระวัง
เป็นพิเศษเพื่อไม่ให้พืชผลเหล่านั้นเสียหาย

10mm • F/18 • 1/250 sec. • ISO 200
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
w w w.eep.co.th
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การถ่ายภาพในทุ่งทานตะวันนั้น อุปสรรค
อย่างแรกก็คือ “ลม” เนื่องจากในพื้นที่อันเป็นที่โล่ง
เช่นนี้มักจะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา จึงควรเลือกใช้
สปีดชัตเตอร์สงู กว่าปกติเล็กน้อยเพือ่ หยุดกลีบดอก
ที่พริ้วไหวตามสายลมให้อยู่นิ่ง แต่ถ้าเป็นการถ่าย
ภาพมาโครก็จะต้องใช้ความอดทนสักหน่อย เพราะ
โฟกัสมักจะยากตามอาการอันไม่หยุดนิง่ จากสายลม
ของดอกทานตะวัน
สิง่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ทิศทางและ
มุมมองของกล้อง หรือ “มุมโพลาไรซ์” (อ่านได้จาก
คอลัมน์แรกในฉบับนี้) เพื่อให้ได้ท้องฟ้าฉากหลังที่
มีสสี นั อิม่ ตัว ช่วยเน้นให้ดอกทานตะวันซึง่ เป็นสีตรง
ข้ามให้โดดเด่นมากเป็นพิเศษ
และโดยปกติทวั่ ไป เวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ทุ่งทานตะวันคือช่วงเช้า ทิศทางของแสงจะลงตัว
มากกว่าช่วงอืน่ ๆ อีกทัง้ อากาศก็ยงั ไม่รอ้ นมากนัก
ด้วยความที่เป็นพื้นที่โล่งอีกเช่นกัน ท�ำให้เมื่อเข้า
ช่วงสายไปจนถึงเที่ยงนั้นจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้าง
ร้อนเนื่องจากแสงแดดอันแรงกล้านั่นเอง
...ดังนั้นช่วงเวลาเช้าจึงเหมาะสมที่สุดด้วย
ประการทั้งปวง...

10mm • F/1_ • 1/125 sec. • ISO 100

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]

TRIP

10mm • F/18 • 1/250 sec. • ISO 200
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การจัดวางองค์ประกอบภาพก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ
เพราะโดยมากแล้วมือใหม่มักจะสับสนกับพื้นที่
กว้ า งขวางและปริ ม าณอั น มากมายของดอก
ทานตะวัน การเก็บภาพมุมกว้างนั้ น ก็ เป็ น สิ่ งที่
สมควรท�ำ แต่กค็ วรทีจ่ ะเก็บภาพในมุมแบบเจาะเน้น
มาด้วย เพราะจะท�ำให้ชุดภาพดูมีน�้ำหนักและน่า
สนใจมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการผสมแบบมุมกว้าง
แต่เน้นขนาดใหญ่ที่ฉากหน้าให้เป็นประธานในภาพ
ก็ได้ มิฉะนั้นแล้วในภาพชุดทุ่งทานตะวันของเราก็
จะมีแต่มุมกว้างไกลแต่ไม่เห็นดอกทานตะวันชัดๆ
ซึ่งดูไปไม่นานก็จะน่าเบื่อได้เช่นกัน
ธรรมชาติของต้นทานตะวันนัน้ จะมีทงั้ ละออง
เกสรและขนตามล�ำต้น ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการ
ระคายเคืองได้ ดังนั้นควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกง
ขายาวเพื่อป้องกันผิวหนังในกรณีที่คิดว่าจะเดิน
เข้าไปเก็บภาพภายในทุ่ง ซึ่งต้นทานตะวันจะเรียง
ตัวอยู่หนาทึบมาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสได้ค่อนข้าง
ยากเลยทีเดียว
ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ บางไร่อาจมี
การฉีดยาฆ่าแมลง ซึง่ เป็นอันตรายต่อการหายใจได้
พอสมควร ดังนั้นหากไม่แน่ใจก็ควรสอบถามคนใน
พื้นที่ให้ดีเสียก่อน

60mm • F/4 • 1/160 sec. • ISO 200

SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO

w w w.eep.co.th
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10mm • F/3.2 • 1/2000 sec. • ISO 100
SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO
w w w.eep.co.th
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10mm • F/29 • 1/400 sec. • ISO 200

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
w w w.eep.co.th
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10mm • F/13 • 1/125 sec. • ISO 100

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]

ในแต่ละปีจะมีเพียงช่วงเวลาเดียวที่เกษตรกรจะพร้อมใจกัน
ปลูกดอกทานตะวันเหลืองอร่ามไปทัง้ แผ่นดิน เนือ่ งจากสภาพดินฟ้า
อากาศเอื้ออ�ำนวย หลังจากนั้นก็จะหมุนเวียนไปเป็นพืชผลทางการ
เกษตรชนิดอื่นๆ แทน ถึงแม้ว่าจะมีการโปรโมททุ่งทานตะวันเป็น
เวลาราวๆ สามเดือน แต่เดือนที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการถ่ายภาพ
ก็คอื ช่วงเดือนธันวาคม ซึง่ จะมีพนื้ ทีท่ งุ่ ทานตะวันเยอะมากทีส่ ดุ และ
สภาพของดอกก็จะสมบูรณ์ที่สุด เปิดโอกาสให้ช่างภาพทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่นได้ฝึกฝนและแสดงฝีมือกันได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพแนว Landscape, Macro หรือกระทั่ง Portrait (ซึ่งนิยมมาก)
ดังนั้นในฐานะช่างภาพก็ควรจะเตรียมตัวเอาไว้ให้ไดี เพราะแรงคาด
หวังภาพถ่ายดีๆ จากคนทีไ่ ม่ได้ถอื กล้องมักจะพุง่ มาตกหนักอยูท่ คี่ น
หลังกล้องอย่างเราเสมอ
หนึ่งปีมีช่วงเดียว...ถ้าปีนี้ยังไม่เซียนก็ควรจะหาเวลาไปฝึก
ปรือฝีมือ ซึ่งบางทีก็อาจจะได้เป็นเซียนในปีเดียวกันนี้เลย หรือ
อย่างน้อยก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีส�ำหรับปีถัดๆ ไปได้เช่นกัน!

w w w.eep.co.th
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“รอแสงอีกสักนิด”
ในฐานะช่างภาพ เราต้องเข้าใจว่ากล้องถ่ายภาพ และสายตาบวกสมอง
มีวิธีการมองภาพ (หรือเก็บภาพ) ที่ไม่เหมือนกัน กล้องดูจะเสียเปรียบอยู่
พอสมควร ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการอันหลากหลายเพื่อช่วยให้ภาพในกรอบ
สี่เหลี่ยมนั้นดูดี น่าประทับใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ “แสง”
ดอกทานตะวันจะดูดกี ว่ามาก (ส�ำหรับการถ่ายภาพ) หากโดนแสงแดด
เมื่อเราไปถึง ทั้งบรรยากาศและความรู้สึกจะบอกกับเราทันทีว่าสวยงามน่า
ประทับใจสุดๆ ไม่ว่าสภาพแสงจะเป็นเช่นไร แต่ถ้าส�ำหรับการถ่ายภาพแล้ว
ควรจะรอให้มีแสงแดด เพื่อที่ทั้งสีสันและมิติทางแสงและเงาจะถูกบันทึกได้
อย่างโดดเด่นทีส่ ดุ ในภาพถ่าย หากเป็นเวลาทีก่ �ำลังอยูใ่ นร่มเงา มีเมฆหมอก
มาบังแสงอาทิตย์ ภาพของคุณจะดูราบเรียบไร้ชีวิตชีวา ชนิดที่ว่าคุณเองก็
อาจจะงงว่าท�ำไมไม่สวยอย่างที่ตาเห็น?
รอแสงแดดอีกสักนิดหนึง่ ถ้าเป็นไปได้ แล้วทุง่ ทานตะวันของคุณจะ
เปล่งแสงในภาพถ่ายให้คนดูประทับใจได้ดีกว่าแน่นอน

SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO

ผสานทุกศักยภาพของเลนส์มาโคร 1:1
เลนส์มาโครตัวนีย้ งั มีดอี กี ประเด็นหนึง่ ตรงทีร่ รู บั แสง
กว้างสุดถึง F/2 ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อถ่ายภาพมาโครแล้ว
มันยังเป็นเลนส์ถ่ายภาพ Portrait ที่ละลายฉากหลังได้
อย่างน่าสนใจมากทีเดียว
w w w.eep.co.th
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เส้นทาง

หมื่นลี้ ต้องเริ่มที่ก้าวแรกเสมอ...
นั่นคืออีกหนึ่งสุดยอดค�ำคมที่สะท้อนถึงการเดินทางผ่านห้วงเวลา
ของหลายสิ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติบนโลกใบนี้
ในวงการกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพนั้นก็ผ่านประวัติศาสตร์
อันโชกโชนกันมาอย่างยาวนาน ที่ว่าโชกโชนนั้นไม่ได้กล่าวกันเกิน
จริง เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มกันในช่วงของ “สงครามโลก” อันเป็น
ประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายเสมอ หลากหลายธุรกิจที่เติบโตยิ่งใหญ่ใน
ทุกวันนีม้ ไี ม่นอ้ ยทีเ่ ริม่ ก้าวแรกบนกองไฟ แต่กอ็ าจจะเป็นเพราะความ
ล�ำบากตรากตร�ำของช่วงเวลานั้นก็เป็นได้ ที่หล่อหลอมให้หลายสิ่ง
แกร่งกล้ามากยิ่งขึ้นไปเป็นล�ำดับเมื่อเวลาผ่านไป...
กว่าจะมาเป็นกล้องถ่ายภาพภายใต้ชื่อ Pentax ก็ย่อมจะ
ต้องเริ่มที่ก้าวแรก และก็เป็นก้าวแรกบนไฟแห่งสงครามเช่นกัน
ลองไปติดตามดูกันว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ มีอะไรในวันวานที่ผ่านมา
แล้วบ้าง?...

w w w.eep.co.th
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เริ่มต้นจากการก่อตั้งเป็นธุรกิจขึ้นในชื่อ Asahi
Kogaku Goshi Kaisha ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
1919 โดย Kumao Kajiwara ร้านนี้ตั้งอยู่ในเขต
Toshima ชานกรุงโตเกียว กิจการเริ่มจากการเป็นผู้
ผลิตเลนส์ส�ำหรับแว่นสายตา จนกระทั่งปี ค.ศ.1938
จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Asahi Optical Co., Ltd. และ
เริม่ อุตสาหกรรมผลิตเลนส์ส�ำหรับกล้องภาพยนตร์ ซึง่
ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สงครามโลกครั้งที่สองได้อุบัติ
ขึ้น Asahi Optical ก็เป็นเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่มี
ความเป็นชาตินิยมอย่างสูงส่ง เห็นได้จากการที่ยอม
สละเวลาส่วนใหญ่เพื่อมาผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนกิจการทางด้านการทหารโดยเฉพาะเลยที
เดียว
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง Asahi
Optical ได้ปิดกิจการไปโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็ได้
กลับมาเริม่ ด�ำเนินกิจการใหม่อกี ครัง้ ในปี ค.ศ.1948 ซึง่
การกลับมาในครั้งนี้มีทิศทางที่ชัดเจนส�ำหรับการผลิต
กล้องส่องทางไกลและเลนส์ส�ำหรับการถ่ายภาพโดย

w w w.eep.co.th
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เฉพาะ ในช่วงแรกนั้นเป็นการผลิตเลนส์ให้กับ Konishiroku และ Chiyoda Kogaku Seiko ซึ่งกลายมา
เป็น Konica และ Minolta ในภายหลังนั่นเอง
ในช่วง ค.ศ.1950 อุตสากรรมทางด้านการถ่าย
ภาพของญี่ปุ่นได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่าง
มาก จนกระทั่งกลายมาเป็นสินค้าหลักอันดับต้นๆ
ส�ำหรับการส่งออกของประเทศ ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
นั้นเอง สงครามเกาหลีก็ได้อุบัติขึ้นอีก มีการเดินทาง
มาถึงของช่างภาพนักข่าวและช่างภาพสงครามจากทั่ว
โลกเป็นจ�ำนวนมาก และในช่วงเวลานัน้ เลนส์ถา่ ยภาพ
จากแดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย ก็ ไ ด้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์ ถึงขนาดที่ว่าช่างภาพเหล่านั้นเลือกใช้แทน
เลนส์ เ ดิ ม ส� ำ หรั บ กล้ อ งที่ ต นน� ำ ติ ด ตั ว มาอย่ า งเช่ น
Leica และ Contax และต่อมาก็ถึงกับเปลี่ยนมาใช้
กล้องและอุปกรณ์จากญีป่ นุ่ ทัง้ หมดเลยทีเดียว แน่นอน
ว่าเลนส์และอุปกรณ์จาก Asashi Optical ก็ได้แสดง
ชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นด้วย
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ต่อมาในปี ค.ศ.1952 Asahi Optical ได้เปิดตัวกล้องตัว
แรกของบริษทั ออกสูต่ ลาดในชือ่ ว่า “Asahiflex I” ซึง่ เป็นกล้อง
SLR 35 มม. ตัวแรกของญีป่ นุ่ จากนัน้ จึงตามมาด้วย Asahiflex
IA, IIB และ IIA ตามล�ำดับ
ค.ศ.1957 ชื่อ PENTAX ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อ
ประกาศความเป็นผู้ผลิตกล้องและเลนส์อย่างชัดเจน แต่ในช่วง
แรกนั้นยังใช้ชื่อเต็มว่า Asahi Pentax โดย PENTAX นั้นมาจาก
ค�ำว่า PENTAprism และ refleX
ค.ศ. 1964 กล้องถ่ายภาพรุ่น Spotmatic ได้ถูกน�ำออก
สู่ตลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในกล้องตัวแรกของโลกที่ใช้ระบบวัดแสง
แบบ TTL และถูกออกแบบมาให้ใช้ระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด
(Spot Metering) ซึ่งถูกแนะน�ำตัวเป็นครั้งแรกในงาน Photokina เมื่อปี ค.ศ.1960 (กล้องตัวต้นแบบ)

Asahiflex - ใช้ม่านชัตเตอร์แบบผ้า ความเร็วชัตเตอร์อยู่ในช่วง 1/20 ถึง 1/500
วินาที พร้อมโหมด “B” นอกจากจะเป็นกล้อง SLR ชนิค 35 มม. ตัวแรกของ
บริษัทแล้วยังเป็นกล้อง SLR ตัวแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วย
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ถัดมาในปี ค.ศ. 1971 Pentax ได้แนะน�ำนวัตกรรมใหม่
อีกครัง้ กับกล้องรุน่ Electro-Spotmatic ซึง่ เป็นกล้อง SLR ตัว
แรกทีม่ รี ะบบ Aperture Priority และมีระบบอัตโนมัตอิ กี หลาย
อย่างให้ใช้งาน แต่เป็นรุ่นที่มีขาย
เฉพาะในญี่ ปุ ่ น เพื่ อ ทดลองตลาด
เท่านัน้ ในอีกหนึง่ ปีให้หลังจึงออกวาง
จ�ำหน่ายทัว่ โลกในชือ่ รุน่ ES และ ES
II ตามล�ำดับ
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K-Mount
ก่อนหน้านี้ กล้องทุกรุน่ จะใช้เม้าท์เลนส์แบบ M42
Screw mount จนกระทั่งการมาถึงของกล้องรุ่น
K2, KM และ KX ในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งเปลี่ยนมา
ใช้เม้าท์เลนส์แบบ K-mount ซึง่ เปลีย่ นมาเป็นเม้าท์
ชนิด Bayonet ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ปี ค.ศ. 2010 กล้อง Medium Format ในระบบ
ดิจิตอลได้ถูกเปิดตัวขึ้นในชื่อ Pentax 645D ที่
ความละเอียด 40MP โดยใช้เซนเซอร์รับภาพ
แบบ CCD

ในช่วงหลังจากนัน้ Pentax ได้ผลิตกล้องและเลนส์
ออกมาอีกหลากหลายรุ่น จนกระทั่งถึงยุคเปลี่ยน
ผ่ามมาสู่ระบบดิจิตอล กล้องต้นแบบในชื่อรุ่น
MZ-D ได้ถกู แนะน�ำตัวทีง่ าน Photokina ในปี ค.ศ.
2000 แต่เมือ่ วางจ�ำหน่ายจริงกลับเป็นรุน่ *ist ซึง่
จัดเป็นกล้อง DSLR ตัวแรกของ Pentax จนกระทัง่
มาถึงปี ค.ศ. 2006 กล้อง DSLR จึงเปลี่ยนชื่อรุ่น
มาเป็น K Series จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

และกุมภาพันธ์ 2012 จึงได้เปิดตัว K-01 กล้อง
Mirrorless อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้เม้าท์เลนส์แบบ KMount ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาร่วมสมัย ออกแบบ
โดยดีไซน์เนอร์ชื่อดัง “Marc Newson”

มิถุนายน 2011 ประกาศเปิดตัว Pentax Q
...ซึง่ กล้องรุน่ ทีส่ ร้างชือ่ เสียงและเป็นทีน่ ยิ มมากใน กล้องถ่ายภาพชนิด Mirrorless ที่มาพร้อมกับ
กลุม่ นีส้ ำ� หรับในบ้านเราก็คอื รุน่ K1000 ซึง่ เปิดตัว เม้าท์ระบบใหม่ “Q Mount” ซึง่ เป็นกล้องเปลีย่ น
เลนส์ได้ที่มีขนาดเล็กและเบาที่สุดในโลก
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 นั่นเอง

w w w.eep.co.th
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ในทางด้านกิจการของบริษัทนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Pentax
Corporation ในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์
ทางด้านการถ่ายภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังจะเห็นได้จากการที่มี
พนักงานจ�ำนวนมากถึง 6,000 คนในปี ค.ศ.2004
ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2006 Pentax ได้ควบรวม
กิจการเข้ากับ Hoya Corporation และใช้ชื่อว่า Hoya Pentax HD
Corporation เพื่อเน้นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
และในปี ค.ศ. 2011 Pentax ได้ถูกควบรวมกิจการอีกครั้ง
กับ Ricoh และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Pentax Ricoh Imaging Company, Ltd. จนกระทั่งปัจจุบัน
...และในบ้านเรา ประวัติศาสตร์ของ PENTAX ก็ก�ำลังจะ
เปิดหน้าใหม่ขนึ้ อีกครัง้ เมือ่ เข้ามาอยูภ่ ายใต้รม่ เงาการบริหารของ
East Enterprises Co., Ltd. ซึ่งต้องบอกว่านี่คือฟ้าหลังฝนของ
ชาว PENTAX แน่นอน!

w w w.eep.co.th
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หนึ่ง

ในระบบมอเตอร์ออโตโฟกัสที่ท�ำงานได้
เงียบและเร็ว อันเป็นทีค่ นุ้ หูคนุ้ ตาเรามากทีส่ ดุ ก็คอื มอเตอร์
ชนิด Ultrasonic ทีม่ หี ลักการท�ำงานโดยการใช้คลืน่ ความถี่
สูงส�ำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ข้อดีของมอเตอร์
ชนิดนี้ก็คือท�ำงานเงียบ เร็ว และแม่นย�ำมากกว่าระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้าปกติทวั่ ไปทีเ่ รารูจ้ กั กันดี และมันยังมีขนาดที่
เล็ก เหมาะสมกับการประกอบเข้าไปในเลนส์ถ่ายภาพยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก
TAMRON ก้าวล�ำ้ หน้าไปอีกหนึง่ ขัน้ ในเรือ่ งนี้ ด้วยเทคโนโลยี
Piezo Drive ที่จะท�ำหน้าที่ในการขับดันมอเตอร์ Ultrasonic เพื่อขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ส�ำหรับการจับโฟกัส

w w w.eep.co.th
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มอเตอร์ Ultrasonic แบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยทฤษฎี
ทางรูปแบบของพลังงานที่จะใช้ในการขับเคลื่อน นั่นคือคลื่น
ความถี่สูงชนิด Traveling Wave และ Standing Wave ซึ่งใน
ระบบเดิมนั้นจะใช้พลังงานความถี่ชนิด Traveling Wave ใน
การขับเคลื่อนมอเตอร์ Ultrasonic ตัวอย่างเช่นมอเตอร์ใน
เลนส์ 70-300mm F/4-5.6 VC USD
ส่วนระบบ Piezo Drive นั้นจะใช้ทฤษฏีพลังงานคลื่น
ชนิด Standing Wave ซึ่งจะสร้างพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อ
ท�ำปฏิกิริยากับชุด Piezoelectric (หรือ piezoceramic) เพื่อ
ให้เกิดการเคลื่อนตัวในรูปแบบคลื่น โดยที่ส่วนปลายซึ่งเป็น
โลหะจะท�ำการขับดันให้โรเตอร์เกิดการหมุนต่อไป
หัวใจอันเป็นประเด็นส�ำคัญที่สุดของการใช้คลื่นชนิด
Standing Wave ก็คอื ชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ จะมีขนาดทีเ่ ล็กกว่า
ชนิด Traveling Wave ท�ำให้ใช้พื้นที่น้อยลง ส่งผลให้
สามารถออกแบบเลนส์ที่มีขนาดเล็กลงได้มากกว่าปกติ
นี่เองจึงเป็นค�ำตอบว่า ท�ำไมเลนส์ที่ใช้เทคโนโลยี Piezo
Drive อย่าง 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD จึงมี
ขนาดที่เล็กกระทัดรัดและเบาได้มากขนาดนั้น?
...ก็เพราะเทคโนโลยีของ “PZD” หรือ Piezo Drive
Technology นั่นเอง.
ชมวีดีโอแสดงการทำ�งานของ PZD ได้จาก http://youtu.be/guVQESRloi4
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18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
สำ�หรับ Nikon, Canon

18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD
สำ�หรับ Sony

เลนส์ซูมกำ�ลังสูง 15 เท่า ที่เบา และเล็กที่สุดในโลก พร้อม
ได้รับการติดตั้งมอเตอร์โฟกัสภาพความเร็วสูงแบบ PZD
(Piezo Drive) เป็นตัวแรกจาก Tamron
จากความส�ำเร็จ และผลตอบรับของเลนส์รุ่น Tamron 18-270mm VC ซึ่งเป็น
เลนส์ซูมก�ำลังสูงส�ำหรับกล้อง DSLR ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C ที่ได้รับความ
นิยมมากรุ่นหนึ่ง Tamron ได้ต่อยอดนวัตกรรมสุดล�้ำนั้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้
มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังติดตั้งมอเตอร์โฟกัสแบบ PZD (Piezo
Drive) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของระบบมอเตอร์โฟกัสที่มีพื้นฐานมาจากการออกแบบ piezoelectric อันก้าวหน้า ผลที่ได้คือ เลนส์ที่มีการโฟกัสที่รวดเร็ว และเงียบ มีน�้ำหนักลดลง
อย่างมาก ทัง้ ยังมีมติ คิ วามยาว ความหนาทีล่ ดลง (ใช้ฟลิ เตอร์ขนาดเพียง 62 มม. เท่านัน้ )
เมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์ในรูปแบบและระดับเดียวกัน
ด้วยระบบอันเป็นเอกลักษณ์ และความอเนกประสงค์ของเลนส์รุ่นนี้ เป็นการสร้าง
มาตรฐานใหม่ให้กบั เลนส์ในระดับเดียวกัน เพราะความทีม่ เี พียบพร้อมทัง้ ก�ำลังซูม 15 เท่า
เทียบเท่าเลนส์ 28-419 มม. ประสิทธิภาพสูงขึ้น เบาขึ้น เล็กลง พร้อมระบบป้องกันภาพ
สั่นไหว VC รวมถึงความสามารถในการโฟกัสใกล้สุดที่ 0.49 เมตร (19.3 นิ้ว) ตลอด
ช่วงซูม และแน่นอน คุณภาพย่อมสูงขึ้น ให้ภาพถ่ายที่สวยงาม พร้อมสุดยอดเทคโนโลยี
และความสะดวกในหนึ่งเดียว
w w w.eep.co.th

44

Photographer : pong8811
Gear : Ricoh GRD IV
Place : N/A
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Photographer : ballz
Gear : Ricoh CX4
Place : N/A

Photographer : TON
Gear : Ricoh GX100
Place : กรุงเทพฯ
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ในที่สุด เลนส์เทเลโฟโต้ซูมที่หลายๆ คนรอ
คอยก็มาถึงบ้านเราเสียที กับช่วง 70-200mm
ทีไ่ วแสงถึง F/2.8 พร้อมระบบทีช่ ว่ ยป้องกันภาพ
สั่นไหว “VC” อันเลื่องลือ ซึ่งสามารถช่วยได้ถึง
4 สตอป พร้อมงานประกอบและวัสดุ ทีต่ อ้ งบอก
ว่าหล่อไม่เป็นรองใคร ทีส่ ำ� คัญก็คอื เงียบและเร็ว
ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆ ในขณะที่ค่าตัวนั้นมี
“ครึ่ง” เป็นอย่างน้อย เต็มปากเต็มค�ำว่านี่ไม่ใช่
แค่ “ทางเลือก” ถ้าได้ไปสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่านี่
แหละ “ใช่เลย”
งานนี้ EEP จัดเต็ม สรรหามาให้คนหลัง
กล้องอย่างเราได้สัมผัสกันอย่างรวดเร็ว อย่า
เพิ่งรีบตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ลองตัวนี้จริงๆ

มองหาของขวัญให้คนรูใ้ จในเทศกาลทีก่ ำ� ลังจะ
มาถึงอยูห่ รือเปล่า? ตากล้องอย่างเราจะให้อะไร
พิเศษสักชิ้นนึงที่คนรับต้องร้องว้าว!ก็นี่เลย...
Pentax Q กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ขนาดเล็ก
กระทัดรัดที่สุดในโลก รับรองว่ามีกรี๊ดแน่นอน
และก็ไม่ใช่แค่ขนาดที่เล็กเท่านั้น ยังคงเปี่ยมไป
ด้วยประสิทธิภาพเกินตัวในราคาทีโ่ ดนใจอีกต่าง
หาก ...กระซิบกันนิดนึง
ว่ า ราคาได้ เ ปลี่ ย นไป
แล้วอย่างสิ้นเชิง อย่า
ลื ม ไปเลี ย บๆ เคี ย งๆ
ดู . ..ก่ อ นที่ ข องจะหมด
เสียก่อนนะ!

90mm f/2.8 SP Di MACRO 1:1 VC USD
จะมีอะไรมากไปกว่า “Point & Shoot”?
...ก็สไตล์ยงั ไงล่ะ จะมีกล้องสักกีต่ วั ทีเ่ ข้า
กับสไตล์ทคี่ ณ
ุ เป็น? ก็ตอ้ งนีเ่ ลย...JE10
จาก Casio ที่ได้รับการยอมรับจากสาว
อินเทรนด์เมืองญี่ปุ่น นอกจากความ
สามารถอันล้นเหลือชนิดไม่ตอ้ งคิดอะไร
มากแล้ว สไตล์ทงั้ ตัวกล้องและซองหนัง
ที่มาคู่กันก็ยังเข้ากับทั้งเสื้อผ้าและสิ่งที่
คุณเป็นได้อย่างลงตัว
ก็อย่างที่บอก...นอกจาก Point
& Shoot แล้ว สไตล์นี่แหละที่ส�ำคัญ!
w w w.eep.co.th

“มาโคร” คือชีวติ จิตใจของคุณจริงหรือ? ไม่อยาก
จะพูดเยอะว่าอยากให้ได้ลองเลนส์ใหม่จากค่าย
นี้ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ สด พร้อมระบบ “VC”
ป้องกันการสั่นไหว ไม่แพ้เลนส์มาโครตัวไหนๆ
ในขณะที่กระเป๋าของคุณยังอยู่สุขสบายดี ท�ำไม
ต้องจ่ายแพงโดยใช่ที่ ทั้งๆ ที่มีของดีมารอให้
สัมผัสอยู่ตอนนี้แล้ว
เทคโนโลยีล่าสุดในอนุกรม “SP” จาก
TAMRON ชือ่ นีเ้ ป็นประกันได้ถงึ คุณภาพทีเ่ กิน
ราคา ต้องลองดู แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องเกิน
จริงแต่อย่างใด...
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