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AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

เป็นอันว่าเราได้เข้าสู่ฤดูร้อนมากๆ กัน
อย่างเต็มตัว ซึ่งดูเหมือนอุณหภูมิของปีนี้
จะร้อนกันสุดขั้ว และอากาศร้อนๆ แบบนี้
แน่นอนว่าทะเลย่อมต้องขายดีเป็นพิเศษ
จนแทบจะดูเหมือนว่าถนนทุกสายในเดือน
นี้ต่างก็มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลแทบทั้งสิ้น...
ปีนี้มีการประกาศเชิญชวนให้ไปเที่ยว
ชมฝูงผีเสื้อที่ อช.ปางสีดา กันตั้งแต่วันที่ 1
เมษายนเป็นต้นไป ซึ่งก็เป็นที่น่าประหลาด
ใจว่าท�ำไมถึงมาเร็วกว่าทุกปี เราจึงได้เดิน
ทางไปพิสูจน์พร้อมกับทดสอบเลนส์สองตัว
ส�ำหรับงานถ่ายภาพผีเสื้อ แต่เมื่อไปถึงก็
ปรากฏว่าปีนี้ผีเสื้อไม่ได้มาเร็วกว่าปกติแต่
อย่างใด ถึงแม้ว่าจะยังมีผีเสื้อน้อยอยู่ แต่ก็
ไม่ถึงกับขาดแคลนจนหมดอรรถรส โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเราได้ภาพผีเสื้อหายากชนิด
หนึ่ ง ด้ ว ยความบั ง เอิ ญ จริ ง ๆ ซึ่ ง ก็ นั บ เป็ น

จังหวะดีที่มีเทเลโฟโต้ซูมมาโครอยู่ในมือ
ไม่อย่างนัน้ โอกาสยากๆ แบบนีก้ ค็ งจะหลุด
ลอยไปอีกตามเคย
ช่วงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับปางสีดานัน้ ก็
ยังคงอยู่ที่ราวปลายเดือนเมษายนเป็นต้น
ไป ถือเสียว่าเรื่องราวในฉบับนี้เป็นการ
วอร์ ม เครื่ อ งเพื่ อ เตรี ย มตั ว ส� ำ หรั บ การ
บันทึกภาพผีเสื้อในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า
ซึ่งเชื่อแน่ว่าหลายๆ ท่านคงเตรียมตัววาง
โปรแกรมส�ำหรับรายการนี้เอาไว้ในใจกัน
เรียบร้อยแล้ว
ฉบั บ นี้ ไ ปท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ กล้ อ ง
SLR 35mm ตัวแรกของแดนอาทิตย์อทุ ยั
ซึ่ ง ต้ อ งย้ อ นไปตั้ ง แต่ ส มั ย สงครามโลก
ส่วนจะเป็นใครทีค่ รอบครองต�ำแหน่งแห่ง
ต�ำนานนี้ ก็ขอเชิญเปิดไปชมใน EEP
Time ฉบับที่ 7 นี้กันได้เลย!
www.eep.co.th
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EPISODE 7 : Moon/Sun Exposure

ถ่ายภาพพระอาทิตย์
และพระจันทร์

เป็น

ทีแ่ น่นอนว่าในการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
นัน้ ย่อมจะต้องมีพระอาทิตย์เข้ามาร่วมอยูด่ ว้ ยเสมอ
แม้ ว ่ า หลายๆ ครั้ ง เรามั ก จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ มี
พระอาทิตย์มาปรากฏในภาพถ่ายช่วงกลางวันของ
เราโดยตรง เพราะเป็นแหล่งแสงที่มีความเข้มข้น
และสว่างจ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะท�ำให้เกิดพื้นที่
Over Exposure ขึ้นได้ง่าย
ในปัจจุบนั ความคิดในการถ่ายภาพพระอาทิตย์
ในช่วงกลางวันเริ่มเป็นที่แพร่หลายในหลากหลายรูป
แบบ ซึ่งก็เป็นภาพถ่ายที่ดูน่าสนใจจากลักษณะของ
ความแปลก เพราะจะมีลกั ษณะทีไ่ ม่คอ่ ยได้พบเห็นใน
ภาพถ่ายทั่วไป ในการถ่ายภาพนั้นก็ต้องอาศัยเทคนิค
ในระดับหนึ่งจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้ดี
w w w.eep.co.th
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ส่วนพระจันทร์ ก็เริ่มเป็นที่นิยมในการถ่ายภาพ
มากขึ้นเช่นกัน และก็ต้องอาศัยเทคนิคและความเข้าใจ
ในการถ่ายภาพด้วย ซึ่งถ้าเป็นการถ่ายภาพโดยปกติ ก็
มักจะได้ภาพพระจันทร์ที่เป็นจุดสว่างสีขาวเท่านั้น
ส�ำหรับในการถ่ายภาพที่มีพระอาทิตย์เข้ามาร่วม
อยู่ในกรอบภาพนั้น ที่นิยมโดยส่วนใหญ่คือภาพถ่ายใน
ช่วงพระอาทิตย์ขนึ้ และตก ซึง่ แสงจะยังไม่มคี วามแรงเท่า
ไหร่นัก แต่เมื่อพระอาทิตย์อยู่ในระดับสูงก็จะทวีความ
แรงของแสงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ จะบันทึกภาพได้ยากมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน
หากใช้ระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติของกล้อง
ถ่ายภาพ ระบบวัดแสงจะรายงานว่ามีปริมาณแสงจ�ำนวน
มากที่ต�ำแหน่งดวงอาทิตย์ และจะพยายามลดระดับการ
เปิดรับแสงลงเพือ่ ให้สามารถบันทึกแสงในปริมาณมากๆ
นั้นได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักไม่เหมาะต่อการถ่ายภาพ
เพราะระดับของแสงมีความเข้มค่อนข้างมาก
เราจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบบันทึกภาพในโหมด
“M” (Manual) และใช้รรู บั แสงแคบบวกกับสปีดชัตเตอร์
ความเร็วสูงเข้าร่วม โดยการค�ำนึงถึงปริมาณของแสงที่
เหมาะสมส�ำหรับการบันทึกภาพดวงอาทิตย์ร่วมกับสิ่ง
ต่างๆ ในภาพ หากเปิดรับแสงน้อยเกินไปก็อาจจะท�ำให้
สิ่งอื่นๆ ในภาพตกอยู่ในภาวะที่มีแสงน้อย (Under Exposure) จนมองไม่เห็นรายละเอียดใดๆ
w w w.eep.co.th
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ในเบื้องต้น เราจะใช้รูรับแสงแคบๆ ระดับ F/22 ขึ้นไป ซึ่ง
ผลพลอยได้ก็คือจะท�ำให้เกิดลักษณะของประกายแฉกแสงขึ้นที่
ดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเลนส์แต่ละรุ่นที่จะ
ให้ลักษณะของแฉกแสงไม่เหมือนกัน
จากนัน้ ปรับใช้สปีดชัตเตอร์ทเี่ หมาะสมเพือ่ ควบคุมปริมาณ
แสงตามต้องการ ซึ่งบางครั้งสปีดชัตเตอร์อาจจะสูงถึงระดับ
1/1000 วินาที หรือมากกว่า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่บันทึก
ภาพด้วย เพราะยิ่งพระอาทิตย์อยู่สูง ปริมาณของแสงก็จะยิ่งสูง
มากขึ้นเป็นล�ำดับ
ใช้ค่า ISO ต�่ำสุดเท่าที่กล้องมีเพื่อลดความไวต่อแสง
และเพื่อคุณภาพสูงสุดของภาพ

f/32 • 1/200 sec. • ISO 100
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การใช้ระบบวัดแสงของกล้องนัน้ แทบจะไม่เป็นผล ต่างจาก
ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกที่เรายังสามารถใช้ระบบวัดแสงเพื่อดู
ค่าความเปรียบต่างของปริมาณแสงได้ เพราะพระอาทิตย์ในช่วง
กลางวันจะมีระดับแสงที่มีความเปรียบต่างสูงต่อส่วนอื่นๆ อย่าง
มาก การประมาณค่าของแสงโดยการใช้รูรับแสงที่ F/22 จะ
เหมาะกว่าการดูจากข้อมูลของระบบวัดแสง จากนัน้ จึงปรับเลือก
ใช้สปีดชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวแบบหรือพื้นที่ในส่วนอื่นๆ ต่อ
ไป
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ส�ำหรับอุปกรณ์เสริมนัน้ นักถ่ายภาพสามารถเลือก
ใช้ฟิลเตอร์ที่ช่วยลดปริมาณแสงอย่าง “ND” (Neutral
Density) หรือ “C-PL” (Circular Polarized) ได้เช่นกัน
แต่ข้อเสียก็คือจะท�ำให้ส่วนอื่นๆ ของภาพมืดลงด้วย
หากตัวแบบอยู่ไม่ห่างจากกล้องมากนัก การใช้
แฟลชช่วยเสริมแสงให้กับตัวแบบก็เป็นทางเลือกที่น่า
สนใจ เพราะจะช่วยเปิดรายละเอียดให้กบั ตัวแบบอันเนือ่ ง
มาจากสภาพย้อนแสง ซึง่ จะท�ำให้ภาพดูสมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น
ตัวแบบอีกลักษณะหนึง่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื ลักษณะของ
การมีเส้นขนอยูโ่ ดยรอบ ซึง่ จะท�ำให้เกิดลักษณะทีน่ า่ สนใจ
ขึ้นในภาพ หรือการใช้คุณสมบัติ “ริมไลท์” ซึ่งจะช่วยขับ
เน้นโครงร่างของตัวแบบให้ดูโดดเด่นและมีความชัดเจน
น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน
อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การหลบดวงอาทิตย์ให้อยู่ใน
ลักษณะหมิ่นเหม่ด้านหลังตัวแบบ ซึ่งจะยิ่งท�ำให้ลักษณะ
ของแฉกแสงปรากฏขึน้ เด่นชัด และเราสามารถใช้เพือ่ ช่วย
เน้นจุดสนใจในแง่ขององค์ประกอบภาพบนตัวแบบได้เช่น
กัน
ข้อควรระวังส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะนี้ก็คือ
“สายตา” ที่จ้องอยู่ในช่องมองภาพ เราไม่ควรที่จะมอง
w w w.eep.co.th
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ดูในส่วนของพระอาทิตย์ในช่องมองภาพโดยตรง เพราะ
ปริมาณแสงทีเ่ ข้มข้นอาจก่อให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้ ควร
ใช้วิธีการเลี่ยงมองไปยังส่วนอื่นๆ ของภาพที่ไม่มีแสงจ้ามาก
นัก หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบ Live View แทน
อีกข้อหนึ่งก็คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเซนเซอร์รับ
ภาพของกล้อง เนื่องจากจะท�ำให้เกิดความร้อนสูงบนตัว
เซนเซอร์รับภาพ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหา “Hot”
และ “Dead” Pixel ในระยะยาวได้เช่นกัน
ดังนั้น การถ่ายภาพด้วยความช�ำนาญอย่างรวดเร็ว ไม่
จ้องมองภาพหรือตั้งกล้องนานเกินไปคือสิ่งที่จะช่วยลดปัญหา
นีไ้ ด้โดยตรง ยิง่ ถ่ายภาพได้เร็วเท่าไหร่กย็ งิ่ ดี ควรจับโฟกัสทีต่ วั
แบบให้เรียบร้อยด้วยมุมกล้องทีเ่ ลีย่ งแสงอาทิตย์เสียก่อน จาก
นั้นจึงแพนกล้องไปยังองค์ประกอบหรือมุมภาพที่ตั้งใจเอาไว้
แล้วถ่ายภาพด้วยความรวดเร็วจะดีที่สุด
สิ่งที่ต้องรอบคอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ควรตรวจดูความ
สะอาดของเลนส์ให้ดี อย่าให้มีเม็ดฝุ่นหรือคราบสกปรกใดๆ
เพราะในสภาพย้อนแสงโดยตรงเช่นนี้จะท�ำให้เกิดการรบกวน
ต่อแสงที่ผ่านเข้ามาในเลนส์ และปรากฏขึ้นในภาพถ่ายอย่าง
ชัดเจน

w w w.eep.co.th
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ส�ำหรับการถ่ายภาพพระจันทร์นนั้ เราจะเน้นค่าการเปิดรับแสงเพือ่
เก็บรายละเอียดบนผิวของดวงจันทร์ ซึ่งจะใช้โหมด “M” ในการถ่ายภาพ
เช่นกัน โดยที่เราจะไม่สนใจค่าจากระบบวัดแสงของกล้อง และใช้ค่าการ
เปิดรับแสงตามสูตรดังนี้
F/8 • 1/125 sec. • ISO 100 หรือ F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 200
หรือปรับตั้งเพิ่ม/ลดตามสมควร
เลือกใช้ระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์สงู ทีส่ ดุ เท่าทีม่ ี ใช้ระบบโฟกัส
แบบปรับตั้งเอง (Manual) และหมุนปรับโฟกัสไปที่ดวงจันทร์โดยตรง
และควรใช้ขาตัง้ กล้องเพือ่ ความคมชัดสูงสุดของภาพ อีกทัง้ ควรใช้สายลัน่
ชัตเตอร์ร่วมด้วย หากไม่มีก็สามารถใช้ระบบหน่วงเวลาถ่ายภาพแทนได้
และอาจจะใช้ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยง
อาการสัน่ ไหวแม้เพียงเล็กน้อยทีอ่ าจเกิดขึน้ เพราะจะท�ำให้ภาพขาดความ
คมชัดได้
การถ่ายภาพพระจันทร์นั้นไม่มีสิ่งที่ควรระวังมากเท่ากับการถ่าย
ภาพดวงอาทิตย์ เพราะปริมาณของแสงมีไม่มากนัก ในขณะที่การถ่าย
ภาพดวงอาทิตย์นั้นต้องระมัดระวังในหลายสิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ดวงตา อันอาจจะท�ำให้เกิดอันตรายกับระบบสายตาได้อย่างรุนแรง ดัง
นั้นนักถ่ายภาพต้องค�ำนึงถึงจุดนี้เป็นส�ำคัญ
ถ่ายภาพด้วยความรวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ นัน่ คือประเด็น
หลักส�ำหรับการถ่ายภาพพระอาทิตย์ในช่วงกลางวันเลยทีเดียว
f/5.6 • 1/250 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th
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EXPERT DIGITAL
COMPACT CAMERA
ความคลาสสิคยังคงเป็นสิ่งที่น่าหลงไหล กลิ่น
อายแห่ ง อดี ต ซึ่ ง ควบรวมกั บ เทคโนโลยี ข องโลกยุ ค
ปัจจุบันคือความลงตัวแบบมีสไตล์ ซึ่งสะท้อนภาพ
ลักษณ์ตัวตนของเราได้อย่างชัดเจน
PENTAX MX-1 คือประสบการณ์ล่าสุดที่ผสาน
กลิ่นอายแห่งอดีตเข้ากับเทคโนโลยีดิจตอลอันทรงพลัง
คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นหลายประการของกล้องถ่ายภาพภาย
ใต้อารมณ์คลาสสิคจะท�ำให้คณ
ุ ได้สมั ผัสกับประสบการณ์
ของการถ่ายภาพอันน่าทึง่ จนควรค่าต่อความประหลาดใจ
ถ้าจะบอกว่า นีค่ อื กล้องถ่ายภาพคอมแพคทีต่ อบ
สนองได้จนถึงระดับของมืออาชีพก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินเลย
เพราะมันถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัตทิ ี่เหนือชัน้ กว่า
ในหลากหลายประการอย่างแท้จริง...
w w w.eep.co.th
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Large-aperture, 4X optical
zoom lens
หนึ่งในความสามารถอันโดดเด่นเหนือชั้นของ
MX-1 ก็คือ เลนส์ซูมระยะเทียบเท่า 28-112mm
ส�ำหรับกล้อง 35mm ที่มีรูรับแสงกว้างสุดถึง F/1.8
ช่วยให้การจับโฟกัสและถ่ายภาพในสภาพแสง
น้อยเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
รูรับแสงระดับ F/1.8 นั้นย่อมให้ภาพแบบ
“ชัดตื้น” อันน่าประทับใจ รวมไปถึงการมี
ลักษณะของ “โบเก้” หรือพืน้ ทีน่ อกระยะ
โฟกัสที่สวยงามเป็นพิเศษ
MX-1 มีโหมดการถ่ายภาพแบบ
Macro ที่สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดถึง 1
CM ท�ำให้สามารถบันทึกภาพ Wide
Macro แบบชัดตื้นได้อย่างน่าประทับใจ
ตัวเลนส์ยงั ประกอบไปด้วยชิน้ เลนส์
แบบ Aspherical เพื่อช่วยแก้ไขความผิด
เพี้ยนต่างๆ ของลักษณะแสงถึง 4 ชิ้น จึงมั่นใจ
ในคุณภาพของภาพได้แน่นอน
w w w.eep.co.th
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Back-illuminated
CMOS image sensor
หัวใจของการบันทึกภาพอันยอดเยีย่ มของ MX-1
ก็คือ เซนเซอร์รับภาพความละเอียด 12MP แบบ
“Back-illuminated” CMOS ซึง่ เป็นเซนเซอร์รบั ภาพ
ยุคใหม่ทพี่ ฒ
ั นามาเพือ่ ขจัดจุดอ่อนเดิมๆ ของเซนเซอร์
รับภาพดั้งเดิม ผลลัพธ์ก็คือ ภาพที่คมชัด ใส เคลียร์
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีสัญญาณรบกวน (Noise)ทีล่ ดลง
อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดข้อมูลจาก
แสงแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย
คุณสมบัตเิ ด่นอีกประการหนึง่ ก็คอื ระดับความ
ไวแสงสูงสุดถึง ISO 12800 ทีช่ ว่ ยรับมือกับสภาพแสง
น้อยได้เยี่ยมยอด อีกทั้งยังมีระบบ Handheld Night
ที่จะถ่ายภาพหลายภาพแล้วน�ำมารวมเป็นภาพเดียว
โดยอัตโนมัติ เพื่อขจัดปัญหาภาพสั่นไหวจากการใช้
ชัตเตอร์ความเร็วต�ำ่ ท�ำให้ภาพถ่ายยามค�ำ่ คืนของคุณ
ถูกบันทึกเอาไว้ได้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์

w w w.eep.co.th

11

PRODUCT

FINDER

Classic design reminiscent
of film cameras
รายละเอียดของชิ้นส่วนและวัสดุภายนอกคือหัวใจแห่งความ
คลาสสิคของ MX-1 ซึ่งถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกล้อง
SLR ยอดนิยมในอดีต “PENTAX MX”
ตัวกล้องซึ่งเป็นส่วนโลหะทั้งด้านบนและด้านล่างนั้นใช้วัสดุทอง
เหลือง ซึ่งให้อารมณ์ในแง่ของความเก่าของการใช้งานในสไตล์ยุคเฟื่อง
ฟูของทองเหลืองเฉกเช่นเดียวกับกล้อง SLR ในอดีต นอกจากนีส้ ว่ นของ
วงแหวนตัวเลนส์ก็ยังใช้วัสดุโลหะด้วยเช่นกัน
ตัวกล้องหุ้มหนังสีด�ำ โดยออกแบบให้เหลี่ยมสันต่างๆ ถ่ายทอด
ลักษณะของความคลาสสิคจาก MX ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

w w w.eep.co.th
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In-body RAW data development & dedicated
exposure compensation dial

แป้นหมุนควบคุมการตัง้ ค่าชดเชยแสงขนาดใหญ่
ด้านบนเป็นทั้งการถ่ายทอดอารมณ์คลาสสิคจาก
กล้อง SLR และเพิม่ ความสะดวกง่ายดายในการถ่าย
ภาพตามแบบฉบับของระบบดิจติ อลโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้า
ถึงเมนูให้ยุ่งยาก พร้อมแป้นหมุนปรับเปลี่ยนโหมด
การบันทึกภาพแบบเดียวกับกล้อง DSLR ที่ส่งผล
ถึงความรวดเร็วในการบันทึกภาพในลักษณะต่างๆ
ให้ง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าปกติ
นอกจาก MX-1 จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการบันทึกภาพ
ในแบบ RAW ได้เช่นเดียวกับกล้อง DSLR แล้ว คุณ
ยังสามารถปรับแต่งไฟล์ RAW จากในกล้องได้อกี หลากหลาย
รูปแบบด้วยความรวดเร็ว
w w w.eep.co.th
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Dual shake-reduction
system to ensure sharp,
blur-free images
ระบบชดเชยอาการสั่ น ไหวในการถ่ า ยภาพ
“SR” (Shake Reduction) ที่ติดตั้งอยู่ใน MX-1 จะ
ช่วยให้การถ่ายภาพบางสถานการณ์ของคุณเป็นไป
อย่างง่ายดาย เช่นในสภาพแสงน้อยที่ระบบต้องใช้
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ หรืออาการสัน่ ไหวของมือทีไ่ ม่นงิ่
ในการจับถือกล้องเมือ่ ถ่ายภาพทีร่ ะยะโฟกัสสูงๆ หรือ
เทเลโฟโต้
ปัญหาจากการสั่นไหวเหล่านี้เองที่เป็นต้นเหตุ
ของภาพที่ขาดความคมชัด ซึ่งระบบ SR จะท�ำการ
เคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพเพื่อชดเชยอาการสั่นไหวใน
ทิศทางตรงกันข้ามจากที่ระบบตรวจพบ ซึ่งจะช่วยให้
ภาพที่ได้มีความคมชัดสวยงาม ถ่ายทอดทุกอารมณ์
ภาพได้อย่างที่ต้องการ

w w w.eep.co.th
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Large, tilt-able
LCD screen
จอภาพ LCD ขนาด 3 นิ้วความละเอียด
920,000px คืออีกหนึ่งจุดเด่นของ MX-1 ที่คุณจะ
ต้องประทับใจ ตัวจอถ่ายทอดภาพในระดับความคม
ชัดสูง พร้อมระบบเคลือบผิวจอแบบ “AR Coating”
ทีช่ ว่ ยลดแสงสะท้อนเมือ่ ใช้งานกลางแจ้ง ท�ำให้ดภู าพ
หรือปรับตัง้ ค่าต่างๆ ของเมนูได้อย่างสบายตาและเห็น
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนีจ้ อภาพด้านหลังยังสามารถปรับเพือ่
เปลี่ยนองศาในการมองได้ ช่วยให้การถ่ายภาพในมุม
ต�่ำหรือสูงเป็นพิเศษท�ำได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น
กว่าปกติ ยกระดับมุมมองภาพถ่ายของคุณให้ดแู ปลก
ตา ลดระดับความจ�ำเจในมุมภาพเดิมๆ ไม่ให้ดนู า่ เบือ่
อีกต่อไป

w w w.eep.co.th
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Full HD-standard
movie recording
บันทึกความทรงจ�ำอันน่าประทับใจในขนาด Full HD
1080p 16:9 ความเร็ว 30fps ในฟอร์แมต H.264 ผ่าน
ปุ่มบันทึกวีดีโอด้านบนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังมีลูกเล่นต่างๆ ส�ำหรับการบันทึกภาพวีดีโอให้ใช้งานใน
หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการบันทึกแบบ High-speed
เพื่อเล่นภาพ Slow-motion ได้นุ่มนวล และ Time-lapse
ส�ำหรับการเล่นภาพอย่างรวดเร็วแปลกตา
ตัวกล้องมีพอร์ต micro-HDMI เพื่อเล่นข้อมูลภาพ
และเสียงของวีดีโอจากกล้องไปสู่อุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยตรง

w w w.eep.co.th
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@78mm • F/2.8 • 1/100 sec. • ISO 200 • Auto WB
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@30mm • F/4 • 1/20 sec. • ISO 200 • Manual WB
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ดังที่ได้เห็นผ่านตากันไปแล้วว่า MX-1 กล้องถ่ายภาพใน
อารมณ์คลาสสิคตัวนีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ดั ได้วา่ “ไม่ธรรมดา” เลย โดย
เฉพาะเรื่องของรูรับแสงกว้างสุดถึง F/1.8 นั้นท�ำให้ภาพถ่ายสไตล์
“ชัดตืน้ ” ทีใ่ ครต่อใครก็ตอ้ งอิจฉากันเป็นแถวๆ บอกแล้วว่ากล้องตัว
นี้รองรับได้จนถึงความต้องการของมืออาชีพจริงๆ
นีแ่ หละ...อัตลักษณ์ของความมีสไตล์แต่ไม่ธรรมดา เพราะ
ภายใต้บุคลิกอันเรียบหรูดูดีนั้น แฝงไว้ด้วยความสามารถอัน
เหลือล้น เช่นเดียวกับที่เป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริง!
Specifications : 12.76 MP “BACKLIT” CMOS Sensor • ISO 100
- 12800 • Sensor-shift Shake Reduction (SR) • 28-112mm F/1.82.5 Zoom lens with 4 aaspherical elements • 3” tiltable 920Kpx
LCD with AR Coating • Shutter speed 30 - 1/8000 sec. with “B”
mode • Full HD 1080p H.264 VDO • Weight 391g

w w w.eep.co.th
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This issue power by :

AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
SP AF 90mm f/2.8 Di Macro

w w w.eep.co.th
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Model 272E
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F/5.6 • 1/320 sec. • ISO 100
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SP AF 90mm f/2.8 Di Macro
Model 272E
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@180mm • F/10 • 1/80 sec. • ISO 200
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AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
Model A17
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F/8 • 1/160 sec. • ISO 100
SP AF 90mm f/2.8 Di Macro

บน

พื้นที่ชายขอบของดงพญาเย็น เกือบ
สุดเขตชายแดนทิศบูรพา เป็นที่ตั้งของ “อุทยาน
แห่งชาติ ปางสีดา” หนึ่งในสถานที่อันมีชื่อเสียง
ทางด้านผีเสื้อและแมลง อันเป็นอีกหนึ่งในจุดนัด
พบส� ำ คั ญ ของบรรดาผู ้ ที่ ชื่ น ชอบการถ่ า ยภาพ
มาโครเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ “ผีเสื้อ” นั้นจัดว่า
มีหลากหลายสายพันธ์ุมากเลยทีเดียว
ด้วยเหตุทพี่ นื้ ทีร่ าว 844 ตารางกิโลเมตรแห่ง
นี้เต็มไปด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิดที่เป็นแหล่งอาหาร
ส�ำคัญของผีเสื้อ ท�ำให้เกิดเป็นความเหมาะสมต่อ
การแพร่ ข ยายสายพั น ธ์ุ เ ป็ น อย่ า งมาก ในทุ ก ปี
ระหว่างช่วงรอยต่อจากฤดูร้อนไปฤดูฝน (ตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายน) จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นความ
อลังการแห่งสีสนั บินได้เหล่านี้ ล่วงเลยไปจนถึงหมด
ฤดูฝน ป่าผืนใหญ่และผีเสื้อก็จะเริ่มจางหายเพื่อ
เตรียมตัวตั้งต้นใหม่อีกครั้งส�ำหรับปีต่อไป

w w w.eep.co.th
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ในปีนี้ (2556) มีการประกาศเชิญชวนให้
เข้ามาเที่ยวชมผีเสื้อที่ปางสีดาตั้งแต่ 1 เมษายน
ซึ่งจัดว่าเร็วกว่าปกติ นั่นอาจจะเป็นเรื่องของการ
คาดการณ์จากสภาพอากาศที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตของผีเสื้อทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม ช่วงที่
เหมาะสมและจะมีผีเสื้อจ�ำนวนมากก็น่าจะยังคง
เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปเหมือนเดิม

F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 100
SP AF 90mm f/2.8 Di Macro

ปรากฏการณ์แปลกประหลาดอย่างหนึ่ง
ส� ำ หรั บ ในปี นี้ ก็ คื อ เกิ ด จ� ำ นวนผี เ สื้ อ จ� ำ นวน
มากมายในช่วงปีใหม่ที่ปางสีดา (ซึ่งปกติแล้วจะ
ไม่มใี ห้เห็น) ดังนัน้ จึงเป็นสัญญาณทีแ่ สดงถึงความ
แปรปรวนไม่แน่นอนของสภาพอากาศอันมีผลต่อ
การแพร่ขยายพันธ์ุของผีเสื้อโดยตรง
ความหลากหลายของสายพันธ์ผุ เี สือ้ แห่งปาง
สีดานั้น ท�ำให้มีการจัดงานท่องเที่ยวดูผีเสื้อที่ปาง
สีดาเป็นประจ�ำทุกปี มีการจัดท�ำ “โป่งผีเสื้อ” ใน
หลายๆ จุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ถึงกระนั้นก็
ยังพบเห็นผีเสือ้ จ�ำนวนมากได้ทวั่ ไปในทุกพืน้ ทีข่ อง
ปางสีดา แม้กระทัง่ บริเวณทีท่ ำ� การอุทยานฯ และ
ลานกางเต๊นท์ ซึง่ ในบางปีนนั้ ก็จะเต็มไปด้วยหนอน
ผีเสื้อนับหมื่นนับแสนตัวเลยทีเดียว
w w w.eep.co.th
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ส�ำหรับการถ่ายภาพผีเสือ้ นัน้ หากจะถ่ายภาพ
กันอย่างจริงจัง ก็นบั ว่าเป็นตัวแบบประเภททีค่ อ่ นข้าง
จะยากอยู่ไม่น้อย เพราะผีเสื้อจัดเป็นสัตว์ช่างระแวง
การขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็ท�ำให้ผีเสื้อตื่นตัวและโผ
บินขึ้นสู่อากาศ เว้นเสียว่าจะก�ำลังเพลิดเพลินอยู่กับ
การดูดกินสารอาหาร ซึง่ จังหวะนัน้ ผีเสือ้ ก็แทบจะไม่
สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเลยทีเดียว
“เลนส์มาโคร” คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับการถ่ายภาพผีเสื้อ เพราะก�ำลังแยก
ขยายทีส่ งู เป็นพิเศษของเลนส์ชนิดนีจ้ ะช่วยแสดงราย
ละเอียดของผีเสื้อได้ชัดเจนยิ่งกว่าตาเห็น หากเป็น
เลนส์มาโครที่มีระยะทางยาวโฟกัสช่วงไกลๆ ก็จะ
ท�ำให้ได้เปรียบในแง่ของระยะห่างระหว่างกล้อง
และผีเสื้อที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากนัก มีโอกาสได้
ภาพมากกว่าเนื่องจากการตื่นตัวของผีเสื้อจะมีน้อย
กว่า สามารถจับโฟกัสได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
เราอาจจะคุ ้ น เคยกั บ ผี เ สื้ อ ที่ เ กาะอยู ่ ต าม
ดอกไม้หลากสีสนั หากแต่ผเี สือ้ ทีน่ โี่ ดยธรรมชาติแล้ว
มักจะชอบดูดกินแร่ธาตุตามพื้น หรือชอบของเน่า
เหม็น ของเสีย อย่างเช่นผลไม้เน่า มูลสัตว์ ฯลฯ ซึ่ง
ใช้เป็นสิ่งล่อผีเสื้อเพื่อให้มาเกาะกินได้ แต่ที่สะดวก
มากที่สุดก็คือ “น�้ำปลา” ซึ่งใช้ได้ผลดีเช่นกัน

w w w.eep.co.th
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AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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เป็นการถ่ายภาพเพือ่ ความสวยงามแล้ว มุมต�ำ่ ติดพืน้ ในระดับสายตา
ของผีเสื้อก็จะท�ำให้ภาพดูน่าสนใจ เพราะจะเป็นมุมมองที่ต่างจาก
การถ่ายภาพธรรมดาทั่วไป
ระบบโฟกัสทีเ่ หมาะสมนัน้ สามารถใช้ได้ทงั้ โฟกัสอัตโนมัตแิ ละ
แบบปรับตั้งโฟกัสเอง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตัวแบบเป็น
ส�ำคัญ ในบางจังหวะนั้นโฟกัสอัตโนมัติก็จะช่วยให้เราถ่ายภาพได้
การนอนราบไปกับพืน้ เพือ่ ถ่ายภาพผีเสือ้ มีขอ้ ดีคอื จะท�ำให้ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางครั้งโฟกัสอัตโนมัติก็ไม่
สามารถทิ้งระยะฉากหลังจากตัวผีเสื้อได้ไกล ท�ำให้เกิดลักษณะ สามารถตอบสนองได้ดีเท่าการปรับตั้งโฟกัสเอง ดังนั้นนักถ่ายภาพ
การเบลอทีฉ่ ากหลัง ส่งผลให้ผเี สือ้ โดดเด่นมากกว่าการก้มลงถ่าย ควรที่จะท�ำความคุ้นเคยกับกล้องและเลนส์ส�ำหรับการปรับเปลี่ยน
ภาพตามปกติ เว้นเสียแต่วา่ จะเป็นการถ่ายภาพเพือ่ เก็บรายละเอียด ระบบโฟกัสเอาไว้ให้คนุ้ เคย เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับตัง้ ได้เลยโดยทีไ่ ม่ตอ้ งละ
บนปีกของผีเสื้อส�ำหรับเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา แต่ถ้าหาก สายตามาจากช่องมองภาพให้เสียจังหวะ
เมือ่ เราเตรียมกล้องและเดินเข้าไปใกล้ ฝูงผีเสือ้ จะแตกฮือและ
บินขึ้นสู่อากาศ เราควรจะอยู่นิ่งๆ สักครู่ ผีเสื้อก็จะกลับลงมาเกาะ
กินตามพื้นเหมือนเดิม ดังนั้นควรจัดการเรื่องต�ำแหน่ง การเตรียม
กล้อง ท่านั่ง (หรือท่านอน) เอาไว้ให้เรียบร้อย รอจังหวะที่ผีเสื้อจะ
กลับลงมาอีกครั้งซึ่งก็จะใช้เวลาไม่นาน
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ผีเสื้อหางดาบธรรมดา (Fivebar Swordtail) หนึ่งในสกุลผีเสื้อหาง
ดาบ ชอบพักบนกิ่งไม้ใบไม้ และหากินตามดอกไม้และดูดน�้ำในพื้นที่
ชื้นแฉะ พืชอาหารเป็นพวกวงศ์ไม้กระดังงาและวงศ์ไม้อบเชย ปีกคู่
หลังมีหางขนาดยาวรูปทรงคล้ายดาบฝรั่ง

@180mm F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 100
AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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ผีเสือ้ หางติง่ นางระเวง (Common Mormon) แม้วา่ จะจัด
อยูใ่ นสกุลหางติง่ แต่ผเี สือ้ ชนิดนีก้ ไ็ ม่มหี างทีป่ กี คูห่ ลังเป็น
ติง่ ยืน่ ออกมาเหมือนชนิดอืน่ ๆ มันชอบทีโ่ ล่งแสงแดดส่อง
ถึง เพศผู้ชอบหากินตามพื้นทรายริมล�ำธาร พืชอาหาร
ได้แก่พืชในวงศ์ส้ม เช่น ส้มโอ มะตูม มะขวิด

@200mm F/4.5 • 1/80 sec. • ISO 100
AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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สิ่งส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการถ่ายภาพ
ผีเสื้อก็คือ ความใจเย็นและสมาธิ เพราะส่วนใหญ่
แล้วการจับโฟกัสผีเสื้อที่ไม่อยู่นิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลา ช่วงระยะระหว่างแค่การจับโฟกัสและกดปุ่ม
ชัตเตอร์อาจจะเกิดความเปลีย่ นแปลงในการเคลือ่ นที่
ของผีเสือ้ ได้ตลอดเวลา ซึง่ โดยมากแล้วก็มกั จะไม่เป็น
ไปอย่างใจคิด ดังนั้นต้องอาศัยความอดทนในการอยู่
นิ่งๆ เพื่อจับจังหวะได้เป็นระยะเวลานานๆ
การสังเกตพฤติกรรมของผีเสื้อก็เป็นสิ่งที่ควร
กระท�ำ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจับจังหวะได้ง่ายขึ้น
ในสภาพที่มีผีเสื้อบินอยู่เป็นจ�ำนวนมากนั้นอาจจะ
ท�ำให้เราสับสนมึนงงกับเป้าหมายได้ง่าย ผีเสื้อบาง
ชนิดก็มีพฤติกรรมในการลงกินในต�ำแหน่งเดิมๆ ไม่
ว่าจะบินขึ้นไปกี่ครั้ง บางประเภทก็จะไม่กลับมาซ�้ำ
ต�ำแหน่งเดิม หรือบางประเภทก็อาจจะชอบรบกวนผี
เสื้ออื่นๆ เป็นต้น

w w w.eep.co.th
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ข้อควรรู้ส�ำหรับการถ่ายภาพผีเสื้อก็คือ
ผีเสื้อจะไม่ชอบอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน และจะ
ชอบแสงแดดเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากในวัน
ที่ฟ้าครึ้มจะเห็นผีเสื้อได้น้อยมาก เพราะผีเสื้อ
จะเตรียมหลบฝนเข้าไปอยู่ตามต้นไม้ เมื่อมีฝน
โปรยปรายก็แทบจะไม่เห็นผีเสื้อเลยแม้แต่ตัว
เดียว ต่อเมือ่ ฝนหยุดตกและมีแสงแดดสว่างออก
มาอีกครั้ง ผีเสื้อก็จะออกมาบินเหมือนเดิม
ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงสายคือเวลาที่จะได้
พบเห็นผีเสือ้ มากทีส่ ดุ ส่วนในช่วงเทีย่ งและบ่าย
จัดนัน้ ผีเสือ้ จะหลบแสงแดดอันร้อนแรงเข้าไปอยู่
ใต้ใบไม้ และจะออกมาอีกครั้งในช่วงเย็น โดยที่
ในช่วงเช้านั้นก็จะแบ่งช่วงเวลาเป็นประเภทสาย
พันธ์ุอีกเช่นกัน ผีเสื้อสายพันธ์ุที่มีขนาดเล็กนั้น
จะออกหากินในช่วงเช้าตรู่ และจะค่อยๆ หายไป
ในช่วงสายเนื่องจากสายพันธ์ุที่มีขนาดใหญ่กว่า
จะคอยขับไล่รบกวนแย่งอาหาร
ในช่วงฤดูฝน ความชื้นจะมีมากกว่าฤดู
อืน่ ๆ ท�ำให้ในช่วงเช้าจะมีนำ�้ ค้างเกาะอยูต่ ามปีก
ของผีเสื้อ ซึ่งผีเสื้อจะเกาะตามใบไม้อยู่นิ่งๆ
เพราะบินไม่ไหว จนกว่าน�ำ้ ค้างทีเ่ กาะอยูต่ ามปีก
จะแห้งหายไป ซึง่ ก็เป็นจังหวะทีด่ สี ำ� หรับนักถ่าย
ภาพที่จะสามารถถ่ายภาพผีเสื้อได้ในระยะใกล้
w w w.eep.co.th

ผีเสื้อแบ่งกว้างๆ ออกเป็นสองประเภทคือ
ผีเสื้อกลางวัน และ ผีเสื้อกลางคืน ซึ่งแบ่งตามช่วง
เวลาที่มันออกหากิน โดยมีวิธีสังเกตง่ายๆ ก็คือ
ผีเสือ้ กลางวันจะมีหนวดในลักษณะแบบ “กระบอง”
ส่วนผีเสื้อกลางคืนนั้นจะมีหนวดเป็นแบบเส้นด้าย
หรือเป็นเส้นขนประกอบหลายเส้น
การเตรียมตัวที่เหมาะสมส�ำหรับการถ่าย
ภาพผีเสื้อก็คือ อย่าใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือสีสด
เพราะผีเสือ้ จะไวต่อสีเหล่านีซ้ งึ่ จะท�ำให้มนั ตืน่ ตกใจ
ได้ ง ่ า ย ควรใส่ เ สื้ อ ผ้ า ที่ มี สี ก ลมกลื น กั บ สภาพ
แวดล้อม งดเว้นการใช้สารทีใ่ ห้กลิน่ หอมชนิดต่างๆ
เพราะจะเป็นกลิน่ ทีแ่ ปลกปลอมส�ำหรับผีเสือ้ หลีก
เลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับที่สะท้อนแสงหรือมี
ลักษณะมันวาว เพราะผีเสื้อจะจะไวและตื่นตกใจ
ต่อสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเช่นกัน
นอกจากผีเสือ้ แล้ว ความสมบูรณ์ทางสภาพ
ธรรมชาติ ข องปางสี ด าท� ำ ให้ ที่ นี่ มี สั ต ว์ ป ่ า หลาก
หลายชนิด เช่นแมลงแปลกๆ นกชนิดต่างๆ กระทิง
ช้าง หรือแม้กระทั่งเสือ ก็ยังมีรายงานการพบเห็น
อยู่ตลอดเวลา หากเดินทางไปถ่ายภาพที่นี่ก็ควร
ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามจากททางเจ้าหน้าที่ให้
แน่ใจเพือ่ ความไม่ประมาทต่ออันตรายทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้นได้

F/6.3 • 1/160 sec. • ISO 100
SP AF 90mm f/2.8 Di Macro
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มอธทองเฉียงพร้า (Dysphania militaris)
หนึ่งในผีเสื้อที่จัดว่าหายากมากชนิดหนึ่ง พบ
จ�ำนวนน้อยมาก ชื่อของมันมาจากพืชอาหาร
นั่ น ก็ คื อ ต้ น เฉี ย งพร้ า นางแอ ซึ่ ง เป็ น พื ช ใน
ตระกูลโกงกาง แต่ไม่ได้ขึ้นที่ป่าชายเลน กลับ
ขึ้นในป่าดิบชื้นริมล�ำธาร เจ้าตัวนี้ค่อนข้าง
หวาดระแวง อยู่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้ว
ก็บินหายเข้าป่าไป โชคดีที่มีเลนส์ระยะเทเล
โฟโต้ ท�ำให้ยังพอได้ภาพมาโดยที่ไม่ต้องเข้า
ใกล้ให้มันตื่นตกใจจนหมดโอกาส

@200mm F/4.5 • 1/80 sec. • ISO 100
AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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F/16 • 1/125 sec. • ISO 100
SP AF 90mm f/2.8 Di Macro
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@300mm F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 200
AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
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การถ่ายภาพผีเสื้อนั้น ส�ำหรับการเริ่มต้นอาจจะเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยากมาก จนเมื่ อ เริ่ ม เกิ ด ความช� ำ นาญก็ จ ะยั ง ยากอยู ่ แต่ ก็ จ ะ
เพลิดเพลินและสนุกสนานท้าทายมากยิ่งขึ้น สิ่งส�ำคัญก็คือความ
ช�ำนาญในการควบคุมกล้องและเลนส์ให้คล่องตัวเพราะเป็นการถ่าย
ภาพที่ต้องใช้ทั้งความปราณีตและความรวดเร็วในเวลาเดียวกัน แต่
กลับต้องใช้ความอดทนและใจเย็นเป็นอย่างมาก จึงจะมีโอกาสเป็น
เจ้าของภาพผีเสื้อดีๆ ได้ ที่เหลือก็ต้องอาศัยเรื่องของจังหวะและโชค
ที่จะได้พบเจอผีเสื้อสายพันธ์ุสวยๆ หรือหายาก ซึ่งการเตรียมพร้อม
ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ควรท�ำ เพราะผีเสื้อเหล่านั้นอาจปรากฏตัวขึ้น
ด้วยความรวดเร็ว และจากไปในเวลาอันรวดเร็วด้วยเช่นกัน นั่น
หมายความว่าอาจจะมีจงั หวะไม่มากนัก และจังหวะนัน้ อาจจะไม่กลับ
มาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ได้
...ซึง่ ก็เพราะความท้าทายและความหลากหลายเหล่านีน้ เี่ อง
ท�ำให้ “ปางสีดา” แห่งจังหวัดสระแก้ว ยังคงเป็นทัง้ โรงเรียน, สนาม
ฝึกซ้อม, ที่ท่องเที่ยว ส�ำหรับนักถ่ายภาพมาโครที่ยังคงแวะเวียน
กลับไปเพือ่ ถ่ายภาพกันอย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่วา่ จะประสบความส�ำเร็จ
แล้วหรือไม่ก็ตาม

w w w.eep.co.th
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“แสงหยอด”
แสงแดดทีล่ อดตามช่องใบไม้ลงบนพืน้ สามารถสร้างจุด
สนใจให้เกิดขึน้ บนภาพได้เป็นอย่างดี เมือ่ มีผเี สือ้ อยูใ่ นต�ำแหน่ง
นัน้ จะท�ำให้มนั ดูนา่ สนใจมากขึน้ อีกทัง้ แสงธรรมชาติกจ็ ะช่วย
ท�ำให้เส้นสายต่างๆ บนตัวผีเสื้อดูมีมิติสวยงามมากขึ้นด้วย
ลองหมายตาต�ำแหน่งที่มีแสงตกกระทบลงบนพื้นเอาไว้ล่วง
หน้า จับโฟกัสตรงนั้น ลองถ่ายภาพแล้วปรับตั้งค่าการเปิดรับ
แสงที่เหมาะสมรอเอาไว้ อาจจะไม่ต้องเป็นมุมที่กล้องเรี่ยต�่ำ
ติดพื้นเพื่อแสดงรายละเอียดของแสงและเงาที่ตกกระทบกับ
พื้นดิน สีสันของผีเสื้อและจึดสว่างจะน�ำสายตาของคนดูภาพ
ให้เข้ามาหยุดอยู่ตรงนั้นเองโดยอัตโนมัติ

F/7.1 • 1/125 sec. • ISO 100

AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
Model A17

มาตรฐานของเลนส์ซูมก�ำลังสูง น�้ำหนักเบา พร้อมความสามารถในการ
ถ่ายภาพมาโคร
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีทงั้ กับกล้อง SLR แบบเต็มเฟรม หรือแบบทีใ่ ช้เซนเซอร์รบั
ภาพขนาด APS-C พร้อมด้วยความสามารถในการโฟกัสใกล้มากถึง 0.95 เมตร (3.1
ฟุต) ให้ก�ำลังขยายในระดับมาโคร 1:2
w w w.eep.co.th
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ส�ำหรับเลนส์ถ่ายภาพแล้ ว การเคลือบผิวเลนส์หรือ
“Coating” เพือ่ ป้องกันหรือขจัดแสงสะท้อนต่างๆ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งบรรดาผู้ผลิตเลนส์ต่างก็คิดค้นและพัฒนาวิธีการ
เคลือบผิวเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อยูต่ ลอดเวลา เพราะยิง่
การเคลือบผิวเลนส์มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เท่าไหร่ ก็จะยิง่ ส่งผล
ดีต่อภาพถ่ายมากขึ้นเท่านั้น
Pentax เองก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งในผู้ผลิตเลนส์อันดับต้นๆ
ซึง่ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการเคลือบผิวเลนส์ของ Pentax ทีเ่ พิง่ ประกาศ
ตัวไปเมื่อปีที่แล้วคือ “HD Coating” นั้นคือเทคโนโลยีล่าสุดที่
Pentax จะใช้ในการผลิตเลนส์ระดับสูงของตนต่อไป

• HD PENTAX DA 560mm F5.6 ED AW

HD PENTAX D FA 645 Macro 90mm F2.8 ED AW

ส�ำหรับในช่วงแรกนี้ ยังมีเพียงเลนส์สองรุ่นที่เพิ่งประกาศ
เปิดตัวออกมาก็คือ HD PENTAX DA 560mm F5.6 ED AW
ซึ่งเป็นเลนส์ K-Mount ส�ำหรับกล้อง Pentax DSLR และ HD
PENTAX D FA 645 Macro 90mm F2.8 ED AW SR ซึ่ง
เป็นเลนส์ส�ำหรับกล้อง Medium Format 645D

w w w.eep.co.th
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คุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับ HD Coating :
• 50 percent reduction of reflections in visible spectrum
ขจัดแสงสะท้อนได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการเคลือบผิวแบบหลายชั้น (Multi-layer) ดั้งเดิม
• High rigidity coating layer
สารและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเคลือบผิวแต่ละชัน้ มีความคงทนและแข็งแรงมากกว่าปกติ
ซึ่งหมายความว่าจะท�ำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า
• Accurate reflection of design concept to actual coating
layer
ในการเคลือบผิวแบบ Multi-layer แบบเดิมนั้นจะท�ำในระบบสูญญากาศ
โดยสารที่ใช้นั้นจะละลายตัวลงสู่ผิวเลนส์ในระบบสูญญากาศด้วย ซึ่งใน
บางกรณี ก็ ไ ม่ มี ค วามสม�่ ำ เสมอมากพอจนเกิ ด อาจผลกระทบขึ้ น กั บ
คุณภาพของภาพถ่ายได้
ระบบการเคลือบผิวจากโรงงานของ Pentax นัน้ จะควบคุมขนาดความ
หนาของแต่ละชัน้ ของการเคลือบผิวด้วยความแม่นย�ำในระดับนาโนเมตร
(หนึ่งส่วนล้านมิลลิเมตร) ท�ำให้การเคลือบผิวมีความสม�่ำเสมอมากพอ
และส่งผลที่ดีให้กับคุณภาพของภาพถ่ายโดยตรง

กราฟเปรียบเทียบระดับการสะท้อนแสงระหว่าง HD Coating และ
Multi-layer แบบเดิม

w w w.eep.co.th

ระบบการเคลือบผิวแบบ HD (High Density) นี้ทาง Pentax กล่าว
ว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับระบบเคลือบผิวแบบ “Aero Bright Coating” ซึ่งเป็นการเคลือบผิวแบบ Nano Technology ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ใน
เลนส์ระดับสูงของ Pentax เอง
ซึง่ ในอนาคตนีเ้ ราจะได้เห็นเลนส์รนุ่ ใหม่ๆ ทีม่ รี หัสน�ำหน้าว่า “HD Pentax”
ส�ำหรับ K-Mount ออกสูต่ ลาดมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ก็หมายถึงเป็นเลนส์ทมี่ กี ารเคลือบ
ผิวด้วยระบบ Nano Technology นั่นเอง
37
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นอกจาก Asahiflex I จะเป็นต้นตระกูลตัวแรก
ของกล้อง Pentax แล้ว ยังเป็นกล้อง SLR 35mm
ตัวแรกของญีป่ นุ่ ด้วย ซึง่ กว่าจะมาเป็นกล้อง SLR
ตั ว แรกนี้ ต ้ อ งผ่ า นเรื่ อ งราวในช่ ว งสงครามมา
มากมาย...อย่างไรบ้าง?
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ธุรกิจต่างๆ ใน
ญี่ปุ่นระดมก�ำลังเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
กิจการทางทหารเป็นจ�ำนวนมาก หนึ่งในนั้นก็คือ
Asahi Kogaku Goshi Kaisha ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการ
ผลิตอุปกรณ์ทางด้าน Optic ให้แก่กองทัพ โดย
เฉพาะกองก�ำลังทางอากาศ ซึ่งระหว่างสงครามนี้
เอง โรงงานของบริษัทฯ ก็ตกเป็นเป้าและถูกโจมตี
จนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ที่สุดแล้วก็ต้อง
ปิดกิจการลง
จนกระทั่งในปี คศ. 1948 กิจการก็ถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาใหม่ในชื่อ Asahi Optical Company Ltd.
w w w.eep.co.th
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• จากซ้ายไปขวา : Mr. Ryohei Suzuki, Mr. Nobuyuki
Yoshida, Mr. Saburo Matsumoto

w w w.eep.co.th

SPACE

การค้นคว้าเริ่มต้นขึ้นในปี คศ.1949 หลัง
โดย Mr. Saburo Matsumoto เพื่อผลิตกล้องส่อง
ทางไกลส�ำหรับการส่งออก รวมทัง้ ผลิตเลนส์เพือ่ เป็น จากที่ล้มลุกคลุกคลานกับโครงการนี้มาเป็นช่วง
ส่วนประกอบในสินค้าอืน่ ๆ ด้วย...ซึง่ ลูกค้ารายส�ำคัญ ระยะเวลาหนึ่ ง Mr.Matsumoto ก็ พ บว่ า เขา
ต้องการผู้ร่วมงานที่มีทักษะทางด้านนี้เพิ่มเติม...
ก็ได้แก่ Minolta และ Konica
แต่จะหาได้จากที่ไหนกัน? อย่างที่เราได้รู้กันแล้ว
ในช่วงเวลานั้น ถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของกล้อง ว่า Asahi Optical ผลิตเลนส์ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ
ถ่ายภาพ 35mm ในญี่ปุ่น ซึ่ง Mr.Matsumoto ให้ ด้วย ในจังหวะหนึ่งของการท�ำธุรกิจนั้นเอง เขา
ความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ได้มีความคิดที่จะ ก็ได้พบกับ Mr. Ryohei Suzuki ซึ่งท�ำงานอยู่ใน
สร้างกล้อง 35mm ของ Asahi ขึ้นมาบ้าง แต่เขา โรงงานผลิตเลนส์แห่งหนึ่ง และ Mr.Matsumoto
กลับมองในมุมที่แตกต่างออกไปจากบริษัทอื่นๆ ที่ ก็ได้ชักชวนให้ Mr.Suzuki ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ก�ำลังนิยมผลิตกล้องในแบบ TLR (Twin Lens Re- ผู้ร่วมพัฒนากล้อง SLR 35mm ตัวแรกของญี่ปุ่น
flex – เหมือนกล้อง Rolleiflex) และ Rangefinder ซึง่ นัน่ ก็เป็นค�ำชักชวนที่ Mr.Suzuki ไม่อาจปฏิเสธ
แบบ Leica เหตุที่ตัวเขาเองเป็นผู้ที่ชอบสร้างความ ได้
ท้าทายให้กบั ตนเอง ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วส�ำหรับเรือ่ งนี้ เขา
Mr.Suzuki มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
จึงตัดสินใจที่จะสร้างกล้องแบบ SLR 35mm (ยังไม่
เป็นที่นิยมในขณะนั้น) ซึ่งเขาเชื่อว่ากล้องแบบนี้คือ ผลิตเลนส์เป็นอย่างยิ่ง แต่เขากลับหวั่นใจในเรื่อง
อนาคตของการถ่ายภาพอย่างแน่นอน ในขณะนั้นก็ ของการออกแบบตัวกล้องซึ่งเขาไม่มีความรู้เลย
มีเพียงกล้อง Contax S เท่านั้นที่เป็นกล้อง SLR เขาจึงได้ชักชวน Mr. Nobuyuki Yoshida อดีต
เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ออกไปตั้งกิจการรับ
35mm ให้ดูเป็นต้นแบบ
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ซ่อมกล้องถ่ายภาพ เขาตกลงที่จะเข้าร่วมทีมด้วย แต่
ยังลังเลที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเวลานั้น
เพราะเขาไม่มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับสายการผลิตทาง
ด้านโรงงานและการผลิตกล้อง แต่ในทีส่ ดุ แล้ว บุคคล
ทั้งสามก็ได้เข้าร่วมทีมเพื่อโครงการนี้ โดยที่ Mr.
Yoshida จะออกแบบตัวกล้อง ส่วนหน้าที่ในการ
ออกแบบเลนส์นั้น Mr. Suzuki จะรับไปดูแลเอง
เมื่องานเริ่มต้น กล้องตัวเดียวที่จะมีเพื่อใช้
อ้างอิงในการค้นคว้าและออกแบบคือกล้อง ReflexKorelle 6x6 CM ของเยอรมัน ซึ่ง Mr. Matsumoto
ได้มาก่อนช่วงสงคราม ทั้งสามรู้ดีว่ากล้อง Kine-Exakta และ Contax S อันเป็นกล้อง SLR นั้นจะ
เป็นต้นแบบที่ดีกว่า แต่กล้องเหล่านั้นก็ไม่เคยถูกน�ำ
เข้ามาในญี่ปุ่น นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนคล�ำไป
ในความมืดและยากล�ำบากเอาการเลยทีเดียว

SPACE

ชิ้นส่วนจึงต้องผลิตขึ้นมาเองด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้น ซึ่ง
ก็ต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน กว่าที่กล้องต้นแบบตัวแรก
จะส�ำเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
ปัญหาต่อมาก็คือ จะขึ้นสายการผลิตที่ไหน?
หลังจากที่ผ่านการพูดคุยกันมาระยะหนึ่ง ในที่สุดก็ได้
ข้อตกลงในการขึ้นสายการผลิตที่โรงงาน Oyama ซึ่ง
ก็คือโรงงานของ Asahi Optical นั่นเอง

• “Family shot” ภาพถ่ายหมู่ของพนักงาน Asahi
Optical ในโรงงานที่โตเกียวในปี คศ.1953

ปัญหาถัดมาก็คือสถานที่ในการจัดจ�ำหน่าย ซึ่ง
Mr.Matsumoto ได้พยายามน�ำเสนอกล้อง Asahiflex
I ไปตามห้างร้านต่างๆ แต่ก็ดูเหมือนบรรดาห้างร้าน
เหล่านั้นจะไม่สนใจในกล้อง SLR 35mm จนกระทั่ง
ได้เข้าไปน�ำเสนอที่ส่วนงาน Optical ของ Hattori
Tokeiten K.K. (Seiko Corporation ในปัจจุบนั ) ซึง่
ให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก และได้ ต กลงที่ จ ะจั ด
จ�ำหน่ายกล้องตัวนี้

การท�ำงานในโครงการนีเ้ ต็มไปด้วยอุปสรรค ที่
สายการผลิตจึงได้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
เป็นเรือ่ งใหญ่เอาการก็คอื ไม่มชี นิ้ ส่วนมาตรฐานให้หา
ซื้อได้ เพราะมันไม่เคยถูกผลิตขึ้นในญี่ปุ่น ดังนั้นทุก คศ. 1952 โดยตั้งเป้าเอาไว้ที่ 200 ตัวต่อเดือน แต่
• Contax S
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INFO

SPACE

เมื่อถึงเวลาจ�ำหน่ายจริงก็จ�ำเป็นต้องขยายจ�ำนวนขึ้นเป็น 500 ตัวต่อเดือน
เนื่องจาก Asahiflex I ประสบความส�ำเร็จในทางการขายเป็นอย่างมากจนน่า
ประหลาดใจ
Asahiflex I เป็นกล้องที่ท�ำงานในลักษณะกดปุ่มชัตเตอร์ครั้งแรกจะยก
กระจกสะท้อนภาพขึน้ และเมือ่ ปล่อยปุม่ กระจกสะท้อนภาพจึงจะปิดตัวลง ช่อง
มองภาพนั้นเป็นแบบ “ระดับเอว” (Waist Level) ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนได้ เลนส์มาตรฐานส�ำหรับกล้องตัวนี้คือ Takuma 50
F/3.5 ซึ่งใช้เม้าท์เลนส์แบบ 37mm Screwmount
ความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องรุ่นนี้มีให้ใช้งานคือ “B”,
1/20, 1/30, 1/40, 1/60, 1/100, 1/200 และ 1/500
sec. รวมทั้งมีช่องเสียบสายแฟลชให้ด้วย
Asahiflex I ถูกผลิตออกมาเพียงจ�ำนวน 7,500 ตัว
และมีจ�ำหน่ายในญี่ปุ่นเท่านั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่น
Asahiflex IA ที่ถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น
นี่คือกล้องที่เป็นต้นตระกูลของ Pentax ทั้งมวล และ
เป็นกล้องประวัติศาสตร์ส� ำหรับวงการถ่ายภาพของ
ญี่ปุ่น ซึ่งถ้าในวันนั้น Mr.Matsumoto ไม่มองในมุมที่ต่าง
ออกไป ก็ไม่รู้ว่า SLR 35mm ตัวแรกของญี่ปุ่นนั้นใครจะเป็นผู้ผลิตขึ้นกันแน่?
...แต่ส�ำหรับในวันนี้และตลอดกาล ค�ำตอบก็คือ “Pentax” นั่นเอง!
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Photographer : Donald Duck
Gear : Ricoh GX
Place : N/A
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Photographer : twongnap
Gear : Ricoh GXR
Place : N/A

Photographer : joes8989
Gear : Ricoh CX3
Place : China
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PRODUCTS

กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ “ขนาดเล็กที่สุดในโลก”...สีสันโดน
ใจ โดดเด่นด้วยสีสนั สะดุดตา เหมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการความ
แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร มาพร้อมกับเซนเซอร์ CMOS ความ
ละเอียด 12.4 ล้านพิกเซล เลนส์ระบบ “Q Mount” ขนาด
เล็กกระทัดสะดวกต่อการพกพา ทัง้ ระยะมาตรฐาน, ซูม, ฟิช
อาย ฯลฯ มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว “SR” (Shake Reduction) เพื่อความคมชัดทุกสภาพแสง บันทึกวีดีโอระดับ
FullHD 1080p และสนุกยิ่งกว่าใครด้วยฟังก์ชั่น Art Filter
ที่จะช่วยสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณให้ดูแปลกใหม่ในหลาก
หลายรูปแบบมากที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน

ACAM-E25R
สายสะพายกล้องแบบห่วง สามารถ
ปรับความยาวของสายได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว รูปแบบโฉบเฉี่ยว เท่ไม่ซ�้ำใคร
ตั ว สายวั ส ดุ ไ นลอน มี แ ผ่ น หนั ง เพื่ อ
ป้องกันการขูดขีดกับตัวกล้อง มีสามสี
แดง เขียว ด�ำ ให้
เลือกเข้ากับสไตล์
ในทุ ก วั น ของคุ ณ
ราคาพิ เ ศษเพี ย ง
3,800 บาท
เท่านั้น!

Model B008
18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
For Canon, Nikon

18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD
For Sony

สุดยอดเลนส์ซมู เอนกประสงค์ทเี่ ล็กและเบาทีส่ ดุ ในโลก ด้วยระยะ
โฟกัสที่ครอบคลุมทุกการใช้งานตั้งแต่มุมกว้าง 18mm ไปจนถึงเทเล
โฟโต้ 270mm (15X) สะดวกทุกการใช้งาน และเป็นเลนส์ซมู ตัวแรก
จาก Tamron ที่ติดตั้งมอเตอร์ “PZD” (Piezo Drive) ที่ท�ำให้เลนส์
ตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดได้อย่างไม่น่าเชื่อ รวมทั้งมีระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) เพื่อความคมชัดแม้
ในสภาพแสงน้อย พิเศษ! ด้วยราคาโดนใจที่ยากจะปฏิเสธได้จริงๆ
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