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หลังจากที่งาน “CP+” ที่ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านพ้นไปด้วยความอลังการ ก็ต้องจะ
ตามมาด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่จะพากัน
ออกสู ่ ต ลาดให้ ผู ้ ใ ช้ ง านได้ ท ดลองและ
จับจองเป็นเจ้าของกันต่อไป

ต้องมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพระดับสูงชนิดทีเ่ ราคาดไปไม่ถงึ กันเลย
ทีเดียว ดังนัน้ ในขณะนีก้ เ็ ท่ากับว่า TAMRON มีเลนส์รนุ่ ใหม่ในธีมใหม่
อยู่ในตลาดรวมสี่รุ่นแล้ว

เป็นสิ่งที่เกินคาด...เพราะนอกจากกล้อง Full Frame รุ่นแรก
ของ PENTAX จะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยคุณสมบัติ
เด่นๆ ที่น่าจับตามองหลายประการแล้ว ก็ยังมีเลนส์ใหม่อีกสองรุ่น
ติดตามกันออกมาด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจในสิ่งที่ TAMRON ได้รับรองมา
ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดอันคมชัดของการใช้งานร่วมกับกล้อง
ที่มีเซนเซอร์ความละเอียดสูงเป็นพิเศษ เราได้น�ำเลนส์ทั้งสองรุ่นใหม่
ก่อนหน้าไปทดสอบใช้งานร่วมกับกล้องความละเอียดสูงในภาคสนาม
จริงๆ เพือ่ ดูผลว่าเป็นอย่างไร และก็ได้นำ� มาเสนอต่อคุณผูอ้ า่ นในฉบับ
นี้แล้ว ขอบอกว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมาก

แต่ทนี่ า่ ประหลาดใจก็คอื เลนส์รนุ่ ใหม่อกี สองรุน่ จาก TAMRON  
ซึง่ เป็นเลนส์คณ
ุ ภาพสูงแต่ราคาสบายกระเป๋านัน้ ก็ไม่มไี ด้มขี า่ วปรากฏ
ล่วงหน้าออกมาก่อน เป็นการประกาศเปิดตัวก่อนงานเพียงไม่กี่วัน
เท่านัน้ ซึง่ ก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นและยินดีโดยเฉพาะส�ำหรับผูท้ นี่ ยิ มชม
ชอบการถ่ายภาพบุคคลและภาพมาโคร เพราะเลนส์รุ่นใหม่นี้ย่อมจะ
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8 วิธคี ดิ เพือ่ ถ่ายภาพแห่งท้องทะเลใน
ช่วงฤดูร้อนที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ น่าจะ
เป็นไอเดียที่ช่วยคุณได้
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FIELD TEST

“Casio FR-100” กล้อง Action Camera ผู้มีดีไซน์การใช้งานที่ไม่เหมือน
ใคร มาถึงเวอร์ชั่นที่สองแล้ว

14

TALK

TECHNOLOGY

มาดูให้เห็นกับตาว่าเลนส์ TAMRON
รุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นเมื่อใช้งานร่วมกับ
กล้องความละเอียดสูงแล้วเป็นยังไง

30

...และเชื่อว่าน่าจะมีตามออกมาอีกในอนาคต

ในฉบับถัดไปเราคงจะมีสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปมารายงาน
ผลการใช้งานเช่นเคย โปรดคอยติดตามชม

BREAKTHROUGH OUTPUT

บทสั ม ภาษณ์ ที ม ผู ้ อ อกแบบและ
พัฒนากล้อง PENTAX K-1 รุ่นล่าสุด
มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

42

“Bit Depth” เคยสงสัยบ้างไหมว่า
กล้ อ ง 12 บิ ท , 14 บิ ท มั น เป็ น
อย่างไร? ส�ำคัญกับเราแค่ไหน?

SUGGESTION

DXOMark รายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ TAMRON SP
35mm และ 45mm แล้ว!

46
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SEA-SCAPE
ฤดูร้อนก�ำลังย่างกราย...
อะไรล่ะที่จะเหมาะเสียยิ่งกว่าไปทะเล?
เสียงคลื่นซัดสาด...มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า แค่ได้ยิน
ประโยคนีก้ เ็ หมือนมีทะเลมากวักมือเรียกอยูต่ รงหน้า เก็บ
เสื้อผ้าไปฟังเสียงคลื่นกันดีกว่า
แต่จะไปนัง่ มองฟ้ามองน�ำ้ เฉยๆ ก็คงจะไม่ใช่คนถ่ายภาพอย่าง
เราๆ เป็นแน่ อย่ากระนั้นเลย ลองมาดูไอเดียหลายๆ แบบในการ
ถ่ายภาพริมทะเลกันดีกว่า เพราะบางทีทะเลก็อาจจะไม่สวยอย่างที่
เราคิด เผื่อเทคนิคเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยกู้สถานการณ์ให้เราได้...
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ใช้ความเร็วต�่ำ

ต่อให้เป็นทะเลทีค่ ลืน่ ลมสงบราบเรียบอย่างไรก็ตอ้ งมี
สิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหวอยูด่ ี แน่นอนว่าอย่างน้อยๆ ก็ตอ้ งเป็น
น�้ำทะเลเองนั่นแหละที่ไม่อยู่นิ่งแน่ๆ
ลองลดสปีดชัตเตอร์ลงไปเป็นระดับต�ำ 
่ (แม้วา่ คุณ
จะไม่ค่อยกล้าก็ตาม) เพื่อถ่ายภาพน�้ำทะเลใสๆ ที่ก�ำลัง
เคลื่อนไหวอยู่นั้นดู แล้วคุณจะเพลินอยู่ตรงนั้นจนหมด
แสงได้โดยไม่รู้ตัว
วิธคี ดิ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับภาพแนวนีก้ ค็ อื พยายามมอง
หาสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวเข้ามาประกอบ อย่างเช่น โขดหิน
แนวของชายหาด หรือคุณอาจจะวางสิ่งของประเภท
เครื่องเล่นชายหาดเอาไว้ให้น�้ำทะเลซัดสาดเลยก็ได้
เมื่อในภาพมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่กับสิ่งที่หยุดนิ่ง
มันจะยิ่งท�ำให้ภาพถ่ายดูน่าอัศจรรย์และน่าประทับใจ
มากเลยทีเดียว.
• จอภาพ LCD แบบปรั บ
เปลี่ยนองศาได้ของ PENTAX
K-S2 จะช่วยให้การ
เลือกใช้มุมมองที่แตก
ต่างท�ำได้ดียิ่งขึ้น โดย
เฉพาะมุมมองแบบต�่ำ
ใกล้ผิวน�้ำที่ยากกว่าปกติ

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@26mm • F/22 • 0.5 sec. • ISO 100
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ความเร็วต�่ำลงไปอีก

นีค่ อื เทคนิควิธกี ารถ่ายภาพอันดับต้นๆ ทีค่ ณ
ุ ควรเลือก
เมื่อเป็นวันที่ท้องฟ้าไม่เป็นใจ ส่งฟ้าสีซีดๆ ตุ่นๆ มา
ท�ำลายบรรยากาศอันเจิดจ้าของคุณจนแทบจะสิน้ หวัง
เปลีย่ นวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการหยิบขาตัง้ กล้อง
ออกไปเดินหาโขดหินทีอ่ ยูแ่ ถวนัน้ วางองค์ประกอบภาพ
แจ๋วๆ แล้วลดสปีดชัตเตอร์ลงให้ต�่ำสุดๆ ซึ่งการเปิดรับ
แสงนานแบบนีจ้ ะท�ำให้คลืน่ สีขาวทีก่ ระทบเข้ากับโขดหิน
ดูเป็นละอองหมอกอันแสนโรแมนติกไปเลย
ยิ่งมีแสงน้อยมากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งได้เปรียบ
มากยิง่ ขึน้ เพราะวิธกี ารนีต้ อ้ งใช้สปีดชัตเตอร์ทเี่ ปิดรับ
แสงนานเพื่ อ สร้ า งภาพสายหมอกขึ้ น มาจากการ
เคลื่อนที่ของเกลียวคลื่น ยิ่งแสงน้อยก็ยิ่งเปิดรับแสง
ได้นานยิ่งขึ้นด้วย
...บางทีคณ
ุ อาจจะภาวนาให้ฟา้ มืดส�ำหรับการไป
ทะเลคราวนี้ก็เป็นได้.
• ไม่ต้องกังวลกับฝุ่นทรายของ
ชายหาด เพราะระบบซี ล
ป้องกันรอบตัวของ PENTAX
K-S2 สามารถรับมือกับสภาพ
แบบนี้ได้ชนิดไร้กังวล

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@40mm • F/8 • 10 sec. • ISO 100
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บรรยากาศซาบซึ้ ง

ไม่วา่ จะเป็นแสงแรกหรือแสงสุดท้ายของวันก็ตาม มัน
ไม่ได้มีเพียงแค่สีสันอันแสนจะโรแมนติกให้คุณถ่าย
ภาพเท่านั้นเมื่ออยู่ริมทะเล
ก็เพราะช่วงเวลานัน้ จะมีปริมาณแสงในระดับทีไ่ ม่
สูงมากนัก ดังนั้นถ้าคุณประยุกต์วิธีการใช้สปีดชัตเตอร์
ช้าเพิ่มเข้าไปเป็นอีกองค์ประกอบภาพด้วยแล้วก็จะยิ่ง
ท�ำให้ภาพนัน้ ดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ เพราะมันไม่ได้มเี พียง
แค่พระอาทิตย์และผืนทะเล แต่ยังมีละอองหมอกบางๆ
ให้ดูอีกด้วย
ถ้าคุณสนใจภาพแนวนี้ก็ต้องเลือกทะเลที่มีโขด
หินสวยๆ เป็นองค์ประกอบสักหน่อย เพราะนั่นคือ
ตัวการหลักที่จะส่งผลให้เกิดละอองหมอกสีขาวอัน
แสนโรแมนติคขึ้นได้
ถ้าทะเลของคุณไม่มีโขดหินก็ลองใช้ความคิดดู
ว่าจะสามารถน�ำอะไรไปวางไว้แทนได้บ้าง?.
• เลนส์มุมกว้างพิเศษจะช่วย
คุณได้มากส�ำหรับภาพสไตล์นี้
มุ ม ภาพกว้ า งๆ จะสามารถ
ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวได้ อ ย่ า งน่ า
สนใจเป็นพิเศษ

APS-C DSLR • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD
@10mm • F/22 • 10 sec. • ISO 100
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มุมมองที่แตกต่าง

ท�ำอย่างไรให้ภาพทะเลของคุณดูน่าทึ่ง? ค�ำตอบหนึ่ง
ก็คือน�ำเสนอมุมมองที่ต่างออกไป ...มุมมองที่ใครก็ไม่
กล้าถ่ายภาพอย่างไรล่ะ
วิธกี ารนีอ้ าจจะเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัด โดยเฉพาะข้อ
จ�ำกัดของอุปกรณ์ที่น้อยคนจะกล้าท�ำเพราะมันเสี่ยงต่อ
การช�ำรุดของทั้งกล้องและเลนส์ แต่ก็เพราะเหตุผลนั้น
เองที่จะท�ำให้ภาพของคุณดูแตกต่าง
หากอุปกรณ์ของคุณพร้อมพอ ลองมองดูจังหวะที่
คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง คุณอาจจะใช้ระบบ Live View แล้ว
หย่อนกล้องลงในมุมต�ำ 
่ ใช้สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูง เมือ่
คลืน่ เดินทางมาใกล้กร็ บี กดแล้วยกกล้องขึน้ อย่างรวดเร็ว
ก่อนทีน่ ำ�้ จะเข้ามาถึงกล้อง ...แน่นอนว่ายังไงก็ตอ้ งมีโดน
กันบ้างอยู่ดี ดังนั้นกล้องของคุณต้องอึดพอสมควร
ด้วยวิธีการนี้คุณก็จะได้ภาพทะเลที่ดูดุดันแตก
ต่าง แม้วา่ แท้ทจี่ ริงแล้วมันจะเป็นเพียงแต่คลืน่ ลูกเล็ก
ที่วิ่งเข้ามากระทบฝั่งเท่านั้นเอง.
• ระบบซี ล ป้ อ งกั น น�้ ำ ของ
K-S2 สามารถรั บ มื อ กั บ
สภาพเหนื อ ผิ ว น�้ ำ เช่ น นี้ ไ ด้
แม้วา่ จะมีนำ�้ ทะเลกระเซ็นมา
โดนบ้างก็เพียงแค่เช็ดออก
เท่านั้น

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/6.3 • 1/1250 sec. • ISO 400
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เรื่องราวรอบทะเล

เมือ่ จะไปทะเล ใครต่อใครก็นกึ ถึงแต่ภาพกว้างไกลสุด
สายตาไปจนขอบน�้ำและขอบฟ้าบรรจบกัน ดังนั้นเรา
จึงได้เห็นภาพแบบนั้นอยู่เต็มไปหมด
ผูค้ นส่วนมากจึงมักจะนึกถึงแต่เลนส์มมุ กว้างเพือ่
ถ่ายภาพแบบนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วทะเลยังมีเรื่องราวอีก
มากมายอันเป็นองค์ประกอบที่บางครั้งเลนส์มุมกว้างก็
ไม่สามารถถ่ายทอดให้ได้ ดังนั้นการมีเลนส์เทเลโฟโต้
ติดไปด้วยจึงเป็นความคิดที่ช่วยได้ในเรื่องนี้
สรรพสิง่ หลายอย่างอันเป็นสิง่ มีชวี ติ ริมทะเลนัน้
มักจะมีนิสัยหวาดระวังและไม่ยอมให้เข้าใกล้ได้ง่าย
(และบางทีมันก็อันตรายที่จะเข้าใกล้) ดังนั้นการซูม
เลนส์เข้าไปแทนก็จะมีโอกาสได้ภาพมากกว่า และ
คุณสมบัติ “ชัดตื้น” ของเลนส์ประเภทนี้ก็ช่วยท�ำให้
ภาพดูสวยงามได้ไม่ยากด้วย
...นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ชุดภาพทะเลของ
คุณดูแปลกตาและน่าสนใจมากขึ้น.
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ที่เลื่องลือถึง
คุณภาพความคมชัดและสีสนั ทีเ่ กิน
ราคา และยังมีระบบช่วยลดอาการ
สัน่ ไหว “VC” ทีช่ ว่ ยให้การถ่ายภาพ
ง่ายดายยิง่ ขึน้ ในราคาสบายกระเป๋า

APS-C DSLR • Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F/5.6 • 1/320 • ISO 100
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เรื่องราวของสองโลก

ภาพแบบนี้คือสิ่งที่นักถ่ายภาพต้องการที่จะได้มาเก็บ
สะสมไว้ เพราะนอกจากจะเป็นภาพที่ดูแปลกตาน่า
สนใจแล้วมันยังเป็นภาพที่ใช่ว่าใครก็จะมีได้
ประการแรก คุณต้องมีกล้องถ่ายภาพที่สามารถ
ลงใต้น�้ำได้ หรืออาจจะท�ำวิธีการประยุกต์อะไรก็ได้เพื่อ
ให้สามารถท�ำอย่างนั้น แต่ที่ดีที่สุดก็คือกล้องที่สามารถ
ลงน�้ำได้โดยตรง
ประการทีส่ อง สถานทีต่ อ้ งเหมาะสม น�ำ้ ทะเลควร
ต้องใสสะอาดพอสมควร เพราะไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่อยู่
ใต้น�้ำอาจจะดูไม่สวยงามมากพอ
และอีกประการที่ส�ำคัญก็คือ ต้องมีความเพียร
พยายามอยู่ไม่น้อย เพราะดูเผินๆ แล้วเหมือนจะถ่าย
ภาพง่ายดาย แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วไม่งา่ ยนักเพราะน�ำ้ ทะเล
ซึง่ เคลือ่ นไหวอยูน่ นั้ มักจะไม่แบ่งครึง่ ตรงหน้าเลนส์ได้
ง่ายนัก ...แต่มนั ก็คอื ความท้าทายอย่างหนึง่ ในการถ่าย
ภาพเรื่องราวของสองโลกจากทะเลนั่นเอง.
• ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ
บนบกหรือใต้นำ�้ กล้องรุน่ นีก้ ็
สามารถตอบสนองได้ เ ป็ น
อย่างดีเพราะใช้เซนเซอร์รับ
ภาพคุณภาพสูงที่ได้รับการ
เพิ่มประสิทธิภาพมาแล้ว

RICOH WG-5 GPS
F/5.1 • 1/500 sec. • ISO 125
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ลงสู่โลกใต้ผืนน�้ำ

ยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่มากส�ำหรับคนทั่วไปในการถ่าย
ภาพใต้ทะเล แต่สำ� หรับในแวดวงคนถ่ายภาพนัน้ ไม่ใช่
เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันนี้มีกล้องถ่าย
ภาพใต้น�้ำที่ใช้การได้เป็นอย่างดีในราคาไม่แพง
แต่ถึงแม้จะเริ่มเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ภาพถ่ายใต้น�้ำ
ดีๆ ก็ยังมีไม่มากนัก (เมื่อเทียบกับภาพถ่ายแบบอื่น)
ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสอันดีสำ� หรับการแสดงฝีมอื เพราะใน
ที่บางแห่งนั้นเพียงแค่การด�ำน�้ำที่ผิวน�้ำ  (Skin Diving)
ก็สามารถถ่ายภาพใต้ทะเลที่ดูน่าสนใจได้แล้ว
...เพียงแค่มีกล้องถ่ายภาพใต้น�้ำดีๆ สักตัวเท่านั้น
ซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงแค่กล้องระดับคอมแพคราคาไม่
แพง ดูแลรักษาง่าย พกพาใช้งานสะดวกก็เพียงพอ
ยิง่ ถ้าคุณมีความสามารถในการด�ำน�ำ้ ลึกแล้วล่ะ
ก็ การถ่ายภาพใต้นำ�้ ลึกก็เป็นอีกสิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดเป็น
อย่างยิ่งเลยทีเดียว.
• WG-5 มีชุดให้แสงสว่าง
LED อยู ่ บ ริ เ วณรอบหน้ า
เลนส์ ซึ่ ง แยกต่ า งหากจาก
แฟลช ช่วยให้ภาพใต้น�้ำของ
คุณดูดีมากยิ่งขึ้น

RICOH WG-5 GPS
@5.5mm • F/3.1 • 1/800 sec. • ISO 125
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จัดองค์ประกอบใต้น้�ำ

ถึงแม้วา่ ภาพถ่ายจากโลกใต้ทะเลจะดูนา่ สนใจมากอยู่
แล้ว แต่การใช้ศิลปะทางการถ่ายภาพในวิธีการต่างๆ
ก็ยังคงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอยู่ดีหากคุณต้องการภาพสวย
การถ่ายภาพใต้น�้ำนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างออก
ไปจากการถ่ายภาพบนบกที่คุณเคยสัมผัส คุณอาจจะ
โอนเอนไปตามกระแสน�้ำและแรงคลื่นในขณะที่ลอยตัว
อยู่ ซึง่ ต้องใช้ความพยายามพอสมควรส�ำหรับการจัดองค์
ประกอบภาพให้มีฉากหน้าฉากหลัง แต่มันก็เป็นสิ่งที่
สนุกสนานท้าทายอยูพ่ อสมควร ซึง่ เรือ่ งนีต้ อ้ งลองสัมผัส
จริงจึงจะเข้าใจว่ามันสนุกอย่างไร
เมือ่ ถ่ายภาพบนบก สิง่ ทีค่ ณ
ุ สนใจในส่วนพืน้ ทีด่ า้ น
บนของภาพก็คือท้องฟ้า แต่เมื่ออยู่ใต้ผิวน�้ำก็ต้องใช้
ผิวน�ำ้ เป็นองค์ประกอบภาพแทน ท�ำได้เพียงแค่เงยกล้อง
ขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น
...ซึ่งกล้องถ่ายภาพใต้น�้ำจะช่วยให้โลกของการ
ถ่ายภาพของคุณขยายออกไปกว้างไกลยิ่งขึ้นจากเดิม
• WG-20 มีเลนส์ซมู มุมกว้าง
เทียบเท่าระยะ 25mm ที่ F/2
ช่ ว ยให้ ก ารถ่ า ยภาพใต้ น�้ ำ
แบบมุมกว้างท�ำได้อย่างน่า
สนใจและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

RICOH WG-20
@34mm • F/4.6 • 1/320 sec. • ISO 160
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Introducing

ISAW EDGE

The best specs, and the best price
นี่คือ Action Camera ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการบั น ทึ ก ทุ ก ช่ ว ง
จังหวะ แต่สวนทางกับราคาทีค่ ณ
ุ ไม่อยากจะเชือ่ ว่า
เป็นไปได้จริง
ISAW EDGE ใช้เซนเซอร์รับภาพจาก Sony
ความละเอียด 16MP พร้อมเลนส์เจ็ดชิ้นที่กล้ารับ
ประกั น ว่ า จะให้ สี สั น ของภาพที่ ดี ที่ สุ ด และให้
ประสิทธิภาพระดับสูงแม้บนั ทึกในสภาพปริมาณแสง
น้อยด้วยความละเอียดระดับ Full HD อันน่าทึ่ง
ไปจนถึงระดับ 4K ที่ให้ภาพ
เต็มตาเต็มอารมณ์ในแบบที่
คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ภาย
ใต้ ข นาดกะทั ด รั ด ที่ สุ ด ใน
กล้องระดับเดียวกัน
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ประสิทธิภาพของเซนเซอร์รับภาพ “EXMOR R” จาก Sony นั้น
เป็นทีเ่ ลือ่ งลือทางด้านของสีสนั และมิตคิ วามคมชัดของภาพอยูแ่ ล้ว เมือ่
รวมเข้ากับชุดเลนส์ทปี่ ระกอบไปด้วยชิน้ เลนส์ถงึ เจ็ดชิน้ ก็ยงิ่ ท�ำให้ EDGE
กลายเป็น Action Camera ที่ได้รับการยกย่องจากหลายผู้ทดสอบว่า
เป็นอุปกรณ์บนั ทึกภาพสายลุยทีค่ มุ้ ค่ามากทีส่ ดุ ทัง้ ในด้านของราคาและ
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับกล้องในระดับเดียวกัน
เมื่อสวมชุดเฮ้าส์ซิ่งให้กับ EDGE แล้ว คุณจะสามารถบันทึกภาพ
ได้ที่ความลึกถึงระดับ 40 เมตรเลยทีเดียว
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทางด้านความง่ายและสะดวกสบาย
อีกหลายสิ่งที่จะช่วยให้ความทรงจ�ำในวันลุยๆ ของคุณยิ่งน่าประทับ
ใจมากยิ่งขึ้น...เชิญสัมผัส ISAW EDGE ในประสบการณ์ใหม่ที่ต่าง
ไปจากประสบการณ์เดิมได้แล้ววันนี้
– Super slim 1080p 60fps Action camera
– 4K 10fps recording, 2.7K 15fps recording supported (MJPEG)
– UltraView for a wider and immersive 1080p recording
– 40m waterproof housing
– Sony Exmor 16MP CMOS sensor
– 170° wide-angle field of view (FOV)
– 1.5” built-in LCD view finder
– Built-in WiFi with enhanced application viewer
– High speed recording (720p 120fps)
– Time lapse video, time lapse photo
ISAW EDGE
– Burst shot photos (max. 5 shots in 16MP)
On-line
– Multi langage menu (Eng, Esp, Fra, Deu)
– Rechargeable Li-ion battery
– Battery running time : max. 100 minutes of continuous recording
(* recording time may vary, depends on environmental condition.)
– Recharging time : 150 minutes
– Easy graphical user interface in LCD display

EEP TIME Issue# 39
March 2016

13

NEW

PRODUCT

GO ADVENTURE!
เพราะชีวิตยังมีรูปแบบต่างๆ อันมากมาย และเมื่อ
ใดก็ตามที่เข้าสู่โหมดผจญภัยเพื่อสัมผัสกับโลก
กว้างในบรรยากาศอันน่าตืน่ เต้นแปลกตา อะไรล่ะ
ที่จะช่วยบันทึกความทรงจ�ำเหล่านั้นกลับมาช่วย
ยืนยันประสบการณ์ในแบบที่ใช่ว่าใครก็จะสัมผัส
กันได้ง่ายๆ ?
ค�ำตอบก็คอื “กล้องถ่ายภาพ” ซึง่ ก็ควรจะเป็น
กล้องที่มีคุณสมบัติอันครบครันทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
แต่ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่าก็คือประสิทธิภาพในการรับมือ
กับสภาพการณ์สไตล์ผจญภัยกลางแจ้งหลากรูปแบบ
ทีค่ วรต้องอึด ทน และแกร่งมากพอจนเราไม่ตอ้ งเป็น
กังวลต่อความเสียหายเกินไปนัก และก็ควรจะใช้งาน
ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่งก็จะท�ำให้เราสนุกสนานกับชีวิต
กลางแจ้งได้มากยิ่งขึ้นด้วย
ทัง้ หมดนัน้ มีครบครันอยูใ่ นในกล้องถ่ายภาพ
ผจญภัยล่าสุด “FR100” รุ่นนี้...

EEP TIME Issue# 39
March 2016

14

เก็ บ บรรยากาศและ
ทิวทัศน์อันกว้างขวาง
ได้อย่างครบครันด้วย
เ ล น ส ์ มุ ม ก ว ้ า ง ถึ ง
16mm (เทียบเท่ากับ
ระบบ 35mm)

บันทึกได้นง่ิ ยิง่ กว่าด้วยระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว 3 แกน ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ

แก้ไขอาการผิดเพีย้ นทาง
รู ป ทรงในภาพถ่ า ยจาก
การเก็บภาพมุมกว้างโดย
อัตโนมัติ ให้ภาพที่ดูเป็น
ธรรมชาติ

ส่งภาพและ/หรือวีดีโอไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ สะดวกรวดเร็วยิ่งกว่า
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ด้วยการออกแบบในสไตล์อันแตกต่างเพื่อตอบ
สนองต่อรูปแบบการถ่ายภาพที่ต่างออกไป Casio
“FR100” จึงเป็นชุดกล้องถ่ายภาพและชุดควบคุม
ที่สามารถถอดแยกออกจากกันได้อย่างอิสระโดย
สัง่ การในระบบ ”ไร้สาย” รวมไปถึงสามารถสัง่ ถ่าย
ภาพหรื อ วี ดี โ อได้ ห ลากหลายรู ป แบบในระบบ
อัตโนมัติ ท�ำให้การบันทึกภาพกิจกรรมกลางแจ้ง
ต่างๆ สามารถเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น ไม่ว่า
จะเป็นการถ่ายภาพจากระยะไกล, การบันทึกภาพ
เหตุการณ์ต่อเนื่องแบบเว้นช่วงเวลา, การบันทึก
ภาพใต้ผืนน�้ำ  ฯลฯ หรือแม้กระทั่ง
การใช้งานในชีวิตประจ�ำวันตามปกติ
ก็ยังสามารถท�ำได้ดี ด้วยสไตล์การ
ออกแบบที่ต่างออกไปเช่นนี้นี่เอง

• สไตล์แบบสวมใส่ได้

• สไตล์เซลฟี่

• สไตล์กล้องถ่ายรูป

EEP TIME Issue# 39
March 2016

16

NEW

PRODUCT

• ชุดสายสัญญาณบลูทูธ
เชือ่ มต่อตัวควบคุมกับกล้องทีอ่ ยู่
ในเคสกันน�ำ 
้ ช่วยให้คณ
ุ สามารถ
ควบคุมกล้อง เช่น มองภาพ ลั่น
ชัตเตอร์ และอืน่ ๆ ได้จากบนบก
ในขณะที่กล้องอยู่ใต้น�้ำ

• ไม้ถา่ ยภาพแบบปรับได้หลายมุม
ด้วยกล้องที่อยู่ปลายด้านหนึ่งของ
ไม้และตัวควบคุมที่อยู่อีกด้านหนึ่ง
คุ ณ จึ ง สามารถตรวจสอบมุ ม และ
ถ่ายภาพได้

• ชุดสายรัดแบบปรับได้หลายมุม
ติดสายรัดแบบปรับได้ 360° เข้า
กับเข็มขัดของคุณเพือ่ ยึดกล้องเข้า
กับข้อมือหรือศีรษะของคุณ สาย
รัดมีด้วยกันสองประเภท ทั้งแบบ
ยาวและสั้น

ยึดติดเลนส์กับเรือแคนูเพื่อถ่าย
ภาพเซลฟีด่ ว้ ยฉากหลังในระดับน�ำ 
้
เลนส์กันน�้ำได้ ดังนั้นคุณจึงไม่
ต้องกลัวเปียก
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• ไฟ LED
ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่าง
คมชั ด ด้ ว ยหลอดไฟ LED
สว่างจ้าทั้ง 6 หลอดที่เรียงกัน
เป็นวงแหวน คุณสามารถปรับ
ความสว่างได้ 3 ระดับ

PRODUCT

• แป้นเกลียวส�ำหรับขาตั้ง
ช่วยให้สามารถติดตัง้ กับขาตัง้
กล้องแบบมาตรฐานได้

• อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้คุณใช้งาน FR-100 ได้
อย่างกว้างขวางและมีลูกเล่นพลิกแพลงมากยิ่งขึ้น

• แท่นติดตั้งขาตั้ง
ติ ด ตั้ ง ชุ ด บ า น พั บ เ ข ้ า กั บ
อุ ป กรณ์ ยึ ด ติ ด ขากล้ อ งได้
เพียงสัมผัสเดียว จากนัน้ จึงน�ำ
ไปติดเข้ากับสกรูขาตั้งกล้อง
มาตรฐานแบบใดก็ ไ ด้ คุ ณ
สามารถติดตัวควบคุมโดยใช้
อะแดปเตอร์ได้เช่นกัน
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เลนส์มุมกว้าง F2.8 ระยะ 16 มม. เพื่อการถ่าย
ภาพที่สวยงามแบบมุมกว้าง
เลนส์มุมกว้าง 16 มม.* ระดับสุดยอดของกล้องนี้ ช่วยให้
คุณสามารรถถ่ายภาพในมุมกว้างได้โดยมีความบิดเบีย้ วน้อย
คุณจึงสามารถสนุกกับการถ่ายภาพเซลฟี่ ทัง้ ถ่ายตนเองหรือ
ถ่ายกับเพื่อนฝูง ในแบบที่ใจต้องการได้ โดยมีโลกกลางแจ้ง
สุดตระการตาเป็นฉากหลัง
* เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม.

PRODUCT

[ ถ่ายภาพต่อเนือ่ งความเร็ว
สูงสุด 30 fps*] บันทึกทุก
ช่วงเวลาที่คุณต้องการ
EXILIM มีความสามารถในการ
ถ่ายภาพขนาด 12 MB อย่างต่อ
เนื่องด้วยความเร็วสูงสุดถึง 30
เฟรม/วินาที* กล้องจึงสามารถ
ถ่ายภาพตัวแบบที่เคลื่อนที่อย่าง
รวดเร็วได้ในจังหวะที่ส�ำคัญ

* สามารถถ่ายได้สูงสุด 30 ภาพ

[ โหมดแต่งหน้า ] วิธีอันยอดเยี่ยมในการอวดความ
งามตามแบบของคุณ
โหมดนี้ให้คุณดูและปรับช่วงระดับสีผิวจากสีอ่อนไปถึงสีแทน เช่น
เดียวกับความสว่างและเรียบเนียนของแต่ละภาพ ถึงแม้จะอยู่ใน
ช่วงเวลาผจญภัยแต่ก็ยังคงผิวหน้าสว่างสดใสได้เสมอ

[ ภาพยนตร์ไฮไลท์ ] สร้างฟิลม์ ภาพยนตร์
แบบเต็มสเกลโดยอัตโนมัติ
สร้างภาพยนตร์โดยอัตโนมัตจิ ากภาพนิง่ หรือคลิปวิดโี อทีค่ ณ
ุ ได้ถา่ ย
ไว้ กล้องจะคัดเลือกเนือ้ หาทีด่ ที สี่ ดุ โดยอัตโนมัตโิ ดยใช้อลั กอริธมึ รูป
แบบเฉพาะของเราซึง่ ผสานรวมไว้ดว้ ยเทคนิคการตัดต่อของผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ คุณจึงสามารถร�ำลึกประสบการณ์ความ
ทรงจ�ำดีๆ ของคุณในรูปแบบเรื่องราวที่ได้รับการสรุปมาไว้อย่างดี

ตั้งค่าการถ่ายภาพตามระยะ
การเว้นช่วงที่คุณต้องการ (5
วินาที, 15 วินาที, 30 วินาที,
1 นาที และ 2 นาที) รวมถึง
รูปแบบการถ่ายภาพ (ภาพ
นิ่งเท่านั้น ภาพยนตร์เท่านั้น
ภาพนิ่ง + ภาพยนตร์) เพื่อ
ถ่ า ยภาพนิ่ ง และภาพยนตร์
ตามระยะการเว้ น ช่ ว งคงที่
โดยอัตโนมัติ แม้ในระหว่าง
การถ่ายภาพตามระยะการ
เว้นช่วง คุณก็สามารถใช้ปุ่ม
ชัตเตอร์ของตัวกล้องเพือ่ ถ่าย
ภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้
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ตรวจสอบภาพและใช้งานแอป SNS ได้อย่างง่ายดาย
ใช้ตวั ควบคุมเพือ่ เชือ่ มต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณผ่าน Wi-Fi การเชือ่ มโยงกล้องกับ
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อควบคุมทุกการใช้งานแทนกล้อง ช่วยให้การด�ำเนินการทุกอย่าง
ตั้งแต่การส่งภาพไปจนถึงการใช้งานแอป SNS เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

[ ภาพไฮไลท์ ] สร้างเนื้อหาภาพถ่ายอันน่าตื่นตา
ตื่นใจได้โดยอัตโนมัติ

• ฟังก์ชันการเรียกดูและแบ่งปัน SNS

• ฟังก์ชันคัดลอก

การใช้แอพ “EXILIM Connect” ช่วยให้คุณ
สามารถดูภาพถ่ายและเนื้อหาที่ได้คัดลอกไป
ยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และแชร์
เนื้อหาดังกล่าวผ่าน SNS ได้

คุณสามารถเรียกดูและคัดลอกภาพทีถ่ า่ ยด้วย
FR100 และเนื้อหาที่สร้างไว้บน FR100 บน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณได้

PRODUCT

“Scene”
“Scene” เป็นแอปพลิเคชันสมาร์ท
โฟนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส�ำหรับ
“การเพลิดเพลินกับภาพของคุณบน
สมาร์ทโฟน” ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้
งานง่ า ยส� ำ หรั บ การค้ น หาภาพที่
ต้องการอย่างรวดเร็ว และเรียงล�ำดับ
ภาพในอัลบั้มของคุณด้วยปลายนิ้ว
สัมผัส คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ความ
สามารถในการส่งภาพให้เพื่อนสูงสุด
1,000 ภาพในครั้งเดียวได้บ่อยเท่าที่
ต้องการ

เลือกภาพถ่ายที่แนะน�ำจากภาพนิ่งที่ได้ถ่ายไว้โดยอัตโนมัติ
โดยจ�ำแนกหมวดหมู่ตามความเบลอ ระดับ และอื่นๆ เพียง
ระบุวนั ทีแ่ ละเลย์เอาต์เพือ่ สร้างเนือ้ หาภาพถ่ายทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่
ใจได้อย่างง่ายดาย มีให้เลือกใช้งานถึง 10 เลย์เอาต์ กล้อง
มาพร้อมกับฟังก์ชนั สลับเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้สามารถจัดเรียงภาพ
ใหม่ได้เพียงสัมผัสครั้งเดียว

[ EXILIM Auto Transfer ] ส่งภาพไปยังสมาร์ท
โฟนของคุณโดยอัตโนมัติ เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์
คุณสามารถส่งภาพที่ถ่ายแบบ “ส่งอัตโนมัติ” ไปยังสมาร์ท
โฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถ่ายภาพในแบบที่คุณ
ท�ำเป็นประจ�ำ ภาพของคุณจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนโดยตรง
แม้สมาร์ทโฟนจะถูกเก็บอยู่ในกระเป๋า*
* ต้องมีสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth® Smart ได้
* อาจใช้งานไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการสื่อสารหรือรุ่นของสมา
ร์ทโฟนที่จะเชื่อมต่อ
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แข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
สถานการณ์อันท้าทาย

ท�ำไมต้อง FR-100?

• ตัวกล้องถูกออกแบบให้มีระบบการ
“ซีล” เพื่อป้องกันน�้ำในระดับความลึก
ไม่เกิน 1.5 เมตรนาน 60 นาที, รับมือ
กับการตกกระแทกจากทีส่ งู (1.7 เมตร)
ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ, ป้องกันฝุน่
ละอองและสิ่งไม่พึงประสงค์เล็ดลอด
เข้ า สู ่ ภ ายในกล้ อ ง นอกจากนี้ ก็ ยั ง
ท�ำงานได้แม้ในภาวะหนาวเย็นถึง - 5
องศาเซลเซียส ด้วยคุณสมบัติ
เหล่านีจ้ งึ ท�ำให้ FR เหมาะกับ
ทุกการผจญภัยชนิดวางใจ
ได้เลย

• ปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแยกตัว
กล้องออกจากชุดควบคุม, ใช้อุปกรณ์
ช่วยถ่ายภาพหมูไ่ ด้อย่างง่ายดายเพราะ
มีขนาดเล็กและเบา หรือเพียงแค่พบั ชุด
กล้ อ งออกมาเพื่ อ ให้ เ ป็ น รู ป แบบของ
กล้องถ่ายภาพปกติก็
สามารถท�ำได้เช่น
กัน

มุ มมองในภาพถ่ายที่
กว้างยิ่งกว่า

สะดวกยิ่งกว่าในการ
ใช้งานระยะไกล

• มุ มรั บ ภาพกว้ า งมากเป็นพิเศษถึง
ระยะเทียบเท่ากับ 16mm ในระบบฟิลม์
35 มม. ช่วยให้คณ
ุ ถ่ายภาพในมุมกว้าง
ได้สะใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ หรือ
ภาพกิ จ กรรมอั น ตื่ น เต้ น โดยให้ เ ห็ น
บรรยากาศรอบข้างอย่างเต็มอารมณ์
และไม่ต้องห่วงเรื่องการผิดเพี้ยนทาง
รูปทรงเพราะใน FR100 มีคณ
ุ สมบัติ
ในการแก้ไขให้โดย
อัตโนมัติ

• จอ LCD ขนาด 3 นิ้วระบบสัมผัส
สามารถถอดแยกออกมาเพื่ อ สั่ ง การ
ระบบบันทึกภาพในระยะไกลได้ ซึง่ ช่วย
ให้สะดวกต่อการบันทึกภาพแบบซ่อน
ตัว เช่น บันทึกพฤติกรรมของสัตว์ หรือ
แมลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เราต้องการ
ให้ ดู เ ป็ น ธรรมชาติ เปิ ด โอกาสให้
สามารถบันทึกภาพทีแ่ ตกต่างออกไปได้
มากขึน้ นอกจากนีย้ งั ติดตัง้ แยกจากกัน
ได้อย่างอิสระมากยิ่งกว่า เช่น การติด
ไว้บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น

ช่ วยประหยัดพลังงาน
อุ ปกรณ์อ่นื ของคุณ
• FR100 มีหน้าจอ LCD ระบบสัมผัส
ขนาด 3 นิว้ ในชุดของตัวเอง (ทีส่ ามารถ
ถอดแยกออกได้) คุณสามารถสั่งการ
ระยะไกล, ดูผล, ควบคุมการสั่งการได้
โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนให้สิ้นเปลือง
พลังงาน หลังจากที่เสร็จสิ้นการบันทึก
ภาพแล้ ว จะสั่ ง โอนถ่ า ยข้ อ มู ล ในภาย
หลังก็ได้
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ถึงแม้วา่ จะเป็นสไตล์การออกท่องโลกกว้างในชีวติ กลางแจ้ง
แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องยากเสมอไป อย่างน้อยการเก็บบันทึก
ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นเหล่านั้นก็ยังเป็นไปได้สมบูรณ์แบบ
และพร้อมส�ำหรับการส่งต่อขึน้ ไปยังโลกออนไลน์เพือ่ บอกเล่าเรือ่ ง
ราวของคุณได้ทันที หรือแม้ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจ�ำวันปกติ
กล้องรุ่นนี้ก็ยังคงใช้งานได้อย่างสะดวกครบครันเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะบอกเล่าประสบการณ์เหล่านั้นให้โลกรับรู้ หรือ
เก็บเอาไว้เป็นความทรงจ�ำส่วนตัว Casio FR100 ก็พร้อมที่จะ
อยู่ในมือคุณเพื่อท�ำหน้าที่นั้นได้ในทุกสถานการณ์

Casio FR-100
On-line
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งานใหญ่ระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นชื่อ “CP+”
นั้นเป็นงานที่ทั่วโลกจับตามองไม่แพ้งานใหญ่อื่นๆ เพราะ
ในงานนี้ต้องถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของแบรนด์ถ่ายภาพชั้นน�ำ
ของญี่ปุ่นที่มักจะประกาศเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ๆ กันในงาน
นี้อยู่เป็นประจ�ำ
หลายแบรนด์สินค้าอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพชั้นน�ำที่อยู่
ในความดูแลของ East Enterprises Co., Ltd. ก็ได้ประกาศ
เปิดตัวสินค้ารุน่ ใหม่ ซึง่ ก็มที งั้ ทีร่ ขู้ า่ วมาก่อนหน้านีแ้ ละทีถ่ อื ว่า
เป็น “เซอร์ไพรส์” เพราะไม่ได้มีข่าวแว่วมาก่อนเลยก็มี
ลองมาดูวา่ CP+ 2016 ครัง้ นีเ้ รามีอะไรใหม่ๆ ประกาศ
เปิดตัวออกมาบ้าง...
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ในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลง เพราะการมาถึงของ “K-1”
ซึง่ เป็นกล้อง DSLR สุดแกร่งและทรงพลังของ PENTAX นัน้
จะใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด “Full Frame” ตามข่าวที่
ปรากฏออกไปก่อนหน้านี้ กับความละเอียดที่ 36.4MP 14
บิท ชนิด CMOS ที่ปราศจาก AA Filter เพื่อความคมชัด
สูงสุด พร้อมระบบประมวลผลรุ่นใหม่ “PRIME IV” และ
ระบบออโต้โฟกัส “SAFOX 12” ซึง่ ออกแบบใหม่ทงั้ หมด ตาม
มาด้วย “SR II” ระบบเคลือ่ นไหวชุดเซนเซอร์รบั ภาพทีค่ ราวนีท้ ำ� งานถึง
5 แกน ประยุกต์เทคนิคการท�ำงานที่หลากหลายในสไตล์ PENTAX (อย่าง
ทีเ่ จ้าอืน่ ๆ ท�ำไม่ได้) เช่น ขจัดฝุน่ บนเซนเซอร์รบั ภาพ, ช่วยลดอาการสัน่ ไหว,
Pixel Shift Resolution, ASTROTRACER แน่นอนว่าต้องมีทั้งระบบ Wi-Fi
และ GPS ให้ใช้งานกันในตัวเลย แถมยังมีหมัดเด็ดตรงจอด้านหลังที่ยังไม่
เคยมีใครท�ำมาก่อนอีกด้วย
อีกไม่นาน...เราจะรายงานผลจาก “K-1” ตัวจริงเสียงจริงให้ดูกันว่า
จะแจ๋วสักแค่ไหน? ...ไม่นานเกินรอ
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HD PENTAX-D FA 28-105mm
F3.5-5.6ED DC WR

HD PENTAX-D FA 15-30mm
F2.8ED SDM WR

เมื่อประกาศเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ “K-1” มาแล้ว PENTAX จึงออก
เลนส์ ใ หม่ ม าประกบคู ่ กั น ด้ ว ยถึ ง สองรุ ่ น นั่ น ก็ คื อ เลนส์ ซู ม ระยะ
อเนกประสงค์ 28-105mm ในเกรด “HD” จากช่วงมุมกว้างไปจนถึง
ระยะเทเลโฟโต้ ซึ่งคงจะเน้นเรื่องความคมชัดและรายละเอียดเป็น
พิเศษเพราะออกตัวมาอย่างชัดเจนว่ามาเพื่อจับคู่กับ K-1 โดยเฉพาะ
ซึง่ ก็จะมีขนาดกระทัดรัดเข้ากันกับขนาดอันกระชับกระทัดรัดของ K-1
ส่วนอีกรุน่ นัน้ เป็นเลนส์ซมู มุมกว้างพิเศษไวแสงระยะ 15-30mm
รูรบั แสงกว้างสุด F2.8 ซึง่ เราคงจะเคยได้เห็นประสิทธิภาพกันมาบ้าง
แล้วว่าฉกาจฉกรรจ์กันขนาดไหน
ผลจากประสิทธิภาพของเลนส์ใหม่ทั้งสองรุ่นนี้เมื่อจับคู่กับ
กล้อง Full Frame อย่าง K-1 แล้วจะออกมาได้ผลเป็นเช่นไร? อีก
ไม่นานเราจะน�ำมาเสนอต่อกันเช่นเคย.
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กล้องบันทึกภาพที่เน้นการผจญภัยแนว Outdoor ที่
อึด ทน แกร่ง มาเป็นรุ่นที่สองในรุ่น “WG-M2” เพื่อ
รองรับกับทุกสภาพของการบุกตะลุย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับการลงใต้ผืนน�้ำลึกได้ถึง 20 เมตร (ใส่อุปกรณ์
ป้องกันน�้ำที่ชุดเลนส์ - มีมาให้ในชุด) โดยไม่ต้องใช้
เฮ้าส์ซิ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ท�ำให้กล้องรุ่นนี้ดูน่าสนใจ
มากยิ่งกว่าเดิม
WG-M2 สามารถบันทึกภาพนิง่ ได้ทคี่ วามละเอียด
สูงสุด 8MP แต่สามารถบันทึกวีดีโอได้ที่ระดับ 4K ความเร็ว 30fps เลยทีเดียว
และจากการปรับปรุงระบบใหม่ท�ำให้ภาพที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะที่การบันทึกภาพใต้น�้ำ  เมื่อคุณปรับโหมดเป็นการบันทึกภาพใต้น�้ำ
กล้องก็จะท�ำการเปลี่ยนค่า White Balance ให้โดย
อัตโนมัติ ท�ำให้ภาพทีไ่ ด้นนั้ ออกมาดูสสี นั อิม่ ตาคล้ายกับ
ที่มองเห็นจริง
ตัวกล้องถูกออกแบบมาให้ป้องกันฝุ่นละอองในระดับ
IPX6 สามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส รองรับ
การตกกระแทกสูงถึงสองเมตร
...เรียกได้ว่าพร้อมผจญภัยไปกับคุณในทุกสไตล์
กันเลยทีเดียว.
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F/2.8 VC MACRO
จัดว่าเป็นหนึ่งในรายการเซอร์ไพรส์ส�ำหรับงานนี้เลยทีเดียว
ส� ำ หรั บ เลนส์ ใ หม่ ส องรุ ่ น นี้ เพราะก่ อ นหน้ า นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ข ่ า ว
เล็ดลอดแว่วออกมาให้โลกได้ยินกันแต่อย่างใด
ปรากฏว่าเลนส์ใหม่ในธีมใหม่ของ TAMRON สไตล์โมเดิรน์
(ที่ออกมาก่อนหน้านี้สองรุ่น) คือเลนส์ที่ระยะ 85mm กับรูรับ
แสงกว้างสุด F/1.8 พร้อมระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” และ
อีกรุ่นคือระยะ 90mm รูรับแสงกว้างสุด F/2.8 ในแบบ Macro
ทีห่ ลายคนคงสงสัยว่าคงเป็นแค่การเปลีย่ นหน้าตาใหม่จากรุน่ เดิม
เมื่อไม่นานมานี้หรือเปล่า?
เราคาดว่าการมาถึงของเลนส์ทงั้ สองรุน่ นีไ้ ม่นา่ จะเป็นเพียง
แค่การเปลีย่ นธีมดีไซน์ใหม่เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงความสามารถ
ทางด้านประสิทธิภาพความคมชัดและการถ่ายทอดรายละเอียด
เพือ่ รองรับกล้องความละเอียดสูงทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตด้วย
...อีกไม่นานก็จะได้รู้กัน!
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TAMRON TAP-in Console (Model TAP-01)
อุปกรณ์ส�ำหรับการตั้งค่าเลนส์ตามต้องการและอัพเดทเฟิร์มแวร์ รองรับเลนส์ TAMRON รุ่นใหม่ ซึ่ง
จัดเป็นครั้งแรกของ TAMRON ที่น�ำเสนออุปกรณ์ประเภทนี้ เพียงแค่ติดตั้งเลนส์เข้ากับ TAP-IN แล้ว
ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ (รองรับทั้ง Mac และ Windows) จากนั้นก็ปรับตั้งค่าต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์
TAMRON TAP-in Utility ได้เลย หรือหากเป็นการอัพเดทเฟิร์มแวร์ก็เพียงแค่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบ
อินเตอร์เนต ท�ำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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Field Test
ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพระบบดิจติ อล
อันก้าวหน้าในปั จจุ บัน ท�ำให้เราได้มโี อกาสใช้งานไฟล์ความละเอียด
สูงจากเซนเซอร์รับภาพอันทรงพลังในกล้องดิจิตอลหลากหลาย
รุ ่นซ่ึงก�ำลังทยอยออกสู่ตลาดตามกันมา
โดยเฉพาะในเรือ่ งของการ “Crop” หรือ “ตัดส่วนภาพ” จาก
ขนาดไฟล์ปกติเพื่อให้ภาพดูใกล้ขึ้นหรือวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยัง
คงสามารถน�ำไปใช้งานได้ดีแม้ในงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะ
ขนาดของไฟล์ภาพที่ใหญ่มากเป็นพิเศษนั่นเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะท�ำการตัดส่วนภาพเพื่อน�ำไปใช้งานใน
ลักษณะดังกล่าวนั้น “เลนส์” คือส่วนที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน ซึ่งกล่าวได้ว่า “ต้นทางที่ดี ย่อมน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี” นั่นเอง

Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200

แน่นอนว่าเลนส์รุ่นใหม่จาก Tamron ก็ย่อมจะต้องมีความ
สามารถนี้ด้วย...
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จากภาพพื้นหลังของหน้าที่ผ่านมา
Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200
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เพราะภาพถ่ า ยต้ น ฉบั บ ต้ อ งการประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ถ่ายทอดความละเอียดทางแสงในระดับสูงเพื่อให้ทุกอณูของ
เซนเซอร์รับภาพสามารถผลิตความคมชัดออกมาได้อย่างถึงขีด
สุด ซึ่งเลนส์เดิมในรุ่นก่อนหน้าอาจจะยังไม่สามารถถ่ายทอด
ความละเอียดจนสามารถตอบสนองประเด็นนี้ได้ ดังนั้นจึงได้มี
การพัฒนาเลนส์ที่ให้ความละเอียดสูงเป็นพิเศษตามกันออกมา
ด้วย
เลนส์ TAMRON เองก็เช่นกัน เพือ่ ตอบสนองประสิทธิภาพ
ของเซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูงของกล้องถ่ายภาพในยุค
ปัจจุบัน (รวมไปถึงในอนาคต) Tamron จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านความละเอียดของการถ่ายทอดแสงเป็นพิเศษลงในเลนส์
รุ่นใหม่ SP 35mm และ SP 45mm Di VC USD เพื่อรองรับ
กับการใช้งานในระดับความละเอียดสูง

Sony A7R mark II • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/1.8 • 1/50 sec. • ISO 200
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Field Test

จากภาพพื้นหลังของหน้าที่ผ่านมา
Sony A7R mark II • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/1.8 • 1/50 sec. • ISO 200 • HAND HELD
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แต่ล�ำพังเพียงแค่ค�ำยืนยันก็ยังคงไม่พอ เราจึงได้ท�ำการ
ทดสอบจากการใช้งานจริงร่วมกับกล้องความละเอียดสูงของ
Sony ในรุ่น A7R mark II ซึ่งมีความละเอียดเซนเซอร์รับภาพ
สูงมากถึง 42MP และนี่คือการท้าทายการท�ำงานในระดับสูงสุด
เพราะปกติแล้วเลนส์รนุ่ นีจ้ ะไม่มเี ม้าท์ทใี่ ช้สำ� หรับกล้อง Sony ใน
ตระกูล E-Mount (ที่ผลิตออกมาจะรองรับเฉพาะ Sony Alpha
A-Mount เท่านั้น) เราจึงทดสอบเลนส์ทั้งสองรุ่นโดยการต่อผ่าน
เม้าท์แปลงจากรุน่ ทีเ่ ป็นเม้าท์ EF (ส�ำหรับกล้อง Canon) มาเป็น
E-Mount ด้วย “Metabone SpeedBooster IV” อีกขั้นหนึ่ง

Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone
SpeedBooster IV
F/8 • 1/320 sec. • ISO 200
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พื้นที่ภาพในกรอบสีแดงจะถูกแสดงแบบ Crop 100% ในหน้าต่อไป
Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/8 • 1/500 sec. • ISO 200 • HAND HELD
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Field Test

จากภาพพื้นหลังของหน้าที่ผ่านมา
Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
F/8 • 1/500 sec. • ISO 200 • HAND HELD

คุณอาจจะรู้สึกว่าภาพนี้ดูเบลอและคุณภาพไม่ดีนัก แต่อย่าลืม
ว่านี่เป็นภาพที่ “Crop” มาจากภาพเต็มระยะไกลในหน้าที่ผ่าน
มาโดยไม่มีการย่อขนาดลง ดังนั้นนี่จึงจัดว่าเป็นผลงานที่ดีมาก
เพราะยังสามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ในภาพได้อย่าง
ชัดเจนทั้งในส่วนมืดและสว่าง รวมถึงสามารถระบุใบหน้าและ
ลักษณะของบุคคลได้ด้วย
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ข้อดีอกี อย่างหนึง่ ก็คอื เราได้เห็นการท�ำงานของระบบช่วย
ลดอาการสัน่ ไหว “VC” ของเลนส์รนุ่ นีจ้ ากช่องมองภาพหรือระบบ
Live View ซึ่งจะช่วยให้ดูภาพได้อย่างสบายตาจากความนิ่งไม่
สัน่ ไหว ท�ำให้มสี มาธิกบั การลัน่ ชัตเตอร์ได้มากยิง่ ขึน้ ด้วย เพราะ
ในรุ่น A-Mount ปกติจะไม่มีระบบ VC เพราะใช้ระบบช่วยลด
อาการสั่นไหวจากชุดเซนเซอร์รับภาพของกล้อง Sony Alpha

Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
• Metabone SpeedBooster IV
F/8 • 1/400 sec. • ISO 100
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Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/2.8 • 1/200 sec. • ISO 100 • HAND HELD
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Field Test

จากภาพพื้นหลังของหน้าที่ผ่านมา
Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/2.8 • 1/200 sec. • ISO 100 • HAND HELD
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จากภาพถ่ายตัวอย่างทีเ่ ราได้ทำ� การทดสอบและน�ำมาเสนอต่อกันนัน้ สรุป
ได้ว่า ค�ำกล่าวจากทาง TAMRON ที่ว่าเป็นเลนส์ในเจเนอเรชั่นซึ่งปรับปรุงและ
พัฒนาในด้านของการถ่ายทอดความละเอียดและคมชัดเพือ่ ตอบสนองกับความ
ละเอียดสูงๆ ของเซนเซอร์รับภาพยุคใหม่ของกล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึก
ภาพที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงประสิทธิภาพที่ต้องสามารถ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพราะหากเซนเซอร์รับภาพประสิทธิภาพสูงจริงแต่
ประสิทธิภาพของเลนส์ไม่สูงตามไปด้วยก็อาจจะไม่สามารถใช้สมรรถนะขั้นสูง
ของเซนเซอร์รับภาพเหล่านั้นได้
...ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไฟล์ภาพถ่ายด้วย

ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาพตัวอย่างที่เราได้น�ำเสนอไปทั้งหมด
(ยกเว้นภาพพลุในหน้านี)้ เป็นการใช้งานโดยจับถือกล้องด้วยมือเปล่า นัน่
ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” ของเลนส์
ทั้งสองรุ่นนี้ด้วยเช่นกัน
แน่นอนว่าความสามารถทั้งหมดนี้ก็ย่อมจะต้องต่อเนื่องไปถึงเลนส์
ใหม่อีกสองรุ่นที่เพิ่งประกาศเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกัน
...พิสูจน์คุณภาพความคมชัดขั้นสุดยอดของเลนส์ TAMRON ทั้ง
สองรุ่นได้ด้วยตัวคุณเองแล้ววันนี้

Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/9 • 8 sec. • ISO 100
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จากภาพพื้นหลังของหน้าที่ผ่านมา
Sony A7R mark II • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD • Metabone SpeedBooster IV
F/9 • 8 sec. • ISO 100
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The PENTAX K-1 :
the product of its designers’
devotion and enthusiasm
บทสัมภาษณ์ทีมผู ้ออกแบบและพัฒนา PENTAX K-1
The dream began through the
enthusiasm of the K-1’s designers
• ด้วยฝันจากศรัทธาของผู้ออกแบบ K-1

PENTAX K-1 ก�ำเนิดจากอะไร? จุดเริม่ ต้นของเรือ่ ง

นี้ไม่มีใครเหมือน เพราะโดยปกติแล้วโครงการต่างๆ จะถูกน�ำ
เสนอเป็นรูปร่างขึ้นไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด�ำเนินการขั้น
ตอนต่อไปตามกระบวนการ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
“แต่ส�ำหรับ PENTAX K-1 แล้วมันต่างออกไป ในฤดูใบไม้
ผลิเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ผมได้รับเชิญเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับ
คณะวิศวกรของเรา ในการพบกันครั้งนั้นมีวิศวกรมากกว่า 10
สาขามาร่วมกัน ทัง้ เครือ่ งกลไฟฟ้า ผูอ้ อกแบบเฟิรม์ แวร์ ผูพ้ ฒ
ั นา
ระบบออพติคอล และอื่นๆ อีก”
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แข่งขันในตลาดกล้อง DSLR นั่นท�ำให้ตั้งแต่ในครั้งนั้นเราก็
ไม่ได้พูดคุยเรื่องกล้อง Full Frame กันอีกเลย
สิบปีให้หลังจากการพบปะพูดคุยกันในครั้งนั้นเหล่า
วิศวกรก็ได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้เป็นการประชุม
และวางแผนโครงการอย่างเป็นทางการเพือ่ พัฒนากล้อง Full
Frame อย่างจริงจัง ซึ่งในการพบปะกันครั้งนี้ถูกเรียกว่า
“คณะกรรมการ Full Frame” และนับแต่นนั้ มาก็มกี ารจัดการ
ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเสมอมา
• ค�ำตอบจากผู้ใช้งาน

การพบปะพู ดคุยกันในครัง้ นัน้ มัน
เกิดขึน้ จากแรงศรัทธาของเหล่า
วิศวกรผู ้มุ่งมั่นที่อยากจะให้มัน
เกิดขึน้ มาจริงๆ เสียที

			
“จ�ำได้วา่ ในครัง้ นัน้ เราได้พดู คุยหารือกันเกีย่ วกับเทคโนโลยี
หลักๆ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนากล้อง DSLR แบบ Full Frame
ซึ่งในตอนนั้นมันไม่ได้เป็นโครงการอย่างเป็นทางการอะไร ไม่มี
แผนงาน ไม่มเี อกสารการประชุม การพบปะพูดคุยกันในครัง้ นัน้
มันเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของเหล่าวิศวกรผู้มุ่งมั่นที่อยากจะให้
มันเกิดขึ้นเสียที”
บางท่านที่เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนั้นก็เป็นผู้ที่พัฒนาระบบ
เลนส์ถา่ ยภาพทีส่ ามารถใช้งานกับกล้องแบบ Full Frame ได้ดว้ ย
ซึ่งก็เป็นการมองเผื่อไปถึงอนาคต แต่ในเวลานั้น PENTAX ยัง
คงจดจ่ออยู่กับการพัฒนากล้อง DSLR แบบ APS-C โดยมุ่งเน้น
ให้มนั มีขนาดเล็กกระทัดรัดและน�ำ้ หนักเบาแต่มปี ระสิทธิภาพสูง
ซึ่ง PENTAX เชื่อว่าน่าจะท�ำให้เกิดความได้เปรียบส�ำหรับการ

เพราะมันเป็นกล้อง Full Frame ตัวแรกของ PENTAX
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น นั้ น ที ม วางแผนยั ง ไม่ ค ่ อ ยแน่ ใ จนั ก ต่ อ การ
ออกแบบกล้องว่าจะใช้ระบบไหนดี มีการพูดคุยกันว่าน่าจะ
เป็นระบบ Mirrorless ซึง่ จะช่วยให้สามารถออกแบบกล้องให้
มี ข นาดเล็ ก และน�้ ำ หนั ก เบาได้ เ พราะไม่ ต ้ อ งมี ชุ ด กระจก
สะท้อนภาพ หากเลือกทางนั้นก็จะต้องพัฒนาเลนส์อันเป็น
ระบบเม้าท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อกล้องในระบบนี้โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานในประเด็นนี้
อย่างหลากหลาย ครั้งหนึ่งนั้นสมาชิกในทีมออกแบบได้เดิน
ทางไปเข้าร่วมงาน Photokina ทีเ่ ยอรมนี โดยมีโอกาสได้รว่ ม
พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้กล้อง PENTAX ที่นั่น และได้รับรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกล้อง Full Frame ว่าผู้ใช้งานรู้สึกสนุกและประทับ
ใจกับกล้อง PENTAX DSLR แต่นบั จากกล้องในระบบ APS-C
แล้วก็ขึ้นไปเป็นระบบ Medium Format ซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่
ไปเลย ระบบกล้องที่ควรจะอยู่ในช่องว่างตรงนั้นต่างหากคือ
สิ่งที่พวกเขาต่างก็รอคอย ...แต่มันก็ไม่มี
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ด้วยข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาในครัง้ นัน้ ท�ำให้ทมี นักออกแบบพัฒนา
เกิดความคิดที่ว่า เราควรตอบสนองให้กับผู้ใช้ PENTAX ที่เรา
มีอยู่ ดังนัน้ เรือ่ งของระบบเลนส์ใหม่และเม้าท์ใหม่นนั้ จึงไม่ใช่สงิ่
ที่ควรท�ำ  กล้อง Full Frame ของเรายังควรต้องเป็น K-Mount
ต่อไปตามเดิมซึ่งผู้ใช้เดิมก็ควรจะต้องใช้งานเลนส์เดิมของพวก
เขาได้ด้วย
• เชิื่อมั่นในวัฒนธรรม PENTAX อันน่าภาคภูมิใจ
ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบกล้อง Full Frame
ส�ำหรับระบบ K-Mount เป็นสิง่ ทีย่ ากและท้าทายมาก เพราะการ
ลดขนาดกล้อง DSLR โดยที่ยังคงชุดกระจกสะท้อนภาพไว้อยู่
นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการช่องมอง
ภาพทีเ่ ห็นพืน้ ทีภ่ าพได้ 100% เพราะมันมีขอ้ จ�ำกัดมากมายด้วย
เหตุผลทางออพติค
“เรารู้สึกอึดอัดใจกับกล้อง Full Frame ที่มีอยู่เพราะมันดู
เทอะทะและเชือ่ งช้าเมือ่ ใช้งานในภาคสนาม” หนึง่ ในสมาชิกของ
ทีมกล่าว “ส�ำหรับ PENTAX ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านการ
ผลิตกล้องถ่ายภาพแล้ว เราจ�ำเป็นต้องออกแบบกล้องให้มขี นาด
กระทัดรัด” แต่ก่อนที่เราจะบอกเรื่องนี้ทีมวิศวกรของเราก็มอง
หาลู่ทางที่จะลดขนาดของกล้องล่วงหน้าไปแล้ว
เมือ่ เห็นภาพในใจชัดเจน การด�ำเนินการอย่างเป็นจริงเป็น
จังก็ได้เริ่มต้นขึ้น เราได้บอกถึงความต้องการของผู้ใช้งาน (ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย) ไปยังทีมวิศวกรของเรา เรารู้ดีกว่าอันที่จริง
แล้วการมีแป้นหมุนสองชุดด้านหน้าและด้านหลังนั้นก็ยังไม่พอ
ต่อการใช้งาน ควรต้องเพิ่มแป้นหมุนค่าชดเชยแสงลงไปที่ตัว
กล้องอีกสักหนึ่งชุด พวกเขาตอบรับข้อคิดเห็นนี้ในโอกาสแรก

“มันไม่คอ่ ยมีความหมายอะไรสักเท่าไหร่” พวกเขาตอบ
กลับ และได้เสนอว่าควรจะเพิ่มเป็นแป้นหมุนที่ท�ำได้หลายๆ
หน้าที่มากกว่า ซึ่งในท้ายที่สุดโดยความเห็นนี้ก็ท�ำให้เราได้
ต้นแบบของแป้นหมุน Smart Function บนตัวกล้องกลับมา
แทน ซึง่ แน่นอนว่ามันดีกว่าแค่แป้นหมุนชดเชยแสงอย่างเดียว
โจทย์ที่ยากอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับทีมวิศวกรของเราก็คือ
ระบบจอภาพด้านหลังที่สามารถปรับเปลี่ยนองศาได้ วิศวกร
ของเราได้เขียนแบบร่างคร่าวๆ จากไอเดียและน�ำเสนอให้ดู
ทันที
“แบบนี้ดูเป็นยังไง?” สิ่งที่เห็นนั่นท�ำให้พวกเราทึ่งมาก
และเมื่อขอเพิ่มระบบแสงสว่างเพื่อช่วยให้การปรับเปลี่ยน
หลายสิ่งบนตัวกล้องท่ามกลางความมืดท�ำได้ง่ายขึ้น พวกเขา
ก็มีความคิดแจ๋วๆ ตอบกลับมาทันที
“วางชุดไฟส่องสว่างลงไปด้านหลังจอ LCD ก็แล้วกัน”
นั่นท�ำให้เราต้องทึ่งกันอีกครั้งกับไอเดียนี้
วิศวกรของ PENTAX นั้นเป็นช่างฝีมือโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว หากรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้งานพวกเขาก็จะพยายาม
สรรหาวิธกี ารมาจัดการให้ทนั ที ซึง่ นัน่ ก็เป็นวัฒนธรรมอันเป็น
ธรรมชาติของ PENTAX ที่ผลักดันให้วิศวกรของเรามีไอเดีย
ใหม่ๆ อยู่เสมอ
หลังจากที่การน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
แง่มุมต่างๆ ได้สิ้นสุดลง ทุกอย่างก็พร้อมส�ำหรับการเดินหน้า
แล้ว ผลก็คือการประกาศโครงการพัฒนา PENTAX K-1 ขึ้น
อย่างเป็นทางการ
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• ความภูมิใจส่วนตัวในการออกแบบกล้องถ่ายภาพ
สมาชิกสามท่านของทีมเป็นคียห์ ลักในการออกแบบกล้อง
PENTAX K-1 หนึ่งในนั้นดูแลเรื่องเลนส์ D FA รุ่นใหม่ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เลนส์มุมกว้างพิเศษไปจนถึงเลนส์ซู
เปอร์เทเลโฟโต้ เขามีเป้าหมายทีจ่ ะต้องตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ PENTAX ในเรื่องนี้ให้ได้
“ช่างภาพและผูใ้ ช้ตา่ งก็บอกกับเราว่าเลนส์ PENTAX น่ะ
ให้ภาพได้แจ๋วอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่บนจอภาพหรือเมื่อพิมพ์ออก
มา” เขากล่าว “แต่อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นหน้าทีข่ องผมในฐานะ
ผู้วางแผนผลิตภัณฑ์ว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งจะต้อง
พัฒนาต่อไป ผมต้องแปลความหมายจากความต้องการของผู้
ใช้งานมาเป็นรูปแบบที่
วิ ศ วกรต้ อ งเข้ า ใจและ
สร้างเลนส์ออกมาตาม
นั้นให้ได้”
สมาชิกผูน้ ที้ ำ� งานใน
ด้านการออกแบบ
กระบอกเลนส์ ซึ่ ง มี
ความสามารถทาง
วิศวกรและด้วยความที่
ท�ำหน้าที่เป็นผู้วางแผน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยนี้ เ องก็
ท�ำให้เกิดจุดบรรจบอัน
ลงตั ว และเป็ น พลั ง ที่
ส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับ
เลนส์ D FA ที่จะออก
สู่ตลาดทั้งหลาย

สมาชิกในทีมอีกท่านหนึง่ นัน้ ได้รบั มอบหมายให้เป็น
ผู้ดูแลทางด้านการออกแบบ GUI (Graphic User Interface) ของ K-1 หลังจากการหารือจบลงเขาได้รับหน้าที่นี้
เพือ่ ออกแบบระบบ Smart Function ด้วยความเป็นวิศวกร
กลไกผู้เคยผ่านการท�ำงานกับผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพหลาย
แห่ง ความเห็นของเขาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
“จะดีขนึ้ หรือแย่ลงก็ตาม อุตสาหกรรมต่างๆ ต้อง
มีการขัดเกลา ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
หรือกล้องถ่ายภาพ” เขากล่าว “ผมเชื่อว่า PENTAX K-1
จะน�ำเสนอบางสิ่งบางอย่างที่ไปไกลเกินกว่าค�ำอธิบาย
เพราะมันเป็นการกลั่นกรองและรวบรวมทั้งความเห็นที่
แตกต่างและความต้องการอันมากมายของผู้ใช้เข้ามาไว้
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อสรรเสริญและสิ่งอันเป็นที่
วิพากษ์วจิ ารณ์กต็ ามแต่ คุณจะได้เห็นมันถูกรวบรวมและ
พัฒนาจนกลายออกมาเป็น PENTAX K-1 ซึง่ ผมคิดว่านัน่
แหละคือสิ่งที่ทำ� ให้กล้องรุ่นนี้ดูน่าสนใจและจะท�ำให้เหล่า
ผู้ใช้ PENTAX ตื่นเต้นได้”
เพราะความที่เป็นกล้อง DSLR อันแตกต่างและ
ไม่เหมือนใคร นักถ่ายภาพจากทั่วทั้งโลกควรจะเข้ามา
ลองค้นหาความหมายอันแท้จริงของกล้องรุน่ นี.้ ..เพราะ
นั่นคือสิ่งที่เป็น PENTAX K-1 อย่างแท้จริง!
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เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 13 : “Bit Depth”

ในฐานะคนซื้อกล้องถ่ายภาพ เราอาจจะได้ยินกันอยู่เสมอว่า
กล้องรุ่นนี้รุ่นนั้นบันทึกภาพแบบ 12 บิท หรือ 14 บิท ซึ่ง
บางทีก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ส�ำคัญอย่างไร และให้ผลที่แตกต่าง
ส�ำหรับเราได้อย่างไรบ้าง?
ในอุปกรณ์ระบบดิจิตอลที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของเราไปแล้วนี้มีระบบภาษาที่เรียกกันว่า “Binary
Digit” ซึ่งมีพื้นฐานที่การใช้ตัวเลข “0” และ “1” ในการสื่อสาร
แปลความหมาย ซึ่งหนึ่งตัวเลขในภาษานี้ก็คือ “หนึ่งบิท” (Bit)
นีค่ อื ระบบภาษาทีใ่ ช้อยูใ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์และกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลของเรานั่นเอง...
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ภาพถ่ายจากกล้องดิจติ อลนัน้ เกิดจากการเรียงต่อกันของ
จุดเล็กๆ ที่เรียกว่า “Pixel” (จุด) บนเซนเซอร์รับภาพ ซึ่ง
เซนเซอร์รับภาพจะมีหน้าที่ในการแปลงความหมายจากความ
สว่างของแสงสีที่ได้รับมาจากแต่ละพิกเซลให้เป็นค่าตัวเลข 0
และ 1 เพื่อใช้งานในระบบดิจิตอล
00110010

ในกรณีที่มีความแตกต่างกันนี้เราเรียกว่า “Bit
Depth” หากกล้องของคุณมีความสามารถทาง Bit
Depth นี้เพียง “หนึ่งบิท” ซึ่งมีค่าตัวเลขเพียงหนึ่งช่อง
บรรจุได้เพียงแค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น โดยค่า 0 หมายถึง
สีขาว (ไม่มีสี) และ 1 หมายถึงสีด�ำ ภาพถ่ายของคุณ
ก็จะประกอบไปด้วยจุดที่มีความแตกต่างเพียงแค่ขาว
และด�ำเรียงต่อกัน ซึ่งมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้

00101010

และเมื่อมีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็น “สองบิท” (มี
ช่องตัวเลขให้ใส่ได้สองช่อง) ก็จะมีความสามารถเพิม่ ขึน้
มาเป็น 00, 01, 10 และ 11 นั่นหมายความว่าคุณมี
ระดั บ ความเข้ ม ให้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ 4 ระดั บ ในแต่ ล ะจุ ด
(พิกเซล) คือ ขาว, เทาขาว, เทาด�ำ และ ด�ำ โดยสี่สีนี้
แทนด้วยค่าตัวเลขทั้งสี่ ภาพเดียวกันก็จะมีระดับการไล่
สีซึ่งได้ออกมาเป็นเช่นนี้

0

01101010

1

ในแต่ละจุดของภาพถ่ายจึงเป็นการเก็บข้อมูลค่าตัวเลข
แทนความหมายนี้อยู่ในตัวเอง ซึ่งก็หมายถึงลักษณะของสีใน
แต่ละจุดที่จะเรียงต่อกันไปเกิดเป็นภาพขึ้นในกรอบสี่เหลี่ยม
แต่ละจุดก็จะมีลกั ษณะของสีสนั และความสว่างทีอ่ าจจะแตกต่าง
กันไป

...นี่คือภาพแบบ “หนึ่งบิท”

จะเห็นได้ว่าภาพเริ่มดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจาก
การที่มีค่าสีบรรจุอยู่มากยิ่งขึ้น แต่มันก็ยังไม่เหมือน
ธรรมชาติ อ ยู ่ ดี ดั ง นั้ น เราลองเพิ่ ม ความจุ ข องระบบ
ดิจิตอลเป็นแบบ 5 บิท ซึ่งมี 5 ช่องให้ใส่ข้อมูล ท�ำให้
เรามีสีที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาเป็น 32 ระดับ จาก
00000 ไปจนถึง 11111

“BIT” เป็นตัวย่อที่เป็นการน�ำอักษรสอง
ตัวเลขและตัวสุดท้ายของ “Binary Digit”
มาย่อใช้งานเพื่อให้เรียกง่ายขึ้นนั่นเอง
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และเมื่อเพิ่มมาเป็นแบบ 8 บิท เราก็จะได้ระดับสี
ทั้งหมด 256 ระดับ ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงผลของ
พิกเซลที่เรียงต่อกันได้อย่างเหมือนธรรมชาติ และใน
ระดับ 8 บิทนี้นี่เองที่ไฟล์ภาพชนิด JPEG ใช้งานเป็น
มาตรฐานอยู่

ภายหลัง เพราะทันทีที่มีการปรับแต่งภาพ ข้อมูลค่าสีของบาง
พิกเซลจะเริม่ หายไป เช่น หากเราปรับภาพให้สว่างมากขึน้ พิกเซล
ที่เดิมเกือบจะสว่างอยู่แล้วก็จะสว่างขาวไม่มีข้อมูลไปนั่นเอง
และนัน่ ก็จะท�ำให้ขอ้ มูลบางส่วนสูญไปและส่งผลต่อระดับการ
ไล่โทนสีที่ต่อเนื่องของภาพ และเมื่อมีพิกเซลที่หายไปมากขึ้นก็จะ
เกิดลักษณะที่เรียกว่า “Posterisation” หรือการไล่สีที่ไม่ต่อเนื่อง
แยกจากกันเห็นเป็นปื้นๆ นั่นเอง
ดังนั้นการที่มีระดับ Bit Depth ที่มากกว่า (ระดับสีละเอียดกว่า)
ก็จะเสีย่ งต่อการเกิดอาการเช่นนีน้ อ้ ยลง โดยเฉพาะเมือ่ มีการปรับ
แต่งภาพ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ยิ่งมีระดับบิทสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
สามารถไล่ระดับความสว่างและสีสันได้สมจริงมากขึ้น
เท่านั้น
…แล้วระดับ 8 บิทนี้ยังไม่พอใช้งานอีกหรือ?
อันที่จริงแล้วระดับ 8 บิทก็พอเพียงต่อการใช้งาน
แต่ปญ
ั หาจะเริม่ เกิดขึน้ เมือ่ มีการปรับแต่งภาพเพิม่ เติมใน

แล้วภาพสีล่ะ? ภาพสีนั้นเกิดจากการซ้อนกันของ

ระบบสีแบบ 3 Channel นั่นก็คือ R, G และ B (Red,
Green, Blue) เมื่อใช้ระบบ 8 บิทที่แต่ละ Channel ก็
สามารถท�ำให้เกิดภาพสีทสี่ มบูรณ์ขนึ้ มาได้ เราจะได้เห็น
ลักษณะเช่นนีใ้ นโปรแกรมอย่างเช่น Adobe Photoshop
นั่นเอง

R

กล้องดิจิตอลในปัจจุบันนี้จึงได้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บันทึกภาพจากแต่เดิมให้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มาถึงทีร่ ะดับ “14
บิท” ในปัจจุบัน (อาจมีสูงกว่านี้ในกล้องบางประเภท) ซึ่งเดิมที
นั้นเป็นระบบ 12 บิท (เก็บค่าได้ 4,095 ระดับ) และเมื่อเป็น 14
บิท ก็ท�ำให้สามารถเก็บค่าความต่างของสีได้ถึง 16,383 ระดับ

G

B

จะเห็นได้วา่ ระหว่าง 12 บิทและ 14 บิทนัน้ จะมีความ
แตกต่างในความสามารถของการเก็บรายละเอียดสีทแี่ ตก
ต่างกันอย่างมากเลยทีเดียว ภาพถ่ายทีไ่ ด้จากกล้องระบบ
14 บิ ท นั้ น จึ ง ให้ ค วามยื ด หยุ ่ น ต่ อ การปรั บ แต่ ง หรื อ
“โปรเซส” ภาพมากกว่านั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การที่จะบันทึกภาพโดยที่ใช้ความ
สามารถสูงสุดในประเด็นนีจ้ ากกล้องถ่ายภาพเราก็ตอ้ งใช้
ระบบการบันทึกภาพแบบ RAW เพราะหากเป็นแบบ
JPEG กล้องก็จะท�ำการแปลงข้อมูลภายหลังการถ่ายภาพ
แล้วจากจ�ำนวนข้อมูลบิทที่มีให้กลับลงมาเป็น 8 บิทตาม
มาตรฐานของ JPEG อยู่ดี
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ หากเป็นการถ่ายภาพแบบทีเ่ รียก
ว่า “จบหลังกล้อง” เรือ่ งนีก้ แ็ ทบจะไม่มผี ลอะไรสักเท่าไหร่
แต่หากคุณต้องมีการปรับแต่งภาพเพิ่มเติมในภายหลัง
(ซึง่ มักจะเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ) ไฟล์ RAW จากกล้องถ่ายภาพ
ที่มีระดับจ�ำนวนบิทสูงกว่าก็จะให้ผลแตกต่างได้แน่นอน
นีค่ อื เรือ่ งราวของ “Bit Depth” ส�ำหรับกล้องถ่าย
ภาพยุคปัจจุบันนี้.
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“DXO Mark” หนึ่งในผู้ทดสอบและรายงานผลเรื่อง
คุณภาพของกล้องและอุปกรณ์รายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นที่
รู้จักกันมานาน ได้ท�ำการทดสอบเลนส์จาก TAMRON
รุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นคือ SP 35mm และ 45mm F/1.8 Di
VC USD และรายงานผลออกมาให้โลกได้รับรู้กันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการทดสอบกับกล้องจากทัง้ สามค่าย
คือ Canon, Nikon และ Sony ซึ่งก็มีทั้งผลการทดสอบ
ของตัวเองและเมือ่ เปรียบเทียบกับเลนส์คา่ ยมาให้ดกู นั นี่
จะเป็นสิง่ ยืนยันอีกครัง้ ถึงระดับคุณภาพของเลนส์รนุ่ ใหม่
และที่ก�ำลังจะตามมาในอนาคตของ TAMRON
ผลโดยภาพรวมนัน้ ชีอ้ อกไปในทางดีจนน่าทึง่ ขอ
แสดงความยินดีกับผู้ท่ีครอบครองเลนส์ทั้งสองรุ่นนี้ไป
แล้ว และอย่าได้ชา้ ส�ำหรับท่านทีก่ ำ� ลังตัดสินใจอยู่ ลอง
เข้าไปดูผลการทดสอบระดับโลกนี้ได้เลย รับรองว่า
ตัดสินใจได้แน่นอน!
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คุณๆ ขาลุยทั้งหลายที่ก�ำลังมองหา Action Camera เอา
ไว้ไปบันทึกช่วงชีวิตมันส์ๆ สักตัว อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
จนกว่าจะได้ดคู ลิปมันส์ๆ สไตล์ Extreme นีเ้ สียก่อน เป็น
คลิ ป ที่ เ ค้ า ตั ด ต่ อ มาจากภาพที่ ไ ด้ จ ากกล้ อ ง “ISAW
EDGE” ระดับ 4K โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารปรับแต่งสีสนั แต่อย่าง
ใด ถ่ายมาได้อย่างไรก็ฉายออกมาอย่างนั้น
ภาพที่ได้เห็นแล้วต้องบอกว่าน่าทึ่งเพราะทั้งสีสัน
ความคมชัดและคอนทราสต์นมี่ าเต็มอารมณ์ ไม่นา่ เชือ่ ว่า
กล้องทีใ่ หญ่กว่ากล่องไม้ขดี ไฟสักไม่กมี่ ากน้อยจะให้ภาพ
ได้ขนาดนี้เลยเชียว
“ISAW” จ�ำชื่อนี้ไว้ให้ดี แล้วจะรู้ว่า...รู้อย่างนี้ขา
ลุยซื้อไปตั้งนานแล้ว!
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น
3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005, A007,
A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ )

*ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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ปิ ดเล่ม...
ในที่สุดข่าวใหญ่ที่เรารอคอยก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่
เราสงสัย ข้อติดค้างคาใจที่รอความกระจ่างก็ได้รับการปลดเปลื้องไป
ด้วยการประกาศเปิดตัวกล้อง Full Frame รุ่นแรกจาก PENTAX ใน
ชื่อ “K-1” ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ไม่มีใครเหมือนอยู่หลายประการ
แต่ก็กลายเป็นว่ามิได้มีเพียงแค่เพียงข่าวเดียวเท่านั้น เพราะสินค้า
ในแบรนด์อื่นๆ ก็ประกาศเปิดตัวรุ่นใหม่มาหลากหลายรายการชนิดเกิน
ความคาดหมาย อย่างเช่นเลนส์ TAMRON รุ่นใหม่สองรุ่นพร้อมดีไซน์
ใหม่ และเป็นที่แน่นอนว่าประสิทธิภาพก็ไม่เป็นรองใครเช่นกัน
RICOH เองก็เปิดตัวกล้อง Action Camera รุน่ ใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ เช่นเดียวกัน ทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษก็คอื การลงใต้ผวิ น�ำ้ ได้ลกึ เกินกว่า
ใครโดยไม่ต้องใช้เฮ้าส์ซิ่ง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจนักประดา
น�้ำกันแน่ๆ
และขอฝากแบรนด์กล้อง Action Camera จากเกาหลีในชื่อ
“ISAW” ไว้ด้วย เราก�ำลังเริ่มท�ำตลาดกันในเมืองไทยกันแล้ว โปรด
ติดตามกันต่อไป

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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