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มาดูผลงานของ Pentax Full Frame กัน!
NEW PRODUCT

แนวคิด
ถ่ายภาพฤดูฝน
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สมกับความเป็นแนวคิดที่ตั้งใจและเป็น
งานฝีมือตามสไตล์ของญี่ปุ่นผู้รักศักดิ์ศรี
อย่างที่สุด ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนจากที่เห็น
มั น อยู ่ ใ น “K-1” กล้ อ งรุ ่ น ล่ า สุ ด จาก
แบรนด์ ที่ จั ด ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในต� ำ นานของ
ญี่ปุ่น... PENTAX นั่นเอง

เราได้ท�ำการทดสอบกล้องรุ่นนี้กับการถ่ายภาพในหลากหลาย
สไตล์วา่ จะสามารถตอบสนองและให้ผลงานทีด่ แี ค่ไหน ซึง่ เราก็ได้เห็น
ชัดเจน และก็ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานภาพถ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นทุกส่วน
บนตัวกล้องที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงในการออกแบบ
กล้องโดยเข้าถึงหัวอกของคนถ่ายภาพอย่างแท้จริง อย่างเช่นเรือ่ งเล็กๆ
น้อยๆ อย่างการมีไฟแสงสว่างดวงเล็กๆ อยูร่ อบตัวกล้องตามจุดต่างๆ
เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด...เป็นต้น
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NEW PRODUCT

ฝนมาแล้วต้องเก็บกล้องหรือเปล่า?
ถ้ า คุ ณ ไม่ อ ยากท� ำ แบบนั้ น เราก็ มี
แนวคิดในหน้าฝนมาฝาก...

3

FIELD TEST

เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก TAMRON
หนึ่งนั้นคือเลนส์มาโคร และอีกหนึ่ง
คือเลนส์ Portrait ที่ไม่เคยมีมาก่อน

12

TECHNOLOGY

กล้อง DSLR ที่เรารอคอยชมผลงาน
“PENTAX K-1” ซึ่งฉบับนี้เราก็น�ำมา
ให้ชมกันแล้ว!

32

ไม่เพียงแต่ PENTAX เท่านั้น แบรนด์ญี่ปุ่นทั้งจาก RICOH
และ TAMRON เองก็แสดงความเป็นญีป่ นุ่ เต็มตัวในด้านคุณภาพเช่น
กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ RICOH THETA ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยม
อย่างเกินความคาดหมายอยูใ่ นขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ “FACEBOOK” เปิดคุณสมบัติใหม่ที่ปล่อยให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ภาพ 360
องศาได้โดยตรงใน FACEBOOK
ถึงแม้ว่าจะสามารถโพสต์ภาพท�ำนองนี้ได้โดยใช้กล้องถ่ายภาพ
หรือโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้เช่นกัน แต่ก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการผลิต
ภาพถ่ายลักษณะนี้มีความยากง่ายที่แตกต่างกันอยู่มากนับตั้งแต่ขั้น
ตอนการบันทึกภาพไปจนถึงการเตรียมภาพทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยาก ในขณะ
ที่ THETA นั้นเพียงแค่กดถ่ายภาพเท่านั้น คุณก็จะได้ภาพที่พร้อม
โพสต์ได้ทันที
ก�ำลังสนุกขึ้นทุกทีส�ำหรับโลกของการถ่ายภาพ ซึ่งพวกเรา
แทบจะกระพริบตากันไม่ได้เลยทีเดียว!

BREAKTHROUGH OUTPUT

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

48

วิธีการจัดการภาพถ่ายเพื่อผลลัพธ์ที่
ดีทสี่ ดุ ส�ำหรับการน�ำภาพไปแสดงบน
จอภาพชนิดต่างๆ

SUGGESTION

ชุมชนคนถ่ายภาพอันเป็นสาวกของ
THETA ใน Flickr ที่คุณสามารถร่วม
จอยได้เลย

52
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เมื่อฝนพร�ำ ใครต่อใครก็พากัน
เก็บกล้องอย่างมิดชิ ดแล้วเดินจาก
ไปเพราะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายภาพ
อะไรได้...

เราได้น�ำไอเดียที่สามารถถ่ายภาพได้ในฤดูฝนมาน�ำส่ง
เพื่อพิจารณากันเพื่อให้คุณได้เห็นภาพว่า ในช่วงเวลาที่ฟ้าฝน
เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เช่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้าง คุณ
อาจจะนึกไม่ถงึ ว่าอันทีจ่ ริงแล้วเราสามารถถ่ายภาพอะไรได้อกี
หลายอย่าง รวมไปถึงการฝึกฝนใช้เทคนิคบางประการอัน
สามารถให้ภาพถ่ายที่ดูแปลกตาน่าอัศจรรย์ได้ และบางทีมัน
อาจจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้เช่นกัน เพราะภาพถ่าย
ส�ำหรับในโลกของการถ่ายภาพทีก่ า้ วไกลอย่างทุกวัน ในฤดูฝนนัน้ ถ้าจะว่าไปแล้วก็ยงั มีไม่มากนัก เพราะอย่างทีบ่ อก
นี้ที่เราสามารถถ่ายภาพกันได้อย่างหลากหลาย แท้ที่จริง ว่าเมือ่ ฝนมาใครต่อใครก็พากันเก็บกล้องแล้วเดินจากไปนัน่ เอง

แล้วฤดูฝนกลับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาอันน่าสนใจส�ำหรับ
การถ่ายภาพเป็นพิเศษ เพราะหลายสิง่ หลายอย่างจะมีให้
ลองมาดูกันสักหน่อย ว่าเมื่อถึงคราวที่ฝนมาเราควร
จะพากล้องออกไปดีรึเปล่า?...
เห็นก็เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้น
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สภาวะแห่งสายฝน

ถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเกรงกลัวพายุเมื่อมองด้วย
สายตาและเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อยากเจอเข้ากับตัวเอง แต่สว่ น
ใหญ่แล้วมักจะอยากเห็นภาพถ่ายในสภาวะนั้น
นั่นก็เป็นเพราะในช่วงเวลาจริงใครต่อใครก็มักจะ
ต้องรีบหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลีกให้พ้นจากอันตราย
ในสภาวะพายุ ฝ นจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี ใ ครอยู ่ ดู ด ้ ว ย
สายตามากนัก เมื่อเป็นภาพถ่ายที่ปรากฏออกมาจึงได้
รับความสนใจไม่น้อย
คุ ณ อาจจะเพิ่ ม อารมณ์ แ ห่ ง ความรุ น แรงของ
สายลมในพายุฝนด้วยการใช้สปีดชัตเตอร์ชา้ กว่าปกติ
เพื่อท�ำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มองหาอะไรสัก
อย่างทีส่ ามารถถ่ายทอดอาการพริว้ ไหวอย่างรุนแรงได้
ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะยิ่งท�ำให้ภาพพายุฝนฟ้าคะนองของ
คุณดูน่าสนใจมากเข้าไปอีก.
• K-S2 มี ร ะบบซี ล ป้ อ งกั น
ความชื้นและฝุ่นละอองอันทรง
ประสิทธิภาพตามรอยต่อและ
ปุม่ ต่างๆ รอบกล้อง และเมือ่ ใช้
กับเลนส์รหัส AW และ WR
ด้วยแล้วแม้แต่ฝนก็ไม่ใช่ปญ
ั หา
ที่ต้องกังวลใจ

PENTAX K-S2 • HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 Limited
@20mm • F/22 • 1/8 sec. • ISO 100
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ทะเลคลั่ง

ไม่มีใครอยากไปเที่ยวทะเลแล้วเจอเข้ากับพายุฝน
ยกเว้นนักถ่ายภาพที่รู้ดีว่าจะหาอารมณ์นี้ของทะเลได้
ก็แค่ช่วงนี้เท่านั้น
ทะเลในช่วงฤดูฝนนัน้ มักจะมีความแรงของคลืน่ ลม
เป็นปกติ ซึ่งส่งผลให้คลื่นน�้ำในทะเลมีความรุนแรงมาก
เป็นพิเศษ ต่างไปจากช่วงเวลาปกติที่จะค่อนข้างเรียบ
ซึ่งคลื่นทะเลที่มีความแรงนี้เองจะสร้างภาพถ่ายที่ดูน่า
สนใจเป็นอย่างมากได้ด้วย
ลองใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ เพื่อหยุดลักษณะของ
น�้ำทะเลแล้วใช้มุมมองที่ต�่ำกว่าปกติในการน�ำเสนอ
ภาพของคลื่นทะเลอันแตกต่าง คุณอาจจะใช้จอพับ
และระบบ Live View ในการหย่อนกล้องลงต�่ำ เมื่อ
คลืน่ มาถึงก็ถา่ ยภาพแล้วรีบยกกล้องขึน้ ให้พน้ ระดับน�ำ้
และจะยิ่งดีมากหากกล้องของคุณสามารถรับมือกับ
สภาวะเสี่ยงเช่นนี้ได้ด้วย.
• นอกจากจะมีระบบซีลอันยอดเยี่ยมที่
สามารถรั บ มื อ กั บ ภาวะเช่ น นี้ ไ ด้ แ ล้ ว
K-S2 ยั ง มี จ อ LCD ที่
สามารถปรั บ เปลี่ ย มมุ ม
เพื่อใช้งานในลักษณะนี้ได้
เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

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

ฤดูฝนนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งภาพมาโครในธรรมชาติ
เพราะในช่วงเวลานีเ้ หล่าพืชพันธุต์ า่ งๆ จะพากันเจริญ
งอกงามแตกดอกออกผล ซึ่งก็จะเป็นแหล่งอาหารทั้ง
กับสัตว์และแมลงจ�ำนวนมาก
ด้วยเหตุนเี้ องนักถ่ายภาพมาโครจึงเฝ้ารอช่วงเวลา
แห่งฤดูฝนเพราะจะมีความหลากหลายทางการถ่ายภาพ
แนวนี้เป็นพิเศษ ดังนั้นหากคุณสนใจภาพถ่ายแนวนี้จึง
ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมต่อการเริ่มต้นเป็นอย่าง
ยิ่งเลยทีเดียว
ภาพมาโครนัน้ มีความน่าสนใจและสะดุดตาเป็น
อย่างยิง่ โดยธรรมชาติของตัวเอง เพราะนีค่ อื ภาพทีไ่ ม่
ได้มองเห็นด้วยก�ำลังของสายตาปกติ ดังนัน้ จึงมีโอกาส
มากที่ภาพถ่ายจากโลกใบจิ๋วเหล่านี้จะให้ภาพถ่ายที่ดู
น่าประทับใจกับคุณได้ไม่ยาก.
• Tamron SP 90mm F/2.8 Macro Di
VC USD เลนส์มาโครทีส่ ามารถถ่ายทอด
ภาพจากโลกใบจิว๋ ได้อย่างยอดเยีย่ ม รวม
ไปถึงการมีระบบ “VC” ช่วยลดอาการสัน่
ไหวส� ำ หรั บ การใช้ ง านโดยไม่ ใ ช้ ข าตั้ ง
กล้องได้ด้วย

Full Frame DSLR • Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD
• F/19 • 1/180 sec. • ISO 200

EEP TIME Issue# 41
July 2016

6

TIPS & TECHNIQUE

4

สายน�้ำตกทรงพลัง

ส�ำหรับสถานที่อย่าง “น�้ำตก” ตามแหล่งต่างๆ นั้นก็
ย่อมจะต้องเป็นฤดูฝนเพราะมีปริมาณน�ำ้ ค่อนข้างมาก
เรือ่ ยไปจนถึงปลายฤดูชว่ งปลายปี ซึง่ บางแห่งนัน้ จะมี
ปริมาณน�้ำมากเสียจนดูรุนแรงและทรงพลังอย่างยิ่ง
น�้ำตกโดยทั่วไปนั้นสามารถถ่ายภาพให้ดูพริ้วไหว
ได้ไม่ยากด้วยการใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำสักหน่อยเพื่อ
บันทึกการเคลื่อนไหวของกระแสน�้ำอย่างต่อเนื่อง แต่
ส�ำหรับการถ่ายภาพน�ำ้ ตกทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ มากและมีความ
รุนแรงจะเต็มไปด้วยละอองน�ำ้ ทีฟ่ งุ้ กระจายนัน้ จะถือเป็น
ของที่ยากขึ้นมา เพราะอุปสรรคส�ำคัญก็คือละอองน�้ำที่
ปลิวมาติดหน้าเลนส์อยูต่ ลอดเวลา จึงท�ำให้ยงั มีภาพถ่าย
ลักษณะนี้ไม่มากนักเพราะคนถ่ายภาพมักจะกังวลใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์นั่นเอง
วิธีที่สามารถช่วยได้คือการใช้ฟิลเตอร์ที่ลดการ
เกาะตัวของหยดน�้ำร่วมกับกล้องที่มีระบบป้องกัน ซึ่ง
จะท�ำให้เรามีโอกาสในการบันทึกภาพน�ำ้ ตกลักษณะนี้
ได้มากขึ้น.
• Filter จาก HAKUBA มี
รุน่ ซึง่ ท�ำการเคลือบผิวแบบ
ป้องกันหยดน�้ำเกาะในรหัส
“WPC” ซึ่งสามารถช่วยลด
ปั ญ หาในการบั น ทึ ก ภาพ
ลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี

PENTAX K-50 • PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL[IF] DC WR
• HAKUBA WPC UV Filter
• F/18 • 1/13 sec. • ISO 100
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สีสันที่อ่มิ ตัว

เมือ่ พูดถึงการถ่ายภาพในฤดูฝนคุณอาจจะนึกถึงเพียง
แสงเงาที่ขมุกขมัวและไร้ซึ่งมิติ แต่แท้ที่จริงแล้วยังมี
อีกด้านให้นึกถึงด้วย
หลังจากที่ฝนหยุดตก บรรยากาศในช่วงเวลานั้น
จะใสเคลียร์มากเป็นพิเศษ เพราะฝุ่นละอองและควันทั้ง
หลายทีล่ อยปะปนอยูใ่ นอากาศนัน้ จะเกาะกับน�ำ้ ฝนลงสู่
พื้น อีกทั้งความเปียกแฉะจากน�้ำฝนนั้นก็จะท�ำให้วัตถุ
ต่างๆ ในธรรมชาติมีสีสันที่สดใสอิ่มตัวมากเป็นพิเศษ
ดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่สามารถถ่ายภาพได้ดีทั้งใน
ภาพแบบ Landscape และ Close-up
...บางทีอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆ ที่ดูมีชีวิตชีวาแทรก
เข้ามาเพิ่มในภาพถ่ายได้ด้วย
หากฝนหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังขมุกขมัว ให้
คุณถ่ายภาพโดยตัดพื้นที่ท้องฟ้าออกไปแล้วแน้นใน
ส่วนพื้นดินเป็นพิเศษก็จะสามารถช่วยลดจุดด้อยใน
ภาพถ่ายลงได้เช่นกัน.
• ถึงแม้จะเป็นกล้องรุ่นเล็ก
แต่เซนเซอร์รับภาพที่อยู่ใน
กล้ อ ง PENTAX นั้ น ถู ก
ออกแบบมาให้ ส ามารถ
ถ่ายทอดสีสันในโทนสีเขียว
ที่อิ่มตัวได้อย่างน่าประทับ
ใจเป็นพิเศษเลยทีเดียว
PENTAX K-S2 • smc PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL
• F/5.6 • 1/60 sec. • ISO 100
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แสงแห่งพายุ

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาทีท่ อ้ งฟ้ามืดทะมึนจนไร้ซงึ่ แสงสี
แต่ก็อย่าได้ชะล่าใจกับพายุที่มาเร็วไปเร็วเหล่านี้ โดย
เฉพาะในช่วงเช้าหรือเย็น
บางครัง้ ความเร็วของลมเบือ้ งบ้นนัน้ ก็สามารถพัด
พาเมฆให้เปลีย่ นรูปทรงได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิด
ช่องให้มีแสงของพระอาทิตย์เล็ดลอดออกมาได้เช่นกัน
และถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าหรือเย็นที่องศาของแสงใกล้
ขนานกับพื้นโลกซึ่งจะมีอุณหภูมิสีออกเป็นสีเหลือง/ส้ม
นั่นนับเป็นช่วงเวลาที่นักถ่ายภาพแนวทิวทัศน์จะพลาด
ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เพราะมันจะมีทั้งอารมณ์
โรแมนติคและความทรงพลังอย่างลึกลับปะปนกันอยูใ่ น
ภาพ ซึ่งก็ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยนัก
พายุฝนมักจะก่อตัวในช่วงเย็นและอาจจะต่อ
เนือ่ งไปจนถึงค�ำ่ มืด แต่บางครัง้ มันก็สบายตัวไปในช่วง
“ชั่วโมงทอง” ได้เช่นกัน และนั่นควรจะเป็นช่วงที่คุณ
ควรจะมีกล้องรอพร้อมอยู่ในมือ.
• เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้าง
พิเศษราคาประหยัดแต่ไม่
ประหยั ด คุ ณ ภาพ เพราะ
สามารถถ่ายทอดภาพออก
มาได้ อ ย่ า งทรงพลั ง ในทุ ก
สถานการณ์

APS-C DSLR • Tamron SP 10-24mm F/3.5-5.6 Di II
• F/8 • 1/60 sec. • ISO 100

EEP TIME Issue# 41
July 2016

9

TIPS & TECHNIQUE

7

ภาพขาว-ด�ำ

วิธีการนี้อาจจะเป็นได้ทั้งเทคนิคและการแก้ปัญหา
ส�ำหรับในวันทีท่ อ้ งฟ้าเต็มไปด้วยแผ่นเมฆซึง่ เป็นสีขาว
แต่ยังคงมีแสงและเงา
แน่นอนว่าการถ่ายภาพแนวทิวทัศน์อนั เต็มไปด้วย
สีสันที่อิ่มตัวนั้นย่อมจะไม่ค่อยโปรดปรานลักษณะแสง
แบบนี้ของฤดูฝนสักเท่าไหร่นักเพราะพื้นที่ท้องฟ้านั้น
หมดความสวยงามไปอย่างสิ้นเชิง
แต่เมือ่ เปลีย่ นภาพให้เป็นลักษณะภาพขาว-ด�ำแล้ว
ประเด็นในเรื่องสีสันจะหมดไปทันที นักถ่ายภาพหลาย
คนชอบที่ จ ะออกถ่ า ยภาพในสภาพแสงของฤดู ฝ น
ลักษณะนีเ้ พราะจะถือเป็นการฝึกในเรือ่ งของมุมมองและ
องค์ประกอบภาพเป็นส�ำคัญ เพราะเมื่อปราศจากสีสัน
แล้วก็จะต้องพึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เพื่อให้ภาพดูดี
ก่อนจะลบภาพทิง้ ก็ควรลองเปลีย่ นเป็นภาพขาวด�ำดูกอ่ น บางทีมนั อาจจะกลายเป็นภาพทีน่ า่ มหัศจรรย์
ไปเลยก็เป็นได้
• Ricoh GR กล้องถ่ายภาพ
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ส� ำ หรั บ
สไตล์การถ่ายภาพลักษณะนี้
มาอย่ า งยาวนาน รวมถึ ง
สามารถเปลี่ยนเป็นภาพขาวด�ำอันทรงพลังในกล้องได้เลย

RICOH GR • F/6.3 • 1/200 sec. • ISO 100
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ฟ้าผ่า!!

คงจะมีเพียงเฉพาะช่วงเวลาแห่งฤดูฝนอย่างนี้เท่านั้น
ที่จะสามารถถ่ายภาพอันน่าตื่นตะลึงเช่นนี้ได้
วิธีการถ่ายภาพสายฟ้าเช่นนี้ไม่ใช่การกดชัตเตอร์
ตามจังหวะที่ฟ้าผ่า แต่จะใช้วิธีการเปิดรับแสงนานเช่น
เดียวกับการถ่ายภาพแนว Cityscape โดยถ่ายภาพต่อ
เนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งหากในจังหวะใดที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นมันก็
จะถูกบันทึกเข้าไปในภาพทันที
การถ่ายภาพลักษณะนี้ก็ต้องถือว่าเสี่ยงอันตราย
อยู่พอสมควร คุณไม่ควรอยู่ในที่โล่งหรือบนที่สูงโดย
ปราศจากสิ่ ง ปิ ด บั ง เพราะมั น มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ
อันตรายจากฟ้าผ่าได้
เทคนิควิธีการส�ำหรับการบันทึกภาพฟ้าผ่านี้เรา
ได้นำ� เสนอลงใน EEP Time ฉบับที่ 23 ซึง่ คุณสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์นี้
• ถึ ง แม้ จ ะมี จุ ด ประสงค์
ส�ำหรับการถ่ายภาพบุคคล
เป็นส�ำคัญ แต่ด้วยคุณภาพ
ความคมชัดของเลนส์รุ่นนี้
ท� ำ ให้ เ ราสามารถบั น ทึ ก
ภาพลั ก ษณะนี้ อ ย่ า งทรง
พลังได้ด้วยเช่นกัน

Full Frame DSLR • Tamron SP 35 f/1.8 Di VC USD
• F/13 • 1/30 sec. • ISO 100
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ปฐมบทใหม่อีกครัง้ ส�ำหรับความ
สมบู รณ์แบบแห่งการบันทึกภาพ
เลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยวรุ่นใหม่ล่าสุดจาก TAMRON
ส�ำหรับการถ่ายทอดแสงแห่งภาพบุคคลไปจนถึงภาพ
มาโคร ต่างถูกออกแบบมาโดยเน้นคุณภาพของภาพถ่าย
ทีด่ ที สี่ ดุ ในทุกมิตขิ องมุมมอง และยังรวมไปถึงการสะท้อน
เป็นภาพลักษณ์ของช่างภาพผูส้ ขุ มุ ลุม่ ลึกมีสไตล์ดว้ ยการ
ออกแบบรูปทรงภายนอกแบบใหม่ทั้งหมด
เลนส์ใหม่ทั้งสองรุ่นคือ F016 (85mm) และ F017
(90mm Macro) จะมีดีแค่ไหนและมีอะไรน่าสนใจบ้าง?
ลองมาดูกันได้เลย...
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The Perfect Lens for Portraiture
เฉกเช่นเดียวกับจิตรกรเอกซึ่งเลือกใช้พู่กันที่
เหมาะสม ช่างภาพบุคคลก็ย่อมจะเข้าถึงเลนส์ระยะ
85mm ซึง่ สัดส่วนของภาพจะงดงามและใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุดและดูเหมาะสมที่สุด ในขณะ
ที่เลนส์มุมกว้างที่ต้องเข้าใกล้ตัวแบบนั้นจะท�ำให้มี
ขนาดทีใ่ หญ่กว่าความเป็นจริง และเลนส์เทเลโฟโต้ก็
อาจจะบีบมุมภาพให้ดแู คบมากเกินไป ด้วยเหตุผลดัง
กว่านี้เองที่ท�ำให้ระยะ 85mm เป้นระยะเลนส์ที่
เหมาะสมลงตัวที่สุดส�ำหรับการบันทึกภาพบุคคล

เลนส์ TAMRON F016 รุน่ ใหม่นเี้ ป็นเลนส์ระยะ
85mm ไวแสง F/1.8 รุ่นแรกของโลกที่มีระบบช่วยลด
อาการสั่นไหวของภาพติดตั้งมาด้วย ด้วยรูปทรงที่
ออกแบบใหม่นี้ท�ำให้ TAMRON สามารถติดตั้งระบบ
VC (Vibration Compensation) ลงไปได้โดยทีไ่ ม่ทำ� ให้
เลนส์ดูใหญ่หรือมีน�้ำหนักมากจนเกินไป และขนาดรู
รับแสงทีก่ ว้างมากถึง F/1.8 ก็ชว่ ยให้จบั โฟกัสในสภาพ
แสงน้อยได้ดี และยังบันทึกภาพแบบชัดตืน้ ได้อย่างน่า
ประทับใจ โดยเฉพาะส�ำหรับภาพบุคคล
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Focal length: 85mm Exposure: F/1.8 1/60sec
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Focal length: 85mm Exposure: F/2.2 1/60sec
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Unsurpassed Clarity and Color
ปัญหาสีเหลื่อม Chromatic Aberration ในภาพถ่ายนั้นเกิดขึ้น
จากการที่ชิ้นเลนส์ไม่สามารถโฟกัสสีของแสงให้ตกกระทบในจุด
เดียวกันได้ ซึง่ จะยิง่ แสดงผลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในกล้องความละเอียด
สูงพิเศษ แต่เลนส์ TAMRON SP 85mm F/1.8 รุ่นใหม่นี้มีการติด
ตั้งชิ้นเลนส์ LD (Low Dispersion) และ XLD (Extra Low Dispersion) เข้าร่วมในชุดเลนส์ ซึ่งไม่เพียงแต่ลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลง
แต่ยิ่งให้ความคมชัดที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สีสันที่อิ่มตัวทั่วพื้นที่
ทั้งหมดของภาพด้วย

Focal length: 85mm Exposure: F/1.8 1/60sec
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Sharpness in Balance
with Bokeh
เลนส์ TAMRON SP 85mm F/1.8 ถูกออกแบบ
ให้สามารถถ่ายทอดความคมชัดโดยเน้นทีค่ ณ
ุ สมบัตทิ าง
ด้าน Clarity อันน่าตื่นตะลึง แต่ในขณะเดียวกันก็
ออกแบบให้เหมาะกับภาพบุคคลด้วยคุณสมบัตพิ นื้ ทีน่ อก
โฟกัสทั้งฉากหลังและโบเก้อันน่าประทับใจและดูเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ภาพบุคคลถูกถ่ายทอดออกมาได้
อย่างน่าประทับใจชนิดที่คุณเองก็ยังต้องทึ่งกับคุณภาพ
ของภาพที่ได้จากทั้งสองคุณสมบัติที่ผสานกลมกลืนใน
ภาพได้อย่างลงตัว
Focal length: 85mm Exposure: F/1.8

1/320sec
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Hold Steady with
Vibration Compensation
เลนส์ TAMRON SP 85mm F/1.8 เป็นเลนส์ไวแสงทาง
ยาวโฟกัสเดี่ยว 85mm ส�ำหรับกล้อง DSLR รุ่นแรกของโลก
ที่มาพร้อมระบบช่วยลดอาการสั่นไหว (ซึ่งเป็นระบบ “VC” ของ
TAMRON เอง) อาการสั่นไหวจากการจับถือกล้องด้วยมือเปล่า
นั้นปรากฏผลต่อความคมชัดเป็นอย่างมากในสภาวะแสงน้อย
โดยเฉพาะกับกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงเป็นพิเศษที่จะยิ่ง
เห็นจุดด้อยจากอาการสั่นไหวได้อย่างชัดเจน
เทคโนโลยีช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ที่บรรจุอยู่ในเลนส์
รุน่ ใหม่นจี้ ะช่วยให้การบันทึกภาพในสภาพแสงน้อยเป็นไปได้มาก
ยิ่งขึ้นโดยที่จะช่วยลดภาระการใช้ ISO สูงของกล้องลงได้ ซึ่งใน
บางสภาวะการณ์ของการถ่ายภาพบุคคลนัน้ ผูถ้ า่ ยภาพอาจจะไม่
ต้องการใช้ขาตั้งกล้องหรือแฟลชในการถ่ายภาพ จึงเป็นการลด
ขีดจ�ำกัดในการบันทึกภาพถ่ายบุคคลในลักษณะต่างๆ ลง เปิด
โอกาสให้ผู้ถ่ายภาพได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
Focal length: 85mm Exposure: F/3.5 1/25sec
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Focal length: 85mm Exposure: F/3.5 1/40sec
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Resists Moisture
ถึงแม้วา่ จะถูกออกแบบลักษณะภายนอกให้ดเู รียบง่ายและหรูหรา แต่เลนส์รนุ่
ใหม่นี้ก็มีระบบป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองด้วยการซีลยางช่วงรอยต่อและ
ปุ่มสวิทช์ต่างๆ รอบตัว ช่วยให้การถ่ายภาพในที่กลางแจ้ง, ภาคสนาม ท�ำได้
โดยไร้กังวล หรือแม้กระทั่งในสภาวะสภาพอากาศไม่เอื้ออ�ำนวยมากนักแต่ก็
สามารถใช้งานเลนส์ได้อย่างมั่นใจ

Smart Design. Inside and Out.
เลนส์ TAMRON รุ่นใหม่ถูกออกแบบมาภายใต้คอนเซปต์ “Human Touch”  
ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อทุกสัมผัสในการใช้งาน ดังจะสังเกตได้ว่าปุ่มสวิทช์ต่างๆ
นัน้ จะไม่มสี ว่ นอันเป็นสันหรือมุมอันแหลมคมทีร่ บกวนต่อการสัมผัสเลยแม้แต่
น้อย หรือแม้กระทัง่ รูปแบบของตัวอักษรบนพืน้ ผิวกระบอกเลนส์กถ็ กู ออกแบบ
ใหม่ให้ดูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย
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A New Chapter in the
Distinguished History of
Tamron’s 90mm Macro
Lenses

A Legacy of Superior Optical
Performance Now Reaches

a New Plateau with Enhanced VC

Functionality and Advanced Features

เลนส์ TAMRON SP 90mm F/2.8 MACRO VC
รุ่นล่าสุดนี้เป็นผลจากการประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
นับจากอดีตของเลนส์มาโครระยะ 90mm อันเป็นต�ำนาน
มาตลอดของ TAMRON ซึง่ เป็นการวิวฒ
ั นาการครัง้ ส�ำคัญ
อั น กลั่ น จากประสบการณ์ ใ นสายการผลิ ต นี้ ม าอย่ า ง
ยาวนาน

เลนส์รุ่นใหม่นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่อัน
น่าสนใจหลากหลายประการ เช่น  “XY-Shift Compensation” ที่ถูกเสริมเข้าไปในคุณสมบัติช่วยลด
อาการสัน่ ไหว “VC” เพือ่ ความนิง่ ของภาพถ่ายตัง้ แต่
ระยะมาโครไปจนถึงอินฟินติ ,ี้ ซอฟต์แวร์เพือ่ ควบคุม
ระบบ USD ซึ่ ง เป็ น มอเตอร์ ข องชุ ด โฟกั ส ที่ ถู ก
ปรับปรุงใหม่ให้ดยี งิ่ ขึน้ , ความพร้อมต่อการใช้งานใน
ทุกสภาวะอากาศด้วยระบบป้องกันความชื้นและฝุ่น
ละอองรอบตัว, การเคลือบผิวชิ้นเลนส์ชิ้นหน้าสุด
ด้วยสารฟูลโอไรด์ ฯลฯ
และความละเอียดประณีตของฝีมือเชิงช่างที่
ปรากฏอยูใ่ นทุกรายละเอียดของเลนส์รนุ่ ใหม่นคี้ อื
สิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจต่อวิวัฒนาการครั้งส�ำคัญ
นี้ได้เป็นอย่างดี
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Outstanding Depictive
Capabilities and
Anti-reflection Efficiency
เลนส์มาโคร F017 รุน่ ใหม่นปี้ ระกอบไปด้วยชิน้ เลนส์
LD (Low Dispersion) หนึ่งชิ้น และ XLD (Extra Low
Dispersion) สองชิ้น เพื่อช่วยลดปัญหาสีเหลื่อม (Chromatic Aberration) เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในภาพถ่าย
ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในระยะใกล้หรือไกล
นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการเคลือบผิวชิ้นเลนส์สอง
แบบประกอบกัน นั่นคือ BBAR (Board-Band Anti-Reflection) และตามด้วยเทคนิค eBAND (Extended
Bandwidth & Angular-Dependency) ซึ่งผลที่ได้ก็คือ
ปัญหา Flare และ Ghosting ลดลงจนแทบไม่ปรากฏ ให้
ภาพถ่ายมาโครที่คมชัดใสเคลียร์ในระดับสูงสุด

Focal length: 85mm Exposure: F/4.5 1/50sec
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Commitment to Extending
a Legacy of Bokeh with
Elegance
TAMRON รั ก ษามาตรฐานของการผลิ ต เลนส์
90mm Macro มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับตัง้ แต่
เลนส์ในระบบ Manual Focus มาจนถึง Auto Focus
ในปัจจุบนั โดยมีจดุ เด่นในเรือ่ งของความคมชัดทีค่ วบคูไ่ ป
กับคุณภาพของโบเก้อันน่าประทับใจ
กั บ เลนส์ ม าโครรุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด นี้ จ ะยิ่ ง ถู ก พั ฒ นา
คุณภาพให้สูงไปกว่าเดิมเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แห่ง
ความคมชัดทีจ่ ดุ โฟกัสและความนุม่ นวลของจุดทีอ่ ยูน่ อก
โฟกัสเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพของภาพมาโครอยู่ในระดับ
สูงสุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Focal length: 85mm Exposure: F/2.8

1/80sec

จากประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาอย่างยาวนานนีเ้ อง ส่ง
ผลให้เลนส์มาโครรุ่นใหม่ล่าสุดในรหัส F017 นี้จะแสดง
ศักยภาพระดับสูงที่สุดเท่าที่ TAMRON เคยผลิตเลนส์
ลักษณะนี้ออกสู่วงการถ่ายภาพของโลก
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Focal length: 85mm Exposure: F/10 1/5sec
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Focal length: 85mm Exposure: F/5.6 1/3sec
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Focal length: 85mm Exposure: F/5.6 1/2000sec
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Optimally Tuned USD Actuator for Macro
Photography with Manual Override for
Instantaneous Focus Control

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับควบคุมชุดโฟกัสอัตโนมัติ USD
ได้รบั การปรับปรุงใหม่เพือ่ การถ่ายภาพมาโครโดยเฉพาะ
ส่งผลให้ทั้งความรวดเร็วและแม่นย�ำในระยะใกล้จะดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงการหมุนปรับโฟกัสเองในขณะ
อยูใ่ นระบบออโต้โฟกัสก็จะตอบสนองได้ดมี ากยิง่ ขึน้ ด้วย

Featuring VC with Shift
Compensation

ระบบตรวจจับอาการสัน่ ไหวรุน่ ใหม่ (Accelerometer)
ถูกใส่เข้ามาในระบบ VC อันเป็นระบบช่วยลดอาการ
สัน่ ไหวของ TAMRON ในเลนส์รนุ่ นีเ้ พือ่ เน้นในการลด
อาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นกับแกน X และ Y (แนวตั้งและ
แนวนอน) ของมุมรับภาพเพือ่ ชดเชยชุดเลนส์ให้รบั มือ
กับการสัน่ ไหวได้ดยี งิ่ ขึน้ ตัง้ แต่ระยะมาโครไปจนถึงอิน
ฟินติ ี้ ซึง่ ส่งผลดีทงั้ ต่อการถ่ายภาพด้วยมือเปล่าหรือใน
สภาพที่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ต�่ำ  รวมไปถึงการบันทึก
ภาพวีดีโอด้วย

Moisture-Proof and
Dust-Resistant
Construction

ไม่ ต ้ อ งกั ง วลใจการการบั น ทึ ก ภาพใน
สภาวะอากาศอันเลวร้าย เพราะเลนส์ F017 นี้
มีระบบซีลยางเพื่อป้องกันหยดน�้ำ  ความชื้น
และฝุ่นละอองไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ภายในตัว
เลนส์ทั้งในจุดรอยต่อและสวิทช์ปรับตั้ง ท�ำให้
การใช้งานในภาคสนามของคุณไม่ตอ้ งสะดุดอัน
เกิ ด จากความกั ง วลในสภาวะอั น ตรายต่ อ
อุปกรณ์เหล่านี้
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จะเห็นได้ว่าเลนส์ใหม่ล่าสุดทั้งสองรุ่นของ TAMRON ดังที่ได้น�ำเสนอไปแล้วนี้มีความน่า
สนใจเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของภาพลักษณ์ภายนอกหรือคุณสมบัตภิ ายในอันส่งผล
ให้เป็นภาพถ่ายในระดับคุณภาพสูงที่จะท�ำให้คุณลืมทัศนคติเดิมๆ ที่มีต่อ TAMRON ไปเลย
ความส�ำคัญอีกประการหนึ่งส�ำหรับช่างภาพมืออาชีพที่นอกเหนือไปจากคุณภาพของ
ภาพในระดับสูงก็คือ ระยะเวลา“คืนทุน” ของคุณจะไม่ยืดยาวออกไปมากนัก เปิดโอกาสให้
ระยะเวลาของ “ก�ำไร” ยาวนานมากยิ่งขึ้น นั่นก็เพราะเมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นความต่าง
ของ “ต้นทุน” ส�ำหรับคุณได้อย่างชัดเจน
เชิญพบและทดลองเลนส์ TAMRON รุ่นใหม่ล่าสุด “F016” และ “F017” ได้แล้ววัน
นี้ ณ ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านคุณ
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“Good build and video quality will appeal to intermediate to advanced users and there’s plenty of
scope for adjustment. 120fps at 1080p would have
been nice but at the price the ISAW Edge is still
a bargain.”

If you’re wondering which of the
ISAW action cams is for you, you
just need to decide if the 4K capabilities, wider view and the extra
bells and whistles the Edge has
compared with the less expensive
Wing are extras you need. Whatever you decide, you won’t be disappointed as both the ISAW Edge
and ISAW Wing are well-built, sturdy action cams that capture decent
quality footage at incredibly reasonable prices.

“The 4K shooting may be the ISAW
Edge action camera’s headline act,
but the bounteous mounting kit is
what makes it great value.”

“What the Edge does offer is a good
(if you ignore the cheeky 4K claim),
solid action camera that will no doubt
enable you to capture superb quality
footage at a decent price.”
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Field Test

ON THE FIELD
“ความแกร่ง” คือคุณสมบัตอิ นั โดดเด่น แต่ไม่ใช่ เพียงความโดดเด่นเดียว
ส�ำหรับกล้องรุ ่นนี้ เพราะยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่า ไม่ว่าจะเป็น
ภาพถ่ายแบบใดสไตล์ไหนก็ตาม...
โลกได้ท�ำความรู้จักกับกล้อง DSLR ในระดับ Full Frame รุ่น
ล่าสุดอย่าง “Pentax K-1” ไปเมือ่ ไม่กเี่ ดือนก่อนหน้านี้ หลังจาก
นั้นไม่นานข้อสงสัยต่างๆ ก็เริ่มคลี่คลายออกมาด้วยผลงาน
ภาพถ่ายอันน่าทึ่ง เพราะนอกจากความ อึด ทน แกร่ง อันเป็น
ดีเอ็นเอของกล้องในตระกูล PENTAX แล้ว K-1 ยังสามารถให้
ภาพถ่ายที่สวยงามเกินความคาดหมาย และหลากหลายในรูป
แบบการถ่ายภาพที่กล้องอื่นไม่สามารถท�ำได้
คุณอาจจะคิดว่า K-1 ก็เป็นเหมือนกล้อง Full Frame ทั่วไป
ทีถ่ า่ ยภาพได้สวยงาม แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว K-1 ยังเตรียมอะไรอีกหลาย
สิ่งให้คุณ ซึ่งไม่เพียงแค่ความสวยงามของภาพถ่ายเท่านั้น...
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Field Test

Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR • @24mm • F/2.8 • 1/800 sec. • ISO 200
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เมื่อเอ่ยถึงกล้อง DSLR ชนิด Full Frame ขึ้นมาสักตัวหนึ่ง
สิ่งแรกที่ผู้คนมักจะพูดถึงก็คือ “คุณภาพของภาพ” ซึ่งกล้อง
ถ่ายภาพที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนิดนี้มักจะต้องท�ำผลงานได้ดี
กว่ากล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาดเล็กกว่า
Pentax K-1 ที่มีเ ซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูงถึง
36.4MP ซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกจับตามองเช่นกันว่าจะ
ให้ผลงานในระดับคุณภาพเพียงใด และก็ด้วยผลงานในกล้องรุ่น
ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แล้ ว ว่ า แม้ จ ะเป็ น กล้ อ งรุ ่ น เล็ ก ก็ ยั ง
สามารถให้คุณภาพของภาพถ่ายที่น่าทึ่งได้ ดังนั้นส�ำหรับ K-1
แล้วก็ยอ่ มจะไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะคุณภาพของภาพถ่ายเท่าทีเ่ ราได้
สัมผัสแล้วนั้นสามารถยืนยันได้เลยว่าส�ำหรับประเด็นนี้ K-1
สามารถท�ำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
...แต่ K-1 ยังมีอะไรที่เหนือยิ่งไปกว่าเพียงแค่นั้น
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ISO 12800

ISO 25600

• Quality of ISO
ค่าความไวแสงหรือ “ISO” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกจับตามอง ซึ่ง
PENTAX เองก็ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ
Pentax K-1 มีระดับ ISO สูงมากถึง 204800 (Native)
ซึ่งมากพอส�ำหรับการใช้งานในทุกสภาวะแสง แต่ที่ส�ำคัญยิ่งไป
กว่าก็คือมันสามารถใช้งานได้ดีจนน่าทึ่ง ภาพถ่ายที่ใช้ ISO สูงๆ
ก็ยังสามารถน�ำไปใช้งานได้ แม้ว่าจะเป็นงานในระดับสิ่งพิมพ์ที่
ต้องการคุณภาพในระดับสูงก็ตาม

ISO 51200

ISO 102400

จากการทดสอบในภาคสนามของเราพบว่า PENTAX เอง
เป็นกล้องถ่ายภาพที่มีลักษณะของ Noise ในรูปแบบที่น่าสนใจ
มาแต่ไหนแต่ไร และในภาพถ่ายซึง่ มีตวั แบบหรือสภาวะแวดล้อม
บางอย่างนั้นก็ยิ่งเข้ากันกับลักษณะ Noise ที่ได้จากกล้องของ
PENTAX และก็มไี ม่นอ้ ยทีผ่ ใู้ ช้กล้อง PENTAX ต้องจัดการสภาวะ
แวดล้อมเพือ่ ใช้งาน ISO สูงๆ เพราะหวังจะได้เสน่หจ์ ากลักษณะ
Noise ซึ่งจะยิ่งเสริมให้ภาพดูน่าสนใจและสร้างอารมณ์ร่วมได้
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า “K-1” นั้นสามารถใช้งานได้ดีทั้งที่
ISO ระดับต�่ำไปจนถึงระดับสูง ซึ่งถึงแม้จะมี Noise ปรากฏ
ขึ้นอันเป็นเรื่องปกติแต่ Noise เหล่านั้นก็กลับกลายเป็นอีก
เสน่ห์หนึ่งของ K-1 ไปเลยทีเดียว
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Field Test

Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR • @70mm • F/8 • 1/1250 sec. • ISO 51200
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Field Test

Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR • @33mm • F/8 • 1/1000 sec. • ISO 12800
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Auto White Balance

CTE White Balance

• CTE
เมื่อวันที่แสงและเงาไม่เป็นใจ วันนั้นย่อมเป็นฝันร้ายของคน
ถ่ายภาพ เพราะลักษณะทั้งแสงและเงาในภาพถ่ายจะถูกลด
ระดับลงจนดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นัก
Pentax เองก็ถือก�ำเนิดขึ้นในแผ่นดินที่มีฝนตกชุกอย่าง
ญี่ปุ่น ดังนั้นวิศวกรของ PENTAX จึงได้ให้ความส�ำคัญและรับรู้
ถึงปัญหานี้ดีจนท�ำการพัฒนาระบบ White Balance แบบใหม่ที่
เรียกว่า “CTE” เพิ่มขึ้นมาในกล้อง K-1 ซึ่ง CTE White balance จะท�ำการประมวลผลทัง้ ข้อมูลภาพและแสงสีให้มคี วามอิม่
ตัวยิ่งกว่าเดิม ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของภาพถ่ายได้
โดยเฉพาะในภาพที่มีโทนสีเขียวจะยิ่งช่วยได้อย่างชัดเจน
บรรยากาศลักษณะเช่นนี้ส�ำหรับในบ้านเราแล้วต้องถือว่า
เกิดได้ค่อนข้างบ่อย มันจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคขัดขวางส�ำหรับ
การถ่ายภาพที่หวังผลเลิศในเชิงศิลปะ โชคร้ายที่ท้องฟ้าใน
ลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอๆ ในเวลาที่เราถือกล้องออกไปเพื่อ
ถ่ายภาพ
คุณสามารถเรียกใช้งาน CTE ได้จากการเมนูหรือปุ่มปรับ
ค่า White Balance ของ K-1
สถานการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นตากัน
อย่างมากอยู่แล้วส�ำหรับท้องฟ้าที่ดูขมุกขมัว ปราศจากความ
โดดเด่นของแสงและสีที่วัตถุตัวแบบในภาพ แต่เมื่อมีระบบ
CTE เข้าช่วยแล้วภาพถ่ายก็จะถูกปรับปรุงแก้ไขสีสนั ให้ออกมา
ดูน่าประทับใจยิ่งกว่าความเป็นจริงซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้น
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Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @450mm • F/5.6 • 1/500 sec. • ISO 400 • CTE White balance
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Pixel Shift Resolution System : Off

•

Pixel Shift Resolution System

Pixel Shift Resolution System : On

พิกเซลเองเพือ่ รับเฉพาะแสงทีฟ่ ลิ เตอร์สนี นั้ จะยอมให้แสง
ผ่านลงมาได้ (ฟิลเตอร์แยกเป็นสี R, G และ B ในแต่ละ
ต้องจัดว่าเป็นนวัตกรรมที่ PENTAX เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นขึ้น พิ ก เซลเรี ย งกั น ในรู ป แบบตารางหมากรุ ก ) ซึ่ ง นั่ น
อย่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ผู ้ ใ ดท� ำ ได้ ม าก่ อ นส� ำ หรั บ ระบบเพื่ อ เพิ่ ม หมายความว่าจะมีพิกเซลที่ไม่ได้รับแสงโดยตรงแต่จะใช้
คุณภาพของภาพถ่ายโดยตรงเช่นนี้...
วิธกี าร “จ�ำลอง” ข้อมูลจากพิกเซลข้างเคียงทีไ่ ด้รบั แสงมา
เป็นของตัวเองในการบันทึกภาพแต่ละครัง้ จึงเป็นทีม่ าของ
ระบบ Pixel Shift Resolution นั้นจะช่วยเพิ่มทั้ง การขาดความอิ่มตัวของภาพอย่างแท้จริง
ความคมชัดและสีสันอันอิ่มตัวของภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งจัด
เป็นการต่อยอดมาจากคุณสมบัตใิ นการเคลือ่ นทีช่ ดุ เซนเซอร์
ระบบ Pixel Shift Resolution ที่มีอยู่ใน K-1 จะแก้
รับภาพส�ำหรับระบบช่วยลดอาการสั่นไหว (SR)
ปัญหานี้โดยการเคลื่อนที่เซนเซอร์รับภาพสี่ครั้งเพื่อเปิด
โอกาสให้แต่ละพิกเซลได้รบั แสงอย่างทัว่ ถึงกันและไม่ตอ้ ง
โดยหลักการของเซนเซอร์รบั ภาพทัว่ ไปนัน้ แต่ละพิกเซล จ�ำลองข้อมูลมาจากพิกเซลข้างเคียง ดังนัน้ ข้อมูลทีป่ รากฏ
(Photosite) จะรับแสงทีผ่ า่ นการกรองด้วยฟิลเตอร์ของแต่ละ อยู่บนภาพจึงเป็นข้อมูลแสงแท้ในแต่ละพิกเซล

ผลลัพธ์จากวิธีการซึ่งท�ำให้แต่ละพิกเซลได้รับ
แสงโดยตรงก็คือ สีสันและความคมชัดที่จะปรากฏ
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้คุณภาพของ
ภาพโดยรวมดูดีมากยิ่งขึ้น มีความสดใสและอิ่มตัว
มากยิ่งขึ้น
เทคนิคเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีย่ ากส�ำหรับการประยุกต์
ทางเทคนิคเพื่อใช้กับเซนเซอร์รับภาพขนาด Full
Frame ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า APS-C ในกล้องรุ่น
ก่อนหน้านี้ แต่ในที่สุด PENTAX ก็สามารถท�ำจน
ส�ำเร็จและบรรจุลงมาไว้เป็นคุณสมบัตหิ นึง่ ของ K-1
เพื่อให้เป็นกล้องที่สามารถถ่ายทอดคุณภาพของ
ภาพถ่ายได้สูงสุดอย่างแท้จริง
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• ถึงแม้จะใช้ชว่ งรูรบั แสงกว้างสุดของเลนส์ซงึ่
จะได้ความคมชัดด้อยกว่าที่รูรับแสงแคบกว่า
แต่ด้วยความช่วยเหลือของระบบ Pixel Shift
Resolution ก็ทำ� ให้ภาพถ่ายมีความคมชัดและ
ดูดีเป็นอย่างมาก ภาพนี้ใช้แสงธรรมชาติใน
การบันทึกภาพโดยไม่ใช้แฟลช ดังนั้น ISO
จึงถูกเพิ่มขึ้นไปและใช้รูรับแสงกว้างสุดของ
เลนส์ที่ F/2.8 จากนั้นจึงใช้ระบบ Pixel Shift
Resolution ช่วยเพิ่มคุณภาพของภาพเพื่อ
ชดเชยคุณภาพจากการใช้รูรับแสงกว้างสุด
ของเลนส์นั่นเอง

Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8ED SDM WR • @50mm • F/2.8 • 1/200 sec. • ISO 1600 • Pixel Shift Resolution System
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•

Pentax “BLUE”

เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งซึ่งสาวก Pentax ทั่วโลกต่าง
ก็รู้ดีว่านี่คืออีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของกล้อง Pentax
ทีมวิศวกรผู้พัฒนากล้อง K-1 ให้ความส�ำคัญกับสิ่งนี้
เป็นอย่างมาก นั่นก็คือการถ่ายทอดโทนสีฟ้าอันสดใสให้กับ
ภาพถ่ายหลากหลายแบบ โดยเฉพาะกับภาพทิวทัศน์ทปี่ รากฏ
ท้องฟ้าอันสวยงาม K-1 ก็ต้องสามารถให้สีฟ้าที่ดูน่าหลงไหล
ได้แม้ว่าจะใช้งานร่วมกับเลนส์เกรดธรรมดาทั่วไป
เนื่องจาก K-1 นั้นเป็นกล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ
Full Frame ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายปัจจัยที่
ท้าทายความสามารถของทีมวิศวกรเป็นอย่างมาก ดังนั้นทั้ง
ในขัน้ ตอนของเซนเซอร์รบั ภาพและระบบประมวลผลภาพต้อง
มีการพัฒนาอันแตกต่างออกไปแต่ยงั ต้องคงเอกลักษณ์เดิมที่
ส�ำคัญเอาไว้ให้ได้ ซึ่ง “Pentax Blue” ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องให้
ความส�ำคัญเพราะได้รับข้อมูลยืนยันจากผู้ใช้ Pentax (Pentaxian) จ�ำนวนมากจากทั่วโลกส�ำหรับเรื่องนี้
และในที่สุด “Pentax Blue” ก็ยังคงปรากฏอยู่ใน
K-1 ได้เช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทั้งเซนเซอร์รับภาพและ
ระบบประมวลผลใหม่ทั้งหมดก็ตาม
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Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @180mm • F/4.5 • 1/2000 sec. • ISO 125
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•

Astrotracer

มันเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีใครเหมือน!
ระบบ “Astrotracer” ของ Pentax นั้นเป็นการ
ประยุกต์ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนที่ของเซนเซอร์รับภาพเพื่อ
ติดตามการเคลื่อนที่ของดวงดาว (ซึ่งอันที่จริงแล้วคือการ
เคลื่อนที่ของโลก) โดยท�ำการตรวจสอบต�ำแหน่งของกล้อง
จากระบบ GPS แล้วเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพตามต�ำแหน่ง
โดยสามารถเปิดรับแสงได้นานสูงสุดถึง 5 นาที
นัน่ ย่อมหมายความว่า คุณสามารถใช้คา่ ความไวแสง
(ISO) ในระดับต�่ำแล้วเปิดรับแสงนานเพื่อบัยทึกแสงจาก
ดวงดาวได้โดยทีไ่ ม่เกิดการเคลือ่ นทีข่ องดวงดาวจนเกิดเป็น
ลักษณะเส้นแสงขึ้น
คุณสมบัตนิ มี้ ตี ดิ ตัง้ อยูใ่ น Pentax K-1 ด้วยเช่นกัน ซึง่
ระบบ Astrotracer จะท�ำการตรวจเช็คต�ำแหน่งของกล้อง
เมือ่ เปิดใช้ระบบนี้ และตรวจสอบว่าเลนส์ทกี่ ำ� ลังใช้งานอยูน่ นั้
มีทางยาวโฟกัสเท่าไหร่เพือ่ ค�ำนวณหาระยะทางทีส่ ามารถเปิด
รับแสงนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณเพียงแต่จัดต�ำแหน่งมุมภาพตามที่ต้องการ จาก
นั้นก็รอรับภาพถ่ายดวงดาวสวยๆ ซึ่งมีคุณภาพสูงแบบไม่
ต้องยุ่งยากได้เลย
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• ในกรณีที่ใช้เลนส์ซึ่งมีทางยาวโฟกัสสูงอย่างเช่นเท
เลโฟโต้ ระบบ Astrotracer จะท�ำการค�ำนวณระยะ
เวลาการเปิดรับแสงสูงสุดให้เลือก ซึ่งทางยาวโฟกัส
สูงๆ จะไม่สามารถเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพได้นาน
มากนัก แต่กส็ ามารถบันทึกวัตถุในอวกาศได้อย่างน่า
สนใจ
ในภาพนีค้ อื “เนบิวล่านายพราน” (Orion Nebula) ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป 1,344 ปีแสง สามารถถ่ายภาพ
ได้ด้วยการใช้ระบบ Astrotracer ถ้าหากไม่มีระบบนี้
ก็จะท�ำได้ยากเพราะระยะเทเลโฟโต้นั้นจะเกิดการ
เคลือ่ นทีข่ องดวงดาวซึง่ เห็นชัดเจนได้อย่างรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากมุมรับภาพที่แคบมากของเลนส์ประเภท
นี้ ซึง่ บังคับให้ตอ้ งเปิดรับแสงในเวลาสัน้ ๆ และเร่งค่า
ISO ขึน้ ไปสูงมากๆ เพือ่ ให้สามารถถ่ายภาพได้นนั่ เอง

Lens HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
• @450mm • F/5.6 • 50 sec. • ISO 1600

EEP TIME Issue# 41
July 2016

45

Field Test

Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @450mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200
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จากการทดสอบที่น�ำเสนอมาทั้งหมดนี้

ยังไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดที่ K-1 มี แต่ก็เพียงพอที่จะยืนยัน
ได้อย่างเต็มที่ว่า PENTAX ออกแบบและพัฒนากล้องรุ่นนี้
ได้อย่างเข้าใจคนถ่ายภาพจริงๆ ดังจะเห็นได้จากคุณสมบัติ
ต่างๆ มากมายที่ทั้งมีการปรับปรุงและคิดค้นขึ้นใหม่เพื่อให้
คุณภาพของภาพก้าวล�้ำไปข้างหน้าซึ่งมีความแตกต่างจาก
กล้องอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
K-1 คือกล้องระดับ Full Frame รุ่นแรกจาก PENTAX
ทีม่ คี วามละเอียดเซนเซอร์รบั ภาพสูงถึง 36MP ซึง่ มากเพียง
พอทีจ่ ะน�ำภาพถ่ายไปใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความ
ยื ด หยุ ่ น กั บ การท� ำ งานจนถึ ง ระดั บ มื อ อาชี พ ที่ ต ้ อ งการ
คุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูง ในขณะที่ระหว่างการใช้
งานนั้นต้องเชื่อมั่นและไว้ใจได้ ซึ่งจะเห็นได้จากคุณสมบัติ
ทางกายภาพต่างๆ ทีเ่ น้นเรือ่ งความคงทนแข็งแรง และความ
พร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในทุกสภาวะอากาศแม้กระทัง่ กลาง
สายฝน K-1 ก็ยังสามารถท�ำงานได้เพราะมีระบบการซีล
ปกป้องรอยต่อต่างๆ มาอย่างดี

คุณไม่สามารถหากล้อง DSLR ระดับ Full Frame ที่
มีความเพียบพร้อมทุกด้านได้เท่า K-1 ในระดับราคาเดียวกัน
เพราะก็อย่างที่ทราบกันดีว่า PENTAX นั้นจัดเต็มเสมอใน
การวางตลาดกล้องแต่ละรุ่น ซึ่ง K-1 ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะ
ต้องบรรจุคุณสมบัติแจ๋วๆ อัดแน่นบอดี้มาสู่มือคุณด้วย
“PENTAX K-1” วางจ� ำ หน่ า ยในบ้ า นเราแล้ ว
เรียบร้อย ต้องลองแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเกินราคานั้นมีอยู่
จริ ง และตอบสนองความต้ อ งการของคุ ณ ได้ จ ริ ง เช่ น
เดียวกัน

Field Test

PENTAX K-1 ได้รับรางวัล
“Best Full-Frame DSLR
Expert” ประจ�ำปี 2016 จาก
TIPA

ตรวจสอบราคา K-1 ที่
eepstore.com
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The PENTAX K-1 :
In a challenge to break the limits
of downsizing, the solution lies
beyond commonplace wisdom
The Challenge of downsizing bagan with
the target of an APS-C-size model
มันเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างยากหากจะให้นกึ ถึงความน่าประทับใจ
ของการจับถือ PENTAX K-1 เอาไว้ในมือ เพราะมันน่าประหลาด
ใจมากที่ K-1 มีขนาดที่ใหญ่กว่า K-3 ไม่มากนัก ทั้งๆ ที่ K-3 นั้น
เป็นกล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพชนิด APS-C
…เป็ น ที่ รู ้ กั น ดี ใ นหมู ่ นั ก พั ฒ นากล้ อ งถ่ า ยภาพว่ า ยิ่ ง คุ ณ
พยายามจะพัฒนากล้องให้มีขนาดเล็กลงมากขนาดไหนมันก็จะยิ่ง
เป็นเรื่องที่ยากเย็นมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

บทสัมภาษณ์ทีมผู ้ออกแบบและพัฒนา PENTAX K-1

แต่ในที่สุดแล้วทีมวิศวกรของ PENTAX ก็ต้องรับความ
ท้าทายนี้เอาไว้แล้วท�ำมันให้ส�ำเร็จให้ได้...

EEP TIME Issue# 41
July 2016

48

TECHNOLOGY

“เมือ่ พูดถึงเรือ่ งของขนาด เป้าหมายทีเ่ ราวางเอาไว้กค็ อื กล้อง
DSLR ขนาด APS-C รุ่นยอดนิยม” หนึ่งในสมาชิกทีมพัฒนา K-1
เผย “เราเริม่ ต้นทันทีกบั การค้นคว้าว่า ท�ำยังไงจึงจะใส่เซนเซอร์รบั
ภาพขนาด 35mm ลงในพื้นที่เล็กๆ อย่างนั้นได้”
กล้อง DSLR ของ PENTAX ทุกรุ่นจะมีคุณสมบัติ “SR” ซึ่ง
เป็นระบบเคลือ่ นทีช่ ดุ เซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ชดเชยอาการสัน่ ไหวและ
คุณสมบัติอื่นๆ เอาไว้เป็นระบบพื้นฐานที่กล้องทุกรุ่นต้องมี และ
เมื่อต้องพัฒนา K-1 ทีมวิศวกรก็ต้องค�ำนึงถึงการเคลื่อนที่ชุด
เซนเซอร์รับภาพขนาด Full Frame เอาไว้ด้วย …โดยที่ชุด SR จะ
ต้องไม่ใหญ่จนเกินไป

ประสบความส�ำเร็จในการลดขนาดชุด SR, น�้ำหนักรวมของชุดเซนเซอร์
รับภาพ เซอร์กิตบอร์ดและขดลวดเหนี่ยวน�ำ  ซึ่งหนักกว่าชุดที่ใช้อยู่ใน
K-3 เพียง40 เปอร์เซนต์เท่านัน้ และมันยังมีแรงเฉือ่ ยทีเ่ หมาะสมต่อการ
ใช้งานระบบ SR และ Pixel Shift Resolution ทีต่ อ้ งเคลือ่ นทีช่ ดุ เซนเซอร์
เพียง 1 พิกเซลด้วย
หลังจากความพยายามทั้งหมด ในที่สุดเราก็ได้ชุดเซนเซอร์รับ
ภาพที่บรรจุลงใน K-1 ได้อย่างลงตัวที่สุด

ส�ำหรับชุด SR แล้ว ขดลวดเหนี่ยวน�ำ (คอยล์) และแม่เหล็ก
จ�ำเป็นที่จะต้องสร้างแรงขับเคลื่อนที่มากขึ้น แต่จะท�ำยังไงให้มันมี
ขนาดเล็กลง รวมไปถึงมีน�ำ้หนักเบาขึ้น? ค�ำตอบของทีมวิศวกรก็
คือท�ำให้ขดลวดเหนีย่ วน�ำและแม่เหล็กมีขนาดทีผ่ อมเพรียวมากขึน้
และเพิ่มความจุของขดลวดโดยการพันขดลวดบนแกนแม่เหล็กให้
มากขึน้ สิง่ ใหม่อย่างหนึง่ ทีถ่ กู ค้นพบก็คอื การผสมผสานการจ�ำลอง
สนามแม่เหล็กเข้าไปในกระบวนการทางด้านการออกแบบโดยการ
ปรับปรุงลักษณะรูปทรงของเพลท, ขดลวดและแม่เหล็ก ซึ่งช่วย
ป้องกันไม่ให้พลังงานสนามแม่เหล็กหลุดลอดออกไปจากภายในชุด
SR ซึ่งก็จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนได้มากยิ่งขึ้น
เกือบหนึ่งปีให้หลังจากได้เริ่มต้นพัฒนาชุด SR ใหม่นี้ ทีม
วิศวกรก็ค้นพบทางออกหลังจากที่พยายามกันมานาน พวกเขา
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ได้ และเมือ่ มาถึงยุคดิจติ อลทีต่ อ้ งมีฟลิ เตอร์อยูห่ น้าเซนเซอร์
รับภาพอีกชั้นหนึ่งนั้นก็ยิ่งท�ำให้มันมีพื้นที่สั้นลงไปอีก
เหตุผลที่สองก็คือ กล้อง DSLR ของ PENTAX เน้น
เรือ่ งช่องมองภาพทีม่ องเห็นได้ใกล้เคียงพืน้ ทีท่ งั้ 100% การ
ทีจ่ ะท�ำให้ชอ่ งมองภาพสว่างมากพอก็ตอ้ งใช้กระจกสะท้อน
ภาพที่มีขนาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้เซนเซอร์รับภาพที่ติดตั้ง
อยู่บนชุด SR นั้นก็ต้องมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวตั้งและแนว
นอน นั่นหมายความว่าชุดม่านชัตเตอร์ก็ต้องมีขนาดใหญ่
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากพอ แน่นอนว่าชุดกระจกรับ
ภาพก็ย่อมต้องมีพื้นที่ท�ำงานที่มากพอด้วยเช่นกัน
• Exacting demands promoted technological
advancement

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง ทีมวิศวกรซึ่งมีหน้าที่ในการ
พัฒนาชุดกระจกสะท้อนภาพรุน่ ใหม่
ก็ ต ้ อ งเจอเข้ า กั บ ความยากในการ
ออกแบบนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยที
เดียว เพราะพื้นที่ซึ่งก�ำหนดไว้ให้
ส�ำหรับชุดกระจกสะท้อนภาพนั้นมี
อยู่น้อยมาก พวกเขาได้แต่หวังว่าจะ
หาทางใส่ ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นกระจก
สะท้ อ นภาพด้ ว ยการเคลื่ อ นไหว
เพียงแกนเดียวส�ำหรับการหมุนเท่านัน้ และในทีส่ ดุ พวกเขา
ก็หาวิธีท�ำมันจนได้
มีสองเหตุผลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ หนึ่งก็คือ PENTAX
K-1 ไม่มีพื้นที่เผื่อเอาไว้ในระหว่างเซนเซอร์รับภาพไปจนถึง
แปลนเม้ า ท์ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ เ ป็ น ระยะมาตรฐานของเลนส์
K-Mount (นับตัง้ แต่ยคุ ฟิลม์ ) ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลง

“ในกรณีนกี้ ระจกรับภาพจะต้องชนเข้ากับเลนส์เม้าท์
แน่นอน” หนึ่งในทีมวิศวกรอธิบาย “เลนส์บางรุ่นยังมีส่วน
ท้ายเลนส์ยื่นเข้ามาในพื้นที่ของชุดกระจกสะท้อนภาพอีก
ด้วย ถ้าเราจะออกแบบเลนส์เม้าท์
ให้สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ก็
ต้ อ งใช้ ร ะบบกลไกข้ อ ต่ อ ที่ ต ้ อ ง
ท�ำงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับปัญหานี้เท่านั้น”

ปรึกษาหารือกัน แบบจ�ำลองกระดาษนีม้ สี ว่ นช่วยเป็นอย่างมากใน
การมองเห็นภาพการขยับเคลื่อนที่ของชุดกระจกสะท้อนภาพเพื่อ
ให้เข้าใจจุดเดียวกัน นั่นก็คือแกนของชุดกลไกกระจกสะท้อนภาพ
จะต้องอยู่ในชุดชัตเตอร์ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพ และจะถูกยกขึ้น
ในแนวทะแยงมุมถอยหลังในขณะที่กระจกถูกยกขึ้น ซึ่งจะอาศัย
การท�ำงานทางกลไกโดยมอเตอร์ ชุดวงล้อ และคานงัด
อะไรที่ท�ำให้ชุดกลไกนี้มีความพิเศษ? “โดยการใช้กลไกข้อ
ต่อทีล่ ำ�้ หน้ามากนี้ และการเพิม่ ศักยภาพให้กบั มอเตอร์เพือ่ ช่วยใน
การยกตัวของชุดกระจก ท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้
ชุดกระจกสะท้อนภาพดีดตัวกลับโดยใช้พื้นที่น้อยลง” หนึ่งในทีม
วิศวกรกล่าว ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว PENTAX K-1 จะใช้พื้นที่
น้อยกว่า K-3 เสียอีก
ในที่สุด ทีมวิศวกรของ PENTAX ก็ได้ให้ก�ำเนิด Floating
Mirror Structure ที่สามารถขับเคลื่อนชุดกระจกสะท้อนภาพ
ขนาดใหญ่ในพื้นที่จ�ำกัดได้

ระบบกลไกข้อต่อนี้จะต้องมีแกน
หมุ น ที่ ส ามารถเคลื่ อ นตั ว เองให้
สอดคล้องกับการเคลือ่ นทีข่ นึ้ ลงของชุดกระจก ซึง่ มันจะเป็น
กลไกทีค่ อ่ นข้างสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก และมีกล้องไม่กี่
รุน่ ทีใ่ ช้ระบบนีใ้ นปัจจุบนั แต่วศิ วกรของ PENTAX ก็จะต้อง
ออกแบบกลไกนี้เพื่อน�ำออกมาใช้งานให้ได้
คุณจะได้เจอแบบจ�ำลองกระดาษของกลไกที่ว่ามานี้
บนโต๊ะของวิศวกรชุดนี้ซึ่งพวกเขาจะใช้มันในการพูดคุย
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• No compromises made, to assure a clear view
of the viewfinder

สะท้อนกลับไปกลับมาในพื้นผิวของปริซึม ซึ่งนั่นแหละที่เป็น
ค�ำถามว่าเราจะเอายังไงกับขนาดและรูปทรงของปริซึมดี?”

กระจกสะท้ อ นภาพไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ส ่ ว นเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ ผลจาก
เซนเซอร์รับภาพขนาดใหญ่อย่าง Full Frame ชุดช่องมองภาพ
ซึง่ ประกอบด้วยชิน้ เลนส์และปริซมุ ห้าเหลีย่ มก็ได้รบั ผลด้วยเช่น
กัน แน่นอนว่ามันก็ย่อมจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย แต่มันก็
ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะเราต้องการกล้องขนาดเล็ก หนึ่งใน
วิศวกรที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุดช่องมองภาพได้
กล่าวเอาไว้ว่า “แสงส่วนหนึ่งจะเล็ดลอดหายไปในช่วงของการ

วิธกี ารไหนทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้? หลังจากทีไ่ ด้คน้ คว้าหา
วิธีการที่ดีที่สุดแล้ว การปรับแต่งรูปทรงและขนาดของปริซึมคือ
ทางออกที่ดีที่สุด
PENTAX K-1 มีชอ่ งมองภาพทีถ่ กู ออกแบบใหม่ทง้ั หมด นัน่
ก็เป็นเพราะมันมีพื้นที่รับภาพที่กว้างกว่า ดังนั้นการบิดเบี้ยวของ
ภาพจึงสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าด้วย ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะ
เรียก PENTAX K-1 ว่าเป็นกล้องเรือธงตัวท๊อป หากผู้ใช้งานรับ
รู้ได้ถึงช่องมองภาพที่บิดเบี้ยวเช่นนั้น
วิศวกรผูน้ ไี้ ด้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษถึงเรือ่ งต�ำแหน่งของชิน้
เลนส์ในช่องมองภาพที่อยู่ภายใต้ปริซึม เป็นเรื่องปกติที่ต�ำแหน่ง
นีจ้ ะเป็นของชิน้ เลนส์รวมแสงเพือ่ ท�ำให้ชอ่ งมองภาพสว่างขึน้ และ
เมื่อเขาปรับปรุงชิ้นเลนส์นี้ให้เป็นแบบ aspherical ก็ท�ำให้ปัญหา
การบิดเบีย้ วผิดเพีย้ นนีล้ ดน้อยลงโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสริมชิน้ เลนส์ชนิด
อื่นเข้าไปให้ซับซ้อนเลย
จากความส�ำเร็จดังกล่าวนี้เอง เขาก็กลับไปสนใจกับชุด
LCD แบบใสที่อยู่ในช่องมองภาพ และจัดการประยุกต์เทคนิค
การเคลือบผิวแบบ AR
ของ PENTAX เองเข้าไป
ที่ทั้งสองด้านของ LCD ก็
ช่วยให้มนั สว่างขึน้ ส่งผล
ให้สามารถแก้ปัญหาช่อง
มองภาพได้ด้วยเช่นกัน

EEP TIME Issue# 40
May 2016

51

BREAKTHROUGH OUTPUT

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 15 : “Sharpness Photo”

ในปัจจุบนั นีเ้ รามีอปุ กรณ์กล้องถ่ายภาพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตลิ ำ�้ หน้า
เกินความต้องการไปไม่นอ้ ย เทคโนโลยีเหล่านัน้ บางครัง้ ก็ถกู
ใช้ไม่หมด หรือบางครั้งเราก็พยายามที่จะใช้มันให้หมดทั้งที่
บางทีมนั อาจจะไม่ใช่เรือ่ งจ�ำเป็น และอาจจะส่งผลเสียมากกว่า
ผลดีด้วยซ�้ำไป
หนึง่ ในคุณสมบัตเิ หล่านัน้ ก็คอื “ความละเอียด” หรือขนาด
ของไฟล์ภาพถ่ายทีไ่ ด้ เรามีกล้องถ่ายภาพทีส่ ามารถน�ำไฟล์ภาพ
ไปพิมพ์เป็นงานขนาดใหญ่ออกมาได้สบายๆ แต่เมื่อพูดถึงโลก
ออนไลน์ (ซึง่ หลายคนถือเป็นโลกหลักไปแล้วด้วยซ�ำ้ ) ซึง่ ใช้การ
แสดงผลภาพถ่ายเพียงเฉพาะจอภาพชนิดต่างๆ นัน้ เราแทบไม่
จ�ำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูงสุดทีก่ ล้องถ่ายภาพในปัจจุบนั นีม้ ี
วางจ�ำหน่ายเลย
…และบางครัง้ ไฟล์ทลี่ ะเอียดหรือใหญ่มากเกินไปกลับ
ให้ผลที่ “ไม่คมชัด” ส�ำหรับการใช้งานท�ำนองนี้อีกด้วย...
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Normal Upload

ภาพถ่ า ยที่ ค มชั ด และสวยงามจาก
อุปกรณ์ราคาแพงของคุณอาจต้องมี
สภาพเป็นเช่นนี้หากไม่มีการจัดการที่
ดีก่อนท�ำการอัพโหลด

เมือ่ เราได้ทำ� การอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายขึน้ ไปยังระบบ
โซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลายนั้น ข้อมูลภาพของเราจะถูก “บีบ
อัด” และท�ำการ “ย่อขนาด” ของไฟล์ภาพลงให้เหมาะสม
กับแต่ละระบบที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็จะมีข้อ
จ�ำกัดที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพด้วยกล้องชั้นดี
ขนาดไหนความละเอียดมากมายเพียงใดก็ตาม ทีส่ ดุ แล้วมัน
ก็จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ทั้งสิ้น
และทุกครั้งที่ไฟล์ภาพของเราถูกบีบอัดหรือย่อขนาด
ลงมาตามระบบนั้น จะเกิดการ “สูญเสีย” คุณภาพลง โดย
เฉพาะเรือ่ งของ “ความคมชัด” ซึง่ จะว่าไปแล้วก็เป็นอีกหนึง่
ในหัวใจของฝีมือที่เราต้องการอวดให้โลกรู้เลยทีเดียว
วิธกี ารทีเ่ ราจะรักษาคุณภาพของภาพถ่ายให้ถกู แสดง
ผลได้ดีที่สุดบนจออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ผ่านระบบโซเชียล
เน็ตเวิรค์ ก็คอื คุณต้องจัดการย่อขนาดภาพและจัดการความ

Manage Upload

คมชัดให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะอัพโฟลดภาพเข้าสู่ระบบ
เหล่านัน้ ไม่ควรปล่อยให้ระบบท�ำการแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ
เพราะระบบเหล่านั้นไม่ได้สนใจคุณภาพของไฟล์ภาพถ่าย
ของคุณแม้แต่น้อย

• จัดการไฟล์ภาพถ่ายเสียก่อน
โดยการน�ำไฟล์ภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วจัดการย่อ
ขนาดไฟล์ลงมาตามข้อก�ำหนดของแต่ละระบบ เช่น ส�ำหรับ
Facebook นั้นจะให้คุณใช้ขนาดไฟล์ภาพได้ใหญ่ที่สุดคือ
ขนาด 2048 พิกเซล คุณก็ต้องจัดการให้ไฟล์ภาพของคุณ
มีขนาดเท่านัน้ ก่อนทีจ่ ะอัพโหลดขึน้ ไป (เราเคยอธิบายเรือ่ ง
นี้ไปแล้วใน EEP Time ฉบับที่ 37 ) หากคุณไม่ย่อ
ไฟล์เสียก่อนระบบของ Facebook จะท�ำการย่อเอง
โดยอัตโนมัติ ซึง่ นัน่ จะท�ำให้สญ
ู เสียคุณภาพความคมชัดลง
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BREAKTHROUGH OUTPUT

• ปรับขนาดสามครั้ง

• ชดเชยความคมชัด
หลังจากที่มีการปรับย่อขนาดของไฟล์ภาพแล้ว ไม่ว่า
จะอย่างไรก็ตาม ความคมชัดจากเดิมจะถูกลดทอนลง ซึ่ง
เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาในขัน้ ตอน Image Interpolation ของ
โปรแกรมจัดการภาพถ่าย ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มความคมชัด
เพื่อชดเชยกลับเข้าไปให้ก่อนที่จะน�ำภาพไปใช้งานต่อ

• ปรับขนาดครั้งเดียว

ส�ำหรับไฟล์ภาพทีย่ อ่ ขนาดเพือ่ น�ำไปใช้แสดงผลส�ำหรับ
จอภาพ (ในที่นี้คือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ) ในโปรแกรม
Photoshop เราจะใช้เครื่องมือ “Smart Sharpen” (Filter >
Sharpen > Smart Sharpen) จากนั้นก�ำหนดค่าดังนี้
- Amount = 100%
- Radius = 0.3 (ถึง 0.6)
- Reduce Noise = 0

• ข้อควรรู้ส�ำหรับโปรแกรมจัดการภาพถ่าย
ส�ำหรับในโปรแกรมจัดการภาพถ่ายอย่าง Adobe Photoshop นั้น คุณจะสามารถย่อขนาดไฟล์ได้สองวิธีคือ
- ใช้ค�ำสั่ง Image Size แล้วระบุขนาดความกว้างของไฟล์
ภาพได้เลย
- สร้างไฟล์งานเปล่าขึ้นมาใหม่ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้น
Copy > Paste ไฟล์ภาพถ่ายลงไป แล้วย่อขนาดเองด้วย
เครื่องมือ “Transform” (Edit > Transform)
ทั้งสองวิธีนั้นสามารถย่อขนาดไฟล์ได้ แต่ผลลัพธ์จะ
แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยทั่วไปแล้ววิธีการที่สองจะให้ผลที่ดี
มากกว่าในแง่รายละเอียดความคมชัดของไฟล์ภาพ แต่ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของไฟล์ภาพถ่ายด้วย
คุณควรทดสอบดูผลลัพธ์ของสองวิธีนี้ด้วยตนเองว่ามี
ความแตกต่างอย่างไรบ้าง?

• ข้อควรรู้ส�ำหรับการย่อขนาด
สิ่งที่ควรทราบเอาไว้ก็คือ การย่อขนาดทั้งสองวิธีนั้น
ไม่ควรท�ำกลับไปกลับมาหลายครัง้ ในภาพเดียวกัน คุณควร
ท�ำการย่อเพียงครัง้ เดียวให้เสร็จเรียบร้อย หากมีการดึงขนาด
ซ�ำ้ ใหม่อกี ครัง้ ในภายหลังจะสามารถเห็นการลดทอนคุณภาพ
ความคมชัดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
กรณีที่ดึงขนาดให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม
ดังนั้นคุณจึงควรท�ำการปรับขนาดเพียงครั้งเดียวใน
แต่ ล ะไฟล์ หากต้ อ งการแก้ ไ ขขนาดก็ ค วรกลั บ ไปเรี ย ก
ต้นฉบับลงมาเพื่อปรับขนาดใหม่เท่านั้น

ค่าดังกล่าวนี้เป็นค่าพื้นฐานทั่วไปที่เหมาะสมต่อการ
แสดงภาพบนจอภาพ คุณสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความคมชัดได้ก่อนที่จะกด OK
ขั้ น ตอนการเพิ่ ม ความคมชั ด นี้ ค วรท� ำ เป็ น ขั้ น ตอน
สุดท้ายเหมือนเป็นบทสรุปให้กบั ไฟล์ภาพ หากคุณเพิม่ ความ
คมชัดแล้วปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการปรับขนาด
ใหม่อีกครั้ง ความคมชัดก็จะด้อยลงไปเรื่อยๆ เช่นเดิม
เพียงเท่านี้ภาพถ่ายบนโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งแสดงผล
บนจอภาพชนิดต่างๆ ก็จะคมชัดน่าประทับใจแล้ว
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SUGGESTION

ต้ อ งถื อ ว่ า ก� ำ ลั ง มาแรงแซงโค้ ง กั น เลยที เ ดี ย ว
ส�ำหรับ Ricoh “THETA” ซึ่งก�ำลังได้รับความ
นิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เนื่ อ งด้ ว ยความที่ ส ามารถ
ถ่ายทอดภาพถ่ายอันแปลกตารอบตัว 360 องศา
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีกลุ่มสังคมมากมาย
ถูกสร้างขึน้ เพือ่ จัดแสดงผลงานทีไ่ ด้ภาพจากกล้อง
รุ่นนี้
“Flickr” ก็ยอ่ มทีจ่ ะไม่พน้ แน่นอน ด้วยเป็น
สั ง คมออนไลน์ ที่ เ น้ น ไปทางด้ า นภาพถ่ า ยโดย
เฉพาะ จึงมีผู้จัดตั้งกลุ่มส�ำหรับ Ricoh THETA
ขึ้นมา ซึ่งก็มีภาพถ่ายหลายแนวลงไปอวดผลงาน
กันในนั้นเป็นที่เรียบร้อย
ชาว THETA และ
Flickr บ้านเราจะรอช้าอยู่
ใย รีบอวดโลกรอบตัวใน
แบบของเราให้เขาได้รู้กัน
ไปเลย!
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แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่ฮอตฮิตก็ย่อมจะ
ต้องไปปรากฏอยู่บน Facebook ด้วย และ
THETA ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของการน�ำเสนอ
ภาพถ่ายแบบ 360 องศาก็ต้องมีการรวมตัว
ของผู้ใช้ในสังคม Facebook เช่นกัน
“Ricoh THETA Users on Facebook” คืออีกกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่น่าสนใจ
เพราะนอกจากเราจะได้เห็นโลกหลากหลาย
สถานทีแ่ บบ 360 องศารอบตัวและแบบต่างๆ
ในสไตล์ของ THETA แล้ว ในกลุ่มนี้เค้ายังมี
การแชร์ไอเดียทั้งในเรื่องของเทคนิคการใช้
งาน, การจัดหาอุปกรณ์เสริม รวมไปถึงการ
DIY อุปกรณ์แบบแปลกๆ ขึ้นมาใช้งานร่วม
กับ THETA ด้วย
...มีความหลากหลายน่าสนใจในสไตล์
THETA แบบนี้ต้องเข้าไป Join เลย!
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TAMRON
LENS BLOG

หลายท่านคงเล็งๆ ทีจ่ ะจับจองเป็นเจ้าของเลนส์ TAMRON
สักตัวหนึ่ง แต่ก็ยังลังเลเพราะไม่รู้จะไปดูผลงานจากที่ไหน
ดี เพราะจะอาศัยดูแต่ทางเว็บไซต์ของ TAMRON เองก็ยัง
ไม่พอ อยากจะขอเห็นภาพจากผูใ้ ช้เสียก่อนเพือ่ ความมัน่ ใจ
ที่นี่คือ Blog ของผู้ใช้เลนส์ TAMRON รุ่นต่างๆ ใน
ญีป่ นุ่ ซึง่ มีการน�ำผลงานทีไ่ ด้จากเลนส์ในแต่ละรุน่ มาโพสต์
ให้ดูผลงานว่ามันออกมาเป็นแบบไหน โดยสามารถระบุ
เลือกรุ่นที่หมายตาจากตัวเลือกทางด้านข้างได้เลย
ส�ำหรับผู้ที่ครอบครองเลนส์ TAMRON อยู่แล้วเราก็
อยากแนะน�ำให้คณ
ุ เข้าไปดู เพราะภาพถ่ายเหล่านีส้ ามารถ
สร้างแรงบันดาลใจได้ไม่น้อย
ท่ า นที่ มี ค วามสามารถทางภาษาญี่ ปุ ่ น คงจะไม่ ใ ช่
ปัญหา แต่ส�ำหรับท่านที่สนใจจะอ่านเนื้อความจริงๆ เราก็
สามารถใช้เครือ่ งมือแปลภาษาของ Google เพือ่ ให้พอจับใจ
ความได้อยู่เหมือนกัน
...แต่เพียงแค่ดูภาพก็ได้อะไรเยอะ
แล้วล่ะ
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ACTIVITIES

Little Planet
by THETA
#1
เพจ “Ricoh Thailand” ได้จดั กิจกรรมร่วมสนุกในกลุม่
ผู้ใช้กล้อง THETA ภายใต้คอนเซปต์ “Little Planet by
THETA” ซึง่ เป็นการประชันภาพถ่าย 360 องศาในสไตล์
Little Planet อันเก๋ไก๋ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งภาพถ่าย
เข้าร่วมสนุกเป็นจ�ำนวนมาก และผู้ที่ชนะเลิศก็ได้คว้า
รางวัลเป็นเคสใสส�ำหรับ THETA ไปแล้วเรียบร้อย
ติดตามข่าวกันให้ดี กิจกรรม
สนุกๆ ได้ของติดไม้ติดมือไปแบบ
นี้มีอยู่เรื่อยๆแน่นอน!
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ปิ ดเล่ม...
ต้องถือว่าเลนส์มาโครรุ่นใหม่ล่าสุดของ TAMRON SP 90mm F/2.8 Macro Di
VC USD ในรหัส F017 นั้นมาได้ตรงเวลาเหมาะส�ำหรับบ้านเราพอดี!
ในช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งถ่ายภาพในสไตล์มาโคร
ธรรมชาติ เพราะสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จิ๋วๆ ที่ไม่เคยคุ้นกับระดับสายตามนุษย์สักเท่าไหร่
จะพากันเริงร่าและถือก�ำเนิดขึ้นในหลายแหล่งตามธรรมชาติ บรรดาผู้พิสมัยโลกใบ
จิ๋วจึงออกถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่รอคอยฝนมานาน
ต่อค�ำถามที่ว่าท�ำไม TAMRON จึงออกเลนส์มาโครรุ่นใหม่มาในเวลาไล่เรี่ย
กัน? ในความเห้นของเราแล้วน่าจะเป็นการยกระดับในเรื่องของการถ่ายทอดราย
ละเอียดความคมชัดส�ำหรับกล้อง DSLR ความละเอียดสูงเป็นส�ำคัญ แน่นอนว่าใน
เมื่อสามารถให้ความคมชัดสูงส�ำหรับกล้องเหล่านั้นได้แล้วก็ย่อมจะต้องให้ความคม
ชัดระดับสุดยอดส�ำหรับเซนเซอร์รับภาพปกติด้วยเช่นกัน
ในฉบับหน้าเราจะมาลองดูกันว่าเลนส์มาโคร F017 รุ่นใหม่นี้จะท�ำผลงานได้
ขนาดไหนกันแน่?
ถึงฝนจะตกอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่เราก็ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องวางกล้องเสมอไป เพราะ
แท้ที่จริงแล้วในสายฝนก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายเลยทีเดียว

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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