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ไม่มีภาพใดไกลเกิน
NEW PRODUCT

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�ำและผู้อ่าน EEP Time e-Magazine
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และแล้วฤดูฝนแห่งปี 2559 ก็ได้ผ่านพ้น
ไปอีกครั้ง ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอันเป็น
ฤดูแห่งการท่องเที่ยวและถ่ายภาพความ
ประทับใจเก็บไว้อย่างยาวนาน ซึง่ แน่นอน
ว่าอุปกรณ์ที่ขาดไปเสียมิได้ก็ย่อมจะต้อง
เป็น “กล้องถ่ายภาพ” ทีย่ งั คงความส�ำคัญ
อยู่เสมอ และเราก็จะได้เห็นอุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่ในมือของนักท่อง
เที่ยวชนิดที่เรียกว่า “แทบจะทุกคน” ก็ว่าได้
ในปัจจุบนั นีโ้ ทรศัพท์มอื ถือหรือสมาร์ทโฟนนัน้ กลายมาเป็นอีก
หนึ่งอุปกรณ์ส�ำคัญที่แทบทุกคนจ�ำเป็นต้องมี และหนึ่งในคุณสมบัติ
นอกจากการติดต่อสือ่ สารก็คอื “กล้องถ่ายภาพ” และในเมือ่ โทรศัพท์
ของเราสามารถถ่ายภาพได้และส่งภาพได้รวดเร็วทันใจ ค�ำถามก็คือ
เราจ�ำเป็นต้องมีกล้องถ่ายภาพด้วยหรือ?

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

เทคนิคส�ำคัญที่จะช่วยให้ภาพท่อง
เที่ ย วของคุ ณ ในฤดู ห นาวนี้ ดู น ่ า
ประทับใจเป็นพิเศษ

4

FIELD TEST

กล้องเล็กรุ่นใหม่จาก PENTAX ใน
รุ่น K-70 ที่อย่าได้ดูเบาว่าเป็นกล้อง
เล็กเลยเชียว!

13

TECHNOLOGY

เลนส์ ซู ม ซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้ รุ ่ น ใหม่
ล่าสุด 150-600mm “G2” กับการ
ทดสอบในภาคสนามที่รอคอย

27

ค�ำตอบของเรือ่ งนีก้ ค็ อื ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม กล้องถ่ายภาพใน
โทรศัพท์มือถือยังไม่สามารถท�ำได้ทุกอย่างอย่างที่กล้องถ่ายภาพ
โดยตรงจะสามารถท�ำงานได้ ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนก็คอื เรือ่ ง
ของคุณภาพความคมชัดและลูกเล่นเทคนิคพิเศษต่างๆ ทีอ่ ย่างไรก็ตอ้ ง
อาศัยความสามารถของกล้องถ่ายภาพเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม กล้องถ่ายภาพและสมาร์ทโฟนก็สามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้เพือ่ ความสมบูรณ์ เราอาศัยความสามารถของกล้องถ่ายภาพ
ในการบันทึกภาพเพื่อคุณภาพในระดับสูง จากนั้นส่งไฟล์ภาพเข้ามา
ยังสมาร์ทโฟนเพือ่ ถ่ายทอดออกไป กระบวนการเช่นนีจ้ งึ จะเป็นการใช้
งานอุปกรณ์ในหน้าที่ซึ่งเหมาะสมมากกว่า
ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพก็ไม่ใช่เรือ่ งทีผ่ ดิ แปลก แต่ถา้ เป็นภาพ
ส�ำคัญก็ให้เป็นหน้าที่ของกล้องถ่ายภาพโดยตรงไปจะดีที่สุด

BREAKTHROUGH OUTPUT

วิธีการเปิดใช้งานระบบบันทึกภาพ
“Astrotracer” ของกล้อง PENTAX
K-1 ที่หลายคนยังไม่รู้
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ไฟล์ภาพชนิด 8 และ 16 บิทนั้นต่าง
กันอย่างไร และมันมีผลต่อเรามาก
ขนาดไหน? ต้องไปดู

SUGGESTION

กว่าจะเป็นกล้อง PENTAX K-1 นั้น
ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบและผลิต
แต่มันผ่านเรื่องราวมามากมาย

47
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ช่ วงเวลาแห่งการท่องโลกกว้างได้เวียน
มาบรรจบอีกครัง้ พร้อมอุ ณหภูมิเย็นๆ
ที่น�ำอารมณ์เข้าสู่ความโรแมนติคยิ่งกว่า
ช่ วงเวลาใดๆ ของปี ...

นับวัน...การถ่ายภาพก็ยิ่งมีบทบาทส�ำคัญมากยิ่ง
ขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจ�ำนวนมหาศาลต่างก็ถ่ายภาพและส่ง
ต่อออกไปในโลกออนไลน์แทบจะทุกเวลา หากเราไม่
เรียนรูว้ ธิ กี ารถ่ายภาพให้สวยงามและแตกต่างออกไปก็
คงยากที่จะโดดเด่นในเชิงฝีมือทางการถ่ายภาพขึ้นมา
ได้ในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ที่ต้องการ
ความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพมากพอสมควรหาก
ต้องการภาพดีๆ แต่อย่างน้อยก็ยังคงมีสภาพแวดล้อม
และลักษณะของแสงสีทั้งของผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยว
เข้ามาช่วยเติมสีสันให้กับอารมณ์ในภาพถ่ายเข้ามาช่วย
อีกบ้าง
เคล็ดลับในการถ่ายภาพส�ำหรับช่วงเวลานีไ้ ม่ถอื ว่า
ยากมากมายนัก ที่ส�ำคัญก็คือเรื่องของการอยู่ถูกที่ถูก
เวลา ซึ่งเราก�ำลังจะเล่าถึงแปดวิธีการให้คุณได้ศึกษา
และน�ำไปใช้กันดังต่อไปนี้...
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ภาพแนวสร้างสรรค์

ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้มักมีการตกแต่งประดับประดาด้วย
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ มากมายเพื่อให้บรรยากาศแลดู
โรแมนติค ซึ่งก็มักจะถ่ายภาพได้สวยงามและน่าสนใจ
นอกจากวิธีการถ่ายภาพแบบปกติแล้ว การถ่ายภาพ
แบบใส่เทคนิคลูกเล่นต่างๆ เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะช่วยท�ำให้ภาพ
ดูแปลกตามากยิ่งขึ้น ซึ่งส�ำหรับดวงไฟต่างๆ เหล่านี้แล้วการ
ใช้สปีดชัตเตอร์ช้ากว่าปกติพร้อมทั้งเคลื่อนกล้องไปด้วยจะ
เป็นวิธีที่ดูน่าสนใจมาก เพราะเส้นแสงต่างๆ เหล่านั้นจะเกิด
ลักษณะที่พริ้วไหวตามการเคลื่อนไหวกล้อง ซึ่งคุณอาจจะใช้
วิธีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงหรือบิดกล้องในองศาต่างๆ หลัง
จากที่กดชัตเตอร์ไปแล้วก็ได้
ภาพลักษณะนี้สามารถน�ำมาใช้งานได้อย่างหลาก
หลาย เช่น การท�ำเป็นพื้นหลังส�ำหรับการ์ด ส.ค.ส. หรือ
งานกราฟิกอื่นๆ เป็นต้น.
• กล้อง PENTAX DSLR ทุกรุ่น
มีขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งสามารถ
จับถือได้อย่างถนัดมือ เหมาะกับ
การสร้ า งสรรค์ ภ าพที่ ต ้ อ งการ
ความคล่องตัวสูงเช่นนี้เป็นพิเศษ

PENTAX K-S2 • SMC PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/4.5 • 1/8sec. • ISO 200
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ทไวไลท์โซน

ช่วงฤดูหนาวถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สีสันของท้องฟ้า
ในยามก่อนพระอาทิตย์ขนึ้ หรือหลังพระอาทิตย์ลบั ฟ้า
นั้นเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ
การถ่ายภาพในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คุณจ�ำเป็นต้อง
มีการวางแผนเพือ่ ถ่ายภาพ ซึง่ หลักใหญ่สำ� คัญก็คอื การ
ไปถึงสถานทีถ่ า่ ยภาพก่อนทีพ่ ระอาทิตย์จะขึน้ เพราะใน
ช่วงเวลานั้นองศาของแสงอาทิตย์ที่ท�ำมุมกับผืนเมฆบน
ท้องฟ้ามักจะปรากฏสีสันต่างๆ ที่ดูสวยงามออกมา ซึ่ง
มันจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เช่นเดียวกับ
ช่วงเย็นของวันที่คุณควรรอจนกว่าจะหมดแสงไปแล้ว
จริงๆ เพราะมีหลายครั้งที่แสงสีบนท้องฟ้าจะดูน่าตื่นตา
หลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วชั่วระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งคนถ่ายภาพมักจะถอดใจกลับไปก่อนแล้ว
คุณควรปรับตัง้ ค่าการเปิดรับแสงเพือ่ รอเวลานัน้
เอาไว้ล่วงหน้า และเพื่อให้มีสีสันที่สวยงามก็ควรเปิด
รับแสงให้ต�่ำกว่าค่าปกติสัก 1-2 สตอป ซึ่งก็จะช่วยให้
ได้สีสันที่อิ่มตัวมากยิ่งขึ้น.
• “B001” เลนส์มมุ กว้างพิเศษ
ที่จะช่วยถ่ายทอดฉากหลังที่ดู
น่าตื่นตาเช่นนี้ได้ค่อนข้างมาก
ซึ่งเลนส์มุมกว้างรุ่น B001 นี้ก็
สามารถให้มมุ รับภาพทีก่ ว้างถึง
10mm ซึ่งจะดูอลังการมากเลย
ทีเดียว

DSLR • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)
[B001] @10mm • F/22 • 4 sec. • ISO 100
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พระอาทิตย์ทรงกลด

ในช่ ว งฤดู ห นาวมั ก จะเกิ ด ปรากฏการณ์ “พระอาทิ ต ย์
ทรงกลด” ได้บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจาก
การกระจายสเปคตรัมแสงของเกล็ดน�ำ้ แข็งในชั้นบรรยากาศ
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดเช่นนี้สามารถพบเห็น
ได้ทั่วไป คุณสามารถถ่ายภาพได้ด้วยการเปิดรับแสงโดยใช้
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพและชดเชยให้อันเดอร์ลง 1-2 สตอป
ก็จะปรากฏพระอาทิตย์ทรงกลดให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดย
เฉพาะในวันที่ไม่มีชั้นเมฆกระจายแสงสว่างมากนัก
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรคิดคือ หากถ่ายติดมาเฉพาะแค่พระอาทิตย์
ทรงกลดมันก็จะเป็นภาพที่ดูไม่แตกต่างจากที่คนทั่วไปมักจะ
ถ่ายภาพกัน การเพิ่มมุมมองโดยใส่วัตถุบางอย่างเข้าไปร่วม
อยู่ในภาพจะช่วยท�ำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น ท�ำให้ภาพดูมี
ชั้นเชิงและเรื่องราวมากยิ่งขึ้นด้วย.
• “B018” เลนส์อเนกประสงค์
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
เ ห ม า ะ ส ม ส� ำ ห รั บ ใ น ทุ ก
สถานการณ์ ยังคงให้ความคม
ชัดและรายละเอียดในระดับที่
น่าพอใจแม้จะอยูใ่ นสภาพย้อน
แสงเช่นนี้

DSLR • Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC [B018]
@18mm • F/16 • 1/750 sec. • ISO 100
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ดอกไม้แห่งฤดูหนาว

ในช่วงฤดูหนาวนัน้ ก็จะมีดอกไม้หลากสีสนั ดาษดืน่ ทัว่ ไป ซึง่
กับคนอื่นๆ นั้นก็อาจจะถ่ายภาพกันไปตามปกติ แต่ส�ำหรับ
คนถ่ายภาพแล้วการเล่นกับคุณสมบัตคิ วามกึง่ โปร่งแสงของ
กลีบดอกไม้ดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
ลักษณะกึ่งโปร่งแสงของกลีบดอกไม้เช่นนี้จะยิ่งแสดง
ความโดดเด่นออกมาเมื่อคุณจัดมุมย้อนแสงส�ำหรับการถ่าย
ภาพ   เพราะทั้งสีสันและรายละเอียดอันน่าสนใจจะพากัน
แสดงออกมาอย่างเด่นชัดมากกว่าการถ่ายตามแสงปกติ แต่
ประเด็นส�ำคัญก็คอื จะซ่อนมุมแสงอย่างไรเพือ่ ไม่ให้มนั สะท้อน
เข้าตาคนดูภาพเสียจนดึงความสนใจจากรายละเอียดไปเสีย
หมด?
คุณอาจจะใช้วธิ กี ารเผยดวงอาทิตย์โดยใช้รรู บั แสงแคบ
เพื่อให้มันแตกแสงแฉกออกมา หรืออาจจะใช้แฟลชใน
ทิศทางเฉียงที่เกือบจะย้อนแสงเข้าสู่หน้ากล้องก็สามารถให้
ผลดีได้เช่นกัน.
• จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับ
กล้อง PENTAX ทุกรุ่นก็คือ
การให้สีสันที่เรียกกันทั่วไปว่า
“PENTAX BLUE” อั น ดู น ่ า
ประทับใจ เหมาะมากส�ำหรับ
ท้องฟ้าในฤดูหนาวเช่นนี้

PENTAX K-S2 • SMC PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
@20mm • F/20 • 1/500 sec. • ISO 200
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นกอพยพ

ช่วงปลายปีเช่นนี้จะมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งนักถ่าย
ภาพบางกลุ่มเฝ้ารอเป็นพิเศษ นั่นก็คือการอพยพย้าย
ถิ่นของฝูงนกนานาชนิดในช่วงฤดูหนาว
การถ่ายภาพนกนัน้ คุณอาจจะรูส้ กึ เหมือนเป็นเรือ่ ง
ไกลตัว แต่ปจั จุบนั นีก้ ารถ่ายภาพนกได้รบั ความนิยมมาก
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คุณไม่จำ� เป็นต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักสาย
พันธุ์ของนกเช่นเดียวกับนักดูนก เพราะในแง่ของการ
ถ่ายภาพแล้วจะมีหลากหลายมุมมองให้เก็บบันทึกภาพ
เช่น จังหวะในกิริยาต่างๆ ของนก
สถานทีส่ ำ� หรับการถ่ายภาพนกในปัจจุบนั นีม้ ที นี่ า่
สนใจอยู ่ ม ากมาย คุ ณ เพี ย งจั ด หาเลนส์ เ ทเลโฟโต้
ประกอบเข้ากับกล้อง ปรับใช้โหมดถ่ายภาพที่เราเป็นผู้
ก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์แล้วใช้ระดับความเร็ว 1/500
วินาทีขนึ้ ไปเพือ่ ฝึกฝนการจับจังหวะของนกให้ดนู า่ สนใจ
เลือกสถานที่ซึ่งถ่ายนกได้ไม่ยากมากนัก ตัวอย่างเช่น
“นกนางนวล” ทีส่ ถานตากอากาศบางปู ก็จะมีโอกาสได้
ภาพที่ดูน่าสนใจแม้ไม่ต้องเข้าใกล้มากนัก.
• TAMRON รุ่น 70-300mm พร้อม
ระบบ VC (A005) เป็นเลนส์ที่ให้
คุ ณ ภาพในระดั บ สู ง ซึ่ ง เหมาะทั้ ง
ส�ำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ในการถ่าย
ภาพนกไปจนถึงระดับจริงจัง อีกทั้ง
ยั ง มี น�้ ำ หนั ก ที่ เ บาซึ่ ง ช่ ว ยในเรื่ อ ง
ความคล่องตัวอีกด้วย

APS-C DSLR • TAMRON SP AF70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
[A005] @300mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 200
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ใช้ฟังก์ช่ั นของกล้อง

หลายคนลงทุนซือ้ กล้องใหม่ไปเพียงเพือ่ แค่ยกกล้องขึน้ แล้ว
กดชัตเตอร์เก็บภาพเอาไว้โดยที่ไม่เคยได้ใช้ลูกเล่นหรือคุณ
สมบัติอื่นๆ เลย
เทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลในทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมาก
เราสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายชนิดแปลกใหม่ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึง่ นัน่ ก็จะยิง่ ท�ำให้โลกของการถ่ายภาพ
สนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งสีสันเช่นนี้
คุณอาจจะลองใช้ฟังก์ชั่นในการจัดการภาพแบบพิเศษ
อย่างเช่นการปรับลักษณะของสีสันในภาพให้ต่างออกไปจาก
เดิม, ภาพขาวด�ำ, ภาพทีบ่ ดิ เบีย้ ว ฯลฯ ซึง่ บางทีมนั อาจจะท�ำให้
สถานที่อันจืดชืดนั้นกลายเป็นภาพถ่ายที่ดูน่าสนใจอันเนื่องมา
จากความแปลกตาชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
พกคู่มือของกล้องติดตัวเข้าไว้ยามออกท่องโลกเพื่อ
ศึกษาวิธใี ช้คณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเหล่านัน้ บางทีคณ
ุ อาจจะพบหน
ทางใหม่ๆ จนติดใจเลยก็ได้.
• กล้ อ ง CASI O ทุ ก รุ ่ น มี
คุ ณ สมบั ติ ใ นการปรั บ แต่ ง ภาพ
แบบพิเศษและสามารถส่งไฟล์
ภาพต่อไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อน�ำ
ภาพไปใช้งานได้ทันที

Casio ZR3600 • HDR Function
@24mm • F/3 • 1/640 sec. • ISO 80
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ทะเลดาว

อีกหนึ่งกิจกรรมยามค�่ำคืนที่ก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพในช่วง
เวลานี้ก็คือ “การถ่ายภาพดาว”
แม้จะมีเทคนิควิธีการในการถ่ายภาพแนวนี้ (ซึ่งก็
ถือว่าไม่ยากและไม่งา่ ย) แต่กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพ
ของตัวกล้องเองด้วย แต่ถา้ คุณต้องการภาพทะเลดาวใน
ระดับคุณภาพสูงละก็คงไม่มวี ธิ ไี หนทีส่ ะดวกและง่ายดาย
เท่ากับการใช้ระบบ “Astrotracer” ของกล้อง PENTAX
DSLR ซึง่ มีระบบเคลือ่ นเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ติดตามการ
เคลือ่ นไหวของดวงดาวบนท้องฟ้าโดยอัตโนมัติ (สามารถ
ศึกษาวิธีการ Astrotracer ได้ในฉบับนี้) โดยที่คุณ
สามารถน�ำภาพที่ได้มาประยุกต์วิธีการได้อย่างหลาก
หลาย เช่นการน�ำสองภาพมารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด
ภาพแลนด์สเคปของทะเลดาวทีด่ นู า่ สนใจและมีคณ
ุ ภาพ
ของภาพถ่ายในระดับสูงอย่างเช่นภาพตัวอย่างนีเ้ ป็นต้น
คุณสมบัติ Astrotracer นี้จะมีเฉพาะในกล้อง
PENTAX DSLR เท่านั้น.
• PENTAX K-3II มี
ระบบ ASTROTRACER
ติ ด ตั้ ง มาในกล้ อ งและ
พร้อมบันทึกภาพทะเล
ดาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้
อุปกรณ์เสริมอื่นอีก

PENTAX K-3II • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) [B001] @10mm • 2 shots composite
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พระอาทิตย์กลมโต

ไม่มีช่วงเวลาไหนของปีที่จะเหมาะต่อการถ่ายภาพ
พระอาทิตย์ดวงกลมโตเท่ากับช่วงเวลานี้อีกแล้ว...
เหตุเพราะสภาพภูมอิ ากาศในช่วงฤดูหนาวจะท�ำให้
ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกจางๆ ซึ่งหมอกเหล่านี้จะหนา
มากพอที่ จ ะช่ ว ยลดความจ้ า ของพระอาทิ ต ย์ ล งและ
สามารถเห็นรายละเอียดและสีสันอันน่าประทับใจ แต่ก็
ไม่หนาเกินไปจนบดบังทุกสิ่งเสียหมดอย่างที่กลุ่มเมฆ
ตามเส้นขอบฟ้าเป็นในฤดูกาลอืน่ ๆ ดังนัน้ เราจึงมีโอกาส
ที่จะถ่ายภาพแบบนี้ได้มากกว่า
ความส�ำคัญก็คือ คุณต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้
ระยะไกลที่สุดเท่าที่คุณจะมี ยิ่งไกลมากก็จะยิ่งได้
พระอาทิตย์ดวงใหญ่มาก แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่าก็คอื คุณ
ต้องอยูห่ า่ งจากวัตถุบนพืน้ โลกในระยะทีไ่ กลมากพอที่
มันจะไม่ล้นออกจากเฟรม ซึ่งบางทีอาจจะหมายถึง
ระยะห่างนับกิโลเมตรเลยก็เป็นได้.
• เลนส์ซูมที่มีทาง
ยาวโฟกั ส ไกลถึ ง
600mm ให้คณ
ุ ภาพ
ในระดับ ยอดเยี่ยม
สามารถถ่ า ยภาพ
พระอาทิตย์กลมโต
เช่นนี้ได้เลย
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
@600mm • F/6.3 • 1/250 sec. • ISO 100
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ไม่มี DSLR ในระดับเดียวกันรุน่ ไหนทีก่ ล้าบุก
ตะลุยไปกับคุณได้เท่า “K-70” อีกแล้ว!
ด้วยบุคลิกที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพทางคุณภาพของ
ภาพถ่าย และความเป็นจอมลุยที่สืบเชื้อสายกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ท�ำให้ “K-70” สามารถรับมือกับสภาวะอากาศอันหลากหลาย
ตั้งแต่ในวันสบายๆ กลางใจเมือง ไปจนถึงวันที่ฟ้าฝนไม่
เป็นใจกลางขุนเขาและป่าลึก สิง่ นีเ้ ป็นทีย่ อมรับกัน
ดีวา่ ไม่มกี ล้องในระดับเดียวกันรุน่ ใดจะสามารถ
ผจญภัยไปได้ไกลพร้อมกับคุณได้เท่ากล้อง
PENTAX อีกแล้ว...
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Outdoor-friendly design to expand
the boundaries of photography in harsh
weather and demanding environments.
Outstanding cold-proof performance down to −10°C
ถึงแม้ว่าสภาพอุณหภูมิความหนาวเย็นในระดับ -10 องศาเซลเซียสซึ่งกล้อง
PENTAX K-70 ยังสามารถท�ำงานได้เป็นปกติจะไม่มีในเมืองไทย แต่นั่นก็
เป็นการยืนยันได้ว่าแม้ในจุดที่หนาวที่สุดนั้นคุณก็ยังมั่นใจได้ว่าจะยังคง
สามารถถ่ายภาพได้ตามปกติ หรือในบางโอกาสที่คุณออกเดินทางท่องเที่ยว
ไปในที่ต่างๆ ของโลกอันหนาวเย็น K-70 ก็ยังคงไว้วางใจได้เสมอ

Dustproof, weather-resistant body

ด้วยจุดซีลจ�ำนวน 100 จุดรอบตัวกล้อง ท�ำให้ K-70
สามารถรับมือกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นน�้ำ (ไม่ใช่ในรูป
แบบใต้น�้ำ), ความชื้น, ฝุ่นผง ที่จะเล็ดลอดเข้าสู่ภายในตัว
กล้องได้ ซึ่งซีลป้องกันนี้ยังมีอยู่แม้แต่ในขอบของส่วนจอ
LCD ที่สามารถพับปรับเปลี่ยนองศาได้ด้วยเช่นกัน และ
เมื่อจับคู่กับเลนส์ที่มีรหัส AW หรือ WR ด้วยแล้วคุณก็
สามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ตอ้ งมีการสะดุดชะงัก เพราะคุณ
ยังคงสามารถถ่ายภาพต่อไปได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสายฝน
ก็ตาม

Compact design
ไม่เพียงแค่คุณสมบัติในการบันทึกภาพในทุกสภาวะ
อากาศทัง้ ร้อน ฝน หนาว เท่านัน้ K-70 ยังถูกออกแบบ
มาโดยให้ความส�ำคัญกับขนาดที่เล็กกระทัดรัดเพื่อให้
เกิดความสะดวกคล่องตัวต่อการใช้ชวี ติ ผจญภัยในโลก
กว้าง ยิ่งเมื่อรวมเข้ากับเลนส์ในซีรียส์ PENTAX DA
ด้วยแล้วมันก็จะมีขนาดเล็กเหมาะมือ ไม่เกิดความยาก
ล�ำบากต่อการถ่ายภาพในสภาวะอันจ�ำกัดแต่อย่างใด
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PENTAX K-70 • HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR • @23mm • F/7.1 • 1/8 sec • ISO: 100
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High-precision autofocusing even
at −3EV illumination level
K-70 ยังสามารถจับโฟกัสอัตโนมัติได้แม้ภายใต้
สภาวะสภาพปริมาณแสงน้อย เนื่องด้วย K-70
ใช้เซนเซอร์ออโต้โฟกัสชนิดไวต่อแสงเป็นพิเศษ
ซึง่ แม้แต่การมองเห็นด้วยสายตาปกติยงั เป็นไปได้
อย่างล�ำบาก

Control buttons and mode dial
ปุ่มควบคุมแบบสี่ทิศทางที่ด้านหลังของกล้องจะช่วยให้การปรับตั้งค่า
ต่างๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนีแ้ ป้นหมุน
ด้านบนกล้องยังได้รับการปรับปรุงให้หมุนได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ทุกส่วนของ K-70 ได้เน้นการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สามารถ
ควบคุมได้แม้จะใช้เพียงมือเดียวก็ตาม

Excellent operability, even with
a gloved hand
กริปมือจับได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้จับถือ
กล้องได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าตัวกล้องจะ
ออกแบบให้มีขนาดเล็กเป็นพิเศษก็ตาม

DR (Dust Removal) mechanism
เซนเซอร์รับภาพของ K-70 มีการเคลือบผิวด้วย
ระบบ “SP” ของ PENTAX เพื่อป้องกันการจับ
ตัวของฝุ่นละอองที่ผิวของเซนเซอร์ แต่นอกจาก
ระบบป้องกันด้วยการเคลือบผิวแล้วก็ยังมีระบบ
สั่นสะเทือนเพื่อขจัดฝุ่นอีกด้วย
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Top sensitivity of ISO 102400

PRIME MII imaging engine
and new accelerator unit

K-70 ได้รบั การปรับปรุงระบบการประมวลผลชุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
การมีหน่วยประมวลผลใหม่ล่าสุด “PRIME MII” ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยกัน
ลดระดับของสัญญาณรบกวนทีส่ ง่ ผลให้ภาพถ่ายมี Noise ในระดับต�ำ่ ถึงแม้วา่
จะใช้ระดับ ISO 102400

Super-high-sensitivity
photography to capture
dramatic scenes of nature
in sharp, high-resolution
images.

เป็นครั้งแรกส�ำหรับกล้อง DSLR จาก PENTAX ที่
มีการใช้งาน “Accelerator Unit” เพื่อช่วยเร่ง
ความถี่ของสัญญาณ ท�ำให้อัตราการเกิดสัญญาณ
รบกวนต�่ำลง ปรากฏ Noise ในภาพถ่ายน้อยลง
และเมือ่ ท�ำงานร่วมกับหน่วยประมวลผล “PRIME
MII” แล้วก็จะยิ่งท�ำให้คุณภาพของภาพสูงขึ้นแม้
จะใช้ค่าความไวแสงสูงสุดก็ตาม
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AA-filter-free design
APS-C-size CMOS image sensor with
24.24 effective megapixels
เซนเซอร์รบั ภาพแบบ CMOS ชุดใหม่ขนาด APS-C
ความละเอียด 24.24 MP ซึ่งปราศจาก AA Filter
(Anti-Alias Filter) ด้านหน้าเพือ่ ให้ได้ลกั ษณะภาพ
ทีม่ คี วามคมชัดในระดับสูงสุดจากประสิทธิภาพของ
เซนเซอร์รับภาพ ให้ระดับการไล่สี (Gradient)
คุณภาพสูง และส่งข้อมูลภาพในรูปแบบ 14 บิท
นอกจากนี้ K-7 ยังมีระบบ AA-Filter Simulator โดยใช้ประโยชน์จากการเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั
ภาพเพื่อลดการเกิดปัญหา moiré (ตาเสื่อ) ใน
ภาพถ่ายบางชนิดซึ่งมักจะเกิดกับเซนเซอร์รับภาพ
ที่ไม่มี AA Filter ได้ด้วย

Optical viewfinder with 100% field of
view and 0.95-times magnification
For optimum ease of viewing and focusing
นีค่ อื อีกความสามารถหนึง่ ทีย่ งั คงความเหนือชัน้ ยิง่ กว่าในกล้อง DSLR
ระดับเดียวกัน นั่นก็คือการมีช่องมองภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ภาพถ่าย
100% ช่วยลดปัญหาการจัดองค์ประกอบภาพผิดพลาดหรือปรากฏสิง่
ไม่พึงประสงค์ตามบริเวณขอบของภาพ ชุดสะท้อนภาพไปยังช่องมอง
ภาพนั้นใช้ “ปริซึมห้าเหลี่ยม” ที่ให้แสงสว่างและความคมชัดอันสบาย
ต่อสายตามากกว่า ลดอาการเมือ่ ยล้าของสายตาเมือ่ ใช้กล้องเป็นเวลา
นาน และยังมองเห็นภาพได้ดีและชัดเจนยิ่งกว่าในสภาพแสงน้อยอีก
ด้วย

In-body SR mechanism
K-70 ยังคงมีระบบเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพอันเป็น
ต�ำนานของ PENTAX “SR” (Shake Reduction) ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้คือการช่วยลดอาการสั่นไหว
ของการจับถือกล้องด้วยมือเปล่า โดยสามารถช่วยลดได้ถงึ
4.5 สตอปและสามารถท�ำงานร่วมกับเลนส์ PENTAX ทุก
รุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เลนส์มุมกว้างไปจนถึงเทเล
โฟโต้
นอกจากจะช่วยลดอาการสั่นไหวเมื่อใช้เลนส์เทเล
โฟโต้แล้วยังเหมาะต่อการลดสปีดชัตเตอร์ให้ชา้ ลงเพือ่ ถ่าย
ภาพในสภาวะแสงน้อยโดยจับถือกล้องด้วยมือเปล่าให้เป็น
ไปได้มากยิ่งขึ้นด้วย

EEP TIME Issue# 43
November 2016

18

NEW

PRODUCT

PENTAX K-70 • HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR • @43mm • F/5.6 • 1/8 sec • ISO: 100
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Hybrid AF
K-70 ใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติสองระบบท�ำงานร่วมกันแบบ Hybrid AF ใน
ขณะท�ำงานผ่านระบบ Live View ระหว่างชนิด Contrast Detection แบบ
ดัง้ เดิม และ Phase Matching จากข้อมูลทีไ่ ด้จากเซนเซอร์รบั ภาพ ผลลัพธ์
ที่ได้คือทั้งความแม่นย�ำและรวดเร็วจากประสิทธิภาพอันเป็นจุดเด่นของทั้ง
สองระบบที่ท�ำงานร่วมกัน

11-point multi-pattern AF system
ระบบเซนเซอร์ออโตโฟกัสของ K-70 ใช้แบบ 11 จุด ซึ่งเป็นแบบ Crosstype ที่มีความแม่นย�ำสูงจ�ำนวน 9 จุด และที่จุดกลางจะแม่นย�ำเป็นพิเศษ
เมื่อใช้เลนส์ที่มีรูรับแสง F/2.8 และจุดด้านข้างทั้งสองจุดนั้นจะใช้เพื่อช่วย
ในกรณีการโฟกัสแบบติดตามวัตถุโดยอัตโนมัติ

Advanced 77-segment multi-pattern metering
ระบบวัดแสงแบบแบ่งพื้นที่ทั่วทั้งภาพของ K-70 จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อย
77 ส่วนเพื่อการประเมินปริมาณแสงด้วยความแม่นย�ำ   นอกจากนี้ระบบ
อัลกอริธมึ ทีใ่ ช้ในการควบคุมระบบเซนเซอร์วดั แสงนีก้ ย็ งั ได้รบั การปรับปรุง
ใหม่ให้มีความแม่นย�ำมากยิ่งกว่าเดิมด้วย

Vari-angle LCD monitor
จอภาพด้านหลังของ K-70 เป็นชนิด LCD ความ
ละเอียดสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งการมอง
เห็นได้ในหลากหลายมุมมอง ช่วยให้การจัดองค์
ประกอบภาพในมุมที่ยากล�ำบากเป็นไปได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น เช่น มุมที่ต้องชูกล้องขึ้นสูง หรือในมุม
ในระดับต�่ำติดพื้น
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Pixel Shift Resolution

Pixel Shift Resolution System
Reproduction of true-to-life,
super-high-resolution images
beyond actual pixels

นอกจากจะสามารถขยับชุดเซนเซอร์รับภาพเพื่อชดเชยอาการสั่น
ไหวของภาพแล้ว อีกเทคนิคหนึ่งที่ PENTAX น�ำมาใช้ประโยชน์ก็
คือการขยับต�ำแหน่งเซนเซอร์ในระดับพิกเซลเพื่อบันทึกภาพสี่ครั้ง
แล้วรวมเข้าเป็นภาพถ่ายภาพเดียว ซึ่งเทคนิคเช่นนี้จะช่วยให้
เซนเซอร์ในแต่ละพิกเซลที่แยกออกเป็นสี R G และ B นั้นได้รับ
แสงอย่างทัว่ ถึง ผลลัพธ์กค็ อื สีสนั ทีอ่ มิ่ ตัวและความคมชัดทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับของสัญญาณรบกวนลงได้ด้วย ซึ่ง
ภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคนี้ก็สามารถบันทึกเป็นแบบ RAW ได้ด้วยเช่น
กัน ท�ำให้การขยายสัดส่วนภาพ, ตกแต่งภาพ หรือการพิมพ์ภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

[Color information obtained] ด้วยการบันทึกภาพสีค่ รัง้ โดยขยับชุด
เซนเซอร์รับภาพระดับพิกเซล ท�ำให้ทุกพิกเซลได้รับแสงอย่างทั่วถึง

Normal shot
[Color information obtained] เฉพาะแสงที่มีสีตรงกันเท่านั้นจึงจะ
ลงสู่พิกเซลที่รับแสงโดยผ่านการกรองของฟิลเตอร์สีบนเซนเซอร์

[Demosaic processing] จ�ำลองข้อมูลแสงที่ได้รับไปยังพิกเซลข้าง
เคียงที่ปราศจากข้อมูลทางแสง
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Bulb timer function

ระบบการจับเวลาบันทึกภาพส�ำหรับ
โหมด “B” (Bulb) อัตโนมัติ คุณ
สามารถก�ำหนดระยะเวลาการเปิดรับ
แสง 10 วินาทีเว้น 10 วินาทีตลอด
5 นาที หรือ 5 - 20 นาทีเว้นระยะ
1 นาทีได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

Custom Image
คุณสมบัติพิเศษส�ำหรับการปรับ
แต่งลักษณะของสีสนั ภาพถ่ายให้
ดูมสี ไตล์มากยิง่ ขึน้ โดยมีให้เลือก
ใช้งานทั้งหมด 13 แบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto Select
Bright
Natural
Portrait
Landscape
Vibrant
Radiant
Muted
Flat
Bleach Bypass
Reversal Film
Monochrome
Cross Processing

Muted

Bleach Bypass

Vibrant

Flat

CTE (Color Temperature Enhancement)
ตรงกั น ข้ า มกั บ การท� ำ งานแบบ Auto
White balance ดั้งเดิมที่พยายามเน้น
ความเทีย่ งตรงของอุณหภูมสิ ี แต่ CTE จะ
เน้นไปที่ความอิ่มตัวของสีสันจากความ
แม่นย�ำนั้นให้ดูน่าประทับใจยิ่งกว่าปกติ
โดยเฉพาะในช่วงทไวไลท์ หรือในสภาวะ
แวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั ช่วยให้งานจบ
หลังกล้องของคุณดูสมบูรณ์แบบและน่า
ประทับใจมากยิ่งขึ้น
AWB

CTE
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HDR (High Dynamic Range)

Clarity control and Skin Tone correction

คือการผสมผสานข้อดีของการถ่ายภาพสามครัง้ โดยน�ำส่วน
มืด, สว่าง และส่วนทีเ่ ป็นโทนกลางมาผสมเข้าด้วยกันออก
มาเป็นภาพใหม่โดยยังคงรายละเอียดความคมชัดเอาไว้ได้
ผลทีไ่ ด้คอื ภาพอันมีลกั ษณะแปลกตาและน่าสนใจกว่าปกติ

ระบบช่วยปรับปรุงภาพถ่ายที่คุณสามารถควบคุมระดับของ
Clarity ให้เหมาะสมได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้ากับลักษณะของ
ภาพ คุณอาจต้องการภาพที่ดูนุ่มหรือที่ดูคมชัดจัดจ้าน ซึ่ง
สามารถเลือกระดับของ Clarity ได้ตั้งแต่ -4 ไปจนถึง +4

ส่วนของ Skin Tone นัน้ จะเน้นไปเรือ่ งของสีผวิ มนุษย์โดยเฉพาะ
คุณสามารถเลือกปรับสีของผิวให้ดอู อ่ นนุม่ , สว่างใส โดยทีย่ งั คง
รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุด ซึ่งมีให้เลือกสองโหมดคือ
โหมดที่ปรับแต่งชดเชยเฉพาะสีและความสว่าง, โหมดที่สอง
ส�ำหรับควบคุมสีผิวโดยเฉพาะ

Multiple exposure
ผสมผสานภาพมากกว่าหนึง่ ภาพในแนวสร้างสรรค์เข้าด้วย
กันด้วยโหมดการรวมภาพสามแบบคือ Average, Additive
และ Comparative Brightness เพื่อให้ออกมาเป็นภาพ
ใหม่ที่ไม่ซ�้ำแบบใคร
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HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Aperture: F8.0 ; Shutter speed: 1/50sec.
; Exposure compensation: -2.0EV ; ISO sensitivity:100 ; White balance: CTE ; Custom
image: Landscape

Wi-Fi functions
K-70 มาพร้อมกับระบบ Wi-Fi ทีส่ ามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้หลาย
อย่าง ตั้งแต่การส่งไฟล์ภาพถ่ายจากกล้องเข้ามายังสมาร์ท
โฟน ไปจนถึงการควบคุมระบบถ่ายภาพจากระยะไกลด้วย
สมาร์ทโฟน ซึง่ จะท�ำให้ทกุ ภาพถ่ายของคุณสามารถสือ่ สาร
ออกไปยังทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วง่ายดาย
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PENTAX K-70 • HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE • @260mm • F/5.6 • 1/320 sec • ISO: 400
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หลายท่านอาจจะดูแล้วรู้สึกคุ้นๆ เหมือนกับว่าจะเคยเห็น
K-70 ที่ไหนมาก่อน...ใช่แล้ว K-70 คือการน�ำส่วนดีบางส่วนของ
รุ่นเล็กในต�ำนานอย่าง “K-S2” และพี่ใหญ่ “K-3” มาผสมผสาน
กันในเรื่องของการออกแบบภายนอกและสมรรถณะที่แข็งแกร่ง
ภายใน ท�ำให้นคี่ อื การผสมผสานอย่างลงตัวทีน่ า่ สนใจทัง้ ในแง่ของ
การใช้งาน, ความแกร่ง และคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง
รุ่นนี้
และบางทีนี่อาจจะเป็นกล้องที่ใครหลายคนตั้งตารอคอย
มานาน กล้องเล็กแต่สเปคจัดจ้านเช่นนี้ก็มีแต่เพียง PENTAX
เท่านั้นที่ออกแบบมาให้วงการสะท้านสะเทือน...และพร้อมให้
คุณจับจองเป็นเจ้าของแล้ว!

K-70 On-line
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“ไม่มีภาพใดที่ไกลเกิน”
หลังจากการประกาศเปิดตัวเลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้รนุ่ ใหม่

ที่มาพร้อมรหัส “G2” คนทั่วโลกต่างก็จับตาดูว่ามันจะเก่งกล้า
สามารถสักขนาดไหน ควรต่อการจับจองเป็นเจ้าของหรือไม่?
เราได้น�ำเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ออกไปทดลองภาคสนามใน
สภาพจริงของบ้านเรามาให้ชมกัน ต้องขอออกตัวก่อนว่าสภาพแสง
ในขณะที่น�ำออกไปทดสอบนั้นตกอยู่ในสภาพธรรมชาติของช่วง
ฤดูฝน มิตทิ างแสงและเงาจึงอาจจะไม่ได้หวือหวามากนัก แต่กน็ บั
ว่าเป็นการดีทเี่ ราจะได้เห็นกันด้วยว่าในสภาวะแสงเช่นนีภ้ าพทีไ่ ด้
จากเลนส์รุ่นนี้จะเป็นเช่นไร?...มาดูกันเลย
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Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @480mm • F/7.1 • 1/50 sec • ISO 400
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A022 มีการเพิ่มชิ้นเลนส์เข้าไปอีกหนึ่งชิ้น ซึ่งก็
ท�ำให้คณ
ุ สมบัตบิ างอย่างเพิม่ ขึน้ มาด้วย ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ก็คอื A022 รุน่ นีส้ ามารถโฟกัสใกล้สดุ ได้ใกล้ยงิ่ กว่าเดิม
เป็น 2.20 เมตร (รุ่นเดิม 2.70 เมตร)

A022
ลองมาดูกันคร่าวๆ ก่อนว่าเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุด SP150600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” นีม้ อี ะไรทีน่ า่ สนใจกันบ้าง?
ระบบการล็อควงแหวนซูมแบบ
ใหม่ที่คุณสามารถล็อคได้ในทุก
ระยะหมุนโดยการเลือ่ นวงแหวน
ซูมไปด้านหน้า ซึ่งอันที่จริงแล้ว
เป็ น การปรั บ ให้ ว งแหวนซู ม มี
ความหนื ด มากยิ่ ง ขึ้ น (ยั ง คง
หมุนซูมได้แต่ยากกว่าเดิม) ซึง่ ความหนืดนีม้ ากพอทีจ่ ะท�ำให้ซมู ไม่มี
การเลื่อนแม้ว่าจะสะพายกล้องโดยหน้าเลนส์อยู่ในทิศทางชี้ลงพื้น

เลนส์ ชิ้ น หน้ า สุ ด มี ก าร
เคลื อ บผิ ว ด้ ว ยสารพิ เ ศษ
ชนิด Fluoride ช่วยป้องกัน
การจับตัวของคราบสกปรก
ต่างๆ หรือถ้ามีกย็ งั สามารถ
ท�ำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

เพิม่ โหมดการท�ำงานของระบบช่วยลดการสัน่ ไหว
“VC” ในโหมด “3” ขึ้นมา (เป็นโหมดที่ VC จะท�ำงาน
เฉพาะในขณะที่มีการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพเท่านั้น) และ
ความสามารถของ VC ก็เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 stop ด้วย

มีการปรับปรุงในเรื่องคุณภาพของภาพให้ดีขึ้น
กว่าเดิม โดยเฉพาะที่ระยะ 600mm นั้นท�ำได้ดีกว่า
รุ่นก่อน โปรดสังเกตว่าหากใช้งานร่วมกับกล้องที่ใช้
เซนเซอร์รับภาพชนิด APS-C ก็จะได้คุณภาพสูงสุด
ตั้งแต่พื้นที่กลางภาพไปจนถึงขอบภาพเลยทีเดียว
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Field Test

• คุณสมบัติที่สามารถโฟกัสใกล้สุดได้ใกล้ยิ่ง
กว่าเดิมเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจมาก โฟกัสใกล้สดุ ที่
2.20 เมตร (ใกล้กว่ารุ่นเดิม 50 cm) ท�ำให้
เรายังมีโอกาสได้ภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะใน
บางครัง้ สิง่ ทีเ่ ราจะถ่ายภาพก็อาจจะมาปรากฏ
ตัวในระยะใดล้อย่างไม่คาดฝันได้เช่นกัน ซึ่ง
เที ย บกั บ อั ต ราการขยายแล้ ว ก็ น ่ า จะอยู ่ ที่
ประมาณ 1:3 เท่า นั่นหมายความว่าหากใช้
งานร่วมกับกล้องความละเอียดสูงก็สามารถที่
จะครอปภาพให้มีอัตราขยายสูงขึ้นได้อีกด้วย

Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @600mm • F/6.3 • 1/125 sec • ISO 400
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Field Test

• ความคมชัดและคุณภาพของภาพทีด่ ขี นึ้ จาก
รุ่นเดิมที่รายงานโดย MTF Chart นั้นเป็นสิ่ง
ทีไ่ ม่ได้เกินจากความเป็นจริง เพราะความคม
ชัดของเลนส์รุ่นนี้สามารถท�ำได้ดีมาก เก็บ
รายละเอียดมาได้อย่างน่าทึ่ง
ทีน่ า่ สังเกตอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ระบบช่วย
ลดอาการสั่ น ไหว “VC” นั้ น มี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้ช่วยลดอาการสั่นไหวได้มาก
ถึง 4.5 stop ซึ่งภาพนี้ใช้สปีดชัตเตอร์เพียง
1/50 วินาที แม้ถือกล้องด้วยมือเปล่าก็ยังคง
ได้ ภ าพที่ ค มชั ด ซึ่ ง ยิ่ ง เป็ น ข้ อ ดี ส� ำ หรั บ ใน
สภาวะแสงน้อยโดยไม่ต้องเพิ่ม ISO ขึ้นไป
สูงมากนัก

Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @480mm • F/6.3 • 1/50 sec • ISO 400
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Field Test

ระบบการ “ซีล” เพื่อป้องกันละอองน�้ำหรือฝุ่น
ละอองก็เป็นอีกสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยเช่น
กัน โดยเฉพาะที่ด้านท้ายของเลนส์ (ส่วนที่ต่อกับเม้าท์
แปลนของกล้อง) ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและ
แน่นหนามากยิ่งขึ้น พร้อมซีลยางรอบแปลนเม้าท์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มสี งิ่ ไม่พงึ ประสงค์เล็ดลอดเข้าไปในช่วงรอย
ต่อระหว่างกล้องและเลนส์
การซีลที่ปรับปรุงใหม่นี้ช่วยให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นใน
การใช้งานแม้กระทั่งในสภาวะที่มีฝนตกปรอยๆ ก็ยัง
สามารถท�ำการถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่อง
...เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราอย่างยิ่ง
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Field Test

• ในช่วงที่มีฝนตกนั้นย่อมเป็นที่แน่นอนว่า
สภาพแสงก็มักจะไม่ดีตามไปด้วย แต่ “G2”
ก็ยังสามารถถ่ายทอดภาพและสีสัน รวมทั้ง
ยังเก็บรายละเอียดเข้ามาได้อย่างน่าสนใจ

Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @600mm • F/6.3 • 1/200 sec • ISO 800
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Field Test

• ภาพนี้ ถ ่ า ยผ่ า นแผ่ น อะคริ ลิ ค ของทาง
สวนสัตว์ ซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะเต็มไปด้วย
ริ้วรอยและคราบสกปรกต่างๆ มันไม่ได้มี
ความใสมากนักและกลับจะเป็นตัวการทีท่ ำ� ให้
คุณภาพของภาพแย่ลงเสียด้วยซ�้ำ ประกอบ
กับสภาพแสงที่ดูไม่น่าสนใจส�ำหรับการถ่าย
ภาพด้วยแล้วก็ท�ำให้นักถ่ายภาพไม่ค่อยจะ
สนใจที่จะยกกล้องขึ้นมา แต่เลนส์รุ่นนี้ก็ยัง
สามารถถ่ายทอดแสงและเก็บรายละเอียดใน
ระดับสูงมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @300mm • F/5.6 • 1/40 sec • ISO 640
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Field Test

Full Frame DSLR @ 600mm

Full Frame DSLR @ 600mm + TC-X14 (840mm)

Full Frame DSLR @ 600mm + TC-X20 (1200mm)

TELE CONVERTER
นับเป็นเวลานานมากแล้วที่ TAMRON ไม่ได้วาง
ตลาดอุปกรณ์เสริมเพือ่ เพิม่ ระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์
จนกระทัง่ เมือ่ ประกาศเปิดตัว “G2” นีก้ ไ็ ด้มกี ารประกาศ
เปิดตัว Tele Concerter 1.4X (TC-X14) และ 2X (TCX20) ออกมาพร้อมกันด้วย
TC-X14 จะท�ำให้ G2 กลายเป็นเลนส์ซูมระยะ
210-840mm ส่วน TC-X20 จะท�ำให้กลายเป็นระยะ
300-1200mm ส�ำหรับกล้อง Full Frame ส่วนกล้อง
APS-C จะเป็น 326-1302mm และ 465-1860mm ตาม
ล�ำดับ
...นับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายคนเฝ้ารอคอย
เลยทีเดียว
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Field Test

APS-C DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • TC-X20 • @600mm (1860mm) • F/13 • 1/400 sec • ISO 500
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Field Test

APS-C DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @600mm • F/13 • 1/400 sec • ISO 500
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Field Test

• ไม่เพียงแต่การถ่ายภาพกีฬา สัตว์ป่า หรือ
สิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้เท่านั้น ด้วยความที่มีทาง
ยาวโฟกัสถึง 600mm ที่ให้คุณภาพของภาพ
อั น ยอดเยี่ ย ม เลนส์ ซู ม ซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้
A022 ซึ่งมีขนาดและน�้ำหนักที่ไม่ต่างไปจาก
เลนส์ 70-200mm F/2.8 มากนักก็ยังเหมาะ
กับการถ่ายภาพบุคคลในบางสไตล์ เช่น ภาพ
แคนดิทจากระยะไกล ซึง่ ลักษณะของ “โบเก้”
ที่ฉากหลังไกลออกไปนั้นก็ดูน่าประทับใจไม่
แพ้เลนส์ไวแสงเกรดโปรเลยทีเดียว

Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • @480mm • F/6.3 • 1/80 sec • ISO 400
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Field Test

จากคุณสมบัตทิ งั้ หมดในรายงานภาคสนามทีก่ ล่าว
มาแล้ ว นั้ น คงจะเป็ น การยื น ยั น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
คุณภาพทั้งของตัวเลนส์เองและภาพที่สามารถถ่ายทอด
ออกมาได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเรื่องของขนาดและน�้ำ
หนักที่ต้องจัดว่ากระทัดรัดและคล่องตัวเป็นอย่างมาก
เมื่ อ มองที่ ค วามเป็ น 600mm แต่ ก ลั บ มี ค วาม
อเนกประสงค์ต่อการใช้งานในระดับที่ไม่น่าเชื่อ
โลกของเทเลโฟโต้ไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ กลตัวส�ำหรับคนถ่าย
ภาพอี ก ต่ อ ไปแล้ ว นั บ ตั้ ง แต่ ก ารมาถึ ง ของ SP150600mm รุน่ แรกอันเป็นเหมือนต�ำนานแห่งวงการ ซึง่ มัน
ถูกพัฒนาให้ดียิ่งกว่าเดิมด้วย “G2” ทายาทรุ่นสองกับ
รหัส “A022” ที่ผ่านสายตากันไปนี้
...ไม่มีภาพถ่ายชนิดใดที่จะไกลเกินไปนับจากนี้
และ A022 ก็พร้อมให้คุณพิสูจน์แล้วเช่นกัน!

APS-C DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • TC-X14 • @600mm (840mm) • F/9 • 1/250 sec • ISO 200
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PRODUCT GALLERY

Shoot with
TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
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YOUR MANUAL
Shooting Celestial Bodies
(ASTROTRACER)
“Pentax K-1” …มาพร้อมกับคุณสมบัติอย่างหนึ่งบรรจุ
อยู่ในตัวกล้องโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมติดตั้งเพิ่มเติม
นั่นก็คือฟังก์ชั่น “ASTROTRACER” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการบันทึกภาพ “ดวงดาว” บนท้องฟ้าได้นานกว่า
กล้องทั่วไป
ฟังก์ชั่น ASTROTRACER จะท�ำการบันทึกภาพ
ดวงดาวแบบ “เคลื่อนเซนเซอร์รับภาพตามต�ำแหน่งของ
ดวงดาว” โดยอ้างอิงต�ำแหน่งของกล้องด้วยระบบ GPS
ท�ำให้สามารถเปิดรับแสงได้นานกว่ากล้องถ่ายภาพทั่วไป
โดยที่ดาวไม่เคลื่อนเป็นเส้น

ASTROTRACER

HOW TO SET-UP

คุณต้อง “เปิด” ระบบให้ขนึ้ มาท�ำงานเพราะโดยค่า
ติดตั้งจากโรงงานนั้นจะปิดการท�ำงานเอาไว้ ซึ่งสามารถ
ท�ำได้ตามวิธีการที่ปรากฏในคู่มือดังนี้...
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1. เปิ ดระบบ GPS
เปิดระบบ GPS ของกล้อง โดยการกดที่ปุ่ม         ซึ่งอยู่
บริเวณด้านข้างกระโหลกกล้องใกล้กบั ฮอทชู ไฟสีเขียวเล็กๆ
ด้านข้างปุ่มติดขึ้นหมายความว่าระบบ GPS เริ่มต้นท�ำงาน
แล้ว หากต้องการปิดระบบ GPS ก็เพียงกดปุ่มนี้อีกครั้งให้
ไฟสีเขียวหายไป

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาณ GPS ได้
จากไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์รูปดาวเทียมที่บริเวณด้านบน
ขวาของจอ LCD (ต้องเปิดระบบ GPS ก่อนจึงจะเห็นไอคอน
นี)้ โดยสีของไอคอนจะแสดงถึงลักษณะของสัญญาณดังต่อ
ไปนี้ :
สีเขียว = อ้างอิงต�ำแหน่งแบบ 3D (สัญญาณดีที่สุด)
สีเหลือง = อ้างอิงต�ำแหน่งแบบ 2D
สีแดง = ไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้
ไอคอน GPS

2. Calibrate ต�ำแหน่งกล้อง
การ Calibrate กล้องจะท�ำเพื่อความแม่นย�ำในการตรวจ
สอบต�ำแหน่งของกล้องบนพื้นโลก โดยวิธีการดังนี้
เข้าเมนู    [GPS/E-Compass] จากนั้นกดปุ่ม     เพื่อ
เข้าสู่หน้าเมนู
เลือกไปที่ [Calibration] แล้วกดปุ่ม
เมือ่ เข้าสูห่ น้า Calibration แล้วให้หมุนตัวกล้องไปในทิศทาง
และลักษณะตามที่ระบบของกล้องแนะน�ำ  หากมีข้อความ
“The Operation could not be complete correctly”
ปรากฏขึ้นหมายความว่าการ Calibration ไม่ส�ำเร็จ ให้ลอง
เปลี่ยนต�ำแหน่งของกล้องแล้วลอง Calibration ใหม่อีกครั้ง

• ข้อควรทราบ
• การเปิดใช้งานระบบ GPS จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
มากกว่าปกติ
• ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริม O-GPS1 กับกล้องรุ่นที่มี
ระบบ GPS ติดตั้งในตัวได้
• หากมีการเปลี่ยนเลนส์หลังจากที่ Calibration แล้ว
อาจมีผลต่อความแม่นย�ำ ควรท�ำการ Calibration ใหม่
อีกครั้ง

เมือ่ คุณบันทึกภาพในขณะทีร่ ะบบ GPS ถูกเปิดใช้งาน
อยู่ ข้อมูลต�ำแหน่งถ่ายภาพจากระบบ GPS จะถูกบันทึกลง
ไปเก็บไว้ในภาพด้วย แต่ขอ้ มูล GPS จะไม่บนั ทึกเอาไว้หาก
เป็นการบันทึกวีดีโอ
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3. เปิ ด ASTROTRACER
เข้าเมนู          จากนั้นกดปุ่ม    หน้ารายละเอียดของ
ASTROTRACER จะปรากฏขึ้นมา          

เลือก ASTROTRACER แล้วกดปุ่ม     จากนั้นเลือกไปที่
[ON] แล้วกดปุ่ม OK
เลือก Precise Calibration เพื่อท�ำการ Calibration กล้อง
(หากยังไม่ได้ท�ำตามขั้นตอนในหน้าที่แล้ว)
กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่หน้าควบคุมตามปกติของกล้อง

4. บันทึกภาพ

• ข้อควรทราบ

เลือกโหมดของการบันทึกภาพแบบ “Bulb” (B) และปรับ
ระบบโฟกัสไปเป็นแบบ Manual Focus (MF)

ระบบเหล่านีไ้ ม่สามารถใช้งานร่วมกับ ASTROTRACER
ได้ ดังนั้นคุณจึงควรปิดมันเสียก่อน (หรือหาก Astrotracer เปิดอยู่ก็จะไม่สามารถใช้ระบบเหล่านี้ได้) :

ปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงต่างๆ ตามปกติ
• คุณสามารถปรับตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ได้ตั้งแต่ 0’ 10” (10
วินาที) ไปจนถึง 5’ 00” (5 นาที) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับทาง
ยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้ด้วย
• ยิง่ ทางยาวโฟกัสของเลนส์ไกลมากก็จะยิง่ ใช้สปีดชัตเตอร์
ได้สั้นลง
กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่ายภาพ และชัตเตอร์จะปิดเองเมื่อ
ครบตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuous Shooting
Bracketing (ถ่ายภาพคร่อม)
Multi-Exposure (ถ่ายภาพซ้อน)
Interval Shooting
Interval Composite
Interval Movie Record
Star Stream
HDR Capture
Pixel Shift Resolution
AA Filter Simulator

ระบบ ASTROTRACER ที่บันทึกภาพดวงดาวด้วยการใช้คุณสมบัติของ
การเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพเพื่อตามต�ำแหน่งของดาว (หรือชดเชยการ
หมุนของโลก) เช่นนี้จะมีเฉพาะในกล้อง PENTAX เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการใช้งานไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใดเลย คุณสามารถบันทึกภาพ
ทางช้างเผือกที่สวยงามได้โดยที่ไม่ต้องใช้ ISO สูงมากนัก เพื่อ
ภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบเพราะสามารถเปิดรับแสงได้นานกว่านั่นเอง
...ขอให้ภาพถ่ายห้วงอวกาศที่สวยงามจงเป็นของคุณ!
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เพื่อคุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย
ยังมีอีกหลายสิ่งอันเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุณต้องรู้
และจะรู้ ได้ก็ด้วยการอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

ท�ำไมต้อง 16 บิท?
“เมื่อใดก็ตามที่มีการตกแต่งภาพถ่ายเกิดขึ้นแม้ว่า
จะเป็นขั้นตอนเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม จงจ�ำไว้เสมอ
ว่าข้อมูลจุดสีบางส่วนจะหายไป”
ไฟล์ภาพถ่ายระบบดิจติ อลนัน้ แท้ทจี่ ริงแล้วไม่ได้เป็นอะไร
มากไปกว่า “จุดสี” หรือ pixel จ�ำนวนมากที่เรียงเป็นลักษณะ
ตารางต่อเนื่องกันไปจนเต็มพื้นที่ เมื่อคุณขยายภาพขึ้นมาดูใน
ระดับใหญ่มากก็จะเห็นว่ามันเป็นตารางสี่เหลี่ยมซึ่งมีลักษณะ
ของสีที่ต่างกันออกไป ซึ่งจุดสีที่เรียงต่อกันเป็นตารางนั้นเมื่อดู
ในภาพรวมแล้วจึงจะเห็นว่ามันคือภาพอะไร...
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พิกเซลที่เรียงต่อกัน

ลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่งของภาพถ่ายก็คือ
จะมีการ “ไล่ระดับ” (Gradient) ปรากฏอยู่แทบ
จะในทุกส่วน จากมืดไปสว่าง จากเข้มไปจาง จาก
สดไปอ่อน ยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายท้องฟ้ายามเย็น
ที่มีการไล่ระดับสีอย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งส่วน
ที่เป็นสีผิวของมนุษย์ก็จะมีการไล่ระดับสีเช่นกัน
หรือแม้วา่ จะเป็นภาพชนิดขาวด�ำก็ยงั มีการไล่ระดับ
น�้ำหนักเข้ม-จางด้วย
การไล่ระดับในภาพถ่ายนี้ก็ย่อมจะต้องเกิด
จากน�้ำหนักสีที่ปรากฏในแต่ละพิกเซล ซึ่งแต่ละ
พิ ก เซลก็ จ ะมี ข ้ อ มู ล ทางดิ จิ ต อลเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
ลักษณะของสีที่จะปรากฏออกมา
เมื่อคุณมีการปรับแต่งภาพถ่าย เช่น ปรับ
ความสว่ า ง/มื ด ปรั บ ความเข้ ม ของสี สั น นั่ น
หมายความว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงลงไปใน
แต่ละพิกเซล ซึ่งบางพิกเซลที่มีความสว่างหรือ
ความมืด (รวมไปถึงระดับความเข้มของสี) ที่ใกล้
สุดขอบเขตจ�ำกัดแล้วก็จะท�ำให้พิกเซลในส่วนนั้น
เกิดปัญหาหรือสูญหายไปในเชิงข้อมูลภาพถ่าย
ยิ่งปรับแต่งมากก็จะยิ่งเกิดการสูญหายไป
มากยิ่งขึ้น

ลั ก ษณะการไล่ สี ที่
ปรากฏในภาพถ่าย

ข้อมูลสีบางส่วนสูญหายไปเมื่อมีการ
ตกแต่งภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่มีการ
ไล่ระดับสี

• Gradient
ส่วนที่จะปรากฏเป็นปัญหามากที่สุดส�ำหรับ
การตกแต่งภาพถ่ายก็คือ ส่วนที่มีการไล่ระดับ
(Gradient) ของสีสันหรือความสว่าง เพราะมักจะ
เกิดปัญหาการ “กระโดด” ข้ามขัน้ ของข้อมูลพิกเซล
ในบางช่วงของการไล่ระดับ ซึง่ จะท�ำให้เกิดปัญหาที่
เรียกว่า “แบนดิ้ง” (Banding) ขึ้น ลักษณะที่เรา
มักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆ ก็คือ สีของท้องฟ้าจะแตก
เป็นริว้ ๆ ไม่ตอ่ เนือ่ งกัน หรือทีเ่ รามักจะใช้ภาษาพูด
ว่า “ไล่สีไม่สมูท” นั่นเอง

• 8 vs. 16 bit
ดังที่เราทราบกันแล้วว่าภาพถ่ายก็คือพิกเซล
จ�ำนวนมากที่เรียงต่อเนื่องกันโดยมีการไล่ระดับ
ความเข้ ม /จาง ซึ่ ง ในระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ต อลก็ จ ะมี
ลักษณะของข้อมูลสีสำ� หรับการไล่ระดับเป็นจ�ำนวน
หรือ “ขั้น” ซึ่งจะสามารถบันทึกตามปริมาณความ
สามารถและชนิ ด ของไฟล์ ภ าพ ยิ่ ง ไฟล์ มี ค วาม
สามารถในการบรรทุกข้อมูลได้มากก็จะยิ่งมีระดับ
ขั้นของการไล่ระดับที่ละเอียดมาก
เปรียบเทียบเหมือนเรามีดินสอสีที่มีจ�ำนวน
การไล่ระดับความเข้มของสีต่างกัน ยิ่งมีระดับที่
ละเอียดมากก็ยิ่งเลือกใช้วาดภาพได้ “สมูท” มาก

ปัญหา “Banding” ทีเ่ กิดจากการตกแต่งภาพโดยเฉพาะใน
ส่วนของการไล่สีเพราะมีการกระโดดข้ามขั้นของข้อมูลสี
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โดยลักษณะข้อมูลภาพถ่ายเชิงดิจติ อลนัน้ จะมีการบันทึกข้อมูลใน
แบบที่เรียกว่า “บิท” (bit) ซึ่งเป็นระบบตัวเลขฐานสอง โดยที่ 1 บิท
จะสามารถเก็บข้อมูลได้สองระดับคือ ขาว และ ด�ำ เท่านัน้ เมือ่ มีจำ� นวน
บิทที่สูงขึ้นก็จะยิ่งไล่ระดับจากขาวไปหาด�ำได้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น 2 บิท
ก็จะมีระดับสีเทาเพิ่มเข้ามาอีกสองขั้น 4 บิทก็จะเป็น 16 ขั้น
และเมื่อถึงระดับ 8 บิทก็จะมีระดับการไล่สีจากขาวไปหาด�ำมาก
ถึง 256 ขั้น ซึ่งในลักษณะของภาพสีที่เกิดจากแม่สีของแสงสามสีมา
รวมกันสร้างเป็นสีต่างๆ ในแต่ละสีก็จะมีการไล่ระดับ 256 ขั้นเช่นกัน
และเมือ่ รวมสีสนั เข้าด้วยกันทัง้ หมดแล้วจะหมายความว่าไฟล์ภาพ
ชนิด 8 บิทจะมีระดับสีให้ใช้งานได้ถึง 16.8 ล้านสี! มากพอที่จะไล่
ระดับสีที่ต่อเนื่องกลมกลืนกันไปในระดับการมองเห็นของสายตาปกติ
1bit

2bit

4bit

8 bit

8bit

16bit

16 bit

จนกระทั่งเริ่มมีการลงมือตกแต่งแก้ไขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เราได้ทราบกันแล้วว่าข้อมูลสีบางส่วนจะหายไปจากกระบวนการนัน้ ซึง่
อาจจะส่งผลให้การไล่สีเกิดการกระโดดข้ามขั้นได้
แต่ถ้าหากว่าคุณใช้ไฟล์ภาพถ่ายชนิด 16 บิท จะมีระดับของสี
ให้ใช้งานมากกว่า 281 ล้านล้านสี!
ด้วยจ�ำนวนของระดับขั้นของสีและความสว่างที่มีให้ใช้งาน
ละเอียดมากกว่านี้เอง ท�ำให้ไฟล์ภาพชนิด 16 บิทเกิดโอกาสในการ
สูญเสียข้อมูลไปในกระบวนการตกแต่งภาพน้อยกว่า หรือมีโอกาสใน
การเกิดปัญหา banding น้อยกว่าด้วยนั่นเอง
ดังนั้นคุณคงมองเห็นภาพแล้วว่าหากมีการตกแต่งภาพถ่ายเกิด
ขึ้น ไฟล์ภาพชนิด 16 บิท จะดีกว่าไฟล์ภาพ 8 บิท อย่างไร? และเรา
ควรใช้อย่างไร
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Export

• ส�ำหรับ Lightroom นั้นท�ำได้
สองวิธีคือ ปรับตั้ง External Editing ในส่วนของ Preference
โดยเลือก Bit Depth ตามต้องการ
และในส่วนของการ Export ไฟล์
ให้เลือกที่ “File Setting” และ
ก�ำหนดที่ Bit Depth เช่นกัน
(เฉพาะ .psd และ .tiff เท่านั้นที่
จะสามารถก�ำหนดให้เป็น 16 บิท
ได้)

Preference

• Start your engine
ส�ำหรับในกล้องถ่ายภาพ DSLR (รวมไปถึง
กล้อง Mirrorless และ Compact) ที่สามารถบันทึก • 16 bit weakness
ไฟล์ภาพแบบ RAW ได้นั้น ไฟล์ภาพชนิดนี้สามารถ
ได้ทราบข้อดีของไฟล์ภาพชนิด 16 บิทไปแล้ว
ที่จะเลือกในขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ได้ว่าจะให้เปิด
ขึ้นมาเป็นชนิด 8 หรือ 16 บิท (โดยปกติจะเปิดขึ้น คราวนี้ลองมาดูจุดด้อยของไฟล์ 16 บิทกันบ้าง
มาเป็น 8 บิท)
เนื่องจากจุดเด่นของไฟล์ 16 บิทก็คือมีจ�ำนวน
โปรดจ�ำไว้ว่าต้องเป็นไฟล์ RAW เท่านั้นจึง สีและระดับการไล่ความเข้มที่มากกว่านับล้านเท่า
จะสามารถท�ำได้ ส่วนไฟล์ชนิด JPEG จะไม่มี มันจึงมีจ�ำนวนของข้อมูลในระดับที่เยอะกว่าไฟล์ 8
ลั ก ษณะข้ อ มู ล ในระดั บ 16 บิ ท …นี่ จึ ง เป็ น อี ก บิทอยู่มากเช่นกัน
เหตุผลหนึ่งว่าท�ำไมเราควรต้องถ่ายภาพเป็นไฟล์
ดังนัน้ ในไฟล์ภาพเดียวกัน เวอร์ชนั่ ทีเ่ ปิดขึน้ มา
RAW
ในระบบ 16 บิท จึงมีขนาดของข้อมูลที่ใหญ่กว่าไฟล์
คุณสามารถเลือกลักษณะของบิทได้จากใน แบบ 8 บิท อยู่ค่อนข้างมาก (โดยเฉลี่ยแล้วคือหนึ่ง
โปรแกรมตกแต่งภาพต่างๆ เช่น Photoshop หรือ เท่าตัว) เช่น เปิดขึ้นมาในระบบ 8 บิทจะมีขนาด
ของไฟล์ที่ 50MB แต่เมื่อเปิดแบบ 16 บิท อาจจะ
Lightroom เป็นต้น
มีขนาดของไฟล์อยู่ที่ 100MB
นั่นหมายความว่าการท�ำงานของคอมพิวเตอร์
จะช้าลงเพราะต้องใช้ทรัพยากรอย่าง RAM หรือ
Harddisk ในระดับที่สูงขึ้น และค�ำสั่งในการตกแต่ง
ภาพบางอย่างจะไม่สามารถท�ำงานร่วมกับไฟล์ชนิด
16 บิทได้

• การเลือกเปิดไฟล์แบบ 16 บิทใน Photoshop ท�ำได้โดยการเปิด
ไฟล์ RAW ผ่าน Camera RAW Plug-in จากนั้นคลิกที่ด้านล่าง
จะปรากฏหน้าต่าง “Workflow Options” ขึ้นมา เลือก 16 bit
ได้จากตัวเลือก Depth

ดังนัน้ หากเครือ่ งคอมพิวเตอร์มสี มรรถนะทีไ่ ม่
สูงมากพอก็อาจจะไม่สามารถท�ำงานกับไฟล์ชนิด 16
บิทได้
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• Save as & Export
ไฟล์ภาพที่คุณเปิดขึ้นมาตกแต่งในแบบ 16 บิทนั้นก็ยังสามารถที่
จะบันทึกเก็บเอาไว้ในระบบ 16 บิทได้เช่นกัน แต่คุณต้อง save ให้เป็น
ไฟล์ชนิด .TIFF หรือ .PSD ห้ามใช้ .JPEG (.jpg) เพราะไฟล์ข้อมูลแบบ
JPEG ไม่สามารถเก็บข้อมูล 16 บิทได้
ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถ save เป็น JPEG ได้แต่มันจะกลายเป็น
แบบ 8 บิทไปโดยอัตโนมัติ

• ใน Photoshop คุณสามารถปรับเปลี่ยน
ระหว่าง 8 และ 16 บิทได้ตลอดเวลาโดยการ
เลือกเมนูค�ำสั่งตามในภาพ

อีกสี่งหนึ่งที่คุณควรทราบก็คือ จอภาพและเครื่องพิมพ์ (Printer)
ทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงผลของไฟล์ภาพชนิด 16 บิทได้ ต้องเป็น
เครือ่ งมือระดับโปรทีม่ รี าคาสูงจึงจะสามารถแสดงศักยภาพของไฟล์ชนิด
16 บิทได้เต็มที่
ดังนัน้ เมือ่ คุณท�ำการตกแต่งภาพเสร็จเรียบร้อยทุกขัน้ ตอนแล้ว หาก
จะน�ำภาพไปใช้งานซึ่งปลายทางไม่ได้รองรับระบบ 16 บิท ก็ควรเปลี่ยน
เป็นไฟล์ภาพชนิด 8 บิทเสียก่อนแล้วค่อยส่งออกไป

ได้รู้ถึงความแตกต่างของไฟล์ภาพชนิด 8 และ 16 บิทกันแล้ว
ว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไร ต่อไปนีก้ จ็ ะได้เลือกใช้งานกันให้เหมาะสม ไฟล์
ภาพถ่ายบางภาพนั้นอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบ 16 บิทก็ได้ แต่ถ้า
หากเป็นงานที่คุณเน้นเรื่องคุณภาพของภาพในระดับสูงแล้วละก็ เรา
ขอแนะน�ำว่าให้เปิดขึน้ มาท�ำงานในระบบ 16 บิทตัง้ แต่เริม่ ต้นจะดีกว่า
• ใน Photoshop ทีแ่ ถบชือ่ ไฟล์ภาพจะบอกประเภทของบิทในไฟล์
ขณะนั้นด้วย โดยจะแสดงเป็น 8* หรือ 16*

ท่านใดทีร่ ตู้ น้ ตอของปัญหาท้องฟ้าแตกเป็นริว้ ๆ เพราะเรือ่ งนีแ้ ล้ว
ก็อาจจะได้เวลาที่ต้องเปิดไฟล์ RAW ต้นฉบับมารื้อท�ำใหม่แล้วล่ะ!
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The PENTAX K-1 :
The PENTAX K-1 must be the
most user-friendly full-frame
camera
Rational inspiration is the key to
creating a direct operation system
เจตนารมณ์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ PENTAX ที่มีต่อ K-1 ก็
คือ การเป็นกล้องที่มีระบบปฏิบัติการอันเพียบพร้อมไปด้วย
วิธีการอันสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิม
แป้นหมุนทั้งสองที่อยู่ด้านบนคือสิ่งที่แสดงออกได้ชัดเจน
ถึงแนวคิดนี้ ทั้งแป้นหมุน “Smart Function Dial” และ “Setting Dial” นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
อย่างมาก แต่กว่าที่จะท�ำให้มันประสบความส�ำเร็จและเป็นจริง
ขึ้นมาได้นั้นทีมผู้พัฒนาจ�ำเป็นต้องท�ำงานกันอย่างหนักส�ำหรับ
แป้นหมุนทั้งสองนี้...
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ในตอนเริ่มต้น แนวคิดในการเพิ่มแป้นหมุนปรับ
ตั้งค่าลงไปบน PENTAX K-1 ถูกเพิ่มเข้ามาในแผนการ
ออกแบบ เดิมทีนั้นวิธีการแบบ Hyper Program เคย
แสดงผลงานตามแนวคิดนี้เอาไว้และมันช่วยให้ผู้ถ่าย
ภาพเกิดความสะดวกในการใช้งานปรับเปลี่ยนวิธีการ
ถ่ายภาพมากขึน้ แต่กย็ งั คงมีปญ
ั หาความไม่สะดวกอย่าง
หนึ่ง ผู้ใช้ต้องกดปุ่มร่วมกับหมุนแป้นหมุนหากต้องการ
ปรับตั้งค่าการชดเชยแสง เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ K-1
จ�ำเป็นต้องเพิ่มแป้นหมุนขึ้นมาอีกหนึ่งชุด

ก็คงจะเป็นเหตุมาจากวิธีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันด้วย”
“ในท้ายทีส่ ดุ เราก็เลยตกลงใจทีจ่ ะสร้างแป้นหมุนชนิด
สารพัดประโยชน์ขึ้นมา”

“ในขั้นตอนของการพัฒนานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค”
เพราะทัง้ ทีมต้องตกผลึกทางความคิดให้ได้วา่ จะให้แป้นหมุน
นีท้ ำ� อะไรได้บา้ ง ซึง่ ทีมทีพ่ ฒ
ั นาระบบติดต่อกับผูใ้ ช้เป็นผูร้ บั
หน้าที่นี้ พวกเขารวบรวมความต้องการทั้งหมดของนักถ่าย
ภาพในขั้ น ตอนแรกเข้ า มาพิ จ ารณา ท� ำ การปรั บ ปรุ ง
ฟั ง ดู เ หมื อ นไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก แต่ ถ ้ า จะท� ำ ให้ มั น โครงสร้างของ user interface และ firmware และทดสอบ
สมบูรณ์แบบในการท�ำงานแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเกิน การใช้งานอย่างมากมายก่อนทีจ่ ะออกมาเป็นเซ็ทสุดท้ายของ
ฟังก์ชั่นทั้งหมดของแป้นหมุนนี้
ไปนัก
รูปแบบของ Hyper Program นั้นถูกพัฒนาขึ้นมา
ภายใต้แนวคิด “delay-free reaction” ซึ่งมันท�ำงานได้
ยอดเยีย่ มมากโดยการท�ำงานร่วมกันระหว่าง “ปุม่ เขียว”
และแป้นหมุนปรับตั้งค่าทั้งสอง ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเพิ่ม
แป้นหมุนใดๆ ให้กับระบบนี้แล้ว
“ถ้าหากต้องเพิ่มแป้นหมุนเข้ามา มันก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องยุง่ เกีย่ วกับระบบ Hyper Program” ผูอ้ อกแบบกล่าว
“เราได้เชิญพนักงานจากส่วนงานต่างๆ เพือ่ ส�ำรวจความ
เห็นต่อเรือ่ งนี้ ซึง่ พวกเขาเหล่านัน้ อยากให้เพิม่ ส่วนทีช่ ว่ ย
อ�ำนวยความสะดวกในการปรับตัง้ ค่าต่างๆ เข้ามา อย่าง
เช่นการปรับค่า ISO หรือการเปิด/ปิดระบบ Wi-Fi และ
ก็อีกหลายๆ อย่าง ซึ่งเราได้พบว่าต่างคนก็ต่างมีสไตล์
ในการควบคุมกล้องที่หลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งมัน
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The goal is create the most
user-friendly interface

นอกจากมีการเพิ่มแป้นหมุนแล้ว ก็ยังต้องมีการ
ปรับปรุงส่วนของ Graphic User Interface (GUI) ซึ่ง
พัฒนามาจากทีเ่ คยใช้งานอยูใ่ นรุน่ K-S1 และ K-S2 และ
มีบางส่วนอยู่ใน 645Z ด้วย โดยในการน�ำมาบรรจุอยู่
ใน K-1 นี้จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายและเข้าใจ
ได้รวดเร็ว โครงสร้างไม่สลับซับซ้อนเกินไป รูปแบบของ
ตัวอักษรและกราฟิกเคลื่อนไหวที่ต้องดูดี
ผูอ้ อกแบบได้แนะน�ำว่า ทางทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้ผใู้ ช้งาน
เข้าใจได้อย่างรวดเร็วก็คือ ในทุกๆ การปรับตั้งควรจะ
ต้องมีการแสดงผลลัพธ์บางอย่างให้ปรากฏขึ้นบนจอ
LCD ด้วย เช่น การหมุนวงล้อปรับตัง้ ค่าใดๆ ก็ตาม ควร
จะมีภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นในทิศทางเดียวกันบน
หน้าจอ

ระบบ GUI ของ K-1 ไม่ได้มีแนวคิดที่ยึดเอาความ
จ�ำเป็นของกล้องเป็นหลัก แต่ให้ความส�ำคัญกับการติดต่อ
สื่อสารที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วย รูปแบบของเมนูและการ
จัดเรียงหน้าจอทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ กล้องถูกพลิกมาอยูใ่ นแนวตัง้
หรือปรับหมุนจอ LCD เป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับเรื่องนี้ รวม
ไปถึ ง ไอคอนสั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ เช่ น ดาว, พระจั น ทร์ ,
พระอาทิตย์ ซึ่งมีขนาดที่ต่างกันส�ำหรับการใช้งานต่างๆ ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็ว
ที่สุด
เนือ่ งจากการให้ความส�ำคัญในการออกแบบ GUI เช่น
นี้ ทีมผูอ้ อกแบบต้องวาดแบบร่างส�ำหรับไอคอนและรูปแบบ
ต่างๆ เหล่านี้มากกว่าสองพันแบบก่อนที่มันจะถูกเลือกมา
ใช้งานจริงใน K-1

“หากเราให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดเล็กๆ มาก
เกินไปมันก็จะดูนา่ ร�ำคาญ แต่ถา้ เราไม่ทำ� อะไรเลยมันก็
คงจะท�ำงานได้ไม่ดีนัก” นักออกแบบ GUI กล่าว
ทีมนักออกแบบ GUI ต้องท�ำงานกันอย่างหนัก
เพื่อหาจุดลงตัวที่พอดีส�ำหรับเรื่องนี้ ซึ่งก็รวมไปถึงการ
ออกแบบการแสดงผลเมนูค�ำสั่งบนจอด้วย พื้นหลังจะ
ต้องไม่ใช่พื้นสีเรียบธรรมดา แต่มีพื้นผิวคล้ายผิวทราย
และการไล่ระดับสีที่ดูดี คุณอาจจะไม่เห็นความส�ำคัญ
ของเรื่องนี้มากนักจนกว่าจะได้ใช้งานมันด้วยตัวเอง
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A repeatedly asked question:
what is the true meaning of every
visible design element?
จอภาพ LCD นั้นคือส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ส�ำคัญ
ที่สุด ปัจจุบันนี้มีจอภาพหลากหลายชนิดที่น�ำมาใช้งานกัน
อยู่ รวมไปถึงจอชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนองศาได้ ซึ่งใน
การวางแผนพัฒนา K-1 นั้นจอ LCD ที่สามารถปรับได้ใน
ทุกองศาและทุกทิศทางถูกน�ำมาเป็นประเด็นหนึ่งด้วย
นั ก ออกแบบกลไกได้ รั บ การก� ำ หนดให้ รั บ ผิ ด ชอบ
หน้าที่นี้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมองหาทุกความเป็นไปได้ที่จะท�ำให้
แนวคิดนี้เป็นจริงขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะยากและท้าทายอย่าง
มาก เขาได้ทดลองหลากหลายวิธีการซึ่งมันมักจะต้องมี
ปัญหาเสมอ เช่น เมือ่ เปิดออกมาแล้วแต่ปดิ กลับเข้าไปไม่ได้
หรือยื่นออกมาจากตัวกล้องมากเกินไป

หลังการทดลองทีย่ าวนานได้ผา่ นไป ใน
ที่สุดแนวคิดก็มาบรรจบอยู่ที่หลักการ
ของการ “พับเก็บ” แบบหลายทิศทาง
แต่จากการพัฒนาแบบร่างในช่วงแรก
นั้นผู้ออกแบบเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะ
สามารถเป็นไปได้จริงมากนัก จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องสร้างตัวต้นแบบของจริงขึ้นมา
เพื่อทดสอบแนวคิด และเขาก็ได้สร้าง
มันขึ้นมาจริงๆ ตามล�ำพัง

ระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะมันจะเสีย่ งต่อความเสียหายทีต่ อ้ งกลับ
ไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาอีกมาก

“ใครก็ตามทีไ่ ด้มาเห็นโต๊ะท�ำงานของ
ผมจะไม่มวี นั เชือ่ เลยว่าผมก�ำลังท�ำงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบกล้องอยู่ เพราะ
แต่ละชิ้นส่วนนั้นดูไม่เหมือนอะไรที่เป็นกล้องถ่ายภาพเลย”
เขากล่าว

PENTAX K-1 ยังมีอกี สิง่ หนึง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน
นัน่ ก็คอื การติดตัง้ ไฟส่องสว่างซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ รอบตัวกล้องเพือ่ ให้
สามารถมองเห็นได้ดกี ว่าในทีม่ ดื ลดโอกาสความผิดพลาดทีจ่ ะสามารถ
เกิดขึ้นได้ให้มากที่สุด

หลังจากที่ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เขาจึงพบว่ามัน
สามารถปรับเปลีย่ นองศาได้ทงั้ แนวตัง้ และแนวนอนในแบบทะ
แยงมุม และเขายังได้พบว่าสามารถที่จะท�ำให้มันบางลงได้ได้
อีกด้วย แต่ปัญหาต่อมาก็คือ จะประกอบมันเข้ากับกล้องเพื่อ
ให้ใช้งานจริงได้ยงั ไง? เพราะน่าจะมีปญ
ั หาเรือ่ งของความแข็ง
แรง วิธีเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องลองสร้างของจริงขึ้นมา

แต่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ ใ ช้ ค วาม
พยายาม ในที่สุดก็ประสบความ
ส�ำเร็จจนได้ เขาได้ค้นพบจุดที่
เหมาะสมส�ำหรับการเป็นจอภาพ
ของ K-1 ทีท่ งั้ ใช้งานได้นมุ่ นวลแต่
แข็งแรงมากพอ

PENTAX K-1 คือกล้อง DSLR ชนิด Full Frame ที่ใช้งานได้ง่าย
และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทุกส่วนของกล้อง K-1 มีความตั้งใจ
จากนักออกแบบปะปนอยู่ เพราะทุกส่วนตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดมีความ
ใส่ใจในการออกแบบทุกแง่มุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า...
“K-1 คือกล้องที่เป็นมิตรกับนักถ่ายภาพที่สุด”

ปัญหาใหญ่ก็คือ การสร้างสมดุลระหว่างการใช้งานให้
นุ่มนวลแต่ต้องแข็งแรงมากพอ มันเกิดปัญหาทุกครั้งที่เขาได้
ทดลอง เช่น เปิดปิดได้ดีแต่ไม่แข็งแรงพอ เมื่อเพิ่มความแข็ง
แรงเข้าไปก็ใช้งานได้ไม่นุ่มนวล ที่ส�ำคัญก็คือ ระบบสาย
สัญญาณต่างๆ ต้องเชือ่ มต่อออกมาให้ใช้งานได้จริงต่อทุกองศา
ที่จอภาพบิดตัว และต้องเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อเก็บ
จอภาพเข้าที่ ดังนั้นในแต่ละครั้งที่ทดลองเขาจะต้องใช้ความ
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BEAUTY
VERSUS สวยสัง่ ได้

สาวๆ จ� ำ นวนมากรู ้ จั ก รายการที วี ลู ก ครึ่ ง ไทย-ญี่ ปุ ่ น
รายการนีเ้ ป็นอย่างดีเพราะเป็นรายการทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราว
ของการเมคอัพใบหน้าหลากหลายสไตล์ให้ดูเป็นไอเดีย
เราคงไม่น�ำมาเสนอต่อกันหากเป็นเฉพาะเรื่องของ
การเมคอัพเพียงอย่างเดียว แต่เพราะเทปนี้มีเรื่องราวอัน
เป็นเทคนิคการ “เซลฟี่” ถ่ายภาพตัวเองยังไงให้ดูดี นี่สินะ
เป็นสิ่งที่สาวๆ สนใจใคร่รู้ แต่งหน้าออกมาสวยเริ่ดแต่ถ่าย
ภาพไม่สวยเสียอย่างนั้นมันก็กระไรอยู่
...ไปดูเทคนิคของมือโปรขั้นเทพกัน อย่าลืมสังเกต
ด้วยล่ะว่าผู้แนะน�ำของเรานั้นใช้กล้องอะไร? เมคอัพ
สวยๆ เทคนิคแจ๋วๆ กับกล้องเซลฟี่ฟรุ้งฟริ้ง ทีนี้ละก็ได้
เกิดในวงการเซลฟีใ่ ห้คนฟอลโลว์กนั เป็นแถวๆ แน่นอน!
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Flyingindance
meets Casio EX-FR100
การถ่ายภาพแบบ “เซลฟี่” นั้นเป็นสิ่งที่
ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ครู้จักคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี แต่ที่จะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ
ภาพคนหนึง่ คนอยูใ่ นนัน้ พร้อมสถานทีซ่ งึ่
อาจจะบอกอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายเซลฟี่ในแบบที่เห็นสิ่ง
แวดล้อมได้มากกว่าซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากขึ้น
หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพเซลฟี่แบบเพื่อนฝูงหลายๆ คน
คุณก็คงต้องการกล้องถ่ายภาพที่ให้มุมรับภาพกว้างกว่าจึง
จะช่วยเล่าเรือ่ งราวได้มากขึน้ เช่นเดียวกับทีส่ าวน้อยท่านนี้
ใช้กล้อง Casio รุ่น EX-FR100 ในการเล่าเรื่องราวจากมุม
กว้างที่ต่างออกไป ซึ่งก็ต้องนับว่าภาพที่เธอน�ำมาเล่าให้ฟัง
นี้ดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียว (มีเทคนิคถ่ายภาพให้ขาดูเรียว
ยาวด้วยกล้องรุ่นนี้เสียด้วย รับรองว่าคุณสาวๆ ต้องถูกใจ
แน่นอน)
ลองเข้าไปดูแล้วจะได้ไอเดียว่าเซลฟี่ในมุมมองที่
กว้างและเป็นอิสระกว่าด้วย FR100 นั้นเป็นอย่างไร?
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กล้องถ่ายภาพ 360 องศารุ่นใหม่ล่าสุดจาก RICOH “THETA SC” ที่จะท�ำให้มุม
มองจากโลกของคุณไม่ใช่เพียงแค่ภาพแบนๆ ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกต่อไป
“THETA SC” มีคุณสมบัติมาตรฐานในการน�ำเสนอภาพ 360 องศาที่ครบครัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ด้วยคุณภาพของภาพจากเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS
คุณภาพสูงในระดับเดียวกันกับ รุ่น THETA S ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลภาพและวีดีโอ
เข้าสู่สมาร์ทโฟนผ่านระบบ Wi-Fi ในตัวได้ทันที
THETA SC รุน่ ใหม่นมี้ สี สี่ สี สี่ ไตล์ใหม่ให้เลือกใช้เพือ่ ให้เข้า
กับความเป็นคุณในมุมมองที่ไม่มีใครเหมือนอีกด้วย
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ปิ ดเล่ม...
PENTAX ประกาศเปิดตัวกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นมารุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ก็ยังไม่มีคู่แข่ง
รายใดทีจ่ ะกล้าให้สเปคในกล้องระดับเดียวกันออกมามากมายเท่านี้ ดังนัน้ ในกล้องระดับ
เริ่มต้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเพียงรายเดียวที่มือใหม่สามารถน�ำไปลุยป่าลุยเขาได้อย่าง
สนิทใจ
จะว่าไปแล้วหลายๆ คนก็อาจจะเห็นว่าส�ำหรับมือใหม่แล้วไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องแกร่งขนาด
นั้น แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนั้นก็น่าจะเป็นการดีส�ำหรับมือใหม่ผู้ยังไม่เชี่ยวชาญการระแวด
ระวัง การมีกล้องสักตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์
โดยที่ไม่ต้องสะดุดติดขัดเพราะกลัวกล้องพังนั้นก็น่าจะเป็น
โอกาสที่ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น ไปฝึกถ่ายภาพน�้ำตกแต่ก็กลัว
ละอองน�้ำเข้ากล้องจนพัง (หรือไม่ก็เข้าไปจนพังมาแล้ว) ก็เลย
ไม่ต้องได้เรียนรู้และฝึกฝนกันพอดี
		 ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าไปลุยเสมอไปก็ได้ แค่เรื่องเผลอท�ำ
น�้ำหกใส่กล้องในร้านกาแฟหรูๆ ก็เป็นเรื่องได้แล้ว แต่ส�ำหรับเจ้า
นี่ละก็ไม่มีเรื่องให้หงุดหงิดแน่ สบายใจหายห่วงไปเลย
ฉบับหน้า...เราจะมาดูกันว่า PENTAX K-70 ซึ่งเป็นกล้องเล็กรุ่น
ใหม่แต่หัวใจอึดรุ่นนี้จะมีดีแค่ความแกร่งรึเปล่า?

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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