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ในที่สุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ค.ศ.
2017 ก็ผ่านเข้ามาเป็นปัจจุบัน ปล่อย
ให้ พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ พ.ศ. 2016 ให้
กลายเป็นอดีต เพื่อที่จะก้าวสู่ พ.ศ.
๒๕๖๑ หรือ ค.ศ. 2018 ซึ่งยังคงเป็น
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง เราจึงต้องอยู่กับปัจจุบันไปก่อน
เหตุการณ์หลากหลายทีผ่ า่ นไปแล้วในปี 2016 เป็นเหมือน
ดัง่ ประสบการณ์ทจี่ ะช่วยหลอมให้นานาชีวติ เกิดความแกร่งมาก
ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพทั้งหลายที่นับวันก็จะ
ยิ่งแกร่งและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพขึ้นไปมากจนแทบไม่น่า
เชื่อ และหลายๆ คุณสมบัติที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก็ได้ทลาย
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NEW PRODUCT

แสงสียามราตรีที่สวยงามนั้น เราจะ
มีวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้ดูเข้าท่า
เข้าทาง? เรามีมาบอกถึง 8 วิธี

3

FIELD TEST

360 องศาที่ยังเก่งเท่าเดิม แต่เป็น
เจ้าของได้ง่ายกว่าเดิม พร้อมสีใหม่
ทั้ง 4 สีให้เลือกตามชอบ

12

TECHNOLOGY

เลนส์ฟกิ ซ์ไวแสงทีม่ าพร้อมระบบกัน
สั่นกลับมาอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ให้รู้
ว่าการมีกันสั่นมันดียังไง?

20

ก�ำแพงแห่งอดีตของสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา
ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเรื่อยๆ
หลายท่านอาจจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปีใหม่นี้จะต้องพัฒนา
ฝีมอื ทางการถ่ายภาพให้สงู ขึน้ เราขอสนับสนุนให้คณ
ุ ประสบต่อ
ความส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ แต่ก็โปรดอย่าลืมว่าความส�ำเร็จ
บนเส้นทางสายนี้จะต้องประกอบไปด้วยการฝึกฝนและศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะในยุคแห่งความเร็วเช่น
นี้เพียงแค่หยุดอยู่กับที่ก็หมายความว่าคุณเริ่มถอยหลังเสียแล้ว
เรื่องราวดีๆ ยังคงเดินหน้าอยู่ใน EEP Time เช่นเคย
ซึ่งเราก็พร้อมส�ำหรับการเพิ่มความรู้ให้แก่คุณแล้ว!

BREAKTHROUGH OUTPUT

วิธีปรับตั้งการใช้งาน Wi-Fi ให้กับ
กล้อง K-1 เพื่อให้สั่งการและท�ำงาน
ร่วมกันกับสมาร์ทโฟน

36

คุณรู้จักฟิลเตอร์ ND หรือไม่? มันมี
เอาไว้ท�ำอะไร? และจ�ำเป็นส�ำหรับ
เราแค่ไหน? มาดูกันเลย

SUGGESTION

“D FA” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เลนส์ถ่าย
ภาพ แต่มันเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่
สร้างมันขึ้นมาเลยทีเดียว

39
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อุ ณหภูมิเย็นฉ�่ำในบางช่ วงตอนของวันยัง
คงอยู ่กับสีสันแห่งราตรีท่ีประดับประดาไป
ด้วยแสงสีจากไฟฟ้าหลายหลากละลานตา
เราจะมีวิธีคิดในการเก็บภาพสีสันแห่ง
ค�่ำคืนนัน้ อย่างไร?

“สีสัน”

คืออีกหนึ่งมหัศจรรย์แห่งการบันทึกภาพถ่ายที่เก็บ
ไว้เป็นความทรงจ�ำอันน่าประทับใจ โดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาอันสุดแสนจะโรแมนติกแห่งบ้านเราเมื่อฤดูหนาวย่างกรายมาถึง
เพราะฉับพลันนัน้ ความคึกคักและมีชวี ติ ชีวาแห่งแสงไฟฟ้าหลากสีสนั ก็พลัน
ปรากฏขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคมสมัยใหม่ ซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่าไม่เคยหลับ
ไหลตลอด 24 ชั่วโมง
และก็ดเู หมือนจะเป็นอีกหนึง่ ห้วงเวลาทีเ่ หล่าคนถ่ายภาพต่างก็ตอ้ งการที่
จะเก็บสีสนั อันหลากหลายเหล่านีไ้ ว้เป็นภาพถ่าย แต่โดยมากแล้วก็มกั จะไม่ได้
ภาพอย่างที่ใจต้องการจะให้เป็น เพราะอันที่จริงแล้วการบันทึกภาพสีสันแห่ง
แสงไฟฟ้าเหล่านี้จ�ำเป็นต้องมีวิธีคิดที่ต่างออกไปจากเพียงแค่การยกกล้องขึ้น
กดปุ่มชัตเตอร์เท่านั้น
เราก�ำลังจะน�ำแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจมาบอกกล่าวกับคุณถึง 8
วิธีการดังต่อไปนี้...
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“กันสั่น” ช่ วยได้

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวเมื่อจับถือกล้องด้วยมือเปล่า
หรือทีเ่ ราเรียกกันติดปากว่า “กันสัน่ ” นัน้ จะสามารถแสดง
ประสิทธิภาพที่สามารถเข้ามาช่วยได้อย่างที่สุดส�ำหรับช่วง
เวลาเช่นนี้...
คุณรูห้ รือไม่วา่ ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวนัน้ จะช่วยให้
มีโอกาสได้ภาพถ่ายทีค่ มชัดมากกว่าเพียงแค่การเป็นเลนส์ไว
แสงเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะเป็นเลนส์ไวแสงมากๆ แต่
ก็อาจจะยังได้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการจับถือกล้อง
ด้วยมือเปล่าในภาวะเช่นนี้ แต่เมื่อเลนส์ของคุณมีระบบช่วย
ลดอาการสั่นไหวที่เอื้อให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำลงได้
กว่าปกติโดยที่ภาพยังคงนิ่งสนิทคมชัด นั่นย่อมหมายความ
ว่าคุณมีโอกาสได้ภาพที่คมชัดและสว่างไสวมากกว่าเลนส์ไว
แสงเพียงอย่างเดียว ประโยชน์อนั ใดทีค่ ณ
ุ อาจจะได้ภาพสว่าง
จริงแต่เกิดอาการสั่นไหวจนวัตถุในภาพขาดความคมชัด?
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพบุคคลที่คุณไม่ต้องการให้
มีแสงแฟลชมารบกวนอารมณ์ของภาพ อะไรจะดีไปกว่า
เลนส์ไวแสงสักตัวที่มาพร้อมกับระบบ “กันสั่น”?
• เลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยวไวแสง
รุน่ ใหม่ของ TAMRON ทีม่ าพร้อม
ระบบ “VC” ช่วยลดอาการสัน่ ไหว
ของภาพลงได้มากถึง 5 สตอป
เปิดโอกาสให้คุณใช้สปีดชัตเตอร์
ที่ต�่ำกว่าปกติได้จริง
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/1.8 • 1/60sec. • ISO 1000 • Crop
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ห้วงเวลาแห่ง “โบเก้”

คุณสมบัตเิ ด่นอีกอย่างหนึง่ ของเลนส์ไวแสงก็คอื วงของแสง
นอกระยะโฟกัส หรือที่เราเรียกกันว่า “โบเก้”
ลักษณะของโบเก้ทปี่ รากฏขึน้ นัน้ จะมีลกั ษณะทีเ่ กินกว่า
ความเป็นจริงทีส่ ายตามองเห็น แต่ชว่ ยท�ำให้ภาพดูโรแมนติก
และน่าสนใจยิ่งกว่าปกติได้
คุณเพียงเปิดรูรบั แสงกว้างๆ ร่นระยะห่างระหว่างกล้อง
และตัวแบบให้ใกล้มากขึน้ ในขณะทีท่ งิ้ ระยะห่างของฉากหลัง
ให้ไกลออกไป เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยวง
แสง “โบเก้” ซึ่งเป็นฉากหลังอันดูน่าประทับใจได้แล้ว
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง หากฉากหลั ง เป็ นดวงไฟเล็ ก ๆ
จ�ำนวนมากก็จะยิง่ แสดงลักษณะของโบเก้ได้เด่นชัดมากขึน้
ซึง่ มากพอทีจ่ ะท�ำให้ผถู้ กู ถ่ายภาพประทับใจในฝีมอื ของคุณ
ได้เลยทีเดียว.
• เลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยว
รุ่นใหม่จาก TAMRON ใช้
กลีบรูรับแสงมากถึง 9 ใบ
เรียงซ้อนกัน ซึ่งให้ลักษณะ
ของโบเก้ ท รงกลมอั น น่ า
ประทับใจเป็นอย่างมาก

APS-C DSLR • TAMRON SP 45mm F/1.8 Di VC USD
F/1.8 • 1/200sec. • ISO 1250
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“ประกายแฉก”

ประกายแฉกที่ปรากฏขึ้นในต�ำแหน่งดวงแสงในภาพถ่าย
นั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาและช่วยท�ำให้ภาพถ่ายดูมีมูลค่า
เพิ่มขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์
การถ่ายภาพในสไตล์ “CityScape” นั้นนิยมใช้เลนส์
มุมกว้างในการถ่ายภาพสีสันของไฟเมืองในยามราตรี ซึ่งก็
ต้องอาศัยการเปิดรับแสงนานเพื่อให้ปรากฏเส้นแสงของไฟ
ยวดยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนนยามค�่ำคืนเป็นเส้นทาง
ยาว ซึง่ การทีจ่ ะท�ำเช่นนีไ้ ด้กต็ อ้ งอาศัยการบีบรูรบั แสงให้เล็ก
ลงเพือ่ ลดปริมาณแสงทีจ่ ะเข้าสูก่ ล้องให้นอ้ ยลงเพราะเราต้อง
เปิดรับแสงนานพอสมควร
รูรบั แสงแคบนีเ้ องทีจ่ ะท�ำให้เกิดลักษณะประกายแฉก
ขึน้ ในภาพ แต่ลกั ษณะของแฉกก็จะแตกต่างกันไปในเลนส์
แต่ละรุ่น ยิ่งเลนส์มีประสิทธิภาพสูงมากเท่าไหร่ลักษณะ
ของแฉกก็จะแหลมคมสวยงามมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งมันจะ
ท�ำให้ภาพดูดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน.
• เลนส์ซมู มุมกว้างพิเศษของ
TAMRON ในรุ่น SP 1530mm F/2.8 Di VC USD
ให้ลักษณะของประกายแฉก
ที่ แ หลมคมสวยงาม เพิ่ ม
ความน่ า ประทั บ ใจให้ กั บ
ภาพถ่ายของคุณได้อย่างน่า
ประทับใจ
Full Frame DSLR • TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
F/16 • 30sec. • ISO 100 • CROP
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แสงเคลื่อนที่

การเปิดรับแสงนานโดยการบังคับสปีดชัตเตอร์ในโหมด M
หรือ “B” นั้นไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการถ่ายภาพเส้นแสงไฟ
ของยวดยานบนท้องถนนเท่านั้น...
ขอให้คณ
ุ มองหาวัตถุสงิ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารตกแต่งประดับ
ประดาด้วยแสงไฟฟ้าและมีการเคลือ่ นไหวในส่วนใดส่วนหนึง่
(หรืออาจจะหลายส่วน) ไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวช้าหรือเร็ว
ก็ตามที ลองประกอบกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องแล้วใช้สปีด
ชัตเตอร์ทดสอบที่ 10 วินาทีเพื่อดูลักษณะของภาพที่เกิดขึ้น
คุณอาจจะสังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นดู
แล้วใช้ประโยชน์จากมัน ซึง่ มันอาจจะให้ภาพถ่ายทีด่ แู ปลกตา
ไปมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ก็เป็นได้
ในภาพนีเ้ ป็นชิงช้าสวรรค์ทหี่ มุนช้าตามปกติ แต่ดว้ ย
การเปิดรับแสงนานท�ำให้การเคลื่อนไหวที่ปรากฏในภาพ
นั้นดูรวดเร็วรุนแรง ซึ่งดูแปลกตาน่าสนใจเป็นอย่างมาก.
• แม้วา่ จะถูกออกแบบมาให้เป็น
เลนส์อเนกประสงค์เพื่อความ
สะดวกต่อการใช้งาน แต่เลนส์
รุ่นนี้ก็ยังคงมีประสิทธิภาพของ
ภาพในระดั บ สู ง และถ่ า ยทอด
ภาพในลักษณะเช่นนี้ได้ดีเกิน
คาดไปมากเลยทีเดียว
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
@22mm • F/16 • 6sec. • ISO 100 • CROP

EEP TIME Issue# 44
January 2017

7

TIPS & TECHNIQUE

5

ก่อนฟ้ามืดสนิท

บ่อยครั้งที่การถ่ายภาพแนว CityScape ยามค�่ำคืนจะมี
พืน้ ทีท่ อ้ งฟ้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยูใ่ นภาพ โดยเฉพาะ
เมือ่ ท้องฟ้าเป็นสีดำ� มืดสนิทอันเป็นเรือ่ งปกติของยามค�ำ่ คืน
อยู่แล้ว แต่มันก็มักจะกินพื้นที่มากจนบางครั้งก็ท�ำให้ภาพ
ดูโล่งหรือหลวมทางองค์ประกอบภาพได้เหมือนกัน
หนึ่ ง ในวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ ผ ลดี แ ละช่ ว ยท� ำ ให้
ภาพถ่าย CityScape ดูมสี สี นั อันน่าสนใจมากยิง่ กว่าก็คอื การ
ถ่ายภาพหลังช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเล็กน้อย ให้
สังเกตดูว่าขณะนั้นท้องฟ้าจะยังไม่มืดเป็นสีด�ำสนิทมากนัก
มันยังคงปรากฏเป็นสีน้�ำเงินเข้มๆ ก่อนที่จะกลายเป็นความ
มืดสีด�ำที่อาจท�ำให้ภาพดูไม่สวยงามเท่า
ดังนัน้ ช่วงเวลาทีว่ า่ นีจ้ งึ เหมาะทีส่ ดุ ส�ำหรับการบันทึก
ภาพเพราะเราจะได้ท้องฟ้าที่ยังเป็นสีน�้ำเงินเข้ม ซึ่งจะดูน่า
ประทับใจมากกว่าท้องฟ้าสีดำ� นอกจากจะช่วยให้ภาพดูสวย
แล้วองค์ประกอบภาพก็จะดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย.
• คุ ณ อาจจะไม่ คิ ด ว่ า กล้ อ ง
คอมแพคก็ ส ามารถถ่ า ยภาพ
ลักษณะนีใ้ ห้ออกมาดูนา่ ประทับได้
เช่นกัน นั่นก็เป็นเพราะ Casio
ZR3500 มีระบบการประมวลผล
ภาพที่ทรงพลังอย่างมาก จึงไม่ใช่
มี ดี เ ฉพาะเพี ย งแค่ ก ารถ่ า ยภาพ
เซลฟี่ฟรุ้งฟริ้งเท่านั้น.
Casio ZR3500
F/2.8 • 4sec. • ISO 400 • CROP

EEP TIME Issue# 44
January 2017

8

TIPS & TECHNIQUE

6

High ISO

บางครัง้ คุณก็ตอ้ งการทีจ่ ะ “หยุด” จังหวะนัน้ เอาไว้ในความ
ทรงจ�ำ หากแต่ปริมาณแสงที่น้อยเกินไปอาจจะไม่อ�ำนวย
ให้คุณใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วมากพอจะหยุดช่วงเวลานั้นเอา
ไว้ได้อย่างสวยงามมากพอ
ในที่สุดคุณก็ต้องยอมให้กับการปรับค่าความไวแสง
(ISO) ให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ทเี่ ร็วขึน้ ได้ แต่
นั่นก็ต้องแลกมาด้วย “Noise” หรือจุดรบกวน และความคม
ชัดก็อาจจะลดลงอันเนื่องมาจาก Noise เหล่านั้น
วิธกี ารรับมือกับสภาพเช่นนีท้ ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื เลือกใช้กล้อง
ที่สามารถจัดการกับปัญหา Noise ได้ดี (เรื่องนี้กล้อง DSLR
จะท�ำได้ดีกว่ากล้องแบบอื่นๆ) แม้ว่าคุณจะใช้ค่า ISO ที่สูง
มากแต่ภาพที่ได้ก็ยังคงคุณภาพที่ดีมากพอจนยอมรับได้
อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้องมีการลงทุน แต่หาก
เป็นกล้องที่จัดการ Noise ได้ดีแล้ว การถ่ายภาพในภาวะ
แสงปกติกม็ กั จะดีเป็นพิเศษด้วย ซึง่ หมายความว่าคุณจะมี
กล้องทีใ่ ห้ภาพคุณภาพระดับสูงได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงทีม่ ี
แสงน้อยมากก็ตามที.
• แม้จะเป็นกล้องรุ่นเล็กแต่
K-S1 ก็ ส ามารถจั ด การกั บ
ปัญหาของ Noise ที่ ISO สูงๆ
ได้ อ ย่ า งน่ า ทึ่ ง ภาพที่ ไ ด้ ดู มี
คุณภาพดีมาก เรียกได้ว่าดี
ที่ สุ ด ในกล้ อ งระดั บ เดี ย วกั น
หรือสูงกว่าได้เลยทีเดียว
Pentax K-S1 • smc PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL
F/4.5 • 1/125sec. • ISO 3200 • CROP
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ไม่ใช้ขาตัง้ กล้อง

ถึงแม้ว่ากล้องและเลนส์ที่คุณใช้งานจะมีระบบต่างๆ เพื่อ
ให้ภาพทีน่ งิ่ สนิทได้แม้ใช้มอื เปล่าจับถือกล้อง แต่ถา้ เป็นไป
ได้คุณก็ควรมีเทคนิคในการช่วยให้กล้องนิ่งยิ่งขึ้น
บ่อยครั้งที่เราถ่ายภาพลักษณะนี้ด้วยมือเปล่าแล้วก็มัก
จะมีปัญหาภาพสั่นไหวจนขาดความคมชัด แต่ก็ไม่สะดวกที่
จะใช้ขาตัง้ กล้องช่วย ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวอาจสามารถ
ท�ำงานได้ดี แต่ถ้าหากคุณใช้วิธีการบางอย่าง เช่น การวาง
กล้องไว้บนโต๊ะ, การยืนโดยมีทพี่ งิ หรือการนัง่ ลงแทนการยืน
หรือการใช้ระบบหน่วงเวลาถ่่ายภาพ ฯลฯ วิธีการเหล่านี้
สามารถช่วยให้ได้ภาพถ่ายที่คมชัดและมีคุณภาพสูงมากยิ่ง
ขึ้น แม้ว่ากล้องจะมีระบบช่วยเหลืออันชาญฉลาดในสภาวะ
เช่นนี้อยู่แล้วก็ตาม
สิ่งที่คุณควรจ�ำเอาไว้ก็คือ บางครั้งภาพที่ดูหลังกล้อง
จะเห็นว่าใช้ได้และไม่มอี าการสัน่ ไหว แต่เมือ่ ดูในจอภาพที่
ใหญ่ขึ้นในภายหลังแล้วมันมักจะสั่นไหวเสมอ ซึ่งบางครั้ง
ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะบางภาพไม่สามารถถ่ายซ�้ำได้
อีกแล้ว.
• แม้วาจะเป็นกล้องคอมแพคทีใ่ ช้
งานได้สนุกคล่องตัวแต่คุณภาพ
ของภาพถ่ า ยที่ ไ ด้ จ าก Casio
ZR3500 กลับมีความโดดเด่น
อย่างมาก และในบางกรณีมนั ก็ให้
ภาพทีไ่ ม่ตา่ งจากกล้องในระดับมือ
อาชีพเลยทีเดียว
Casio ZR3500
F/2.8 • 1/25sec. • ISO 800 • CROP
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ภาพ Background

โดยปกติแล้วเราก็มกั จะต้องการถ่ายภาพให้ชดั เจนโดยไม่มี
ความผิดพลาดทางด้านการจับโฟกัส แต่ในช่วงเวลาที่เต็ม
ไปด้วยสีสันเช่นนี้บางครั้งภาพที่ไม่โฟกัสก็สร้างประโยชน์
ได้เช่นกัน
เราได้กล่าวถึงการถ่ายภาพโดยใช้ลักษณะของ “โบเก้”
เข้ามาช่วยเป็นฉากหลังให้กบั ตัวแบบไปแล้ว แต่การถ่ายภาพ
โบเก้ล้วนๆ เพียงอย่างเดียวสามารถน�ำไปใช้งานได้หลาก
หลายแบบโดยเฉพาะการใช้เป็นภาพพืน้ หลังส�ำหรับประกอบ
กับงานกราฟิกต่างๆ ซึง่ วิธกี ารนัน้ ง่ายมาก เพียงแค่ปรับระบบ
โฟกัสเป็นแบบ Manual แล้วหมุนโฟกัสให้เกิดความเบลอ
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถถ่ายภาพลักษณะเช่นนี้ได้ทันที
ภาพลักษณะนีย้ งั เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับการส่งภาพไปขาย
ตามเว็บสต็อคโฟโต้ตา่ งๆ ซึง่ มันสามารถท�ำรายได้คอ่ นข้าง
ดีเพราะมีผตู้ อ้ งการใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ยอดขายก็ขนึ้
อยูก่ บั การสร้างสรรค์รปู แบบภาพพืน้ หลังลักษณะนีข้ องคุณ
นั่นเอง
• คุณภาพของไฟล์ภาพที่ได้จาก
กล้อง PENTAX K-S2 นั้นเป็นที่
กล่ า วขวั ญ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของ
ภาพเป็นอย่างมาก และเลนส์ของ
PENTAX เองต่างก็ให้ลกั ษณะของ
โบเก้ที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน

Pentax K-S2 • smc PENTAX-DA 50mm F1.8
F/3.2 • 1/30sec. • ISO 200
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360° for everyone.
360° view can be enjoyed with high performance and
ease of use. Standard-class model
สัมผัสมุมมอง 360 องศารอบตัวได้งา่ ยยิง่ ขึน้ กว่าเดิม เพราะนีค่ อื กล้อง “THETA”
รุ่นใหม่ที่แม้จะมีการลดทอนคุณสมบัติบางประการลง แต่ประสิทธิภาพและความ
สนุกสนานแห่งมุมมองใหม่ๆ กลับไม่ได้ถูกลดลงด้วย
RICOH ได้เล็งเห็นถึงประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน แต่ควรต้อง
สัมผัสและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม นั่นจึงเป็นที่มาของ THETA SC รุ่นใหม่นี้นี่เอง...
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ประสิทธิภาพระดับสูงเช่นเดียวกับ THETA S
แม้ว่าจะมีการลดทอนบางสิ่งเพื่อให้มีราคาที่ต�่ำลง แต่
THETA SC ยังคงประสิทธิภาพในการถ่ายทอดภาพ 360 องศา
ได้ไม่ต่างจากรุ่นที่สูงขึ้นไปอย่าง THETA S
THETA SC ยังคงมีเซนเซอร์รับภาพความละเอียด 14MP
และเลนส์มุมกว้างพิเศษ 180 องศาสองด้านเช่นเดียวกัน ปุ่ม
ควบคุมต่างๆ ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายก็ยงั คงมีครบถ้วน
หรือแม้แต่การควบคุมด้วยระบบไร้สายระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน
ทั้งในระบบ Android และ iOS ผ่าน app ก็ยังคงท�ำได้ตามปกติ
เช่นเดียวกับ THETA S
...แต่ที่ส�ำคัญคือ มีตัวเครื่องสีใหม่ให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย

“THETA S” ที่สัมผัสได้ง่ายยิ่งขึ้น
กล่าวได้ว่า “THETA SC” นั้นก็คือ THETA S ที่ทรงพลัง
ทางมุมมองแบบ 360 องศา หากแต่เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วย
ราคาที่ถูกลง
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะ THETA SC ได้ลดทอนคุณสมบัติ
บางอย่างที่ไม่จ�ำเป็นต่อการใช้งานในระดับทั่วไปลง เช่น ตัด
พอร์ต Micro-HDMI ออกไป ลดระดับการบันทึกวีดโี อระดับ Full
HD แบบต่อเนื่องลงมาอยู่ที่ 5 นาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตัดออก
ไปนั้นแทบจะเป็นส่วนที่เกินความจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้งานใน
ระดับทั่วไป ในขณะที่ประสิทธิภาพอื่นๆ ยังคงไว้ในระดับเดียว
กับ THETA S รุ่นที่สูงกว่า ซึ่งยังคงใช้งานภาพ 360 องศาใน
ระดับคุณภาพสูงได้เช่นเดิม
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Amazingly high performance
• ให้ภาพมุมมอง 360 ทัง้ ภาพนิง่ และวิดี โี อในระดับ
คุณภาพสูง และสามารถประมวลผลการต่อภาพให้
เป็นภาพเดียวกันด้วยประสิทธิภาพระดับสูง
• ตอบสนองรวดเร็ว สามารถท�ำงานได้ทันทีหลัง
จากเปิดเครื่องด้วยเวลาเพียง 1.5 วินาทีเท่านั้น
• ตัวเครือ่ งขนาดบางและเบาด้วยระบบออพติกชนิด
เลนส์คู่ที่สามารถถ่ายทอดภาพ 360 องศาได้โดย
ไม่เป็นภาระต่อการพกพาหรือจับถือ

The device can be used in a
variety of ways.
• ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android
ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่
สามารถควบคุมสั่งการ THETA SC และโอนถ่าย
ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
• เข้ากันได้กับระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์คส่วนใหญ่
• สามารถใช้งานร่วมกับระบบแว่น VR เพื่อสัมผัส
ประสบการณ์ 360 องศาที่สมจริงยิ่งกว่าเดิม

PRODUCT

Feel closer to a 360° view.
• มีสีของตัวกล้องให้เลือกมากขึ้น
• ชิ้นส่วนภายในที่ลดลงท�ำให้ THETA SC มีน�้ำหนัก
ตัวเครื่องที่เบากว่า THETA S
• ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเพื่อควบคุมสั่งการที่
app ของสมาร์ทโฟนถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เรียน
รู้การท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว
• ตัดต่อแก้ไขผลงานที่ได้จาก THETA SC ได้อย่าง
รวดเร็ ว ง่ า ยดายด้ ว ย app “THETA+” และ
“THETA+Video” ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี
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แชร์โลก 360   องศาของคุณในโลกของ
โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ค ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ง่ายดาย โดนการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้อง
THETA SC มายังสมาร์ทโฟนของคุณ จาก
นั้นตกแต่งหรือตัดต่อได้โดยที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เหลือก็เพียง
แค่อัพโหลดไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานมุมมองโลก 360 องศา
ของคุณให้โลกเห็นได้ทันที

PRODUCT

สนุกกับสีสันเรียบเท่ที่เข้ากับสไตล์ของคุณในแบบฉบับ
Minimalism ที่มีให้เลือกถึง 4 เฉดสีคือ น�้ำเงิน, เบจ,
ชมพู และขาว อันเปี่ยมล�้ำไปด้วยความทันสมัยที่ดูดีมี
สไตล์  
app เพื่อใช้งานร่วมกับ
THETA SC สามารถ
ดาวน์ โ หลดได้ ฟ รี ทั้ ง
iOS และ Android
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คุณสามารถใช้งาน THETA SC ร่วมกับ
Google Street View app ได้อย่างราบ
รืน่ ตัว app จะอนุญาตให้คณ
ุ ถ่ายภาพและ
อัพโหลดภาพ sphere ไปยัง Google
Maps ได้โดยตรง ซึ่งผู้คนจากทั่วทั้งโลก
สามารถมองเห็นผลงานภาพถ่าย 360
องศาของคุ ณ ได้ ซึ่ ง ภาพถ่ า ยประเภท
sphere นี้สามารถบันทึกได้โดยตรงผ่าน
app หรือต่อเชื่อมไปยังกล้อง THETA SC
ได้ทันทีเช่นกัน
สามารถดูวิธีการใช้งาน app Google
Street View ได้โดยคลิกที่นี่
แสดงผลงาน 360 องศาของคุณร่วมกับผู้
ใช้งานคนอืน่ ๆ ทัว่ โลก หรือเข้าไปเยีย่ มชม
ผลงานจากผู้สร้างสรรค์รายอื่นๆ เพื่อเป็น
ไอเดียและแรงบันดาลใจได้ที่ Gallery ของ
THETA ซึ่งมีทั้งภาพนิ่งและวีดีโอมากมาย
เข้าเยี่ยมชม Gallery ของ THETA ได้
โดยคลิกที่นี่
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NEW

PRODUCT

Specifications
Object distance		

Approx. 10cm - ∞ (from front of lens)

Shooting mode		

Still image: Auto, Shutter Priority, ISO Priority *5, Manual

Video: 			Auto
Exposure control mode Program AE, Shutter speed priority AE, ISO sensitivity AE, Manual exposure
ISO sensitivity (standard output sensitivity)
Still image:

ISO 100 to 1600,

Video: 			

ISO 100 to 1600

Video: 			Auto
• Shutter speed
Still image: 		

1/8000 seconds to 1/8 seconds, (Manual Mode) 1/8000 seconds to 60 seconds

Video: 			

(L) 1/8000 seconds to 1/30 seconds, (M) 1/8000 seconds to 1/15 seconds

Recording medium

Internal, approximately 8GB

• Number of photos that
can be recorded, time
Still image:

(L) Approx. 1600 images, (M) 9000 images

Video
(timer per recording): Max. 5 minutes
Video
(total recording time): (L) Approx. 63minutes, (M) Approx. 171 minutes
Power source		

Lithium ion battery (built in)Battery life

				Approx. 260 photos
• Image file format
Still image: 		

JPEG (Exif Ver. 2.3), DCF2.0 compliant,

Video: 			

MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC)

Weight			Approx. 102g
Lens configuration

7 elements in 6 groups

Lens_F value		 F2.0
Image sensor_size

1/2.3 CMOS (x2)

Effective pixels		

Approx. 12 megapixels (x2)

Output pixels		

Equivalent to approx. 14 megapixels (x2)

Still image resolution L: 5376 x 2688, M: 2048 x 1024
Video resolution/frame rate/bit rate

L: 1920 x 1080/30 fps/16 Mbps

							M: 1280 x 720/15 fps/6 Mbps
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SPECIAL REPORT

PHOTO FAIR 2016
เป็นงานใหญ่ส่งท้ายทุกปีส�ำหรับแวดวงการถ่ายภาพของ
บ้านเรา “PHOTO FAIR 2016” ที่ยังคงความคึกคักแห่ง
การจับจ่ายกล้องและอุปกรณ์เช่นเดียวกับทุกปี แน่นอน
ว่า East Enterprises Co., Ltd. ของเราก็ยังคงเข้าร่วม
แสดงสินค้าเช่นเคย
ด้วยความที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
ซึง่ ล้วนแต่เป็นแบรนด์ดงั ระดับโลกทัง้ สิน้ จึงท�ำให้ในทุกครัง้
พืน้ ทีบ่ ริเวณบูธของเรามักจะดูเล็กไปถนัดตาอันเนือ่ งมาจาก
มีผใู้ ห้ความสนใจทดสอบทดลองสินค้า บ้างก็ซอื้ สินค้าติดมือ
กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อย
แม้ว่าในปีนี้ทางเราจะงดกิจกรรมบ้นเทิงและไม่เน้น
การใช้เสียงเรียกความสนใจ แต่ผคู้ นทีแ่ วะเวียนมาทีบ่ ธู ของ
East Enterprises ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีจำ� นวนน้อยลงแต่อย่าง
ใดเลย
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SPECIAL REPORT

PHOTO FAIR 2016
งานโฟโต้แฟร์ 2016 ในครั้งนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-4 ธ.ค. ณ ศูนย์ประชุม
ไบเทค บางนา เช่นเดียวกับทุกๆ ปี ซึง่ ต�ำแหน่ง
บูธของเราก็ยงั คงอยูท่ จี่ ดุ เดิมเช่นเดียวกัน และ
ก็ยงั คงอุน่ หนาฝาคัง่ ไปด้วยผูส้ นใจในสินค้าของ
เราเช่นเดิม
โดยเฉพาะที่ด้านของสินค้า TAMRON
และ PENTAX ตลอดจนถึง CASIO EXILIM
นั้นในช่วงเวลาพีคไทม์ของแต่ละวันก็แทบจะ
ดูแลลูกค้าไม่ทันกันเลยทีเดียว
ปี นี้ เ ราไม่ เ น้ น เรื่ อ งการใช้ เ สี ย งและ
กิจกรรมบันเทิงใดๆ ทั้งสิ้นตลอดทั้ง 5 วัน
แต่บอกได้ว่าบูธของเรานั้นไม่เคยเงียบเหงา
เลยจริงๆ
คลิกดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
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Field Test

หลายคนหลงไหลและต้องการคุณสมบัติความไว
ต่อแสงของเลนส์ ในขณะที่หลายคนกลับเน้นไป
ที่ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวเพราะมีโอกาสได้
ภาพมากกว่า ...จะต้องเลือกไปท�ำไมเมื่อทั้งสอง
สิ่งมีพร้อมอยู่ในเลนส์ตัวเดียวกัน?
คุณสมบัตคิ วามไวแสงสามารถให้หลากหลาย
ลักษณะในอารมณ์ของภาพ ส่วนระบบช่วยลด
อาการสัน่ ไหวจะช่วยลดความเบลอของภาพอันเกิด
จากการสัน่ ของมือซึง่ ท�ำให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์

ที่ต�่ำลงได้ ข้อนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรดี
กว่ากันและควรจะเลือกแบบไหน ค�ำตอบที่
สมบูรณ์ก็คือ เลือกเลนส์ที่มีคุณสมบัติท้ังสอง
ประการนี้อยู่ด้วยกัน
เราจะพิ สู จ น์ ใ ห้ ดู ด ้ ว ยการถ่ า ยภาพใน
สถานที่ซึ่งมีแสงไม่มากนัก ...โดยไม่มีการใช้
แฟลชและขาตั้งกล้องในภาพถ่ายทุกภาพที่
คุณจะได้เห็นต่อไปนี้
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Field Test

Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD • F/2.8 • 1/20 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

No tripod, No flash
ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปที่คุณออกถ่ายภาพแล้วจะสามารถใช้ตัว
ช่วยอย่างขาตัง้ กล้องหรือแฟลชในสภาวะทีป่ ริมาณแสงมีไม่มากนัก
ไม่ว่านั่นจะเป็นการท�ำงานจริงจังหรือการเก็บภาพในสถานที่ท่อง
เที่ยวอันน่าสนใจบางแห่ง
ขาตัง้ กล้องอาจก่อปัญหาในการกีดขวางผูอ้ นื่ และก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในงานบางอย่าง ในขณะที่แสงแฟลชก็อาจจะ
รบกวนสภาพแวดล้อมหรือท�ำลายสมาธิของผู้คน และอาจจะมี
ส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ อนุรกั ษ์บางอย่าง ตัวช่วย
ทั้งสองจึงไม่สามารถใช้งานได้ในบางกรณี
ทางเลือกที่น่าสนใจจึงเป็น “เลนส์ไวแสง” ที่เอื้อให้แสงเข้าสู่
กล้องได้มากกว่าเลนส์ธรรมดาทัว่ ไป อีกทัง้ ยังสร้างลักษณะของภาพ
ที่ดูน่าสนใจจากผลของ “DOF” หรือ Depth of Field ในลักษณะ
ของภาพชัดตืน้ ได้ดว้ ย ยิง่ ไวแสงได้มากก็ยงิ่ ช่วยให้ภาพสว่างได้มาก
ขึ้นโดยไม่ต้องใช้ค่า ISO สูงจนคุณภาพของภาพถูกลดทอนลง
แต่ก็ใช่ว่ารูรับแสงกว้างสุดของเลนส์จะเป็นค�ำตอบเสมอไป
เพราะบางครัง้ เราต้องการความ “ชัดลึก” ทีม่ ากขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุม
พืน้ ทีค่ วามคมชัดได้มากกว่า ซึง่ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ แล้วกล้องก็จะบังคับ
ให้คุณต้องลดสปีดชัตเตอร์ให้ต�่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...แน่นอน
ว่าอาการสั่นไหวของภาพคือสิ่งที่คุณต้องเสี่ยง
...เว้นเสียแต่วา่ คุณยังมี “ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว” เป็น
อีกหนึ่งตัวช่วยพลิกสถานการณ์ที่ยากล�ำบากนั้น

APS-C DSLR • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/15 sec • ISO 400 • Hand-held • No Flash
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Field Test

VC : Vibration Compensation
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีเ้ อง TAMRON จึงได้ออกแบบเลนส์ทาง
ยาวโฟกัสเดี่ยวรุ่นใหม่ SP 35mm และ SP 45mm F/1.8 Di VC
USD ที่นอกจากจะมีความไวแสงระดับ F/1.8 ซึ่งมากพอต่อการใช้
งานในสภาวะแสงน้อยส่วนใหญ่แล้ว ยังติดตั้งระบบ “VC” (Vibration Compensation) ลงมาในตัวเลนส์เพือ่ ให้สามารถรับมือกับการ
จับถือกล้องเพื่อถ่ายภาพด้วยมือเปล่าภายใต้สภาวะแสงน้อยได้
มากกว่า 4 สตอป
ข้อดีของ VC นีไ้ ม่เพียงส่งผลต่อการบันทึกภาพนิง่ เท่านัน้ แต่
ยังส่งผลดีต่อการบันทึกวีดีโอแบบ Hand-held shoting หรือการ
บันทึกวีดีโอโดยการจับถือกล้องด้วยมือเปล่านั่นเอง ซึ่งก็จะช่วยให้
วีดีโอในที่แสงน้อยของคุณดูดีมากยิ่งขึ้น
เมือ่ รวมเข้ากับกับประสิทธิภาพของภาพในด้านต่างๆ ซึง่ ให้
คุณภาพของภาพในระดับสูงแม้กระทั่งกับกล้อง DSLR ความ
ละเอียดสูงมากๆ แล้ว จึงนับว่าเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการใช้งาน
แม้ส�ำหรับระดับมืออาชีพผู้หวังผลเลิศในชิ้นงานเลยทีเดียว

• ชุดเลนส์ช่วย
ลดอาการสั่น
ไหว “VC” ใน
เลนส์ทั้งสองรุ่น
APS-C DSLR • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/13 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

• การโฟกัสเข้าใกล้วตั ถุได้มากถึงระดับมาโครของเลนส์ SP ทัง้ สอง
รุน่ นีเ้ ป็นอีกหนึง่ คุณสมบัตทิ นี่ า่ สนใจซึง่ ใช่วา่ เลนส์สำ� หรับงานพอร์ต
เทรตอื่นจะสามารถท�ำได้เช่นนี้ ในขณะที่คุณก�ำลังถ่ายภาพงานพิธี
อยู่นั้นก็สามารถที่จะบันทึกภาพองค์ประกอบเล็กๆ ได้ทันทีเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นช่างภาพในงานวิวาห์ คุณสามารถที่จะ
ถ่ายภาพบรรยากาศตามปกติ และเน้นเข้าไปที่แหวนเพชรซึ่งสวม
อยู่ในนิ้วของเจ้าสาวได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์หรือสลับกล้องให้
เสียจังหวะการท�ำงาน ซึ่งเมื่อท�ำได้เช่นนี้ก็จะเป็นการช่วยประหยัด
ทั้งเวลาและช่วยให้คุณคว้าโอกาสเอาไว้ได้ทันท่วงทีด้วย
APS-C DSLR • Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
F/2.0 • 1/40 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

• ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์รุ่น SP 35mm คือ 20cm ส่วนของ
SP 45mm อยู่ที่ 29cm ซึ่งใกล้มากจนใกล้เคียงกับลักษณะของ
เลนส์มาโคร หากคุณใช้งานร่วมกับกล้องความละเอียดสูงก็สามารถ
ครอปภาพให้กลายเป็นภาพมาโครได้เลย
Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/2.0 • 1/40 sec • ISO 400 • Hand-held • No Flash
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Field Test

Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/13 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

• ไม่เพียงแค่การเป็นเลนส์ไวแสง F/1.8 ที่มีระบบช่วยลดอาการสั่น
ไหว “VC” ในตัวเดียวกันเท่านั้น แต่ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
รายละเอียดทัง้ ในส่วนมืดและสว่างยังสามารถท�ำผลงานได้อย่างยอด
เยี่ยมด้วยเช่นกัน
Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/13 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

• ด้วยคุณลักษณะของ “ประกายแสง” ที่ดูดีและน่าสนใจของเลนส์
ทั้งสองรุ่นนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่เป็นเลนส์ถ่ายภาพบุคคล
หรือถ่ายภาพบุคคลพร้อมการเล่าเรือ่ งราวเท่านัน้ แต่นยี่ งั เป็นเลนส์
ที่สามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ (โดยเฉพาะแนว CityScape) ได้อย่าง
มีคุณภาพอีกด้วย
Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/13 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash
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Field Test

ประเด็นของการทีไ่ ม่สามารถใช้ขาตัง้ กล้องหรือแฟลชได้นนั้
เป็นเรื่องควรคิด ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือผู้ถ่ายภาพสมัครเล่น
เป็นงานอดิเรก หลายครัง้ คุณไม่สามารถใช้แฟลชในงานพิธสี ำ� คัญได้
ไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้ในสถานที่พลุกพล่าน แต่คุณจ�ำเป็นต้อง
ได้ภาพผลงานน�ำส่งลูกค้า ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงอนาคตของคุณเอง
หลายครั้ ง ที่ คุ ณ ได้ ภ าพเบลอจากการสั่ น ไหวกลั บ มาแม้ จ ะ
พยายามกลั้นใจจนเต็มที่แล้ว   หลายครั้งคุณก็ไม่อยากให้คนที่คุณ
ก�ำลังถ่ายภาพรูส้ กึ เกร็งเมือ่ ได้รบั ผลกระทบจากแสงแฟลช และหลาย
ครั้งที่ภาพเหล่านั้นก็ไม่สามารถกลับไปถ่ายใหม่ได้อีก
ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ตาม คุณควรต้อง
พยายามปิดกัน้ โอกาสแห่งความผิดพลาดให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมาก
ได้ ...เพราะบางทีโอกาสนั้นอาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียว
...แล้วท�ำไมคุณจึงต้องเลือกระหว่างความ “ไวแสง” และ
“กันสัน่ ”? ในเมือ่ ทัง้ สองคุณสมบัตนิ นั้ มีพร้อมอยูใ่ นเลนส์ SP อัน
ทรงประสิทธิภาพในทุกด้านทั้งสองรุ่นนี้แล้ว

Full Frame DSLR • Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/25 sec • ISO 200 • Hand-held • No Flash

ขอบคุณสถานที่ : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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PRODUCT GALLERY

Shoot with
TAMRON SP35mm F/1.8 Di VC USD
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PRODUCT GALLERY

Shoot with
TAMRON SP45mm F/1.8 Di VC USD
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HOW TO SET-UP
Using the K-1 with a
Communication Device
เชื่ อมต่อ K-1 เข้ากับอุ ปกรณ์ผ่านระบบ Wi-Fi
“Pentax K-1” มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ชนิดต่างๆ ในแบบไร้สายผ่านระบบ Wi-Fi โดยที่ไม่ต้อง
มีอุปกรณ์เสริมอื่นใดเพิ่มอีก
ผูใ้ ช้เพียงแค่ปรับตัง้ ค่าบางอย่างเพียงไม่กขี่ นั้ ตอน และ
ด้วยความสะดวกของแป้นหมุน Setting Dial จะช่วยให้การ
เปิด/ปิดระบบสามารถท�ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
วิธีการปรับตั้งค่าเพื่อเปิดระบบ Wi-Fi ให้กับกล้อง
Pentax K-1 มีดังต่อไปนี้...
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เปิ ดระบบ Wi-Fi
ระบบ Wi-Fi จะถูกปิดอยูเ่ มือ่ เปิดกล้องครัง้ แรก คุณสามารถ
เปิดระบบ Wi-Fi ได้สองวิธี คือการเปิดด้วยการปรับตั้งค่า
ในเมนู และเปิดด้วยการใช้แป้นหมุนบนตัวกล้อง

• เปิ ดระบบด้วยแป้นหมุนด้านบน

ควบคุมกล้องผ่านอุ ปกรณ์ไร้สาย

1. หมุนแป้นหมุน Function Dial ไปที่ต�ำแหน่ง [Wi-Fi]

คุณสามารถควบคุม K-1 ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ในระบบ Wi-Fi โดยใช้ app “Image Sync” ในสองลักษณะ
คือ :

2. หมุนแป้นหมุน Setting Dial ระหว่าง “ON” (เปิด) และ
“OFF” (ปิด)

Remote Capture

• เปิ ดระบบด้วยเมนู
1. เลือกเมนู [Wi-Fi] จากหมวด       แล้วกดปุ่ม
ชุดค�ำสั่ง Wi-Fi Function จะปรากฏขึ้น
2. เลือกที่ [Action Mode] ไปที่ [ON]
(หากต้องการปิดระบบให้เลือกไปที่ [OFF])

แสดงผลภาพในระบบ LiveView ไปที่สมาร์ทโฟน และ
สามารถควบคุมค่าการเปิดรับแสงต่างๆ รวมไปถึงสั่ง
ถ่ายภาพจากอุปกรณ์นั้นได้

Image View
แสดงภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ในการ์ดที่อยู่ในกล้อง
และสามารถ Copy จากการ์ดนั้นเข้ามายังอุปกรณ์มือ
ถือได้
app “Image Sync” สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และ
Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ
Google Play

3. กดปุ่ม MENU สองครั้งเพื่อกลับเข้าหน้าเมนูปกติ
หมายเหตุ : ในขั้นตอนที่ 2. เลือกไปที่ [Communication
Info] เพื่อดูข้อมูล SSID, MAC Address และ Password
ของกล้อง

หมายเหตุ : ภาพจาก app ที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้อาจต่าง
ไปจากเวอร์ชั่นจริงบนอุปกรณ์ iOS และ Android
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เชื่ อมต่อ K-1 เข้ากับอุ ปกรณ์
• ส�ำหรับอุ ปกรณ์ในระบบ Android

• ส�ำหรับอุ ปกรณ์ในระบบ iOS

1. เปิดใช้งานระบบ Wi-Fi ของอุปกรณ์
2. เปิด app Image Sync
4. เลือกที่ [PENTAX_XXXXXX] ที่
3. คลิกที่ [PENTAX K-1]
ปรากฏอยู่ใน [Network List]

1. เปิดใช้งานระบบ Wi-Fi ของอุปกรณ์
2. เลือก [PENTAX_XXXXXX] ที่ปรากฏในรายชื่อ
ของ Wi-Fi Network
3. ใส่ Password และคลิกที่ [JOIN]

5. ใส่ Password แล้วคลิกที่ [Connect]

หมายเหตุ : สามารถดู Password ได้จากเมนู [Communication Info] จากวิธีการเปิด
ระบบด้วยเมนูในหน้าทีผ่ า่ นมา
(ล้อมกรอบสีแดง)

4. เปิด app Image Sync เพื่อเริ่มต้น
ใช้งาน

• ภาพหน้าจอ Image Sync
Application image list

Camera image list

Capture Mode

หมายเหตุ : เปลี่ ย นแต่ ล ะ
โหมดได้ โ ดยการแตะที่ ปุ ่ ม
โหมดด้านล่างจอภาพ
จะเห็ น ได้ ว ่ า การเปิ ด /ปิ ด ระบบ
Wi-Fi ของ K-1 ไม่ได้มีความยุ่งยากซับ
ซ้อนแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเปิดเรียบร้อย
แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียกดูภาพหรือควบคุมกล้อง
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ ก ารถ่ า ยภาพจาก
ระยะไกลเป็นอย่างมาก
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เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

U N D E R S T A N D I N G

FILTER
“เมื่อใดก็ตามที่ต้องการลดปริมาณแสงโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กลไกทางค่าการเปิดรับแสงของกล้อง ฟิลเตอร์ ND จะถูกใช้
เป็นตัวเลือกแรกๆ เสมอ”
ในหลายๆ กรณีของการถ่ายภาพที่เราไม่สามารถควบคุมแหล่งแสง
เองได้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้การควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้องแทน ซึ่งใน
การถ่ายภาพบางอย่างนั้นไม่สามารถลดค่าสปีดชัตเตอร์หรือบีบรูรับแสง
รวมทั้งแม้จะลดค่า ISO ลงจนถึงจุดต�่ำสุดแล้วก็ตาม วิธีการที่ยังพอท�ำได้
ก็คือ “ตัด” หรือ “ลด” ปริมาณแสงก่อนที่จะเข้าสู่กล้อง ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกับที่เราสวมแว่นกันแดดสีทึบนั่นเอง...
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• ใช้วิธีบีบรูรับแสงไม่ได้หรือ?

• ใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น?

• ใช้ค่าความไวแสงระดับต�่ำ?

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการบีบรูรับแสงของเลนส์ให้เล็ก
ลง (F แคบ) ก็จะเป็นการลดทอนปริมาณแสงทีจ่ ะเข้าสูก่ ล้อง
ยิ่งเล็กมากแสงก็จะยิ่งเข้าได้น้อยและยิ่งเกิดการ “ชัดลึก”
มากยิ่งขึ้นด้วย

สปีดชัตเตอร์ทยี่ งิ่ เร็วก็จะยิง่ เปิดโอกาสให้แสงเข้าสูเ่ ซนเซอร์
รับภาพได้น้อยลง สิ่งนี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักถ่ายภาพ

ยิง่ ลดค่าความไวแสงลงได้มาก เซนเซอร์และระบบประมวล
ผลภาพก็จะยิ่งได้ภาพที่มืดลง

แต่ในการถ่ายภาพบางลักษณะนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้สปีด
ชัตเตอร์ที่ต้องเปิดรับแสงนาน ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพ
แบบ SeaScape (ภาพที่มีลักษณะหมอกฟุ้งขาวเหนือทะเล)
ซึ่งต้องใช้สปีดชัตเตอร์ช้าเพื่อบันทึกละอองคลื่นที่ฟุ้งกระจาย
ให้กลายเป็นหมอกฟุง้ ขาวในภาพ หรือภาพถ่ายสายน�ำ้ ตกทีน่ มุ่
ฟุ้งก็ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ช้าเช่นเดียวกัน หากไม่เช่นนั้นแล้ว
ภาพลักษณะดังกล่าวก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากสปีด
ชัตเตอร์เร็วเกินไป

การลดค่า ISO ลงนับเป็นเหมือนวิธีการบังคับที่นักถ่าย
ภาพต้องปรับตั้งที่ค่าต�ำ่ สุดเพื่อคุณภาพของภาพและลดระดับ
ความไวแสงลง แต่หลายๆ สถานการณ์ของการถ่ายภาพนั้น
แม้วา่ จะลดค่าความไวแสงลงมาทีร่ ะดับต�ำ่ สุดแล้วก็ยงั คงท�ำให้
ภาพสว่างอยู่ดี ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่าความไวแสงต�่ำสุดของกล้อง
DSLR คือ ISO50 ...แน่นอนว่าหลายคนคงอยากจะให้กล้อง
ของตนเองสามารถลดค่าความไวแสงลงให้ต�่ำลงกว่านี้ได้อีก

ปัญหาส�ำคัญของการบีบรูรบั แสงแคบมากๆ ก็คอื จะเกิด
ลักษณะที่เรียกว่า “Diffraction” ซึ่งเป็นจุดด้อยของเลนส์แทบ
ทุกตัว (ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมากหรือน้อย) อันจะส่งผลให้เกิด
การกระจัดกระจายของแสงและท�ำให้ภาพถ่ายด้อยคุณภาพ
ความคมชัดลง ซึ่งดูขัดกับความเข้าใจในเรื่องของความ “ชัด
ลึก” ที่ยิ่งรูรับแสงแคบมากภาพจะยิ่งมีช่วงระยะชัดมาก แต่
เมื่อเลยค่ารูรับแสงที่ชัดที่สุดไปแล้วคุณภาพของภาพก็จะด้อย
ลงไปเรื่อยๆ แม้มันจะยังดูเหมือนว่ามีความชัดอยู่ก็ตาม
นักถ่ายภาพที่มากด้วยประสบการณ์จึงหลีกเลี่ยงที่จะ
ใช้รูรับแสงที่แคบมากๆ แต่จะใช้วิธีการอื่นด้วยเหตุนี้นั่นเอง

ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ารลดปริมาณแสงก่อนทีม่ นั
จะเดินทางเข้าถึงม่านชัตเตอร์ภายในกล้อง

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องใช้วิธีอื่น ซึ่งก็ไม่พ้นการลดแสงลง
ก่อนที่จะเข้าถึงด้านในของกล้องเช่นกัน
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ฟิลเตอร์ ND นั้นมีการแบ่งเป็นระดับตามลักษณะความ
เข้มของฟิลเตอร์ ซึ่งก็จะมีความสามารถในการลดแสงตั้งแต่
มากไปหาน้อย โดยแต่ละระดับจะแบ่งได้ดังนี้
ขั้นของค่าเปิดรับแสง ระดับการลดแสง  เบอร์ของฟิลเตอร์
2
4X
0.6ND
3
8X
0.9ND
10
1,000X
3.0ND
13
10,000X
4.0ND
20
1,000,000X
6.0ND
ด้วยทั้งสามเหตุผลดังที่กล่าวมานั้นเอง ฟิลเตอร์ “ND” จึง
เป็นเหมือนตัวช่วยอันดับหนึ่งของนักถ่ายภาพ

ยิ่งมีระดับความเข้มมากก็จะยิ่งลดระดับแสงลงได้มาก
ตั้งแต่ 2 สตอปไปจนถึง 20 สตอปเลยทีเดียว

ฟิลเตอร์ ND นั้นมีหน้าที่ในการลดแสงที่จะผ่านเข้าสู่
กล้องโดยตรง มันท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับแว่นกันแดดที่เราสวม
ใส่ยามที่ต้องเจอกับแสงแดดแรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอง
ฝ่าแสงแดดได้ดีกว่านั่นเอง

ดังนัน้ เมือ่ ND สามารถลดระดับแสงลงได้มากเช่นนี้ การ
บีบรูรับแสงให้แคบเกินจ�ำเป็นหรือเพิ่มสปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น
แม้กระทั่งการลดระดับ ISO จึงไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นอีกต่อไป ซึ่งแก้
ปัญหาได้โดยการสวมฟิลเตอร์ ND เข้าที่เลนส์นั่นเอง

มักจะยังมีความสับสนระหว่างฟิลเตอร์ชนิดนี้กับฟิล
เตอร์ C-PL ซึง่ มีความสามารถในการลดระดับแสงได้เช่นกัน
แต่ของ C-PL จะเป็นเหมือนผลพลอยได้แต่หน้าที่หลักนั้น
คืออย่างอืน่ มากกว่า ส่วน ND นัน้ เกิดมาเพือ่ ลดแสงโดยตรง
เพียงอย่างเดียว

ลักษณะทางกายภาพของฟิลเตอร์ ND นัน้ ก็เป็นเช่นเดียว
กันกับฟิลเตอร์อนื่ ๆ ซึง่ การเลือกซือ้ นัน้ ต้องดูทรี่ ะดับของความ
เข้มที่ต้องการใช้ลดแสง และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งจะต้อง
สวมเข้ากับเลนส์ที่ใช้งานให้ได้พอดี

นอกจากระดับของการลดแสงทีเ่ ราจะต้องเลือกแล้ว คุณ
ภาพของฟิลเตอร์ก็เป็นอีกปัจจัยที่เราควรต้องให้ความส�ำคัญ
ด้วยเช่นกัน เพราะฟิลเตอร์เป็นเสมือนปราการด่านแรกที่แสง
จะผ่านเข้ามา หากเป็นฟิลเตอร์ทคี่ ณ
ุ ภาพต�ำ่ ก็จะท�ำให้คณ
ุ ภาพ
ของแสงที่ผ่านตัวมันเข้ามาด้อยลงด้วย
หากเป็ น อย่ า งนั้ น แล้ ว ไม่ ว ่ า เลนส์ ห รื อ กล้ อ งจะมี
ประสิทธิภาพสูงมากเพียงใดก็ไม่สามารถให้ภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ออกมาได้  เพราะคุณภาพของแสงสูญเสียไปตั้งแต่ในขั้นตอน
ของฟิลเตอร์ด้านหน้าที่คุณภาพต�่ำเสียแล้ว
วิธีการดูแลรักษาฟิลเตอร์ ND นั้นก็แทบจะไม่ต่างจาก
ฟิลเตอร์ในแบบอื่นๆ เท่าใดนัก เพียงเก็บรักษาในสภาพที่ไม่มี
ความเสี่ยงต่อการขีดข่วนให้เกิดริ้วรอย หลีกเลี่ยงการเช็ด
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาด และใช้น�้ำยา
ท�ำความสะอาดที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
เพราะฟิลเตอร์ ND นั้นก็ประกอบไปด้วย “Coating” ซึ่ง
เคลือบผิวฟิลเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เอาไว้ด้วยเช่นกัน
หากใช้นำ�้ ยาหรืออุปกรณ์ทำ� ความสะอาดทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพก็จะส่ง
ผลถึงคุณภาพของฟิลเตอร์ในระยะต่อมาด้วย
“ND Filter” แทบจะเป็นของสามัญส�ำหรับนักถ่าย
ภาพแนว Landscape เพราะในหลายๆ สถานการณ์จะ
จ�ำเป็นต้องใช้งานร่วมกับการถ่ายภาพ...คุณล่ะ มี ND ติด
กระเป๋ากล้องไว้บ้างหรือยัง?
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Lenses are the dream and pride
of the optical manufacturer
Lens quality should be decided
strictly by the imaging power
นับตั้งแต่การถ่ายภาพในยุคสมัยของฟิล์ม คุณภาพของภาพ
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะมาจากคุ ณ ลั ก ษณะของเลนส์ ที่ ใ ช้
ถ่ายทอดแสงเป็นหลัก นับเป็นช่วงเวลาที่ภาพถ่ายจะแสดง
ลักษณะที่ได้จากเลนส์ชนิดตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน ดังนั้น
ปัจจัยในเรื่องของเลนส์จึงมีความส�ำคัญในการสร้างสรรค์
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อยุคของกล้องดิจิตอลมาถึง ระบบการถ่ายภาพกลาย
เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความ
สามารถในการประมวลผลเพื่อถ่ายทอดและปรับปรุงลักษณะ
ของภาพถ่ายด้วยระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ของตัวกล้อง ซึง่
ประสิทธิภาพอันสูงยิง่ ทีม่ ตี อ่ เรือ่ งนีส้ ามารถทีจ่ ะแก้ไขและชดเชย
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นุ่มนวลเมื่อใช้รูรับแสงกว้าง
และเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆ คม
ชัดเมือ่ ใช้รรู บั แสงทีแ่ คบลง ใน
ขณะที่เลนส์อื่นๆ อาจจะถูก
ออกแบบโดยเน้นในเรื่องของ
ความคมชัดเป็นส�ำคัญแม้ว่า
จะใช้รูรับแสงกว้างก็ตาม ซึ่ง
ที ม ออกแบบจะท� ำ การมอง
บุคลิกของเลนส์แต่ละรุ่นเป็น
เป้าหมายเอาไว้ก่อน จากนั้น
จึ ง จะพั ฒ นารู ป แบบเพื่ อ ให้
บรรลุเป้าหมายเชิงบุคลิกนั้น
และพยายามลดค่าความคลาด
ประสิทธิภาพของเลนส์ได้อย่างน่าทึ่งแม้ว่าจะเป็นเลนส์เกรด
ทั่วไปในท้องตลาด ถึงแม้ว่ากล้องถ่ายภาพดิจิตอลจะมีความ แสงลงด้วยปัจจัยทางการจัดวางโครงสร้างชิ้นเลนส์ภายใน
สามารถมากมายถึงขนาดนีแ้ ล้วแต่ Pentax ก็ยงั คงใส่ใจในเรือ่ ง
Pentax มีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือ การเพิ่มทางเลือก
ของประสิทธิภาพของเลนส์อยู่ดี...Pentax มีวิธีการคิดต่อเรื่อง
ที่ ห ลากหลายในการใช้ ง านเลนส์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ถ ่ า ยภาพ นั่ น
นี้อย่างไร?
หมายความว่า Pentax จะต้องออกแบบเลนส์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ุ ภาพของภาพในระดับ
“นโยบายในการออกแบบและพัฒนาเลนส์ของ Pentax ความคงทนแข็งแรง แต่กย็ งั ต้องให้คณ
ไม่มีกฏบัญญัติตายตัว และเราไม่ได้อิงอยู่กับประสิทธิภาพใน สูงด้วย   เป้าหมายที่ตั้งไว้ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของเลนส์ใน
การประมวลผลภาพของกล้อง” หัวหน้าทีมออกแบบทางออพ ซีรียส์ D-FA นั่นเอง
ติกของ Pentax กล่าว “ภาพถ่ายตามความต้องการของนักถ่าย
ภาพจะต้องถูกลร้างขึน้ มาจากประสิทธิภาพของเลนส์ทคี่ วรหวัง The D FA series is base on the
ผลได้ เราออกแบบเลนส์โดยให้ความใส่ใจในบุคลิกและรสนิยม exceptional optical performance
of the DA series
ของเลนส์แต่ละรุ่นอย่างมาก”
ระบบกล้องของ Pentax นั้นใช้เม้าท์เดียวกันทั้งใน
ส�ำหรับในกรณีของ Pentax แล้ว เลนส์จะต้องถูกออกแบบ กล้องที่ใช้เซนเซอร์รับภาพชนิด APS-C และ Full Frame
โดยเลี่ยงความคลาดแสงและผิดเพี้ยน มันอาจจะสร้างภาพที่ดู ซึง่ ในกรณีของ Full Frame นัน้ Pentax สัง่ สมประสบการณ์
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ที่มีมาอย่างยาวนานในการออกแบบและพัฒนาเลนส์ซีรียส์ FA ซึ่ง
มีอยู่หลากหลายมาตั้งแต่ยุคฟิล์มอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในยุค
ดิจิตอลนี้ Pentax ก็จะท�ำการพัฒนาเลนส์ซีรียส์ใหม่อย่าง D FA
โดยใช้ประสิทธิภาพพื้นฐานของเลนส์ในซีรียส์ DA เป็นส�ำคัญ
“เลนส์ซีรียส์ DA ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหา
ในเรื่องของ ghost และ flare ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับกล้อง
ดิจติ อลเท่านัน้ แต่คณ
ุ ลักษณะทางประสิทธิภาพก็จะต้องอยูใ่ นระดับ
สูงกว่าเลนส์ซีรียส์ FA ด้วย” นักออกแบบออพติกของ Pentax
กล่าว “ระบบภาพแบบดิจิตอลควรให้ความพิถีพิถันและเคร่งครัด
ต่อคุณภาพของภาพอย่างมากแม้กระทั่งที่บริเวณเส้นขอบของวัตถุ
เพราะนักถ่ายภาพอาจจะต้องน�ำไฟล์ภาพที่ได้ไปใช้งานโดยขยาย
ขนาดให้ใหญ่ขนึ้ อีก เราจึงออกแบบเลนส์ซรี ยี ส์ D FA โดยประยุกต์
ประสิทธิภาพอันเป็นมาตรฐานของซีรียส์ DA ให้กับระบบ Full
Frame ของยุคปัจจุบัน”
อย่างไรก็ตาม เลนส์ซรี ยี ส์ DA แต่เดิมนัน้ เป็นเลนส์ทอี่ อกแบบ
มาเพือ่ เซนเซอร์รบั ภาพขนาด APS-C ซึง่ มีขนาดเล็กกว่า Full Frame
ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะเพิ่มพื้นที่อันสามารถแสดง
ประสิทธิภาพของภาพในระดับสูงไปครอบคลุมพืน้ ทีข่ องเซนเซอร์รบั
ภาพชนิด Full Frame ส�ำหรับเลนส์ซีรียส์ D FA
“เพื่อลดระดับของอาการขอบภาพมืด (Vignette) เลนส์ใน
ซีรียส์ D FA จึงต้องถูกออกแบบในชิ้นเลนส์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่า
DA เพราะแสงที่เดินทางผ่านเข้ามาจ�ำเป็นจะต้องเข้าถึงทุกมุมของ
บริเวณขอบของเซนเซอร์รับภาพ” นักออกแบบกล่าว “แต่มันไม่ใช่
สไตล์ของ Pentax ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หานีโ้ ดยการใช้ประสิทธิภาพของการ

ประมวลผลภาพของกล้องเข้า
มาช่วย แต่จะต้องเป็นการ
ออกแบบแก้ไขที่เลนส์ เราจึง
ต้ อ งพู ด คุ ย และท� ำ งานกั น
อย่างหนักทั้งในเรื่องของทาง
ยาวโฟกัส, บุคลิก และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มัน
ออกมาเป็นเลนส์ที่สมบูรณ์
แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้”
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใน
การผลิตชิ้นเลนส์ประเภทต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปมาก มันบางลงแต่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ชิ้นเลนส์พิเศษต่างๆ สามารถผลิตให้มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นได้ ส่งผลให้นักออกแบบเลนส์ท�ำงานได้ง่ายขึ้น
แต่ปญ
ั หาเดียวทีย่ ากก็คอื ท�ำอย่างไรจึงจะผลิตเลนส์ในระดับจ�ำนวนมาก
เพื่อวางตลาดทั่วไปได้?
The key is to create an effective
development process

การพัฒนาเลนส์ซีรียส์ D FA นับว่าเป็นความท้าทายทั้งในแง่ของ
ระบบกลไกและการผลิตเพื่อวางจ�ำหน่ายจ�ำนวนมาก ชิ้นเลนส์บาง
ประเภทนั้นยากต่อการด�ำเนินการ ชิ้นเลนส์ที่มีความบางต้องการขั้น
ตอนด�ำเนินการที่มีมาตรฐานสูงกว่าปกติ  ซึ่งส่งผลให้เลนส์บางรุ่นของ
ซีรียส์ D FA นั้นยากต่อการผลิตเป็นจ�ำนวนมากโดยใช้ระบบการผลิต
ตามปกติเดิมที่มีอยู่
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นักออกแบบท่านหนึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ของการ
พัฒนาโครงสร้างกระบอกเลนส์และระบบกลไกภายในของเลนส์
ซูมเทเลโฟโต้รุ่นหนึ่งว่า
“เมื่อเราได้สร้างตัวต้นแบบที่มีทุกอย่างตามแผนงานที่วาง
เอาไว้ มันกลับปรากฏแฟลร์ที่แปลกประหลาดและไม่ให้ราย
ละเอียดของภาพอย่างที่ควรจะเป็น” เขากล่าว “พอเราพยายาม
หาสาเหตุก็ได้พบว่ามันเกิดจากปัญหาของรูรับแสงกว้างที่ส่งผล
ต่อชิ้นเลนส์พิเศษเพียงเล็กน้อย ซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งเกินไปกว่า
ที่เครื่องมือตรวจสอบจะสามารถวัดค่าออกมาได้”
มันเป็นเรื่องปกติท่ีการออกแบบเลนส์จะต้องย้อนกลับมา
ตัง้ ต้นใหม่ตงั้ แต่ขนั้ ตอนแรกอีกครัง้ อันเนือ่ งมาจากความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการท�ำงานของทีมออกแบบเลนส์ของ Pentax
จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อการตรวจสอบในแต่ละขัน้ ตอน
อย่างพิถพี ถิ นั เพือ่ หลีกเลีย่ งความผิดพลาดเหล่านี้ ซึง่ ประสบการณ์
เหล่านี้เองท�ำให้ทีมออกแบบคิดค้นระบบการท�ำงานแบบใหม่ขึ้น
มาโดยที่ต้องมีวิธีการคิดซึ่งรองรับไปถึงขั้นตอนการผลิตจริง ดัง
นัน้ เลนส์ตวั ต้นแบบทีม่ กี ารใช้ชนิ้ เลนส์พเิ ศษเป็นส่วนประกอบจึง
ต้องด�ำเนินการต่างๆ ในพื้นฐานเดียวกับที่จะต้องผลิตจริงใน
โรงงานด้วย
ถึงแม้จะเป็นวิธีการและขั้นตอนที่ท้าทายและต้องใช้ความ
พยายามมากกว่าปกติ แต่ทมี ผูอ้ อกแบบก็ได้พยายามสรา้งสรรค์
และคิดค้นหาวิธกี ารมารองรับเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการผลิต
เลนส์ D FA ซีรยี ส์ใหม่นเี้ พือ่ ให้สามารถผลิตเพือ่ วางจ�ำหน่ายจริง
ได้ในที่สุด

Pentax must help the user to regain
the pleasure of playing with lenses

เป็นเรือ่ งปกติทบี่ รรดาผูผ้ ลิตกล้องจะแบ่งสายการผลิต
เลนส์ส�ำหรับกล้องรุ่นเรือธงและรุ่นที่ได้รับความนิยม แต่
Pentax กลับมีแนวทางทีต่ า่ งออกไปในการแบ่งกลุม่ เลนส์ของ
ตัวเอง เช่น กลุ่มเกรดสูง Star Series (*) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในบรรดาผูใ้ ช้งานว่าเป็นเลนส์ทดี่ ที สี่ ดุ ในขณะทีส่ ว่ นอืน่ ๆ อาจ
จะชืน่ ชอบเลนส์ในกลุม่ Limited  ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ Pentax
มีวิธีการแบ่งกลุ่มชั้นของเลนส์โดยดูที่ความแตกต่างกันใน
เรื่ อ งของบุ ค ลิ ก การใช้ ง านมากกว่ า ในเรื่ อ งของคุ ณ สมบั ติ
เพราะ Pentax ประสงค์ที่จะให้นักถ่ายภาพได้สัมผัสถึง
ลักษณะของการถ่ายทอดภาพอันมีเอกลักษณ์จากเลนส์แต่ละ
กลุม่ และสนุกกับการเลือกใช้งานเลนส์เหล่านัน้ ...นัน่ คือวิธคี ดิ
ในการแบ่งกลุ่มเลนส์ของ Pentax
“วันนี้เราพัฒนาเลนส์ D FA โดยฟังเสียงสะท้อนจาก
ผู้ใช้งานเพื่อท�ำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก” นักออกแบบกล่าว “ แต่
อย่างไรก็ตาม ก็หวังเอาไว้ว่าในอนาคตเราจะสามารถสร้าง
เลนส์กลุม่ ใหม่เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานได้สนุกกับมันมากยิง่ ขึน้ อย่างที่
ต้องการ เหมือนกับความยอดเยี่ยมของเลนส์ในกลุ่ม Star
และ Limited ซึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายที่จะออกแบบเลนส์ที่ให้
ความคมชัดสูงได้ตลอดทางยาวโฟกัสโดยให้รายละเอียดของ
ภาพทีเ่ ต็มเปีย่ มตัง้ แต่ระยะโฟกัสใกล้สดุ ไปจนถึงระยะอนันต์
(Infinity)”
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ก่อนที่จะไปถึงจุด
ซึ่ ง ออกแบบเลนส์ นั้ น
ขึ้ น มาได้ ก็ ยั ง คงมี
หนทางอื่ น ที่ จ ะตอบ
สนองความต้ อ งการ
ของนักถ่ายภาพในเรือ่ ง
ของเลนส์ต่างๆ ได้โดย
เลนส์ ใ นซี รี ย ส์ FA
หลากหลายรุน่ ถึงแม้วา่
มันอาจจะยังให้ผลทาง
ด้านคุณภาพของภาพที่
ไม่เทียบเท่ากับทีไ่ ด้จาก
ซีรียส์ D FA
“นักถ่ายภาพชาว
Pentax จ�ำนวนมากมี
ความเชี่ยวชาญในการ
ถ่ายภาพเป็นอย่างดี ซึง่
เราเชื่อว่าเค้าเหล่านั้นจะสามารถหาทางที่จะใช้งานเลนส์ของ
เราได้อย่างน่าสนใจ เช่น บีบรูรบั แสงให้แคบลง หรือการเลือก
ใช้มุมมองที่ต่างออกไป”
นักถ่ายภาพจ�ำนวนไม่น้อยมีวิธีการใช้เทคนิคต่างๆ ใน
การบันทึกภาพได้อย่างน่าทึง่ นักถ่ายภาพอีกจ�ำนวนหนึง่ ก็มอง
หาเลนส์ที่มีอาการขอบภาพมืดเพื่อสร้างลักษณะภาพที่คล้าย
การถ่ายภาพจากในอุโมงค์ และก็มีไม่น้อยที่หลงไหลในเสน่ห์
ของแฟลร์ที่เกิดขึ้นในภาพจนน�ำมาใช้เป็นลักษณะเฉพาะตน
ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ามารถหาได้จากเลนส์ FA และสามารถประยุกต์
ใช้ได้หลากหลายวิธี มันจึงเป็นฟิลลิ่งของนักถ่ายภาพที่แตก
ต่างสไตล์กันไป นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นักออกแบบเลนส์

ของ Pentax ต้องยกเลิกกฏตายตัวบางเรือ่ งของสิง่ ทีเ่ ลนส์ควร
จะเป็นออกไป
ในฤดู ใ บไม้
ผลิของปี 2016 ได้
มีเสียงสะท้อนจาก
บรรดาผู ้ ใ ช้ ง าน
Pentax บางส่วนใน
ระหว่ า งช่ ว งของ
การประกาศเปิดตัว
Pentax K-1 ซึ่ ง
เป็นกล้องดิจิตอล SLR ชนิด Full Frame รุ่นแรก พวกเขา
เหล่านั้นรู้สึกยินดีที่ยังมีเลนส์ในซีรียส์ FA ตั้งแต่ยุคฟิล์มอยู่
ในครอบครอง บางท่านก็หาซื้อเลนส์ FA และน�ำมาทดลอง
กับกล้อง K-1 ในงานเปิดตัว ซึ่งจะกล่าวว่า K-1 ได้ชุบชีวิต
เลนส์ FA ให้กลับฟื้นคืนชีพก็คงไม่ผิดนัก
นอกจากความช�ำนาญแล้ว ทีมนักออกแบบเลนส์ของ
Pentax ได้ใส่ทักษะและความหลงไหลส่วนตัวลงไปในงาน
ออกแบบของพวกเขาด้วย มันจึงไม่เป็นเพียงการออกแบบใน
เชิงกลไกเท่านั้น แต่ยังคงให้อารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อนัก
ถ่ายภาพ ท�ำให้การใช้งานเลนส์ของ Pentax เป็นสิง่ ทีค่ งความ
สนุกและน่าประทับใจ รวมไปถึงความตืน่ เต้นในการค้นพบสิง่
ใหม่ๆ ที่ผ่านเลนส์เข้ามาและปรากฏเป็นภาพถ่ายด้วย
เหล่านี้คือสิ่งที่ท�ำให้กล้องและเลนส์ถือก�ำเนิดขึ้นนับ
ตัง้ แต่ยคุ แรก ยังคงเป็นความจริงอยูใ่ นปัจจุบนั และก็จะยัง
คงอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นมันจึงเป็นภาระกิจส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับกลุ่มนักออกแบบเลนส์ของ Pentax ที่จะมุ่งมั่น
พัฒนาเลนส์ซีรีย์ D FA ให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อนักถ่ายภาพ
ที่หลงไหลใน Pentax ทั่วโลก.
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SUGGESTION

TAMRON SP 150-600mm
F/5-6.3 Di VC USD “G2”
on “High Resolution”

คงจะอยู่ในความสงสัยของใครหลายคนว่าเลนส์ Tamron SP150-600mm F/5-6.3
Di VC USD “G2” รุ่นล่าสุดนั้นจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้มากพอต่อการที่
จะจับจองเป็นเจ้าของหรือเปล่า?
เว็บไซต์ชื่อดัง “PHOTOGRAPHY BLOG” ก�ำลังเชื้อเชิญให้ทุกท่านเข้าไปพิสูจน์
ด้วยตัวเองกับไฟล์ภาพตัวอย่างจากเลนส์รนุ่ นีท้ จี่ บั คูก่ บั กล้องทีม่ เี ซนเซอร์รบั ภาพละเอียด
สูงถึง 50MP อย่าง Canon EOS 5DSR โดยไฟล์ภาพเหล่านั้นสามารถที่จะดาวน์โหลด
ลงมาพิสูจน์ดูด้วยตัวเองที่เครื่องของท่านเลย
ให้เห็นกันจะๆ ไปเลย ดูซิว่า “G2” รุ่นใหม่นี้จะแน่สักแค่
ไหนเมื่อเจอความละเอียดถึง 50MP ขนาดนี้?
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SUGGESTION

เชื่อว่าคงมีผู้สงสัยอยู่ไม่น้อยว่า THETA S นั้นจะมีพอร์ต
HDMI ให้มาด้วยท�ำไมกัน?
หนึ่งในคุณสมบัตินั้นก็คือการ “Live Streaming” ซึ่ง
ก�ำลังฮอตฮิตในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ อ้าว...แบบนี้ก็แปล
ว่าเราสามารถทีจ่ ะ “Live” ถ่ายทอดสดกันในแบบ 360 องศา
อย่างที่ผู้ชมต้องการอย่างนั้นหรือ?...ค�ำตอบก็คือใช่แล้ว ไม่
เพียงแค่การบันทึกวีดีโอ 360 องศามาก่อนเท่านั้น แต่
ถ่ายทอดสด 360 องศาก็ได้ด้วย
มีผนู้ ำ� วิธกี ารมาบอกให้เราฟังกันแล้วว่าหากจะ Live กัน
สดๆ ด้วย THETA S ละก็จะต้องท�ำอย่างไรบ้าง? ทั้งวิธีการ
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์แนะน�ำ มีบอกครบอยูใ่ นบล็อกนีเ้ รียบร้อย
แล้ว
ท่านใดสนใจจะ Live ให้ต่าง
จากเพือ่ นก็ตอ้ งลองไปศึกษาวีธกี าร
กันดู ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน
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ปิ ดเล่ม...
อีกไม่นาน ฤดูหนาวพร้อมอากาศเย็นสบายก็จะจากไป เราก็จะมุ่งหน้าสู่บรรยากาศอันร้อนแรง
และจะตามมาด้วยสายฝนกระหน�่ำ ซึ่งก็เป็นวิถีตามปกติของบรรยากาศแห่งฤดูกาลของโลก
เมือ่ เวลานัน้ มาถึง เราก็คงจะอยากบันทึกภาพได้ในทุกสภาวะแห่งอากาศ เราคงไม่อยากจะต้อง
สะดุดชะงักและรีบกลับเข้าสูเ่ ขตปลอดภัยส�ำหรับกล้องและอุปกรณ์ เพราะบางที “โอกาส” แห่งความ
แตกต่างอาจจะอยู่ในนั้น
จะมีอะไรดีไปกว่ากล้องแกร่งๆ สักตัวที่พร้อมจะบุกตะลุยไปกับเราในทุกกาลอากาศ ไม่ว่าฝน
หรือฝุ่นควันจะกระหน�่ำรุนแรงเพียงไหนก็ยังคงยืนหยัดบันทึกภาพได้ในทุกที่ที่เราสามารถไปถึง แต่
ที่ส�ำคัญก็คือ ต้องให้คุณภาพของไฟล์ภาพชั้นยอดด้วย
ถ้าพูดถึงกล้องในระดับเดียวกันแล้วคงไม่มีรุ่นไหนที่มีความสามารถเท่ากับ PENTAX K-70 ที่
พร้อมรับมือกับทุกสภาวะกาลที่ต้องการความ อึด ทน แกร่ง แน่นอน
กล้อง DSLR รุ่นกลางในรหัส K-70 นี้ยังมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิด และบางทีคุณอาจจะ
ไม่ทันคิดว่ามันจะท�ำได้ถึงขนาดนี้!...โปรดติดตามชม

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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