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DSLR รุ ่นใหม่ท่ไี ม่เพียงแค่ “หล่อ”
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ไปดูขนั้ ตอนการผลิตเลนส์ TAMRON
เรื่องของ “EV” ที่หลายคนยังสงสัย
วิธีการเชื่ อมต่อ THETA S กับมือถือ
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เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาส
แรกแห่งปี 2017 กันแล้ว หลายอย่าง
ก็ยังคงคึกคักและดูน่าตื่นเต้นไม่น้อย
โดยเฉพาะในแวดวงของการถ่ายภาพ
ระดับโลกที่หลายๆ ค่ายต่างก็พากัน
เปิดตัวสินค้าใหม่ตอ้ นรับงาน CP+ 2017 แห่งแดนซามูไรออก
มาหลากหลายพอสมควร

ในฝัง่ ของสินค้าทีท่ างเราดูแลอยูใ่ นประเทศไทยนัน้ ก็มกี าร
เปิดตัวด้วยเช่นกัน เริ่มที่ PENTAX ซึ่งเปิดตัวกล้อง DSLR รุ่น
ใหม่ล่าสุด “KP” กับคุณสมบัติเด่นเยอะแยะมากมาย ที่ส�ำคัญ
คือหน้าตาดูมีสไตล์จนหลายคนต่างก็ติดอกติดใจไปตามๆ กัน
ซึ่งทางเราก็ไม่ได้รอช้า รีบคว้ามาน�ำเสนอภาคสนามต่อคุณผู้
อ่านในฉบับนี้กันเลย
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ไปเที่ ย วที ไ รเป็ น ต้ อ งได้ ถ ่ า ยภาพ
พระอาทิตย์ทุกที จะท�ำยังไงให้มัน
สวยเด่นขึ้นมาได้บ้างนะ?
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FIELD TEST

PENTAX KP กล้อง DSLR รุ่นใหม่
ล่ า สุ ด ที่ ม าพร้ อ มคุ ณ สมบั ติ อั น น่ า
ประทับใจไม่น้อย

12

YOUR MANUAL

ทอสอบ PENTAX KP ที่เพิ่งมาถึง
สดๆ ร้อนๆ ลองมาดูกันว่าของใหม่
ชิ้นนี้มีดีแค่ไหน?

31

TALK
ตามมาด้วย TAMRON ที่หลายคนรอคอย กับเลนส์ซูมไว
แสงเกรดโปร 70-200 ในรหัส “G2” พร้อมกับน้องเล็กเลนส์
ซูมมุมกว้างพิเศษ 10-24mm ส�ำหรับกล้อง APS-C รุ่นใหม่
หน้าตาดีพร้อมระบบกันสัน่ “VC” เสียด้วย ซึง่ ทัง้ สองนีก้ จ็ ะเป็น
คิวต่อไปที่เราต้องน�ำมาเสนอแน่นอน
Casio Exilim ก็เช่นกัน เปิดตัวกล้องฟรุ้งฟริ้งสุดเก๋รุ่น
ล่าสุด “TR 80” ออกมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่อีกไม่น้อย
กลายเป็นต้นปีทสี่ นุกสนานคึกคักไปเลยทีเดียว เริม่ ต้น
ด้วย “PENTAX KP” ก็แล้วกัน!

PRO KNOWLEDGE

วิธกี ารเชือ่ ต่อ RICOH THETA S เข้า
กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ
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TECHNOLOGY

“EV” เห็นหลายทีแล้วก็ยังงงๆ ว่านี่
คือการบ่งบอกถึงอะไรกันแน่? อันที่
จริงตากล้องก็ต้องรู้อยู่เหมือนกันนะ

กว่าจะมาเป็นเลนส์ถา่ ยภาพให้เราสัก
ตัวมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้าง? มาดู
ที่โรงงานของ TAMRON กัน
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“ดวงอาทิตย์”

หนึ่งในวัตถุที่ถูกถ่ายภาพมาก
ที่สุดในโลก (หรือจากบนโลก)
โดยเฉพาะในช่วงเวลาขึ้นตอน
เช้าและก�ำลังจะตกในตอนเย็น ทุกคนที่ถ่ายภาพยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเคย
ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและตกอย่างแน่นอน แต่จะประสบความส�ำเร็จได้
ภาพที่สวยงามหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึง

ทุกวันในช่ วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ว่ากันว่า
ชั ตเตอร์ของกล้องจากทั่วโลกถูกลั่นออกไป
นับล้านครัง้ เพื่อเก็บบันทึกภาพวัตถุอันยิ่ง
ใหญ่ท่สี ุดในระบบสุริยะจักรวาลนี้

เนื่องด้วยความเป็นวัตถุซึ่งมีปริมาณแสงค่อนข้างมาก หากคุณถ่ายภาพ
พระอาทิตย์หรือภาพที่มีพระอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
ควบคุมทั้งหมด มันก็มีความเป็นไปได้มากที่จะได้ภาพซึ่งดู “อันเดอร์” เพราะ
ระบบของกล้องจะมองว่าแสงมีมาก ต้องลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้องลง ดัง
นัน้ คุณจึงจ�ำเป็นต้องมีวธิ กี ารคิดและควบคุมทีต่ า่ งออกไปจึงจะสามารถถ่ายภาพ
ที่มีพระอาทิตย์เป็นส่วนประกอบได้อย่างสวยงามและดูน่าสนใจ
เรามีมาฝากคุณให้น�ำไปลองถึงแปดอย่างแปดวิธี มาดูกันเลย...
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เส้นขอบฟ้า

ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของพระอาทิตย์โดยตรง แต่ก็ต้อง
บอกกันว่า “เส้นขอบฟ้า” นีม้ ผี ลเป็นอย่างมากส�ำหรับภาพ
ทิวทัศน์ที่ปรากฏพระอาทิตย์ยามเช้าหรือเย็น
สิ่งที่คุณควรจะต้องท�ำก็คือ ถ่ายภาพโดยรักษาระนาบ
ของเส้นขอบฟ้าให้ขนานกับขอบภาพเข้าไว้ ไม่ควรให้มนั เอียง
ไปข้างใดข้างหนึง่ เพราะโดยความรูส้ กึ ของผูด้ ภู าพแล้วจะรูส้ กึ
ว่าเกิดความเอียงไม่ได้ระนาบขึ้นในภาพ ดูแล้วไม่สบายตา
ในบางกรณีนั้นการเอียงของเส้นขอบฟ้าจะดึงความ
สนใจไปจากภาพยามอาทิตย์อัสดงของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ
แทนทีเ่ ขาจะประทับใจกับภาพก็กลับเป็นสนใจในข้อบกพร่อง
ของเส้นขอบฟ้าไปเลย
ในกล้องของคุณจะมีระบบที่เรียกว่า “Level” เพื่อ
ตรวจสอบระนาบของเส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะ ควรใช้มนั เพือ่
ช่วยตรวจสอบเรือ่ งนีด้ ว้ ย หรือคุณอาจใช้จดุ เซนเซอร์ออโต
โฟกัสหรือเส้นไกด์ในช่องมองภาพช่วยก็ได้
• เลนส์ซมู ไวแสงคุณภาพสูงระยะ
ช่วงมุมกว้างถึงเทเลโฟโต้ช่วงต้น
มาพร้อมกับระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” ที่ช่วยให้การถือ
กล้องด้วยมือเปล่าเพื่อถ่ายภาพ
ลักษณะนี้ท�ำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
F/8 • 1/90sec. • ISO 50
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มองหาฉากหน้า

ภาพมุมกว้างนัน้ มีจดุ เด่นอยูท่ คี่ วามกว้างของมุมรับภาพ แต่
มันก็เป็นจุดอ่อนได้เช่นกันหากองค์ประกอบในภาพดูโล่ง
มากจนเกินไป
คุณควรค้นหามุมมองที่จะสามารถใช้ฉากหน้าเข้ามา
เป็ น ส่ ว นประกอบได้ ถึ ง แม้ ว ่ า คุ ณ จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
พระอาทิตย์ยามเช้าที่อยู่ตรงหน้า แต่โปรดจ�ำเอาไว้เสมอว่ามี
ผู้คนอีกเป็นล้านที่คิดเหมือนคุณและต่างก็ตั้งหน้าถ่ายภาพ
พระอาทิตย์ออกมาในลักษณะเดียวกัน ถึงแม้ว่ามันจะดูสวย
แต่ก็จะกลายเป็นภาพที่ดูแล้วธรรมดาที่ใครๆ ก็ถ่ายได้
การใส่ฉากหน้าทีด่ เี สริมเข้าไปในมุมมองภาพก็จะดูมชี นั้
เชิงทางศิลปะการถ่ายภาพมากขึ้น มันอาจจะเป็นเงาที่ทอด
ยาวไปตามพื้น, ลานดอกไม้ หรือแม้กระทั่งริ้วรอยบนพื้น
ทรายที่อยู่แถวนั้น เพียงแค่ลดระดับมุมมองลงอีกนิดหน่อย
ยิ่งถ้าได้ฉากหน้าที่มีเรื่องราวซึ่งช่วยเสริมบรรยากาศ
ของยามเช้าหรือยามเย็นเข้าไปมันก็จะยิ่งดูน่าประทับใจยิ่ง
ขึ้นด้วย.
• มิใช่เพียงแค่การถ่ายภาพเซลฟี่
อันน่าอัศจรรย์เท่านัน้ แต่กล้องใน
ตระกูล ZR ยังมี Effect ที่ช่วย
ตกแต่งภาพถ่ายในสไตล์อื่นๆ ให้
น่าประทับใจมากกว่าปกติได้ด้วย

Casio Exilim ZR 5000 • [ART Shot] Toy Camera
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ซ่ อนพระอาทิตย์

บางครั้งแสงจากดวงอาทิตย์ก็มีความสว่างจ้ามากเกินไปใน
ช่วงสายหรือช่วงบ่ายแก่ๆ การถ่ายภาพในช่วงทีว่ า่ นีอ้ าจจะ
ไม่หลงเหลือความสวยงามของแสงเสียแล้ว
วิธีการหนึ่งที่คุณสามารถน�ำมาใช้อย่างได้ผลก็คือ จัด
มุมมองภาพโดยซ่อนดวงอาทิตย์เอาไว้เบือ้ งหลังวัตถุอย่างหนึง่
ทีม่ รี ปู ทรงน่าสนใจ ซึง่ ก็จะส่งผลให้สงิ่ นัน้ ดูเหมือนมีแสงออร่า
ปรากฏเรืองออกมา หรือถ้าคุณจัดให้มีพระอาทิตย์หมิ่นเหม่
ขอบออกมาสักเล็กน้อยก็จะท�ำให้เกิดประกายแฉกแสงได้ แต่
อย่าลืมว่าคุณต้องใช้รูรับแสงที่ค่อนข้างแคบสักหน่อย
วิธีการที่เห็นเป็นประจ�ำกํคือ การถ่ายภาพบุคคลโดย
ซ่อนพระอาทิตย์เอาไว้ท่ีส่วนศรีษะ ก็จะท�ำให้ภาพบุคคลนั้น
โดดเด่นมากยิง่ ขึน้ หากเกิดการ Under Exposure ขึน้ มาคุณ
ก็อาจจะใช้แฟลชเพื่อช่วยเปิดเงาบริเวณใบหน้าได้เช่นกัน
การเล่นกับอุณหภูมขิ อง White Balance ทีผ่ ดิ เพีย้ น
ไปก็จะเร่งให้สีสันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย ส่วนจะเปลี่ยนเป็น
แบบใดนั้นคุณต้องทดลองดูแล้วล่ะ.
• กล้อง DSLR ของ PENTAX
นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการบันทึก
ภาพทีค่ มชัดและให้สสี นั ทีด่ สู ะดุด
ตาแต่ยงั เป็นธรรมชาติ ให้อารมณ์
ภาพที่ต่างออกไปได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าจะเป็นกล้องรุ่นเล็กก็ตาม
Pentax K-S2 • SMC Pentax-DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/40 • 1/250sec. • ISO 100
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ไข่แดงดวงโต

เมื่อเลนส์ TAMRON 150-600mm มาถึง การบันทึกภาพ
พระอาทิตย์ดวงกลมโตอันน่าตื่นตาก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก
ต่อไปแล้ว
การบันทึกภาพในลักษณะนี้ต้องใช้เลนส์ทางยาวโฟกัส
สูงในระดับซูเปอร์เทเลโฟโต้เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีผู้นิยมใช้
เลนส์ TAMRON รุ่นนี้เป็นจ�ำนวนมากแต่ภาพลักษณะนี้ยังมี
ไม่มาก ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ภาพถ่ายของคุณจะโดดเด่น
สะดุดตาเพราะยังเห็นกันไม่บ่อยนั่นเอง
คุณควรค้นหามุมมองภาพทีเ่ มือ่ ซูมไปสุดระยะ 600mm
แล้วก็ยงั ปรากฏวัตถุตา่ งๆ บนพืน้ ดินได้อยู่ เพราะนัน่ คือหัวใจ
ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับภาพลักษณะนี้ การถ่ายภาพโดยมีเพียงแค่ดวง
อาทิตย์อย่างเดียวอาจจะดูไม่นา่ สนใจมากพอ ต่อเมือ่ คุณเพิม่
บางสิ่งเข้าไปในภาพให้ดูมีเรื่องราวประกอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็
เป็นมุมมองที่จ�ำเป็นต้องค้นหาให้เจอ
ถึงแม้การถ่ายภาพแบบนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็น
ความสนุกและท้าทายอย่างมาก เพราะมันเป็นหนึ่งในรูป
แบบภาพถ่ายที่ใช่ว่าใครๆ ก็จะสามารถถ่ายได้.
• เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้
อเนกประสงค์ที่สามารถให้
มุมมองภาพตัง้ แต่เทเลโฟโต้
ช่วงต้น 150mm ไปจนถึง
600mm พร้อมระบบช่วยลด
อาการสั่นไหว “VC’
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
F/8 • 1/250sec. • ISO 100
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อย่ากังวลกับผู ้คน

เป็นธรรมดาอยูเ่ องทีส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจะต้องมีผคู้ นปรากฏ
อยู่ ซึ่งนักถ่ายภาพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักและ
ภาวนาให้ผู้คนพ้นออกไปจากกรอบภาพโดยเร็ว
ขอให้ลองเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ เพราะในขณะทีพ่ ระอาทิตย์
เคลื่อนจมหายไปจากท้องฟ้านั้นบางทีคุณอาจจะไม่สามารถ
รอขนาดนัน้ ได้ อันทีจ่ ริงแล้วการมีผคู้ นอยูใ่ นภาพกลับเป็นการ
สร้างความมีชีวิตชีวาให้ปรากฏขึ้นในภาพได้ด้วยอีกต่างหาก
คุณควรเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ทเี่ ร็วมากพอส�ำหรับหยุด
การเคลือ่ นไหวของผูค้ น เลือกดูจงั หวะทีม่ กี ารแสดงท่าทาง
อันน่าสนใจออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะการชี้มือไป
ทางดวงอาทิตย์ซึ่งจะช่วยน�ำสายตาให้กับคนดูภาพได้ด้วย
ในช่วงเช้าหรือเย็นเช่นนี้ ไม่วา่ จะเป็นแสงหรืออารมณ์
การแสดงออกของผู ้ ค นมั ก จะเต็ ม ไปด้ ว ยความสุ ข โดย
ธรรมชาติอยูแ่ ล้ว คุณอาจจะแนะน�ำให้คนทีค่ ณ
ุ จะถ่ายภาพ
ช่วยท�ำท่าทางลักษณะนี้ก็จะยิ่งดีมากกว่าการยืนถ่ายภาพ
หน้าตรงคู่กับดวงอาทิตย์เสียด้วยซ�้ำไป.
• เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษส�ำหรับ
กล้อง APS-C DSLR ให้คุณภาพ
ของภาพในระดับสูง ขนาดเล็ก
กระทัดรัดพกพาสะดวก ให้องศา
การรับภาพที่กว้างมากถึง 10mm

APS-C DSLR • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)
F/11 • 1/180sec. • ISO 200
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ซิ ลูเอท : ภาพโครงด�ำ

สิ่งหนึ่งที่นักถ่ายภาพแลนด์สเคปจะผิดพลาดได้มากก็คือ
มักจะเก็บกล้องทันทีที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว หรือ
ไม่เตรียมกล้องเอาไว้ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าวนีอ้ าจเป็นช่วงทีด่ นู า่ ตืน่ เต้นมากทีส่ ดุ
(ซึ่ ง บางที มั น อาจจะดู น ่ า สนใจมากกว่ า ตอนที่ ป รากฏ
พระอาทิตย์อยู่เสียด้วยซ�้ำไป) เพราะเมื่อพระอาทิตย์อยู่ใต้
แนวเส้นขอบฟ้านั้นองศาของแสงจะท�ำมุมที่เกิดสีสันกับก้อน
เมฆบนท้องฟ้าได้มากและยังคงมีความสว่างอยู่พอสมควร
การถ่ายภาพแบบซิลเู อท (Silhouette) จึงสามารถท�ำได้ และ
มันก็จะดูดีมากเสียด้วย
ให้คุณวัดแสงไปยังบริเวณที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า (ซึ่ง
อาจจะต้องใช้ระบบวัดแสงแบบจุด - Spot) ล็อคค่าแสงนั้นไว้
แล้วจับโฟกัสไปทีว่ ตั ถุซงึ่ อยูด่ า้ นหน้าทีค่ ณ
ุ จะให้กลายเป็นโครง
สีดำ 
� จากนัน้ ก็เพียงแค่กดถ่ายภาพ เพียงเท่านีภ้ าพซิลเู อทเท่ๆ
ก็จะกลายเป็นของคุณแล้ว
...ไปก่อนกลับทีหลัง นั่นคือหัวใจของภาพแนวนี้เลย.
• ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์มุมกว้าง
พิเศษส�ำหรับกล้อง APS-C DSLR
แต่เลนส์รุ่นนี้ก็ยังสามารถใช้งาน
ร่วมกับ DSLR ชนิด Full Frame
ได้ดว้ ยเช่นกัน โดยสามารถให้มมุ
รั บ ภาพที่ ก ว้ า งมากถึ ง 15mm
ส�ำหรับกล้อง Full Frame
FULL FRAME DSLR • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD
Aspherical (IF) F/13 • 6sec. • ISO 50
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ส�ำคัญที่ระยะห่าง

การใช้เลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้บันทึกภาพพระอาทิตย์
ดวงโตๆ นั้น “ระยะห่าง” จะเป็นเรื่องส�ำคัญมากหากคุณ
ต้องการบันทึกวัตถุสิ่งอื่นบนพื้นโลกด้วย
วิธีคิดก็คือ ยิ่งคุณซูมระยะเลนส์ได้ไกลมากเท่าไหร่
พระอาทิตย์ก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่ได้มากขึ้นเท่านั้น แต่วัตถุ
อื่นๆ ก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่ตามขึ้นไปด้วย
ดังนั้นคุณจึงต้องถอยระยะให้ห่างออกไป เพราะยิ่ง
ถอยไกลมากวัตถุบนพืน้ โลกก็จะยิง่ มีขนาดเล็กลง แต่ขนาด
ของพระอาทิตย์ยงั คงเท่าเดิม นัน่ ก็เพราะระยะทางจากโลก
ถึงดวงอาทิตย์นั้นไกลมากเสียจนระยะของคุณกับวัตถุบน
พื้นโลกไม่มีผล คุณจึงต้องให้ความส�ำคัญกับระยะห่าง
ระหว่างคุณกับวัตถุบนพื้นโลกให้ดี
ลองซูมไปทีร่ ะยะ 600mm แล้วมองผ่านช่องมองภาพ
นอกจากดวงอาทิตย์แล้วคุณเห็นอะไรในนั้นบ้าง? ถ้ามันมี
ขนาดที่เล็กเกินไปก็ขยับระยะให้ใกล้เข้าไปอีก แต่ถ้าใหญ่
เกินไปก็ถอยห่างออกมา ซึ่งมันอาจจะหมายถึงระยะห่าง
หลายร้อยเมตรก็ได้.
• ถึงแม้ว่าจะมีระยะซูมที่ไกล
ถึ ง 600mm แต่ ก็ ยั ง คงให้
ความคมชั ด ในระดั บ ยอด
เยี่ ย ม สามารถบั น ทึ ก ภาพ
ลักษณะนี้ได้อย่างสวยงามน่า
ประทั บ ใจไม่ แ พ้ เ ลนส์ ร าคา
แพงในระดับมืออาชีพ
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
@600mm • F/6.3 • 1/125sec. • ISO 100
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เล่นกับ WB

บางครั้งเราก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องให้สีสันสมจริงเสมอไป โดย
เฉพาะภาพช่วงทไวไลท์ที่มีดวงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบ
เพราะสีสันที่เหนือจริงของช่วงเวลานั้นจะเรียกร้องความ
สนใจและดูน่าประทับใจได้เป็นอย่างมาก
สีสนั ทีถ่ กู ต้องตามจริงบางครัง้ ก็ดไู ม่สวยงามสักเท่าไหร่
(โดยเฉพาะในพืน้ ทีแ่ ถบเส้นศูนย์สตู รอย่างในบ้านเรา) วิธกี าร
หนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจได้ก็คือ การปรับ
เปลีย่ นค่า White Balance ของระบบกล้องให้ตา่ งออกไป โดย
เฉพาะการปรับไปทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ สงสูงๆ ก็จะช่วยเพิม่ โทนเหลือง,
แดง เข้าไปท�ำให้ภาพดูน่าตื่นตามากยิ่งขึ้น
กล้องของ PENTAX รุน่ ใหม่ๆ ยิง่ มีลกู เล่นทีเ่ น้นเรือ่ ง
นี้โดยเฉพาะ เป็นการปรับแต่งสีสันของ White Balance
ให้ดโู ดดเด่นมากยิง่ ขึน้ ฟังก์ชนั่ นีช้ อื่ ว่า “CTE” ซึง่ สามารถ
เลื อ กได้ ใ นโหมด White Balance รั บ รองได้ ว ่ า ภาพ
พระอาทิตย์ขนึ้ หรือตกในช่วงทไวไลท์ของคุณจะยิง่ โดดเด่น
สะดุดตาแต่ยังคงไม่ดูเหนือธรรมชาติมากจนเกินไปให้ใคร
ต่อใครทึ่งได้แน่นอน
• กล้อง PENTAX KP รุน่ ล่าสุด
นอกจากจะมาพร้ อ มสี สั น ใน
แนว “PENTAX BLUE” อัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว
ยังมีฟังก์ชั่น White Balance
แบบ CTE ที่เน้นสีสันลักษณะ
นีเ้ พือ่ ความโดดเด่นโดยเฉพาะ
Pentax KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
F/8 • 1/100sec. • ISO 100
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captures moments of wonder
and excitement in magnificent,
high-resolution images
เพราะโลกนี้มีความสวยงามหลากหลายแง่มุม กล้องถ่ายภาพอันทรง
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการบันทึกความงดงามเหล่านัน้ เอาไว้
เป็นความทรงจ�ำ
“PENTAX KP” คือ DSLR รุ่นล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์นั้น แต่ไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพในระดับสูงอันน่าทึ่ง KP ยัง
มีรูปลักษณ์ร่วมสมัยที่สะกดทุกสายตา ดูน่าประทับใจทุกครั้งที่ยกขึ้นมาถ่าย
ภาพร่วมกันกับคุณ
ลองมาดูกันว่า “KP” จะมีสิ่งที่น่าสนใจต่อการใช้งานของเรามากแค่
ไหน? และอะไรที่ท�ำให้กล้องใหม่รุ่นนี้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษ...
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Exceptional imaging power and superhigh-sensitivity ISO 819200 photography to
deliver prime-quality images

ISO 204800

ISO 819200

High-resolution images captured at the
highest sensitivity in PENTAX APS-Cformat digital SLR history

ด้วยเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS รุ่นใหม่ใน KP ที่ท�ำงาน
ร่วมกับโปรเซสเซอร์ “PRIME IV” และ Accelerator unit
ท�ำให้ค่าความไวแสงสูงสุดถูกขยายออกไปได้สูงยิ่งขึ้นแต่มี
ระดับของ Noise ลดลง ซึ่ง KP สามารถใช้ ISO สูงสุดได้
ถึง 819200 ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือเมื่อ
คุณต้องการใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ เป็นไปได้ในระดับคุณภาพ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
Pentax KP • HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited • Aperture: F4.0 • Shutter speed: 1/50 sec. • Exposure compensation: -0.3EV • ISO sensitivity: 1600

• White balance: CTE • Custom image: Vibrant
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Approximately 24.32 effective
megapixels and optical AA-filterfree design
High-quality imaging supported by a
new APS-C-size CMOS image sensor

KP ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS ขนาด APS-C รุ่นใหม่
ล่าสุดที่มีความละเอียด 24.32MP ปราศจาก Anti-alias
(AA) Filter เพื่อความคมชัดและรายละเอียดในระดับสูง
เก็บข้อมูลภาพถ่ายในระดับ 14 บิท คมชัดสวยงามในทุก
รายละเอียดของมิติภาพ

PRODUCT

On

Off

Pixel Shift Resolution System

State-of-the-art technology to optimize
the high-pixel sensor’s imaging power
for true-to-life color reproduction

PRIME IV and Accelerator Unit

PRIME IV

Accelerator Unit

หน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง PRIME IV ทีท่ ำ� งานร่วม
กับ Accelerator Unit ส่งผลให้ KP ประมวลผลภาพถ่าย
ได้อย่างรวดเร็วและเกิดปัญหา Noise ในระดับต�่ำ  เพื่อให้
ได้ภาพถ่ายในระดับคุณภาพสูงสุด

นอกจากจะสามารถขยับชุดเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ชดเชยอาการสัน่ ไหวของภาพ
แล้ว อีกเทคนิคหนึ่งที่ PENTAX น�ำมาใช้ประโยชน์ก็คือการขยับต�ำแหน่ง
เซนเซอร์ในระดับพิกเซลเพื่อบันทึกภาพสี่ครั้งแล้วรวมเข้าเป็นภาพถ่ายภาพ
เดียว ซึ่งเทคนิคเช่นนี้จะช่วยให้เซนเซอร์ในแต่ละพิกเซลที่แยกออกเป็นสี R
G และ B นั้นได้รับแสงอย่างทั่วถึง ผลลัพธ์ก็คือสีสันที่อิ่มตัวและความคมชัด
ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับของสัญญาณรบกวนลงได้ด้วย ซึ่ง
ภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคนี้ก็สามารถบันทึกเป็นแบบ RAW ได้ด้วยเช่นกัน ท�ำให้
การขยายสัดส่วนภาพ, ตกแต่งภาพ หรือการพิมพ์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ทำ� ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
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Fine Sharpness and Extra
Sharpness

Sharpness-enhancing tools to optimize
image rendition with minute sharpness
control

AA-filter simulator

เมื่อดูภาพที่ขนาด 100% ปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับ
ภาพถ่ายโดยทั่วไปก็คือมักจะขาดความคมชัดโดยเฉพาะที่
บริเวณส่วนที่เป็นเส้นของวัตถุ KP สามารถแก้ไขปัญหานี้
เพราะมีเครือ่ งมือพิเศษส�ำหรับเพิม่ ความคมชัดของเส้นโดย
เฉพาะ (เพิม่ เติมกับระบบประมวลผลเพิม่ ความคมชัดปกติ)
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า “Fine Sharpeness” โดยการเน้น
ลั ก ษณะเส้ น ต่ า งๆ ให้ ค มชั ด แต่ ดู เ ป็ น ธรรมชาติ เ พื่ อ ให้
ภาพถ่ายมีคุณภาพความคมชัดที่สูงมากยิ่งขึ้น

PENTAX-original feature to minimize
moiré and false colors

ถึงแม้ว่า AA-Filter จะมีส่วนท�ำให้ความคมชัดลดลง แต่
ประโยชน์อย่างหนึง่ คือการแก้ปญ
ั หาส�ำหรับภาพถ่ายทีม่ วี ตั ถุ
อันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่ท�ำให้เกิดอาการ moiré ได้
แต่ K-1 สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลือ่ นไหวชุดเซนเซอร์
รับภาพเพื่อจ�ำลองผลของ AA-Filter ส�ำหรับแก้ปัญหานี้ได้
เช่นกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใด
สามารถท�ำได้

Lens Correction
Effective reduction of distortion,
chromatic aberration, vignetting
and diffraction

• Principle of optical AA filter

• Principle of AA filter simulator

KP มีระบบฐานข้อมูลของเลนส์บันทึกอยู่ในระบบประมวล
ผลเพื่อช่วยลดปัญหาอันเป็นข้อด้อยทางด้านออพติกต่างๆ
เช่น ความบิดเบีย้ วผิดรูปทรง, สีเหลือ่ ม ฯลฯ และยังสามารถ
ช่วยลดปัญหา Diffraction อันเกิดจากการใช้รูรับแสงแคบ
มากๆ ได้ โดยสามารถเลือกให้ถ่ายภาพสองชอตแล้วน�ำมา
รวมกันเพื่อผลลัพธ์ของภาพถ่ายที่ดีกว่า เป็นต้น
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Compact, slim design

Outstanding portability for casual photography regardless of time or location

High-precision AE/AF operation
at -3EV illumination
Well-defined, sharply focused subjects
even in the dark

ความพยายามอย่างหนึ่งของ PENTAX ก็คือ การออกแบบ
ให้กล้องถ่ายภาพมีขนาดทีเ่ ล็กลงแต่ตอ้ งไม่ลดประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย ดังนั้นการออกแบบจึงต้องค�ำนึงถึงทุกส่วน
ประกอบส�ำหรับประเด็นนี้เป็นส�ำคัญ ซึ่ง PENTAX KP เอง
ก็ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดนี้ จึงท�ำให้เป็นกล้องความ
สามารถสูงแต่มีขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการพกพา
และใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว

การจับโฟกัสวัตถุในสภาพปริมาณแสงน้อยอย่างเช่นภายใต้
แสงจันทร์หรือแสงเทียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากส�ำหรับระบบ
ของกล้อง ในขณะที่การหมุนโฟกัสด้วยมือเองก็ไม่ใช่เรื่อง
สนุกส�ำหรับคนถ่ายภาพเช่นกัน แต่ไม่ใช่กับ PENTAX KP
เพราะกล้ อ งรุ ่ น นี้ ถู ก ออกแบบมาให้ ส ามารถจั บ โฟกั ส
อัตโนมัติได้ในระดับปริมาณแสงน้อยดังกล่าว โดยมีความ
สามารถถึงในระดับปริมาณแสง -3EV โดยที่ไม่ต้องปรับตั้ง
ค่าอะไรทั้งสิ้น

Extra-durable, high-rigidity body

Magnesium-alloy casing to optimize
durability and dependability

โครงสร้างตัวกล้องภายนอกของ PENTAX KP นั้นใช้วัสดุ
คุณภาพสูงอย่างแม๊กนีเซียมอัลลอย ซึ่งมีความคงทนแข็ง
แรงแต่มีน�้ำหนักเบามาก และยังสามารถท�ำหน้าที่ในการ
ป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วย คุณจึง
มั่นใจในความคงทนแข็งแรงของกล้องรุ่นนี้ได้เต็มที่

Dustproof, weather-resistant
construction

A highly environment-resistant imaging
system with a weather-resistant lens

ไม่เพียงแต่ความแข็งแรงเท่านั้น PENTAX KP ยังมีระบบ
ซีลป้องกันละอองน�้ำและฝุ่นละอองรอบตัวมากถึง 67 จุด
ซึ่งเมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ในรหัส AW หรือ WR แล้วก็จะ
ท�ำให้สามารถรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจ
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DR II (Dust Removal II) mechanism
Effective removal of foreign particles
from the image sensor

ระบบขจัดฝุ่นบนเซนเซอร์รับภาพของ PENTAX KP จะ
ท�ำงานโดยใช้แรงสัน่ สะเทือนทีส่ ร้างขึน้ จากชุด Piezoelectric
ไปยังชิ้นกระจกที่อยู่ด้านหน้าเซนเซอร์รับภาพ ซึ่งจะท�ำให้
เม็ดฝุ่นที่เกาะอยู่นั้นหลุดร่วงออกไปจากพื้นผิว ช่วยแก้
ปัญหาการมีจุดหรือเงาของฝุ่นปรากฏบนภาพถ่ายได้

Excellent cold-resistant
performance at -10°C
Highly dependable operation even at
freezing temperatures

เพื่อให้ตอบสนองกับการถ่ายภาพในทุกกาลอากาศ ไม่เว้น
แม้ในสภาพอุณหภูมิเย็นจัด PENTAX KP ถูกออกแบบและ
ทดสอบเพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้ตามปกติแม้ภายใต้อณ
ุ หภูมิ
-10°C ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งผ่านข้อมูลในระบบ
อิเล็คทรอนิกส์, การตอบสนองและความเสถียร รวมไปถึง
เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน

Outdoor-friendly monitor with a
red-lighted display function
Easy brightness adjustment for
comfortable monitor viewing

ระบบจอภาพ LCD ที่สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพแสงสามแบบ
ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การหมุนแป้นปรับตั้งค่า ทั้งในที่กลางแจ้ง,
สภาพแสงน้อย และแสดงแบบ Night Vision เพื่อไม่ให้รบกวน
สายตาในขณะใช้งานในที่มืด

Extra-durable
shutter unit

Remarkable dependability and exceptional accuracy

ชุดชัตเตอร์มคี วามทนทานและ
สามารถใช้งานนานถึง 100,000
ครั้งในการถ่ายภาพ
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Auto Horizon Correction and
Composition Adjustment
Handy tools for easy, quick composition
of well-balanced images

PENTAX KP ช่วยจัดการเรือ่ งของระนาบเส้นขอบฟ้าให้โดย
อัตโนมัติเมื่อกล้องตรวจพบว่ากล้องมีอาการเอียงไม่ได้
ระนาบ โดยระบบของกล้องจะท�ำการเอียงเซนเซอร์รับภาพ
ด้วยวิธกี ารพืน้ ฐานของชุด SR ทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นชุดเซนเซอร์รบั
ภาพ ช่วยให้การถ่ายภาพมีข้อผิดพลาดน้อยลงไม่ว่าจะ
เป็นการจับถือกล้องด้วยมือเปล่าหรือใช้ขาตั้งกล้องก็ตาม

PRODUCT

SR II in-body, five-axis shake
reduction mechanism
Effective camera shake compensation of
up to five shutter steps

PENTAX KP มาพร้อมกับ “SR II” ซึง่ เป็นระบบเคลือ่ นไหว
ชุดเซนเซอร์รับภาพเพื่อช่วยชดเชยอาการสั่นไหวของกล้อง
โดยชดเชยได้ถึง 5 ทิศทาง ท�ำให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่
ต�ำกว่าปกติได้ถึง 5 ขั้นเปิดรับแสง ช่วยได้มากส�ำหรับการ
ถ่ายภาพที่มีโอกาสสั่นไหวได้ง่ายอย่างเช่นการใช้เลนส์เทเล
โฟโต้หรือมาโคร
Smart Function
Easy customization of 15 different
functions

แป้นหมุนปรับตั้งค่าแบบใหม่ของ PENTAX ที่บรรจุหมวด
ตั้งค่าที่จ�ำเป็นเอาไว้ใน Function Dial (1) จากนั้นปรับ
เปลี่ยนค่าโดยการหมุนที่แป้น Setting Dial (2) ช่วยให้การ
ปรับตั้งค่าต่างๆ ท�ำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผูใ้ ช้ยงั สามารถก�ำหนดหมวดทีต่ อ้ งการบรรจุเอาไว้ใน Function Dial ต�ำแหน่ง C1, C2 และ C3 ได้ด้วย
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D-BG7 Battery Grip
Increased number of recordable images and
enhanced operability of vertical-position

กริปจับด้านล่างตัวกล้องนีเ้ ป็นอุปกรณ์เสริมทีน่ อกจากจะท�ำให้ใช้งานใน
การถ่ายภาพแนวตั้งได้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถใช้แบตเตอรี่รุ่นความจุสูง
พิเศษ D-LI90 ทีส่ ามารถใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์จหนึง่ ครัง้ มากกว่า
แบตเตอรี่ปกติ มีปุ่มควบคุมต่างๆ ที่จ�ำเป็นติดตั้งอยู่พร้อมใช้งานเช่น
เดียวกับการถือกล้องในภาพแนวนอน
Exchangeable grips
Customization of the grip’s shape
and hold, with a choice of three grips

กริปมือจับของ PENTAX KP สามารถเปลีย่ นได้สามแบบ
(อุปกรณ์เสริม) เพื่อให้เพมาะสมกับลักษณะและขนาด
ของมือ, ลักษณะของเลนส์ หรือลักษณะของการถ่ายภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ช่วยลดอาการเมื่อยล้าและจับถือกล้อง
ได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วย
Control panel
Customization of screen layout to
your preference

กริปจับขนาดใหญ่ เหมาะต่อการใช้งานร่วมกับเลนส์
ขนาดใหญ่และมีน�้ำหนักมาก

กริปจับขนาดกระชับมือและใช้งานได้คล่องแคล่ว เหมาะ
กับเลนส์ซูมมาตรฐานทั่วไป

กริ ป จั บ ขนาดเล็ ก และบางเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว พกพา
สะดวก เหมาะกับเลนส์ในชุด Limited

ระบบแผงปรับควบคุมของ PENTAX KP ถูกออกแบบให้
เรียงเป็นตารางที่ใช้งานได้ง่ายและเห็นชัดเจน สามารถ
ปรับตัง้ ค่าได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนีผ้ ใู้ ช้งานยังจัดเรียง
ต�ำแหน่งเองได้ตามความต้องการเพื่อให้สะดวกมากยิ่ง
ขึ้นได้ด้วย
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27-point AF system
(with 25 cross-type sensors)
เซนเซอร์ออโต้โฟกัส 27 จุด เป็นแบบ Cross-type
แม่นย�ำสูง 25 จุด และที่กลางภาพสามจุดจะเป็นแบบ
ไวเป็นพิเศษส�ำหรับเลนส์ไวแสง F/2.8 ขึ้นไป ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มเรื่องความแม่นย�ำและว่องไวต่อการจับโฟกัส
หรือติดตามวัตถุเคลื่อนที่เป็นอย่างมาก

Optical viewfinder with glass pentaprism
Comfortable viewing of the subject with a
nearly 100% field of view and approximately
0.95-times magnification

ระบบช่องมองภาพที่สว่างชัดเจนสดใส มองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งกว่า
ด้วยปริซมึ ห้าเหลีย่ มทีม่ กี ารสูญเสียปริมาณแสงน้อย มองเห็นพืน้ ที่
ภาพถ่ายครอบคลุมทั้ง 100% ให้อัตราขยาย 0.95 เท่า (อ้างอิง
เลนส์ 50mm F/1.4) โฟกัสซิ่งสกรีนชนิด Natural Bright Matte
III ช่วยแสดงผลการควบคุมโฟกัสได้อย่างแม่นย�ำและมองเห็นได้
ชัดเจนดีมาก

Tilt-type LCD monitor
A harmony of superb visibility and
outstanding dependability

จอภาพ LCD ด้านหลังกล้อง PENTAX KP มีขนาด 3 นิ้ว แสดง
ผลด้วยความละเอียด 921,000px ตัวจอเป็นชนิดปรับเปลี่ยนองศา
การมองภาพได้ทั้งทางด้านล่างและด้านบนของกล้อง ช่วยให้การ
ถ่ายภาพมุมสูงและมุมต�ำ่ ท�ำได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีโครงสร้างแบบ
Air Gapless ที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างชั้นกระจกภายใน ท�ำให้ลด
ปัญหาแสงสะท้อนที่ท�ำให้แสดงผลภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง

Automatic sensitivity setting
ผู้ใช้สามารถก�ำหนดช่วง ISO อัตโนมัติส�ำหรับการใช้
งานได้ว่าจะให้อยู่ในช่วงต�่ำสุดและสูงสุดที่เท่าใด
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Depth-of-field Bracketing and
Motion Bracketing
Quick capture of three images
with varied depth of field or
subject motion

[ Motion Bracketing ]

PRODUCT

ระบบช่วยในการบันทึกภาพแบบใหม่ที่จะบันทึกสามภาพในการ
กดชัตเตอร์เพียงครัง้ เดียวโดยใช้คา่ สปีดชัตเตอร์หรือรูรบั แสงทีต่ า่ ง
กัน (ลักษณะคล้ายการถ่ายภาพคร่อม) โดยระบบจะท�ำการ
ค�ำนวณค่าแสงเพื่อให้ทั้งสามภาพมีลักษณะแสงแบบเดียวกัน
ทัง้ หมด มีให้เลือกใช้สองแบบคือ Motion Bracketing และ Depthof-Field Bracketing ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพ
ให้รวดเร็วโดยไม่ตอ้ งใช้เวลาท�ำการปรับเปลีย่ นค่าเปิดรับแสงต่างๆ
ใหม่ในแต่ละชอต

Electronically controlled shutter unit
with quiet, high-speed operation and top
speed of 1/24000-second
Ideal for shooting in quiet locations, and for
creating beautiful bokeh effects in sunlight
scenes

[ Depth-of-field Bracketing ]

นอกจากระบบม่านชัตเตอร์ตามปกติแล้ว PENTAX KP ยังมีระบบชัตเตอร์
แบบอิเล็คทรอนิกส์ให้เลือกใช้ด้วย ข้อดีของระบบนี้ก็คือมีความเร็วสูงสุดถึง
1/24000 sec. และปรากฏเสียงน้อยมากจนแทบไม่ได้ยิน เหมาะเป็นอย่าง
ยิ่งส�ำหรับการบันทึกภาพในสถานที่ซึ่งไม่ควรใช้เสียง ด้วยความเร็วในระดับ
สูงมากเช่นนี้ นอกจากใช้ในการหยุดการเคลือ่ นไหวทีเ่ ร็วเป็นพิเศษแล้วยังใช้
เพือ่ การสร้างสรรค์ภาพในลักษณะทีใ่ ช้รรู บั แสงกว้างร่วมกับพืน้ ทีซ่ งึ่ มีปริมาณ
แสงมากได้ด้วย เช่น การสร้างโบเก้ในภาพกลางแดด เป็นต้น
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Custom Image
ระบบทีช่ ว่ ยปรับแต่งสีสนั และอารมณ์ของภาพให้
ดูมีสไตล์และแตกต่างออกไปจากภาพปกติ มีให้
เลือกใช้หลายแบบตามลักษณะของภาพ เช่น
Portrait, Bleach Bypass, Cross Processing

PRODUCT

CTE (Color Temperature
Enhancement)
Unique white balance mode to help
express dramatic colors

เป็นความแตกต่างจากผลของภาพทีไ่ ด้จาก Auto White
Balance ซึง่ พยายามทีจ่ ะให้สสี นั ของภาพถ่ายทีใ่ กล้เคียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด โหมด CTE จะท�ำการเพิ่ม
สีสันในภาพให้อ่ิมตัวและโดดเด่นมากกว่าความเป็นจริง
เพือ่ อารมณ์ของภาพถ่ายทีม่ คี วามดึงดูดสูง สามารถเรียก
ร้องความสนใจได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งด้วย
คอมพิวเตอร์
AWB

CTE

Pentax KP • HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited • Aperture: F3.2 • Shutter speed: 1/40 sec. • Exposure compensation: 0.0EV • ISO sensitivity: 3200
White balance: Auto • Custom image: Natural
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PRODUCT

Multiple exposure
Digital filters
A selection of filters to add creative
visual effects

PENTAX KP มีลกู เล่นทางด้านภาพถ่ายอีกประการหนึง่
ให้ใช้งาน นัน่ ก็คอื Digital Filter ทีจ่ ะสร้างสรรค์ภาพถ่าย
ให้ดแู ปลกตาออกไปจากภาพเดิมๆ ซึง่ มีรปู แบบให้เลือก
ใช้มากถึง 20 แบบ มีทั้งที่เห็นผลก่อนถ่ายภาพและหลัง
จากถ่ายภาพ ช่วยให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องสนุกสนาน
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Three ways to synthesize creative,
eye-catching images

ระบบการสร้างภาพซ้อนใน PENTAX KP สามารถซ้อน
ภาพได้สูงสุดถึง 2,000 ภาพ ด้วยโหมดการซ้อนภาพที่
มีให้เลือกสามแบบคือ Average, Additive และ Comparative brightness สามารถแสดงผลการซ้อนภาพให้
เห็นได้ทันทีด้วยการใช้ฟังก์ชั่น Live View บนจอ LCD
เพื่อความแม่นย�ำในการจัดองค์ประกอบภาพระหว่าง
ภาพต้นทางและภาพที่ก�ำลังจะบันทึกเพิ่มเติม
• Average

โหมดนีจ้ ะท�ำการซ้อนภาพโดยหาค่าเฉลีย่ ของการเปิดรับ
แสงของแต่ละภาพแล้วน�ำมารวมเข้าด้วยกัน
• Additive

ท�ำการซ้อนภาพโดยเพิ่มระดับค่าการเปิดรับแสงของ
แต่ละภาพที่จะซ้อนกัน
• Comparative brightness

โหมดนี้จะท�ำการเปรียบเทียบค่าการเปิดรับแสงของ
แต่ละภาพแล้วจะเลือกซ้อนเฉพาะบริเวณที่เป็น Highlight เท่านั้น ใช้งานได้ดีในภาพบางประเภท เช่น
พระจันทร์, พลุ หรือสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างสว่าง
Digital Filtr : Invert Color
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Interval shooting
Automatic timer function to capture a
sequence of changes in the subject

ระบบการถ่ายภาพ Interval (หรือที่เราคุ้นกันในชื่อ
Timelapse) มีพร้อมให้ใช้งานอยู่ใน PENTAX KP โดย
สามารถก�ำหนดความถี่หรือระยะห่างได้ตั้งแต่ 2 วินาที
ไปจนถึง 24 ชัว่ โมง จ�ำนวนภาพตัง้ แต่ 2 ไปจนถึง 2,000
และสามารถก�ำหนดเวลาเริ่มต้นตามเวลานาฬิกาได้
• Interval Composite

โหมดนีจ้ ะท�ำการรวมภาพทัง้ หมดทีบ่ นั ทึกเข้าด้วยกันใน
ลักษณะเดียวกับการท�ำภาพซ้อน (Multiple Exposure)
โดยมีสามตัวเลือกให้ใช้ในลักษณะเดียวกัน

Movie recording

Wi-Fi functions

High-grade movie shooting only possible with a
DSLR camera

Easy transfer and browsing of captured
images on a smartphone

PENTAX KP สามารถบันทึกวีดีโอระดับ FullHD และ
ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติ
ติดตามวัตถุ (AF.C) ได้

PENTAX KP มีระบบ Wi-Fi ติดตั้งในตัว คุณสามารถ
ต่อเชื่อม KP เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท๊ปเล็ตได้อย่าง
สะดวกง่ายดาย และท�ำการควบคุมกล้องในระบบไร้สาย
ระยะไกลหรือโอนถ่ายข้อมูลได้โดยใช้แอพ Image Sync

• ASTROTRACER Interval

สามารถท�ำ  Interval โดยใช้ฟังก์ชั่น ASTROTRACER
ซึ่งเป็นการบันทึกภาพดวงดาวโดยขยับเซนเซอร์รับภาพ
ตามการเคลื่อนที่ของดาว (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม O-GPS
UNIT)
• 4K-resolution Interval Movie

รวมภาพทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการ Interval ให้เป็นคลิปวีดโี อ
ความละเอียดสูงระดับ 4K (3840 x 2160px) ในกล้อง
ซึ่งพร้อมส�ำหรับการใช้งานได้ทันที

Star Stream Movie
Fantastic movies with beautiful star
traces

ระบบบันทึกภาพดวงดาวที่ยืดออกเป็นเส้นต่อเนื่องกันในลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถสร้างคลิปวีดีโอความละเอียดสูงถึง
ระดับ 4K ที่แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร

Wi-Fi functions
แอพส�ำหรับควบคุมกล้อง PENTAX KP จากระยะไกล นอกจากจะ
สามารถควบคุมโฟกัส, ปรับค่าการเปิดรับแสง และสัง่ บันทึกภาพได้แล้ว
ยังมีคุณสมบัติใหม่คือ การจัดแก้ไของค์ประกอบภาพโดยการขยับ
เซนเซอร์รับภาพได้ด้วย
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เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกกับธีมร่วมสมัยของ KP ก็ท�ำให้หลาย
คนเกิดความสนใจขึ้นมาทันที และจะยิ่งดีแค่ไหนที่ไม่เพียงแค่หน้าตาดี
แต่ความสามารถยังอยู่ในระดับสูงมากพอที่จะเป็นขุนพลใหม่ของกล้อง
APS-C ของค่าย PENTAX ซึ่งสร้างชื่อเสียงมายาวนานในวงการนี้
รูปร่างกระทัดรัด, โดดเด่นสะดุดตา, ไฟล์ภาพคุณภาพระดับสูง,
ระบบการปกป้องที่ยอดเยี่ยม, รับมือใด้กับทุกสภาพอากาศ เพียงเท่านี้
“KP” ก็ร่วมท�ำหน้าที่เก็บภาพพร้อมกับคุณได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่า
จะเป็นชีวิตในเมืองที่หรูหรา หรือกลางป่าเขาล�ำเนาไพรที่เต็มไปด้วย
สภาพอากาศแปรปรวนแสนท้าทาย
ทดลองและสัมผัสขุมพลังใหม่จาก PENTAX ได้แล้ววันนี้ที่
โชว์รมู ของ East Enterprises และตัวแทนจ�ำหน่ายชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

PENTAX KP On-line
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TAMRON ได้เผยเลนส์รนุ่ ใหม่ออกมาอีกสองรุน่ ล่าสุด
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานเลนส์ซมู
คุณภาพสูงทัง้ ในระดับมืออาชีพ และเลนส์ซมู มุมกว้าง
พิเศษส�ำหรับกล้อง APS-C DSLR
รุน่ แรกคือเลนส์ซมู ไวแสง 70-200mm ทีม่ าพร้อม
รหัส “G2” ทีเ่ น้นในเรือ่ งประสิทธิภาพจากรูรบั แสงกว้าง
สุด F/2.8 และถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีเป็นพิเศษ
ส�ำหรับเซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูง มีระยะโฟกัส
ใกล้สุดที่ใกล้มากขึ้นเพียง 0.95 เมตร และสามารถใช้
งานร่วมกับ Tele Converter ได้ด้วย
อีกรุ่นคือเลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษระยะ 10-24mm
ส�ำหรับกล้อง DSLR ชนิด APS-C ที่ถูกเสริมเขี้ยวเล็บ
ทรงพลังใหม่อย่างระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” และ
ระบบขั บ เคลื่ อ นออโต้ โ ฟกั ส แบบใหม่ “HLD” ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติมเราจะน�ำมาเสนอต่อคุณผู้
อ่านในโอกาสต่อไป รับรองว่าน่าตื่นเต้นแน่นอน!
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กล้องฟรุ้งฟริ้งรุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้ว!
Casio เปิดตัวสุดยอดกล้องเซลฟี่ระดับต�ำนาน
รุ่นใหม่ ”TR80” ออกสู่ตลาดกับสามเฉดสีที่แทรก
รายละเอียดสีทองเพื่อความหรูหรามีระดับแต่แฝง
ความเท่เอาไว้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับความสามารถ
ใหม่ที่สามารถก�ำหนดค่าการปรับแต่งสีผิว, ผิวเรียบ
เนียน, ความสว่างของใบหน้า, มิต,ิ ลบความหมองคล�ำ 
้
และใบหน้าเรียวให้เป็นของคุณได้เพื่อความสะดวก
มากยิง่ ขึน้ เซลฟีค่ รัง้ ใดก็เป็นคุณในสไตล์ทโี่ ดดเด่นได้
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมาปรับแต่งใดๆ อีก...
ลองมาดูกนั ว่า TR80 มีอะไรใหม่เพิม่ ขึน้ มาให้
ฟรุ้งฟริ้งยิ่งกว่าเดิมกันบ้าง?...
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การกำ�หนดค่าส่วนบุคคล

การปรับภาพอัจฉริยะ

Personal Customization

Intelligent Adjustment

การตั้งค่าเอฟเฟกต์การแต่งหน้ามี 6 รูปแบบ: “ระดับสีผิว”, “ผิวเรียบเนียน”, “ความสว่าง
ของใบหน้า”, “ใบหน้ามีมิติ”, “ลบความหมองคล�้ำ” และ “ใบหน้าเรียว” ก�ำหนดการตั้งค่า
เอฟเฟกต์การแต่งหน้าทั้ง 6 แบบนี้เพื่อให้ได้ภาพเซลฟี่ในแบบที่คุณต้องการ บันทึกการตั้งค่า
ล่าสุดเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ แล้วคุณจะสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยค่าที่คุณก�ำหนดเองได้
ทุกเมื่อ

ถ่ายภาพเซลฟี่ในระดับสีผิวที่คุณต้องการ

กล้องที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ TR นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ภาพเซลฟี่ของคุณดูน่าอัศจรรย์ นั่น
เป็นเหตุผลว่าท�ำไมถึงมีการตัง้ ค่าให้เลือกใช้หลากหลายแบบในการปรับสภาพผิวของคุณ การ
ตั้งค่าระดับสีผิวมีตั้งแต่แบบธรรมชาติไปจนถึงสีผิวอมชมพู คุณจึงท�ำให้ผิวของคุณดูสุขภาพ
ดี สดชื่น และเป็นไปตามแบบที่คุณต้องการ

ธรรมชาติ

PRODUCT

คุณสมบัตติ วั ปรับแต่งภาพบุคคลจะวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มการถ่ า ยและตั ว แบบโดย
อัตโนมัติ ไม่ว่าผิวพรรณที่แท้จริงของคุณจะ
เป็นอย่างไร และไม่ว่าแสงจะมาจากแหล่ง
ไหน กล้องจะใช้การตั้งค่าเอฟเฟกต์การแต่ง
หน้าที่คุณได้ตั้งไว้ล่วงหน้า จึงท�ำให้สามารถ
ถ่ายภาพคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา

สว่างแบบธรรมชาติ

เพิม่ แสงสว่าง

สีชมพู
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ถ่ายภาพเซลฟี่ใน
ระดั บ สี ผิ ว ที่ คุ ณ
ต้องการ
ท�ำให้ผิวของคุณไร้ริ้ว
รอย ไม่ ห มองคล�้ ำ 
และปราศจากรูขมุ ขน
ปรับความเนียนของ
ผิวเพื่อให้ดูนวลเนียน
เสมอกัน

PRODUCT

ความสว่ า งของ
ใบหน้า
ผิวเปล่งปลั่งแลดูเป็น
ประกาย ช่วยควบคุม
ความสว่างของพื้นที่
ผิวในภาพเซลฟี่ของ
คุณ ให้ผิวของคุณดู
สว่าง เป็นประกายดู
มีคุณภาพโดยไม่สูญ
เสียรายละเอียดใดๆ
ในภาพถ่ายไป

ใบหน้ามีมิติ

ลบความหมองคล�้ำ ใบหน้าเรียว

เพิม่ มิตคิ วามโดดเด่น
ของคุณ เน้นแสงเงา
ใต้ คิ้ ว และบริ เ วณดั้ ง
ของคุณ ใช้เอฟเฟกต์
แสงเงาเพือ่ ท�ำให้หน้า
คุณดูมีมิติมากขึ้น

ลบความหมองคล�้ ำ : โดยการลดแสงเงา
ธรรมชาติลง คุณสมบัตินี้ช่วยลบรอยหมอง
คล�้ำที่คุณไม่ต้องการใต้ดวงตาของคุณ อีกทั้ง
ยังปรับให้ผิวของคุณเสมอกันและท�ำให้นวล
เนียนขึ้นอีกด้วย
ใบหน้าเรียว: คุณสมบัตินี้จะวิเคราะห์ผิวของ
คุณในรูปแบบ 3D และปรับให้รูปทรงใบหน้า
บางเรียวลงอย่างละเอียด
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การดูเปรียบเทียบ

Comparison View

ส่งภาพอย่างง่ายดายโดยใช้ QR Code

Easily send images using QR Code
หน้าจอจะแสดง QR Code เมื่อคุณเลือกภาพถ่ายโดยใช้ฟังก์ชัน
แชร์ครัง้ เดียว คุณสามารถแบ่งปันภาพถ่ายได้อย่างง่ายดายทุกที่
ทุกเวลา โดยไม่ต้องถูกร้องขอให้ติดตั้งแอพหรือให้ส่งข้อมูลการ
ติดต่อ เพียงแค่โหลด QR Code ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ

คุณสมบัตนิ จ้ี ะแบ่งหน้าจอออก
เป็ น สองฝั ่ ง คุ ณ จึ ง สามารถ
เปรี ย บเที ย บภาพทั้ ง สองได้
คุณยัง สามารถซูมหรือเลื่ อ น
หน้าจอทั้งสองฝั่งได้ในคราว
เดียว อีกทั้งยังสามารถตั้งค่า
เอฟเฟกต์การแต่งหน้าได้จาก
ภาพที่คุณถ่ายก่อนหน้า และ
ใช้กับภาพต่อไปได้อีกด้วย

ข้อมูลรูปภาพของ QR Code จะได้รับการบันทึกไว้ คุณสามารถ
พิมพ์และส่งภาพเหล่านี้ อัพโหลดไปยัง SNS หรือใช้งานในวิธี
การอื่นได้อย่างหลากหลาย

ไฟ LED สองดวง

Double LED lights
ความเข้มของแสงอาจไม่เสมอกันได้เนือ่ งจากบางพืน้ ที่
บนใบหน้าและล�ำตัวของคุณอยูใ่ กล้เลนส์มากกว่าส่วน
อื่น เพื่อลดความไม่เสมอกันลง กล้องนี้จึงใช้ไฟ LED
สองดวง มุมส่องสว่างจะกว้างขึ้นทั้งแนวตั้งและแนว
นอน ช่วยลดความไม่เสมอกันในความเข้มของแสงได้
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพเซลฟี่อันน่าทึ่ง
ได้แม้จะอยู่ในสภาพที่มีแสงน้อย

เห็นคุณสมบัติใหม่ๆ เหล่านี้แล้วก็คงจะพอนึกออกกันละว่าเราจะเป็นเจ้า
ของภาพฟรุ้งฟริ้งกระจ่างใสอย่างไรได้บ้าง
...ภาพถ่ายเซลฟีท่ ดี่ ดู ยี อ่ มได้เปรียบเสมอ และ TR80 นีแ่ หละ
ทีจ่ ะเป็นผูช้ ว่ ยทีแ่ สนดีและอัจฉริยะของคุณอย่างแน่นอน

EX-TR80 On-line
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Field Test

The PENTAX KP captures moments of wonder and
excitement in magnificent, high-resolution images

เพียงแค่รป
ู โฉม ก็ชวนให้เป็นเจ้าของเสียแล้ว...
ทันทีที่ผ้าคลุมถูกเปิดออก เผยให้เห็นกล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุดจาก
PENTAX หลายต่อหลายคนก็แทบจะไม่สนใจในคุณสมบัติหรืออยากรู้
ฟังก์ชั่นอื่นใด รู้แต่เพียงว่าครั้งนี้ PENTAX ออกแบบมาได้โดนใจและ
เข้ายุคเข้าสมัยมายิ่งกว่าครั้งใดๆ ที่ผ่านมา
ถึงแม้วา่ จะหน้าตาหล่อเหลาโดดเด่น โดยเฉพาะเมือ่ ประกบคูเ่ ข้ากับ
เลนส์ในสายพันธุ์ Limited ด้วยแล้ว แต่ “KP” ก็หาได้เพียงแค่ “สวยแต่
รูป” เท่านั้น คุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ก็ยังคงไม่ธรรมดา
เหมือนกับทุกครัง้ ทีก่ ล้อง PENTAX เป็น และก็ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาเท่านัน้
ที่ถูกออกแบบมาใหม่ เพราะประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ภายใต้นั้นต่างหากคือ
สิ่งที่ผู้ใช้จะได้สัมผัสจริง
และเราก็ได้พา KP ออกสู่สนามจริงไปแล้วเรียบร้อย ได้ความว่า
อย่างไรบ้าง? มาดูกันเลย...
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE • @18mm • F/7.1 • 1/320 sec. • ISO 100
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All about CONTROL
นอกจากรูปโฉมภายนอกทีอ่ นิ เทรนด์ดรู ว่ มสมัยแล้ว สิง่ หนึง่ ทีโ่ ดด
เด่นและสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนก็คือ “ปุ่ม
และแป้นหมุน” เพื่อควบคุมกล้องในเรื่องราวต่างๆ ที่มีมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด มองเผินๆ แล้วมันดูราวกับรุ่นพี่ใหญ่ “K-1” ก็
ไม่ปาน
ปรัชญาหนึ่งในการออกแบบกล้องของ PENTAX ก็คือ ทีมผู้
ออกแบบจะดึงเอาความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้งานเข้ามาร่วมในการออกแบบ
อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมกล้องที่ควรจะต้องสะดวก
และรวดเร็วโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเมนูควบคุมมากนัก ดังนัน้ กล้อง DSLR
ของ PENTAX จึงมีปุ่มควบคุมชนิดกดปุ๊บได้ปั๊บอยู่ทั่วไปหมด
แม้แต่วงล้อปรับตั้งค่าด้านหน้า (Front-dial) เค้าก็คิดใหม่ท�ำ
ใหม่ จากเดิมที่ฝังอยู่ในกล้องตามแนวนอนก็จัดออกมาเป็นแนวตั้ง
เสียเลย...นอกจากดูเก๋ไก๋แล้วมันยังใช้งานได้ดียิ่งกว่าเดิมเสียด้วย
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Quality in control
หลังจากที่ปรับความคุ้นเคยกับ KP สักครู่หนึ่ง เราก็พบว่านี่
คือกล้องที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะ
“Smart Function” (แป้นหมุนสองแป้นทีท่ ำ� งานร่วมกันด้านบน) ซึง่
เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นใหญ่ “K-1” นั้นช่วยให้การปรับตั้งค่า
ต่างๆ ท�ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถท�ำได้โดยใช้เพียงมือเดียว
เท่านั้น...เรียกได้ว่าแทบจะคอนโทรลทุกสิ่งด้วยมือเดียวเลย
อีกสิ่งหนึ่งที่ดีงามอย่างยิ่งก็คือ “Front Dial” ที่เปลี่ยนมาเป็น
แนวตัง้ ด้านหน้านัน้ ถูกต้องตามหลักของการวางนิว้ มือเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ลักษณะการวางนิ้วเพื่อเลื่อนแป้นหมุนนี้ท�ำได้ดีขึ้น และลด
อาการเมือ่ ยล้าของนิว้ ชีล้ งอย่างเห็นได้ชดั เจน ไม่วา่ จะถ่ายภาพโดย
ใช้ Live view พร้อมปรับเปลี่ยนองศาของจอ LCD ยืดกล้องสูงขึ้น
ไปด้านบน ลดกล้องลงต�่ำสู่ด้านล่าง หรือระดับแนบสายตากับช่อง
มองภาพตามปกติ นิ้วชี้ขวาจะอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีเสมอ
มันดีกว่าแป้นหมุนแนวนอนเดิมอย่างมากมาย
ดูเหมือนว่า KP จะให้ความส�ำคัญกับการจับถือเป็นอย่างมาก
ดังนั้นมันจึงสามารถเปลี่ยนกริปจับได้ถึงสามแบบเพื่อให้เหมาะกับ
ลักษณะการใช้งาน แต่ตัวมาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้องนี้ก็ท�ำได้ดี
ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ในส่ ว นของไฟล์ ภ าพนั้ น คงไม่ ต ้ อ งอธิ บ ายกั น เยอะก็ ยั ง ได้
เพราะไฟล์ภาพของ PENTAX นั้นเป็นที่โจษขานกันมานาน แม้ว่า
จะเป็นกล้องรุ่นเล็กราคาไม่แพงก็ยังให้ไฟล์ภาพชนิดที่คู่แข่งต้อง
หนักใจกันเลยทีเดียว แม้วา่ จะใช้เลนส์คทิ 18-50mm ธรรมดาก็ตาม
PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6
DC WR RE • @18mm • F/7.1 • 1/320 sec. • ISO 100
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ลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจต่อคนถ่ายภาพ Landscape โดยเฉพาะก็คือ White Balance
แบบ “CTE” ซึ่งจะท�ำการปรับปรุงสีสันของภาพถ่ายในช่วงทไวไลท์ให้ดูน่าสนใจเป็น
อย่างมาก เช่นเดียวกับที่เรามักจะปรับแต่งสีสันเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ภายหลัง แต่
KP สามารถท�ำให้จบในกล้อง เสร็จแล้วก็สง่ ผ่านระบบ Wi-Fi เพือ่ น�ำไปใช้งานต่อหรือ
โพสต์โชว์ผลงานลงโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที
ไม่เพียงเท่านั้น KP ยังมีระบบทั้งการตกแต่งภาพเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งปรับ
เปลี่ยนสีภาพที่เห็นผลการตกแต่งได้ก่อนถ่ายภาพที่จอ LCD ได้เช่นเดียวกับ DSLR
รุ่นอื่น ซึ่งมีเอฟเฟกต์ที่ดูดีมีสไตล์หลากหลายแบบให้เลือกใช้งาน
จากนี้ไปก็ไม่ต้องนั่งเบื่อๆ รอจังหวะแสงอีกแล้ว โปรเซสสร้างสรรค์ภาพจากใน
กล้องเพลินๆ ไปได้เลย
PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 800 • CTE WB
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Advanced in ISO
สิ่งหนึ่งอันเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากส�ำหรับการเปิดตัวกล้อง
PENTAX KP ก็คือ เป็นกล้องที่มีระดับ ISO สูงมากถึง 819200
ซึ่งเป็นค่า ISO ที่เกิดจากฮาร์ดแวร์โดยแท้ มิใช่การประมวลผลเร่ง
โดยใช้ซอฟต์แวร์
ถึงแม้ว่าจะมี ISO สูงในระดับ “แปดแสน” แต่ความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้งานจริงๆ นัน้ คือระดับหลักหมืน่ เพราะเป็นทีเ่ ข้าใจกันดีอยู่
แล้วว่าในการใช้งานจริงคงจะไม่ใช่การท�ำงานในระดับนั้นแน่ๆ
ดังนั้นจึงมีผู้ชมที่รอดูผลงานของ KP ที่ระดับ ISO สูงๆ อยู่
ไม่น้อย อันที่จริงแล้ว PENTAX นั้นจะต่างออกไปในแง่ของการมี
บุคลิกของ Noise ที่ค่อนข้างจะดูดี ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พี่ใหญ่อย่าง
645Z ได้ทำ� เอาไว้กป็ รากฏว่ามีผชู้ อบใช้งานที่ ISO สูงๆ เพือ่ ให้เกิด
Noise ที่เข้ากับสไตล์ภาพบางประเภทเสียด้วยซ�้ำไป
เราเองก็อยากจะรู้ จึงทดสอบมาในสถานการณ์จริงซึ่งมี
ปริมาณแสงไม่มากนัก, ไม่สามารถใช้ชาตั้งกล้อง, ไม่สามารถเปิด
รับแสงนานได้ จึงมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว นั่นก็คือใช้ ISO สูงๆ
นั่นเอง นอกจากนี้ยังบีบรูรับแสงเพื่อความชัดลึกอีกด้วย
และเรายิ่งท้าทาย KP หนักยิ่งกว่าเดิม เมื่อไม่ได้ใช้เลนส์ไว
แสงแต่อย่างใด ใช้เลนส์คิท 18-50 ธรรมดาอย่างที่ผู้ใช้งานปกติ
ทั่วไปใช้กัน เพื่อลองดูผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง?
และต่อไปนี้คือผลงานจริงของ KP ที่ ISO ระดับสูง โดยที่
ไม่ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุง Noise แต่อย่างใด
PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6
DC WR RE • F/8 • 1/40 sec. • ISO 3200
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 6400 • CTE WB
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/60 sec. • ISO 12800 • CTE WB
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 25600 • CTE WB
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 51200 • CTE WB
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PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 204800 • CTE WB
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สิง่ ทีเ่ ชือ่ ได้อย่างหนึง่ ส�ำหรับกล้องทีม่ รี ะดับ ISO สูงสุดอยูท่ รี่ ะดับ
สูงมากๆ ก็คือ ที่ ISO ระดับต�่ำจากจุดเริ่มต้นนั้นมักจะท�ำผลงาน
ได้ดเี ป็นพิเศษเสมอ ดังนัน้ ส�ำหรับ KP ทีม่ ี ISO สูงถึงระดับ “แปด
แสน” นั้น ที่ ISO ช่วงต้น 100-800 ย่อมจะต้องให้ผลงานใน
ระดับที่เรียกว่าสมบรูณ์แบบได้เลยทีเดียว

PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/50 sec. • ISO 100 • CTE WB
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Pixel Shift Resolution
อีกประเด็นหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องพูดถึงคือเรื่องของ “ความคม
ชัด” ซึ่ง PENTAX KP จะเน้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เซนเซอร์รับภาพของ KP นั้นเป็นแบบที่ไม่มี AA Filter (Anti
-Alias) บังอยู่ด้านหน้า ดังนั้นมันจึงมีความคมชัดในระดับสูงมาก
แต่ทพี่ เิ ศษยิง่ ไปกว่าก็คอื การทีม่ รี ะบบ “Pixel Shift Resolution”
ติดตั้งมาให้ได้ใช้งานด้วย
ระบบนีจ้ ะท�ำการเคลือ่ นเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ บันทึกภาพสีค่ รัง้
ต่อเนื่องแล้วรวมเข้ามาเป็นภาพเดียวกัน ที่ต้องท�ำอย่างนั้นก็เพื่อให้
แต่ละพิกเซลบนเซนเซอร์รับภาพซึ่งมีฟิลเตอร์สีส�ำหรับกรองแม่สี
แสง R, G, B ได้รับแสงอย่างแท้จริงบนทุกพิกเซล ไม่ใช่การจ�ำลอง
ข้อมูลจากพิกเซลข้างเคียงมาเป็นของตัวเองเมือ่ ไม่ได้รบั แสง ดังนัน้
ทุกพิกเซลจึงมีข้อมูลทางดิจิตอลให้ประมวลผลจริง ส่งผลให้ภาพมี
ความคมชัดและระดับของคอนทราสต์ที่ดีขึ้นมาก
Pixel Shift Resolution เป็นระบบที่คิดค้นและพัฒนาโดย
PENTAX เอง จึงยังไม่มีคู่แข่งรายใดสามารถท�ำได้ ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์จากคุณสมบัติของชุด “SR II” (Shake Reduction II)
ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการเคลือ่ นไหวเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ลดอาการสัน่ ไหว
ซึ่งในเวอร์ชั่นของ KP นี้สามารถท�ำได้มากถึง 5 ขั้นแสงเลยทีเดียว
และที่ส�ำคัญ นี่ยังเป็น Pixel Shift Resolution ที่มีการ
ปรับปรุงให้ท�ำงานได้ดีและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมด้วย
PENTAX KP • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
• F/3.5 • 1/60 sec. • ISO 100
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ภาพนีม้ กี ารใช้ระบบ Pixel Shift Resolution
เพื่อเน้นความคมชัด แต่เชื่อว่าคุณอาจจะ
ไม่ทันได้สังเกตถึงความแตกต่าง ดังนั้นเรา
จึงท�ำภาพเปรียบเทียบแบบขยาย 100%
ของไฟล์ภาพมาให้ดูในหน้าถัดไป
PENTAX KP • HD PENTAX-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
• F/5 • 1/30 sec. • ISO 100
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Pixel Shift Resolution : OFF

Pixel Shift Resolution : ON

จากภาพเปรียบเทียบนีค้ ณ
ุ จะเห็นได้ชดั เจนถึงความแตกต่างในแง่
ของความคมชัดเมือ่ ขยายภาพที่ 100% แต่คณ
ุ อาจจะคิดว่าก็เพียง
แค่การเพิม่ Sharpen ในขัน้ ตอนการโปรเซสภาพก็นา่ จะได้เหมือน
กัน เราจึงท�ำภาพเปรียบเทียบอีกครั้งในหน้าถัดไป
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Pixel Shift Resolution : OFF

Pixel Shift Resolution : ON

เมือ่ ท�ำการเพิม่ Sharpen ให้กบั ภาพทัง้ สองในปริมาณทีเ่ ท่ากัน ก็
จะเห็นความแตกต่างได้อยู่ดี เพราะนี่คือความแตกต่างของ
ลักษณะข้อมูลในแต่ละพิกเซลจากเซนเซอร์รบั ภาพต้นทาง ดังนัน้
Pixel Shift Resolution จึงให้ความคมชัดที่ต่างออกไปไม่น้อย
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Pixel Shift Resolution : OFF

Pixel Shift Resolution : ON
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Pixel Shift Resolution : OFF

Pixel Shift Resolution : ON

Pixel Shift Resolution : OFF

Pixel Shift Resolution : ON

อย่าลืมว่านี่คือภาพที่ตัดส่วนจาก 100% Crop ซึ่งหมายถึงไม่มีการย่อขนาดภาพต้นฉบับแต่
อย่างใด ดังนั้นการที่ความคมชัดมีน้อยกว่าส�ำหรับภาพที่ไม่ได้เปิด Pixel Shift Resolution ก็
ไม่ได้หมายความว่าระบบเซนเซอร์ของ KP จะไม่มีคุณภาพ เพราะมันเป็นลักษณะปกติของ
กล้องถ่ายภาพทั่วไป แต่ Pixel Shift Resolution จะยิ่งท�ำให้มันแสดงประสิทธิภาพได้สูงยิ่งขึ้น
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ส�ำหรับช่างภาพในสายงานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ต่างๆ นั้นนับว่าระบบ Pixel Shift Resolution ใน PENTAX KP
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลงานให้กับคุณได้อย่างมาก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับการเน้นในเรือ่ งรายละเอียดความคมชัดเป็น
พิเศษ เช่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ นาฬิกา พระเครื่อง หรือแม้
กระทัง่ ภาพถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ก็จะยิง่ สร้างความ
ได้เปรียบมากยิ่งขึ้นด้วย
ระดับความคมชัดเช่นนี้จะยิ่งส่งผลต่างที่สังเกตเห็นได้ชัด
เมื่อคุณน�ำภาพถ่ายไปท�ำการพิมพ์ลงบนสื่อชนิดต่างๆ และจาก
ตัวอย่างซึ่งเราได้น�ำเสนอที่ขนาดขยาย 100% ให้เห็นแล้ว นั่นก็
หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะครอปภาพได้อย่างยืดหยุ่นต่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วย
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PENTAX KP
ดูไปแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่า PENTAX KP นั้นเป็นกล้องที่
เหมาะสมต่อการใช้งานในเมืองอันสะดวกสบาย ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ ง
ของฟังก์ชั่นการใช้งานหรือหน้าตาแบบร่วมสมัยที่ดูมีสไตล์อันเต็ม
ไปด้วยความเจริญ
PENTAX KP ไม่ได้ทงิ้ สัญชาตญาณของ DSLR จาก PENTAX
แต่อย่างใด KP ยังคงเป็นกล้องที่เกิดมาแกร่ง ถูกสร้างมาให้รับมือ
กับสถานการณ์อนั ท้าทายได้ เพราะโดยรอบระหว่างรอยต่อหรือปุม่
ควบคุมต่างๆ นั้นยังคงได้รับการ “ซีล” เพื่อปกป้องละอองน�้ำ,
ความชื้น, ฝุ่นละออง ได้อย่างที่กล้องรุ่นอื่นๆ ของ PENTAX เป็น
บางคนนั้นถึงกับทดสอบในลักษณะที่ดูน่าหวั่นใจ อย่างเช่นการจับ
ไปคลุกฝุ่นคลุกทราย ใช้น�้ำล้างกล้องราวกับล้างวัตถุทั่วไปในชีวิต
ประจ�ำวัน ซึ่ง KP ก็ไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใด ยังคงใช้งานได้
เป็นปกติเช่นเดิม
เป็นการยากที่จะหากล้อง DSLR ซึ่งมีประสิทธิภาพและ
คุณสมบัตทิ คี่ รบถ้วนรอบตัวเช่นนีจ้ ากกล้องอืน่ ในระดับเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นงานแบบใด สภาวะแวดล้อมชนิดไหน PENTAX KP ก็ยัง
คงลุยไปเก็บภาพร่วมกับคุณได้เสมอ
และไม่ใช่เพียงแค่เก็บภาพได้ แต่มันเก็บภาพกลับมาได้ดี
จนน่าทึ่งเลยทีเดียว นับว่าคุ้มต่อค่าเงินที่จ่ายไปจริงๆ
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PRODUCT GALLERY

Shoot with
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @330mm • F/5.6 • 1/400 sec • ISO 400
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Shoot with
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @310mm • F/5.6 • 1/640 sec • ISO 3200
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แมงกะพรุนไฟมาเลเซีย : Malaysian Sea Nettle, Amakusa Jellyfish
Shoot with
SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR • F/8 • 1/200 sec • ISO 1600
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Shoot with
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW • @250mm • F/8 • 1/60 sec • ISO 200
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YOUR MANUAL

Wi-Fi Setup
Communicating THETA S
with your smart phone
เชื่ อมต่อ THETA S เข้ากับสมาร์ทโฟน
(หรืออุ ปกรณ์อ่นื ๆ) ของคุณ
“RICOH THETA S” สุดยอดกล้อง 360 องศาแห่งยุค สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณ Wi-Fi เพื่อโอนถ่ายข้อมูลหรือบังคับควบคุมการท�ำงานของกล้อง
จากระยะไกลได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนแต่อย่างใด
การท�ำงานโดยใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับ THETA S จะต้องท�ำผ่านแอพที่ชื่อ  
“RICOH THETA S” ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถดาวน์โหลดมา
ติดตั้งได้ฟรีทั้งจาก App Store และ Google Play
ขั้นตอนด�ำเนินการส�ำหรับต่อเชื่อ THETA S มีดังต่อไปนี้...
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ติดตัง้ แอพ RICOH THETA S
ดาวน์โหลดแอพ RICOH THETA S ติดตั้งลงมาที่สมาร์ทโฟนหรือ
อุปกรณ์อื่นของคุณ ดาวน์โหลดได้ที่ App Store ส�ำหรับระบบ iOS
และ Google Play ส�ำหรับระบบ Android

แอพ RICOH THETA S จะใช้ส�ำหรับการควบคุมและโอนถ่าย
ข้อมูลทัง้ ภาพนิง่ และวีดโี อจาก THETA S มายังอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ของคุณ ส่วน THETA+ จะใช้สำ� หรับการตกแต่งภาพนิง่ ทีด่ าวน์โหลด
จาก THETA S เข้ามาที่สมาร์ทโฟนแล้ว ในขณะที่แอพ THETA+
Video จะใช้เพื่อการตัดต่อไฟล์วีดีโอ ซึ่งคุณจะติดตั้งลงไปด้วยหรือ
ไม่ก็ได้

THETA+

THETA+ Video
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- ไฟสีฟ้าจะติดเมื่อเปิดกล้อง
- ไฟสีฟา้ จะกระพริบเมือ่ ระดับของ
  พลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

ปุ่มเปิด/ปิดระบบ Wi-Fi

ปุ่มเปิดการท�ำงานของกล้อง

ปุ ่ ม สลั บ การท� ำ งานระหว่ า ง
บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

หมายเลข Serial Number บนสลากที่ติดอยู่บริเวณฐานของ
กล้องจะใช้เป็น Password หรือ SSID ส�ำหรับติดต่อกับ
อุปกรณ์อื่น
• กรณีของ Password ให้ใช้หมายเลขโดยไม่ต้องใส่ XS
(00001017 ส�ำหรับภาพตัวอย่าง)

• กรณีของ SSID ให้ใช้ THETA + Serial Number + .OSC
  ตัวอย่างในภาพคือ THETAXS00001017.OSC

เชื่ อมต่อ RICOH THETA S
1. เปิดระบบ THETA S โดยการกดปุ่ม Power จากนั้นกดปุ่ม Wireless
เพื่อเปิดระบบ Wi-Fi
2. เข้าไปที่โปรแกรมเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้น
เลือกไปที่ RICOH THETA S ระบบจะแจ้งให้ท�ำการใส่ Password ส�ำหรับ
การเชื่อมต่อ ท�ำการใส่ Password ตามรายละเอียดในภาพด้านขวา
3. ไฟสถานะที่ปุ่ม Wireless จะติดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อส�ำเร็จเรียบร้อย

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อย เปิดแอพ RICOH THETA S
ขึ้นมาเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการสั่งบันทึกภาพ, โอน
ถ่ายข้อมูลจาก THETA S ก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย
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เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

“ระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง PENTAX KP รุ่นใหม่ล่าสุด
สามารถท�ำงานได้อย่างแม่นย�ำ แม้ภายใต้ปริมาณแสงใน
ระดับ -3EV”
คุณอาจจะสงสัยว่าหน่วย “EV” ที่เคยผ่านตาจากหลายๆ แห่งใน
แวดวงกล้องและการถ่ายภาพคืออะไร?... EV เป็นหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบันทึกภาพของโลกนับตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันและคุณเองก็เกี่ยวข้องกับมันอยู่เสมอโดยไม่รู้ตัว
หน่วย “EV” ที่ว่านี้คืออะไร? มันมาจากไหน? และเราจะเข้าใจ
มันได้อย่างไร? คอลัมน์นี้มีค�ำตอบ มาลองศึกษากันดูได้เลย...
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ส�ำหรับในแวดวงของกล้องและการถ่ายภาพแล้ว “EV” ย่อมาจาก “Exposure Value”
หรือค่าของการเปิดรับปริมาณแสงทีเ่ ข้าสูฟ่ ลิ ม์ หรือเซนเซอร์รบั ภาพ ซึง่ เป็นผลมาจากปัจจัยของ
“รูรับแสง” และ “สปีดชัตเตอร์” โดยที่ EV จะไม่ได้สนใจลักษณะของภาพที่เกิดขึ้น แต่จะ
เป็นการอ้างอิงถึงปริมาณแสงหรือระดับความสว่างของภาพเท่านั้น
ดังนั้นในความหมายของ EV เดียวกัน ไม่ว่าคุณจะใช้ค่าสปีดชัตเตอร์หรือรูรับแสงที่ต่าง
กันแต่ได้ภาพที่มีความสว่างที่ไม่แตกต่างก็จะนับว่าอยู่ในระดับ EV เดียวกัน อย่างเช่นภาพ
ประกอบนี้ คุณจะเห็นได้วา่ ลักษณะของภาพนัน้ แตกต่างกันเพราะค่าการเปิดรับแสงต่างกันอย่าง
มาก แต่ก็ได้ความสว่างของภาพในระดับเดียวกัน มันจึงเป็น EV เดียวกัน
ระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหน่วย EV นั้นก็คือขั้นที่เรารู้จักคุ้นเคยกันว่า “Stop” ดัง
นั้น 1EV ก็หมายถึง 1 สตอปนั่นเอง
คอนเซปต์ของ EV นั้นถูกคิดค้นขึ้นโดยโดยบริษัทของเยอรมันที่ชื่อ Friedrich Deckel
ในปี ค.ศ. 1950 ซึ่งมีความต้องการที่จะหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสปีดชัตเตอร์และรูรับแสง
(เช่น 1/125 ที่ F/16) โดยใช้หมายเลขเพียงชุดเดียว (เช่น แทนที่ความหมายของสปีดชัตเตอร์
และรูรับแสงที่สัมพันธ์กันด้วยเลข 15) ซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อผู้ใช้งานมือใหม่ที่ยังไม่
ค่อยเข้าใจเรือ่ งการปรับค่าเปิดรับแสงของทัง้ สองปัจจัยดีพอ แต่ปรากฏว่าผลจากความส�ำเร็จใน
ครั้งนั้นกลับส่งผลดีต่อนักถ่ายภาพผู้มากประสบการณ์ด้วย เพราะมันท�ำให้การปรับตั้งค่าการ
เปิดรับแสงสามารถท�ำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทีส่ ำ� คัญก็คอื การคิดค้นในครัง้ นัน้ ได้สง่ ผลต่อการพัฒนากล้องถ่ายภาพระบบอัตโนมัตใิ น
ยุคถัดมาด้วย เพราะระบบอัตโนมัติของกล้องสามารถใช้ระบบ EV นี้ในการอ้างอิงถึงการปรับ
เปลี่ยนค่าการเปิดรับแสงโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องก�ำหนดอะไร หรือระบบของกล้องสามารถปรับ
ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เหมาะสมได้ในขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งจะมาจากการก�ำหนดของผู้ใช้ในระบบกึ่ง
อัตโนมัติ เช่น ผู้ใช้ก�ำหนดค่ารูรับแสง ระบบของกล้องจะปรับค่าสปีดชัตเตอร์ที่เหมาะสมตาม
อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้นั่นเอง
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ระบบของ EV นั้นจะเป็นการอ้างอิงไปที่ผลของภาพถ่ายซึ่งมีค่าเป็นกลาง
ไม่สว่างหรือมืด ภาพที่ได้ออกมาจะเห็นความสว่างที่ชัดเจน
ในตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างรูรับแสง (f-number) และสปีดชัตเตอร์
ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีและนาที (นาทีจะมี m ก�ำกับอยู่ หมายถึง minute) ซึ่งเมื่อ
คุณดูแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละระดับ EV นั้นสามารถบอกลักษณะของภาพได้ว่ามี
ปริมาณแสงจริงในสภาวะแวดล้อมเท่าใด
ยกตัวอย่างเช่น ที่ระดับ -3EV ซึ่งกล้อง
PENTAX KP ยังสามารถจับโฟกัสอัตโนมัติได้
อยู ่ นั้ น เป็ น ระดั บ ที่ มี ป ริ ม าณแสงน้ อ ยมาก
เพราะคุณต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ 8 วินาทีร่วม
กับรูรับแสง F/1 จึงจะสร้างภาพที่มีความสว่าง
ได้ หรือถ้าใช้ F/8 ก็จะต้องใช้สปีดชัตเตอร์นาน
ถึง 8 นาทีเลยทีเดียว
ดังนัน้ จึงพอจะอนุมานได้วา่ นัน่ เป็นระดับแสงสว่างภายใต้แสงจันทร์นนั่ เอง
ระดับแสงที่เราถ่ายภาพในเวลากลางวันทั่วไปคือกี่ EV? หากเราใช้ปัจจัย
ของสปีดชัตเตอร์ที่ 1/125 วินาทีที่ F/5.6 ซึ่งเราใช้ถ่ายภาพกันทั่วไป คุณก็จะพบ
ว่ามันเป็นระดับ 12EV
ระบบอัตโนมัตแิ ละกึง่ อัตโนมัตขิ องกล้องถ่ายภาพในยุคปัจจุบนั ก็จะท�ำการ
ค�ำนวณค่าการเปิดรับแสงโดยอ้างอิงจากชุดตัวเลขของ EV เหล่านี้ โดยที่ระบบ
วัดแสงของกล้องจะประเมินปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นระดับ
EV ที่เท่าใด จากนั้นก็ค�ำนวนค่าการเปิดรับแสงที่เหมาะสมทั้งสองค่าในโหมด
อัตโนมัติ หรืออีกหนึง่ ค่าทีเ่ หมาะสมร่วมกับอีกหนึง่ ค่าทีผ่ ใู้ ช้เป็นผูก้ ำ� หนดในโหมด
กึ่งอัตโนมัตินั่นเอง
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คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วค่า ISO หรือค่าความไวแสงซึง่ เป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ของความสว่าง/มืดของภาพถ่ายล่ะ?
ในการเทียบด้วยระดับ EV นัน้ เป็นเรือ่ งของสองปัจจัยโดยเฉพาะ ซึง่ ในการ
เทียบเคียงแสดงผลจะก�ำหนดที่ค่า ISO หนึ่งเสมอ เช่น ISO 100 หรือ 200 ซึ่ง
ผู้เทียบจะแสดงค่า ISO ก�ำกับเอาไว้ด้วย เช่น ทดสอบค่า EV ที่ ISO 100
เป็นต้น ซึ่งในการรายงานผล EV โดยทั่วไปแล้วจะใช้ค่า ISO 100 - 200
ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติของกล้องถ่ายภาพจะท�ำการค�ำนวณโดยมี
เรื่องของค่า ISO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังต้องน�ำเรื่องของการชดเชย
แสง (+/-) ที่สั่งการโดยผู้ใช้เข้ามาค�ำนวณด้วยเช่นกัน
มีการเทียบเคียงระดับของปริมาณแสงเป็น EV กับลักษณะของแสงใน
ธรรมชาติให้พอเห็นภาพใกล้เคียงได้ง่ายขึ้นอยู่ด้วย เช่น :
•
•
•
•
•
•

16EV = แสงอาทิตย์ที่ชายหาดหรือลานหิมะในช่วงกลางวัน
13EV = แสงอาทิตย์ในช่วงที่มีเมฆมาก ไม่ค่อยปรากฏเงา
12-14EV = สองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
5-7EV = แสงภายในอาคารบ้านเรือน
-3 - -2EV = แสงพระจันทร์เต็มดวงที่ความสูงมากกว่า 40 องศา
-6EV = แสงดาวในคืนเดือนมืด

เรื่องของ EV หรือ Exposure Value นั้นอาจจะไม่ถึงกับมีความส�ำคัญ
โดยตรงต่อเรามากนัก หากแต่มนั เป็นความรูร้ อบกล้องทีเ่ ราสามารถน�ำไปใช้งาน
หรือท�ำความเข้าใจกับภาพหรือความสามารถของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้งานได้
หากในอนาคตเราเห็นกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่บอกว่าสามารถจับโฟกัส
อัตโนมัติได้ในระดับ -6EV คุณคิดว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหน?
ภาพประกอบจาก wikipedia.org
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กว่าจะมาเป็นเลนส์

หลายภาพต่อไปนีค
้ อ
ื สิง
่ ทีค
่ ณ
ุ ยังไม่เคยเห็น!
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จ่ายไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เลนส์ถา่ ยภาพหนึง่ ตัวมีเส้นทางทีต่ อ้ งเรียกว่าไม่ธรรมดาก่อน
ที่จะมาถึงมือ เพราะนี่คืออุปกรณ์ส�ำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องผลิตอย่างมีศิลปะอัน
พิถีพิถัน และมีขั้นตอนอันสลับซับซ้อนมากมาย
เราก�ำลังจะพาคุณไปชมขั้นตอนของการผลิตเลนส์ถ่ายภาพในโรงงานของ TAMRON
ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพในอันดับต้นๆ ของโลก และมันเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายเลย
...มาดูกันว่า กว่าจะมาเป็นเลนส์ TAMRON ให้คุณจับจองเป็นเจ้าของนั้น มันต้อง
ผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง?...
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ขั้นตอนการผลิตชิ้นเลนส์

Lens Element Processing

01 Glass material procurement

02 Coarse grinding

03 Fine grinding

04 A lens after fine-grinding

ชิน้ แก้วอันเป็นวัตถุดบิ ถูกขึน้ รูปและส่งตรงมาจากผูผ้ ลิต ยังมองไม่เห็น
ความเป็นชิ้นเลนส์สำ� หรับถ่ายภาพใดๆ จากวัตถุดิบเหล่านี้

หลังจากผ่านการขัดส่วนขอบอย่างหยาบแล้ว ชิน้ แก้วจะถูกส่งเข้าเครือ่ งมือขัดละเอียดเพือ่
ให้ได้รูปทรงสมบูรณ์ การหล่อเย็นด้วยน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญมากในขั้นตอนนี้

TECHNOLOGY

ท�ำการขัดเพื่อตกแต่งส่วนขอบชิ้นแก้วอย่างหยาบๆ เพื่อให้
ตรงตามลักษณะที่ต้องการเพื่อประกอบเข้ารูป

ภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากขัดแต่งแบบละเอียด ความ
ใสของชิ้นแก้วปรากฏให้เห็นอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว
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05 Polishing

06 Cleaning

ชิ้ น แก้ ว ถู ก ส่ ง เข้ า สู ่ ก ระบวนการขั ด ผิ ว ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู ่ บ นจานหมุ น ที่ มี
ความเร็วสูงมาก

สิง่ ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ จะถูกขจัดออกในขัน้ ตอนของการท�ำความสะอาด
โดยใช้น�้ำยาเคมี, น�้ำยาท�ำความสะอาด และน�้ำบริสุทธิ์

07 Inspection process

08 Coating (loading into a chamber)

หลังจากท�ำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะถูกส่งมาตรวจสอบความ
เรียบร้อยอย่างละเอียดด้วยระบบกล้องที่มีก�ำลังขยายสูง

ชิ้นแก้วที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะถูกน�ำมาจัดเรียงบนเครื่องมือทรง
โดมและน�ำเข้าห้องสูญญากาศแรงดันสูงซึง่ มีความสะอาดมากเป็นพิเศษ
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09 Coating (vacuum deposition)

10 Centering

ท�ำการเคลือบผิวโดยใช้เทคนิคการหลอมละลายสารเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้าก�ำลังสูง ชิ้นแก้วจะถูกเคลือบผิวในขั้นตอนนี้

เส้นรอบวงของชิน้ แก้วจะถูกตรวจสอบและปรับแต่งเพือ่ ให้ได้จดุ ศูนย์กลางทีเ่ ทีย่ ง
ตรงที่สุดส�ำหรับการประกอบในแกนออพติกของชุดเลนส์

11 Cleaning

12 Cemented lens elements (Bonding)

ชิน้ แก้วถูกน�ำมาท�ำความสะอาดอีกครัง้ ด้วยระบบ Ultrasonic หลังจาก
ผ่านขั้นตอนนี้แล้วชิ้นแก้วก็จะถูกส่งต่อไปยังสายงานประกอบต่อไป

ชิน้ แก้วบางชิน้ อาจต้องมีการผนึกชิน้ เลนส์พเิ ศษประกบเข้าด้วยกันเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วย
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02 Injection molded components

เตรียมเม็ดเรซิ่นส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก จากนั้น
ท�ำการละลายแล้วท�ำการฉีดขึ้นรูปด้วยแม่แบบโลหะ

กระบอกเลนส์ทขี่ นึ้ รูปแล้วจะถูกปล่อยให้เย็นตัวลงและขจัดส่วนเกินออก จากนัน้
จัดเรียงลงในถาดเตรียมชิ้นส่วนด้วยชุดแขนกลอัตโนมัติ

03 Painting

04 Printing

ขึ้นรูปกระบอกเลนส์

Injection Molding

01 Engineering plastic material

ชิ้นส่วนภายนอกจะถูกแยกและน�ำมาท�ำสีที่ส่วนงานท�ำสี

หลังจากท�ำสีเรียบร้อยแล้วก็จะถูกส่งมาพิมพ์สัญลักษณ์และตัวอักษร
ต่างๆ ลงบนพื้นผิวกระบอกเลนส์
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06 Inspection

ตัวอักษรและสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีพ่ มิ พ์ลงไปจะต้องน�ำมาผ่านกระบวนการ
ความร้อนเพื่อละลายให้หมึกสีติดแน่นกับพื้นผิวอีกครั้ง

ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผ่านการท�ำสีและพิมพ์สัญลักษณ์แล้วจะถูกน�ำมาตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งให้สายงานประกอบต่อไป

01 NC lathe

02 Annealing

ขึ้นรูปกระบอกเลนส์

Injection Molding

05 Annealing

ก่อนท�ำการตัดแต่ง กระบอกอะลูมเิ นียมทีไ่ ด้จะถูกน�ำมาเข้าเตาอบความ
ร้อนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปทรงในกระบวนการผลิต

ชิ้นส่วนโลหะ

Metal Processing

วัสดุอะลูมิเนียมถูกน�ำมาขึ้นรูปด้วยวิธีการกลึงเป็นทรงกระบอก
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03 Groove cutting

ตรวจสอบขนาดของส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องมือวัดขนาดความแม่นย�ำสูง จากนั้นจึง
น�ำส่งต่อไปยังสายงานประกอบ

ชิ้นส่วนโลหะ

Metal Processing

ท�ำการเซาะร่องและเจาะรูตามแบบในส่วนต่างๆ ของทรงกระบอก เช่น
เกลียวหมุนซูม, รูยึดน็อต

06 Measurement
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01 Sub-assembly line: Aperture unit

02 Sub-assembly line: VC (vibration compensation) unit

ประกอบชุดช่วยลดอาการสั่นไหว VC ซึ่งมีส่วนประกอบที่ละเอียดหลายชิ้น
เช่น เซนเซอร์, ชิ้นเลนส์, แม่เหล็ก และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

03 Sub-assembly line: AF actuator

04 From the sub-assembly line to the main-assembly line

งานประกอบ

Assembly

กลีบรูรับแสงและชิ้นส่วนอื่นๆ ถูกประกอบเข้ากับชุดควบคุมรูรับแสง
ด้วยมือ เป็นงานประกอบที่ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก

หลังจากประกอบส่วนออโต้โฟกัสด้วยมือแล้ว ต้องท�ำการทดสอบความ
แม่นย�ำและความเสถียรก่อนที่จะประกอบเข้ากับตัวเลนส์ด้วย

เมือ่ ทุกส่วนประกอบพร้อมแล้วจึงจะท�ำการประกอบขึน้ มาเป็นตัวเลนส์ทงั้ หมด ซึง่
จ�ำนวนของส่วนประกอบนั้นจะมีมากกว่า 250 ชิ้นเลยทีเดียว
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05 MTF testing

หลังจากที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบทั้งหมดแล้ว เลนส์จะต้องถูกน�ำไป
ตรวจสอบภายนอกอีกครั้งก่อนบรรจุลงกล่องส�ำหรับส่งออกจ�ำหน่าย

งานประกอบ

Assembly

เลนส์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องผ่านการทดสอบด้วยระบบ
MTF (Modilation Transfer Function) ก่อนทุกตัว

06 External visual inspection

07 Shipping

ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการบรรจุลงกล่องและน�ำส่งออกไปจ�ำหน่ายถึงมือนัก
ถ่ายภาพทั่วโลก

ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบโรงงานที่ต้องท�ำการผลิตเลนส์ใน
ลักษณะที่เรียกว่า “Mass Production” ที่ต้องมีการผลิตออกมา
เป็นจ�ำนวนมากๆ แต่คุณก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่า
จะได้เลนส์ออกมาสักหนึ่งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการ
ประกอบนั้นก็มีหลายส่วนที่ต้องใช้มือและสายตาในการประกอบ
ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนั้นก็ยังต้องมีการตรวจสอบซ�้ำ
แล้วซ�้ำอีกในแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะได้ลงกล่องออกมาจ�ำหน่าย
ด้วยลักษณะการผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบคุณภาพ
เช่นนี้เอง จึงส่งผลให้ “TAMRON” เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเลนส์
รายใหญ่ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดของโลก
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project-nightflight.net
คงจะมีหลายคนสนใจส�ำหรับการใช้กล้อง RICOH THETA เพื่อ
การบันทึกภาพดวงดาวยามค�ำ่ คืน หรือแม้กระทัง่ “ทางช้างเผือก”
ยอดฮิตในขณะนี้ และบางคนก็น่าจะเคยลองแล้วด้วย
มีผู้ทดลองนามว่า Erwin Matys และ Karoline Mrazek ได้
สรุปผลออกมาแล้ว แถมยังใจดีน�ำวิธีการคิดและการปฏิบัติจริงมา
บอกเล่าสู่กันฟังแบบดูเป็นทฤษฏีมาช่วยกันทดลองด้วย ขอบอกว่า
เป็นอะไรทีน่ า่ สนใจมาก ท่านใดทีย่ งั ไม่เคยลองก็นา่ จะเข้าไปศึกษาดู
และท่านใดที่ลองแล้วยังไม่ประสบความส�ำเร็จหรือยังไม่ได้ผลดังที่
คาดหวังก็ลองเข้าไปดูว่าเขาท�ำอย่างไร มีเทคนิคแบบไหน เราจะได้
มาลองดูบ้าง
ภาพถ่ายทางช้างเผือกหรือท้องฟ้าดารา
พรายแบบ 360 องศาอันน่าตื่นตาไม่น่าจะ
ไกลเกินเอื้อมส�ำหรับผู้ครอบครอง THETA
แล้วล่ะ
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SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

SUGGESTION

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD

NEW GENERATION SAMPLE PHOTO
เราได้เห็นข่าวกันไปแล้วว่า TAMRON ได้ประกาศเปิดตัวเลนส์รนุ่
ใหม่ออกมาถึงสองรุ่นในเจเนอเรชั่นใหม่ ภายนอกนั้นดูดีมีระดับ
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด...แล้วผลงานล่ะ?
ไม่ต้องรอลุ้น ไปดูผลงานจริงให้หายสงสัยกันเลย ภาพผลงาน
ที่เปิดเผยออกมาแล้วนี้ล้วนมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่เพราะทดสอบร่วมกับ
DSLR ความละเอียดสูงแน่ๆ คลิกที่ภาพดูได้เลย
ออกมาใหม่ทงั้ ทีจะไม่รองรับความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้ยงั
ไง? แต่อย่าลืมล่ะว่าถึงประสิทธิภาพสูงล�้ำถึงขนาดนี้แต่ราคายัง
เป็นมิตรเหมือนเดิมตามสไตล์ TAMRON แน่นอน
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ปิ ดเล่ม...
หลังจากงาน CP+ 2017 ผ่านพ้นไป เราก็ได้เห็น
สินค้ารุ่นใหม่ๆ ในวงการกล้องที่เปิดตัวกันออกมา
อย่างเกินคาดมากมายหลายรายการ ท�ำให้วงการนี้
ดูคึกคักขึ้นมาทันตาเห็น ตลาดการถ่ายภาพยังคง
ตอบสนองต่ออุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างดี
เลนส์ TAMRON ก็เปิดตัวออกมาใหม่ถึงสองรุ่น
หลายคนคงจะคาดการณ์เอาไว้แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะ
ออกมาเป็นรุน่ ใดบ้าง ซึง่ ในทีส่ ดุ เราก็มเี ลนส์ซมู ไวแสง
70-200mm F/2.8 พร้อมรหัส “G2” ระดับมืออาชีพออกมาหนึ่งรุ่น และเลนส์
ซูมมุมกว้างพิเศษ 10-24mm พร้อมระบบควบคุมออโต้โฟกัสแบบใหม่ “HLD”
ส�ำหรับ APS-C DSLR ออกมาอีกหนึ่งรุ่น ซึ่งก็เป็นการดีเพราะเลนส์ระยะมุม
กว้างพิเศษของกล้อง APS-C นั้นมีความนิยมใช้กันมาก แต่ในตลาดกลับไม่มี
ให้เลือกใช้มากนัก และเลนส์รุ่นก่อนหน้านี้ก็ท�ำผลงานเอาไว้ดีมาก มาคราวนี้มี
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ติดมาให้ด้วยอีกต่างหาก
เป็นความเร้าใจอย่างยิ่ง และเราจะน�ำมาเสนอต่อคุณผู้อ่านในโอกาส
ถัดไปอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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