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เทคนิคลุยมาโคร
หน้าฝนนี้!

NEW PRODUCT

P E N TA X- D FA 5 0 m m
F 1 . 4 S D M AW
T E C H N O LO G Y

“KAF4” เม้าท์เลนส์ยุคใหม่
ของ PENTAX

TALK

52

ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนลุคใหม่เป็นต้นมา
ยังไม่มเี ลนส์ TAMRON รุน่ ไหนท�ำให้
ผิดหวังเลยสักครั้ง! แต่ละรุ่นล้วนท�ำ
ออกมาได้ดุเดือดแต่ยังคุ้มค่าคุ้มราคา
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ภายนอกจรดภายในเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก น�ำไปใช้
งานทีไ่ หนก็ไม่มอี ายใคร คุณภาพของภาพก็ตอ้ งถือว่าไม่ธรรมดา
หวังอย่างไรได้อย่างนั้น
ตอกย�้ำอีกครั้งกับเลนส์รุ่นใหม่ในระยะ 70-210mm ซึ่ง
เป็นระยะฉกรรจ์ส�ำหรับภาพหลายๆ รูปแบบ แม้กระทั่งภาพ

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

ฤดู ฝ นมาถึ ง มาโครก็ ม าถึ ง ด้ ว ย
เพราะฉะนัน้ ก็เอาเทคนิคมาโครไปลุย
กันเลย!

3

FIELD TEST

PENTAX-D FA* 50mmF1.4 SDM
AW เลนส์ไวแสงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก
PENTAX ที่เข้าท่าไม่เบา

12

PRO KNOWLEDGE

“F/4” จะดีแค่ไหน? เมื่อมาเป็น 70210mm ของ TAMRON ขอบอกว่า
อย่าได้ประมาทเลยเชียว

22

บุคคลก็เป็นที่นิยมส�ำหรับเลนส์ระยะนี้เป็นอย่างมาก นักถ่าย
ภาพระดับมืออาชีพจ�ำเป็นต้องมีเป็นเลนส์คู่กายเสมอ
แต่หลายคนยังคลางแคลงใจด้วยว่าเลนส์ใหม่รุ่นนี้เป็นแค่
“F/4” จะดีพอส�ำหรับการใช้งานจริงหรือ?
นัน่ คงเป็นเรือ่ งเก่าในโลกยุคเก่าไปแล้วส�ำหรับการดูแคลน
เลนส์ F/4 เพราะ A034 รุ่นนี้ท�ำผลงานออกมาอย่างน่าทึ่ง ซึ่ง
เราเคยทึ่งมาแล้วเมื่อครั้งที่เห็นภาพตัวอย่าง แต่ก็ยิ่งทึ่งเข้าไป
ใหญ่เมื่อน�ำออกไปทดสอบในภาคสนามจริง
น�ำมาให้คุณดูในฉบับนี้ แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังอยากให้
คุณได้ลองด้วยตัวเองอยู่ดี แล้วจะรู้ว่า “F/4” ยุคใหม่นี้ไม่
ธรรมดาอีกต่อไปแล้ว!

YOUR MANUAL

นักถ่ายภาพหลายท่านยังไม่เข้าใจว่า
จอภาพที่ไม่เข้าท่าจะพาเราหลงทาง
ไปได้ขนาดไหนกันแน่?

40

TECHNOLOGY

บทที่สามส�ำหรับ TAP-IN Console
ที่เป็นเครื่องมือสุดเจ๋งส�ำหรับเลนส์
TAMRON คราวนี้ เ รามาอั พ เดท
เฟิร์มแวร์กัน

“KAF4” K-Mount แบบใหม่...มาเพือ่
อะไรและดีอย่างไร? ลองไปอ่านกันดู

44
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เมื่อฤดูฝนมาถึง การถ่ายภาพแนว
“มาโคร” ก็เบ่งบานชูช่อแข่งกับพืชผล
นานาพันธุ์
ท�ำไมต้องเป็นช่วงฤดูฝน? ก็เพราะเป็นช่วงทีบ่ รรดาแมลงและ
สิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กหลากหลายจะออกมาเริงร่า อันเนือ่ งมาจาก
ต้นไม้ใบหญ้าหลายชนิดอันเป็นแหล่งอาหารก็จะเจริญเติบโต
ขึ้นมาด้วยเช่นกัน
ภาพในแนวมาโครนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เพียงแค่ภาพถ่ายอัน
น่าสนใจ แต่ในการฝึกฝนนั้นคุณจะต้องใช้สมาธิ ความแม่นย�ำ 
ความสังเกต และการอดทนรอคอย ซึ่งนั่นหมายความว่าทักษะ
เหล่านี้ก็จะติดตัวไปในชีวิตประจ�ำวันของคุณด้วยเช่นกัน
เพราะภาพมาโครมีประโยชน์มากอย่างนี้ เราจึงมีแปด
วิธีการคิดและปฏิบัติมาเสริมให้การบันทึกโลกผ่านเลนส์
มาโครของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้นอีก...มาดูกันเลย
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ดวงตาคือจุ ดส�ำคัญ

เช่นเดียวกับการถ่ายภาพสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ๆ ทีห่ ากมีดวงตา
แล้วคุณควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับจุดนี้เสียก่อน
เพราะภาพถ่ายของสิ่งมีชีวิตนั้นดวงตาถือว่าเป็นจุดที่
ส�ำคัญมาก นี่เป็นเหมือนกฏทองส�ำหรับการถ่ายภาพอะไร
ก็ตามแต่ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าสัตว์ รวมไปถึงแมลงทั้ง
หลายในภาพมาโคร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดวงตาจะเป็นต�ำแหน่ง
ส�ำคัญที่สุดซึ่งนักถ่ายภาพควรจะต้องวางโฟกัสให้ส่วนคมชัด
ที่สุดของภาพเอาไว้บริเวณนั้น นอกจากนี้ดวงตายังเป็นส่วน
ทีเ่ ต็มไปด้วยรายละเอียดทีน่ า่ สนใจ ซึง่ จะช่วยสร้างความสนใจ
ให้แก่ผู้ดูภาพด้วย ดังนั้นต้องให้ความส�ำคัญกับส่วนนี้ก่อน
อย่างไรก็ตาม กฏแห่งความส�ำคัญในข้อนี้อาจยกเว้น
ได้หากว่าคุณต้องการน�ำเสนอส่วนอื่นที่ส�ำคัญกว่าจริงๆ
ชนิดทีผ่ ดู้ ภู าพเข้าใจได้ ไม่เช่นนัน้ แล้วภาพของคุณจะกลาย
เป็นภาพที่ดูเหมือนจับโฟกัสพลาดไปทันที.
• กล้อง DSLR ที่ออกแบบ
ได้ มี ส ไตล์ แ ต่ เ ปี ่ ย มด้ ว ย
เทคโนโลยีอันทันสมัยและ
เต็มไปด้วยสมรรถนะ
มากมายที่ส่งผลดีต่อ การ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายทุกแนว

PENTAX KP • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@310mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 3200

EEP TIME Issue# 52
August 2018

4

TIPS & TECHNIQUE

2

อารมณ์อันชุ่มชื้ น

เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ภาพมาโครทางธรรมชาติมักจะถูก
แต่งเติมด้วยความชุ่มชื้นเสมอ
เพราะภาพถ่ า ยในอารมณ์ ม าโครของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
ธรรมชาตินนั้ มักจะปรากฏขึน้ ในสีสนั แห่งฤดูฝน การทีใ่ นภาพ
จะมีหยดน�ำ้ หรือสิง่ ต่างๆ ทีแ่ สดงความชืน้ ประกอบอยูด่ ว้ ยนัน้
จึงช่วยเสริมอารมณ์ได้มาก
อุปกรณ์เสริมส�ำคัญที่คุณควรมีติดกระเป๋าเอาไว้ก็คือ
หลอดฉีดพ่นละอองน�ำ 
้ ซึง่ มันหาได้ไม่ยากแต่ให้ผลดีเกินคาด
คุณควรฉีดพ่นจากระยะห่างพอสมควร แล้วใช้ทศิ ทาง
แสงกึ่งย้อนแสง ก็จะยิ่งช่วยให้ละอองน�้ำเหล่านี้มีชีวิตชีวา
ขึ้นมาได้มากกว่าการยิงแสงเข้าไปตรงๆ .
• กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงชนิด
Medium Format ที่ให้คุณภาพ
ของภาพระดั บ สู ง สุ ด พร้ อ ม
ความละเอียดสูงถึง 50MP จาก
เทคโนโลยี ข อง PENTAX ที่
ถ่ า ยทอดสมรรถนะลงสู ่ ก ล้ อ ง
DSLR ด้วย

PENTAX 645Z • PENTAX D-FA 90mm F/2.8 645 Macro ED AW SR
F/10 • 1/400 sec. • ISO 100
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เพิ่มความเป็นประกาย

หยดน�้ำที่เกาะพราวอยู่บนสิ่งต่างๆ นั้นจะช่วยดึงอารมณ์
ความสนใจของผูด้ ภู าพได้ไม่ยาก แต่คณ
ุ สามารถเพิม่ ความ
น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมเข้าไปได้อีก
การใช้รูรับแสงแคบๆ นั้นเป็นสิ่งที่มักจะอยู่คู่กับภาพ
มาโครเพือ่ สร้างความชัดลึกให้กบั วัตถุในภาพอยูแ่ ล้ว และคุณ
ก็มักจะให้ความส�ำคัญกับแสงในภาพลักษณะนี้ด้วย แต่หาก
คุณเพิ่มความส�ำคัญในเรื่องของทิศทางและระดับความเข้ม
แสงที่กระท�ำกับหยดน�้ำแล้ว มันก็จะเกิดประกายแฉกของ
แหล่งก�ำเนิดแสงบนหยดน�ำ้ ให้ปรากฏขึน้ เรียกร้องความสนใจ
เพิม่ ขึน้ ได้ดงั ว่า ลองหาทิศทางทีจ่ ะท�ำให้เกิดประกายแฉกบน
หยดน�้ำดู ซึ่งจะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้สนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก
ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเลนส์ที่คุณมีใช้
งานด้วย.
• เลนส์มาโครคุณภาพสูง
ในขนาดเล็ ก กระทั ด รั ด
ที่ ม าพร้ อ มประกายแฉก
ของรู รั บ แสงอั น สวยงาม
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบซี ล
ป้ อ งกั น หยดน�้ ำ และฝุ ่ น
ละอองให้ คุ ณ ใช้ ง านได้
อย่างมั่นใจด้วย

PENTAX K3II • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
F/14 • 1/125 sec. • ISO 100
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มุมมองจากจินตนาการ

“มุมมอง” จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คนดูภาพของคุณ
รู้สึกตื่นเต้นได้ยิ่งกว่าความเป็นมาโคร
เพียงแค่คณ
ุ ลองใส่จนิ ตนาการเข้าไปก่อนทีจ่ ะถ่ายภาพ
ว่านี่ไม่ใช่มุมมองจากสายตามนุษย์ อาจจะชวนผู้ชมให้แปลง
ร่างกลายเป็นมดหรือแมลงอีกตัวหนึ่งที่อยู่แถวนั้นแล้วเดิน
เข้าไปดู คุณคิดว่าจะได้เห็นภาพแบบไหน?
คนส่วนใหญ่มกั จะถ่ายภาพจากมุมมองตามปกติ ซึง่ มัน
ก็แทบจะไม่ได้ตา่ งจากทีค่ นทัว่ ไปมองเห็นสักเท่าไหร่ นัน่ แปล
ว่าภาพทีไ่ ด้ออกมาก็ยอ่ มจะดูธรรมดาและไม่คอ่ ยน่าสนใจนัก
เมือ่ จินตนาการมุมมองเสียก่อน คุณก็จะมีโจทย์สนุกๆ
เพิ่มขึ้นว่าควรจะถ่ายภาพอย่างไร แน่นอนว่ามันจะเพิ่ม
รสชาติให้ภาพถ่ายได้ตั้งแต่ในขั้นตอนที่คุณจะลงมือถ่าย
ภาพเลยทีเดียว.
• เลนส์มาโครระดับมืออาชีพ
ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพและความคมชัด
ในระดั บ มื อ อาชี พ เช่ น กั น
พร้อมระบบช่วยลดอาการสัน่
ไหวที่เชื่อใจได้แม้ต้องจับถือ
กล้องด้วยมือเปล่า

Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD • Full frame DSLR
F/7.1 • 1/25 sec. • ISO 50
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จ�ำลองแสงแดด

สภาพแสงของท้องฟ้ามักจะขมุกขมัวมากกว่าแดดเจิดจ้า
เมื่อฤดูฝนมาถึง ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อการถ่ายภาพสักเท่า
ไหร่นัก ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติของฤดูฝน
หรือเมือ่ อยูใ่ นสภาพของป่าทีม่ กั จะเต็มไปด้วยร่มเงารก
ครึ้ม คุณก็สามารถจ�ำลองแสงแดดเข้ามาเพิ่มในภาพถ่ายได้
ด้วยการใช้แสงไฟฟ้าประดิษฐ์ เช่น ไฟฉาย หรือ แฟลช
เป็นต้น
คุณควรเริม่ จากระยะห่างทีเ่ หมาะสมเพือ่ ทีแ่ สงสว่างจะ
ได้มรี ะยะการกระจายตัวทีค่ ล้ายกับแสงแดดจริง โดยเริม่ จาก
ก�ำลังแสงที่เบาที่สุดก่อน แล้วค่อยเพิ่มก�ำลังเข้าไปตามความ
เหมาะสม
และมันจะยิง่ สมจริงมากขึน้ เมือ่ คุณใช้สปีดชัตเตอร์ชา้
เพื่อให้แสงธรรมชาติจริงๆ เข้ามาผสมร่วมอยู่ในภาพด้วย.
• ถ่ า ยทอดรายละเอี ย ดและ
แสดงอารมณ์ ข องภาพถ่ า ยได้
อย่างสูงสุดด้วยเซนเซอร์รบั ภาพ
ขนาด Medium format ที่มี
ขนาดใหญ่กว่า จึงท�ำให้สามารถ
เก็ บ รายละเอี ย ดทางแสงได้
เหนือกว่า

PENTAX 645Z • PENTAX D-FA 90mm F/2.8 645 Macro ED AW SR
F/4 • 1/13 sec. • ISO 100
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ไม่ต้องเจาะเสมอไป

จริงอยู่ที่ภาพมาโครนั้นมีความสามารถในการเจาะเข้าไป
แสดงรายละเอียดและสามารถแยกขยายสิง่ เล็กๆ ขึน้ มาให้
ใหญ่โตดูน่าตื่นตาได้
แต่เลนส์มาโครนั้นสามารถที่จะใช้ในการถ่ายภาพมุม
มองปกติจากระดับสายตาทั่วไปได้เช่นกัน ข้อดีของมันก็คือ
ให้ภาพที่คมชัดสูงเป็นพิเศษกว่าเลนส์ปกติ ดังนั้นแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ภาพที่เจาะรายละเอียดแต่ก็ยังคงคมชัดที่จุดโฟกัสจนดู
น่าสนใจได้อยูด่ ี ซึง่ ภาพถ่ายลักษณะนีย้ งั สามารถน�ำไปใช้งาน
ได้อย่างยืดหยุ่นด้วย (ไมโครสต๊อคนิยมภาพลักษณะนี้ค่อน
ข้างมากเพราะน�ำไปใช้เป็นแบ๊คกราวนด์ประกอบได้ดี)
อีกสิ่งที่ช่วยให้ภาพดูดีอย่างยิ่งก็คือ ความสามารถใน
การเบลอฉากหลัง ซึ่งจะช่วยขับเน้นให้จุดโฟกัสยิ่งดูน่า
สนใจมากขึ้นได้อีก ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นบริเวณที่มีหญ้ารก
อันชวนให้มองข้ามทั่วไป แต่คุณก็ยังคงถ่ายทอดภาพให้
ออกมาดูน่าสนใจและสวยงามได้เช่นกัน.
• เป็นกล้อง DSLR ที่ให้
ลักษณะสีสนั สดใสตามสไตล์
“Pentax Blue” อันเลื่องชื่อ
ได้อย่างน่าทึ่ง คุณจะยิ่งเห็น
คุณสมบัติอันน่าประทับใจนี้
ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากภาพ
ประเภทชัดตื้น

PENTAX K-S2 • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
F/5.6 • 1/60 sec. • ISO 100
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แหล่งรอบตัว

คล้ายกับในหัวข้อที่ผ่านมา แต่คราวนี้เราจะออกมาบริเวณ
รอบบ้านเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจส�ำหรับภาพมาโคร
แมลงบางชนิดที่เราคุ้นเคยอยู่นั้นจะดูน่าสนใจมากขึ้น
ทันทีเมือ่ ผ่านก�ำลังแยกขยายของเลนส์มาโคร ต่อให้มนั จะเป็น
แมลงทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆ อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น
“แมลงปอ” เป็นต้น
วิธกี ารถ่ายภาพแมลงปอให้งา่ ยนัน้ คุณจ�ำเป็นต้องเลือก
ช่วงเวลา ซึ่งช่วงที่มันจะยอมให้คุณเข้าใกล้ได้ง่ายมากที่สุดก็
คือช่วงเช้าที่มันยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นัก จึงมักจะเกาะ
อยู ่ นิ่งๆ กั บที่ ต่ างจากช่ ว งกลางวั นอย่ างสิ้ นเชิ งที่ มั ก จะ
เคลื่อนที่รวดเร็วปราดเปรียวจนถ่ายภาพได้ยาก
เราพบเห็นแมลงปอได้ทั่วไปโดยที่ไม่ต้องเดินทางไป
ไกล ซึ่งก็นับเป็นตัวแบบฝึกฝนใกล้ตัวชั้นดีได้เช่นกัน.
• เซนเซอร์รับภาพของกล้อง
รุ่นนี้มีความโดดเด่นในเรื่อง
ของการเก็บรายละเอียดและ
ให้ความคมชัดทีโ่ ดดเด่นเป็น
อย่างมาก ซึ่งหมายความถึง
การส่ ง ผลดี ต ่ อ ภาพมาโคร
อย่างชัดเจน

PENTAX K-3II • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
F/10 • 1/125 sec. • ISO 200 • Extension Tube
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กลางอากาศ

ภาพที่แตกต่างมักจะสร้างความตื่นตาได้เสมอ แต่ภาพ
ท�ำนองนั้นมักจะยาก ซึ่งนั่นก็เป็นช่องทางสร้างความโดด
เด่นได้ดีด้วยเช่นกัน
ด้วยความที่เป็นภาพซึ่งถ่ายได้ยากแต่ก็มีโอกาสความ
เป็นไปได้ เพียงแต่คุณต้องใช้วิธีอันแยบยลสักหน่อย
แมลงบางชนิดนั้นมีนิสัยในการบินค้างอยู่กับที่กลาง
อากาศเป็นระยะๆ หรือบางประเภทก็บินไม่รวดเร็วมากนัก
วิธีการก็คือ ปรับระบบโฟกัสไปเป็นแบบ Manual แล้วล็อค
ระยะไว้ทไี่ ม่เกินหนึง่ ฟุต จากนัน้ คุณก็ตามถ่ายภาพในจังหวะ
ที่มันมักจะหยุดกลางอากาศ โดยใช้วิธีเคลื่อนกล้องเข้า-ออก
เพื่อหาโฟกัส
หากกล้องของคุณเป็นชนิดความละเอียดสูงก็ยิ่งได้
เปรียบ เพราะเมือ่ อยูห่ า่ งก็จะยิง่ ถ่ายได้งา่ ยขึน้ แล้วน�ำภาพ
มาครอปให้เป็นขนาดใหญ่ในภายหลังนั่นเอง
• เลนส์มาโครคุณภาพสูงที่
สามารถถ่ า ยทอดทางราย
ละเอี ย ดความคมชั ด ให้ กั บ
กล้ อ งที่ มี เ ซนเซอร์ รั บ ภาพ
ความละเอียดสูงได้เป็นอย่าง
ดี พร้อมระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหวคุณภาพสูงในตัว

Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD • Full frame DSLR
F/8 • 1/100 sec. • ISO 200 • Crop
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HD PENTAX-D FA
50mmF1.4 SDM AW
เหมือนจะเป็นค่ายกล้องทีไ่ ม่มคี วามเคลือ่ นไหวอะไรมากนัก แต่หาเป็นเช่น
นั้นไม่ เพราะปรากฏให้แฟนานุแฟนได้ประจักษ์ว่า PENTAX ยังคงมุ่งมั่น
ที่จะสร้างผลงานดีๆ ออกสู่วงการอยู่ต่อเนื่องเสมอ
เลนส์ไวแสง 50mm F/1.4 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นตัวแทนที่จะยืนยันได้ เพราะมัน
จัดเป็นเลนส์เกรดโปรเพือ่ การใช้งานในระดับคุณภาพสูง ถูกออกแบบ
มาอย่างพิถีพิถันตามสไตล์ของ PENTAX ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
รูปร่างหน้าตาหรือคุณภาพที่ถ่ายทอดออกมา ซึ่งแต่ละ
ครั้งนั้นแทบจะไม่เคยท�ำให้ผิดหวังเลย
เลนส์รุ่นใหม่นี้จะมีดีอย่างไรบ้าง? เรา
จะได้น�ำมาเสนอต่อคุณผู้อ่าน ณ บัดนี้...
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A new-generation, high-performance Star-series
lens delivering superb imaging power and exceptional
resolving power
เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล PENTAX Star ( ) เพื่อถ่ายทอด
คุณภาพของภาพในระดับสูงอันเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ใช้กล้อง
PENTAX
ด้วยการออกแบบอย่างพิถพี ถิ นั โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ภาพถ่ายเป็นส�ำคัญ ให้ภาพทีล่ ะเอียดคมชัดตัง้ แต่กลางภาพไปจนถึง
ขอบภาพแม้ว่าจะใช้รูรับแสงกว้าง และด้วยระบบการเคลือบผิวชิ้น
เลนส์แบบใหม่ “Aero Bright Coating II” ท�ำให้เกิดอาการผิด
เพี้ยนและปัญหาต่างๆ ของแสงเช่น Flare และ Ghost ลดน้อยลง
อย่างมาก ผสานกับการเคลือบผิวด้วยเทคนิค HD Coating ก็ยิ่ง
ท�ำให้ได้ภาพที่สดใสและคมชัดยิ่งกว่าเดิม
และตามเอกลั ก ษณ์ ข องสายพั น ธุ ์ Star เลนส์ รุ ่ น นี้ จึ ง
ออกแบบให้มีระบบที่ช่ว ยปกป้ อ งสิ่ งไม่ พึ งประสงค์ อ ย่ างฝุ ่ น ,
ละอองน�้ำ* ซึ่งช่วยให้เลนส์สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของ
คุณได้อย่างกว้างขวางต่อสภาวะอากาศอันไม่แน่นอนได้ด้วย
*โปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช้งานที่ถูกต้องในคู่มือสินค้าอย่างละเอียด
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Exceptional resolving power even at F1.4 open
aperture, with effective reduction of aberrations;
outstanding versatility with all types of subjects,
with reproduction of a natural bokeh effect

ด้วยความเชีย่ วชาญของวิศวกรจาก PENTAX ในการออกแบบ
เลนส์รนุ่ นีโ้ ดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพของภาพเป็นส�ำคัญ จึงมีการจัด
วางกลุ่มเลนส์อย่างชาญฉลาด
เลนส์รุ่นนี้ออกแบบให้ชุดจับโฟกัสอยู่ทางส่วนท้ายเลนส์ จึงมี
การจัดวางชิน้ เลนส์พเิ ศษร่วมอยูท่ างด้านหน้าของกลุม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ความคลาดสีรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงส่งผลให้คุณภาพของภาพไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของความคมชัด สีสัน คอนทราสต์ และการเก็บราย
ละเอียดท�ำได้ในระดับสูง นอกจากนี้ยังท�ำให้สามารถจับโฟกัสได้ที่
ระยะใกล้สุดเพียง 40 ซ.ม. เท่านั้น นับว่าเป็นเลนส์ระยะ 50mm
ที่สามารถจับโฟกัสได้ใกล้มากเป็นพิเศษเลยทีเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มเลนส์จับโฟกัสชุดหลังนี้ยังมีน�้ำหนักค่อน
ข้างมาก แต่เลนส์รนุ่ นีก้ ม็ กี ารใช้ระบบมอเตอร์ขบั เคลือ่ นระบบโฟกัส
ประสิทธิภาพสูงแบบ SDM ซึง่ สามารถขับเคลือ่ นกลุม่ เลนส์ได้อย่าง
รวดเร็วแต่นุ่มนวล รวมถึงสามารถตอบสนองต่อระบบออโต้โฟกัส
ได้เป็นอย่างดีด้วย
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Image rendition at open aperture
แม้ว่าจะเป็นการใช้งานที่รูรับแสงกว้างสุดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
ส�ำคัญของเลนส์รุ่นนี้ ก็ยังคงให้คุณภาพของภาพในระดับสูงเช่นกัน
โดยทั่ ว ไปแล้ ว เลนส์ ไ วแสงมั ก จะให้ คุ ณ ภาพที่ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพมากนักเมื่อใช้งานที่รูรับแสงกว้างสุด รวมทั้งจะมี
ปัญหาทางด้านจุดอ่อนของแสงปรากฏขึน้ มากมาย เช่น แฟลร์ แสง
ฟุ้ง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นตัวการในการลดทอนคุณภาพของภาพทั้งสิ้น
แต่ไม่ใช่กับเลนส์ HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM
AW รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ เพราะด้วยเทคนิคการจัดวางชิ้นเลนส์, การใช้
ชิ้นเลนส์พิเศษ และการเคลือบผิวเลนส์สองแบบทั้ง Aero Bright  
Coating II และ HD Coating ช่วยให้ลดปัญหาต่างๆ เหล่านั้นลง
ไปได้มาก คุณจึงสามารถใช้งานที่รูรับแสงกว้างสุดได้อย่างมั่นใจใน
ประสิทธิภาพ

Photographer Masatsugu Ide
Aperture F1.4 Shutter speed 1/1600 second ISO 100
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Photographer Yoshiaki Kobayashi
Aperture F1.4 Shutter speed 1/400 second ISO 100

Aperture F2.0 Shutter speed 1/30 second ISO 100

A minimum focusing distance of 40cm

Bokeh effect

การจับโฟกัสได้ที่ระยะใกล้สุดเพียง 40cm ของเลนส์รุ่นใหม่
นี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับคุณได้มากขึ้น

เพราะการใส่ใจในคุณภาพของภาพถ่ายในภาพรวม วิศวกรของ
PENTAX จึงเน้นเป็นพิเศษส�ำหรับสิ่งที่จะปรากฏบริเวณขอบของ
แหล่งก�ำเนิดแสง ผลดังกล่าวนีจ้ งึ ส่งมายังลักษณะของการเกิดโบเก้
ที่ดูเป็นธรรมชาติเสมือนจริงมากที่สุด นอกจากนี้ยังลดปัญหาการ
เกิดขอบภาพมืด (Vignett) ในพื้นที่นอกระยะโฟกัสได้ด้วย ท�ำให้
ภาพถ่ายลักษณะ “ชัดตื้น” ของคุณดูสวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีก

ในระหว่างการถ่ายภาพทั่วไปนั้น คุณสามารถที่จะหันมาเก็บ
ภาพอื่นๆ ในระยะใกล้ได้ทันที เช่น ในงานแต่งงาน การถ่ายภาพ
บุคคล หรือแม้กระทั่งในวันสบายๆ ที่ใช้เลนส์เพียงตัวเดียวก็แทบ
จะครอบคลุมทุกสถานการณ์แล้ว

PRODUCT
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Aero Bright Coating II / HD Coating
เลนส์รนุ่ ใหม่ลา่ สุดนีใ้ ช้ระบบการเคลือบผิวเลนส์จาก
เทคโนโลยี จ ากการพั ฒ นาของ PENTAX อั น ทรง
ประสิทธิภาพ
“Aero Bright Coating II” คือการเคลือบสารเคมี
ลงบนผิวเลนส์ด้วยเทคโนโลยีในระดับนาโน ท�ำให้สาร
เคลือบสามารถลดช่องว่างบนพื้นผิวได้มากขึ้น ส่งผลให้
เกิ ด การสู ญ เสี ย แสงที่ ส ะท้ อ นกลั บ ออกไปให้ น ้ อ ยลง
หมายความว่าจะมีปริมาณแสงทีเ่ ข้าสูเ่ ลนส์ได้มากขึน้ สีสนั

จึงสว่างสดใส ให้ความคมชัดในทุกรายละเอียดได้
ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคนิคการเคลือบผิวแบบ “HD
Coating” ก็จะเป็นการเคลือบผิวแบบหลายชั้นลง
บนผิวเลนส์  
เมือ่ ทัง้ สองระบบนีผ้ สานกันจึงท�ำให้การเกิด
ปัญหาชนิดต่างๆ ของภาพถ่าย เช่น แฟลร์, แสง
หลอน ถูกลดระดับลง ส่งผลให้ภาพถ่ายมีคณ
ุ ภาพ
ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง
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Dustproof, weather-resistant All Weather (AW) construction to

New-generation SDM — a ring-

optimize ----- Imaging performance at any time, and in all

type ultrasonic wave motor that

shooting conditions

generates 7.5 times more torque

เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถูกออกแบบภายใต้เงื่อนไข การท�ำงานทันที เลนส์รุ่นนี้จึงมีระบบซีลป้องกันทั้งที่
เพื่อให้เป็นเลนส์ชนิด “All Weather” (AW) ดังนั้น ตัวกระบอกเลนส์และส่วนท้ายของเลนส์
จึงต้องมีความสามารถในการป้องกันสิง่ ไม่พงึ ประสงค์
ที่จะเข้าสู่ภายในได้
เมือ่ ใช้งานร่วมกับกล้อง PENTAX ในรุน่ ทีม่ รี ะบบ
ป้องกันเช่นกันจึงท�ำให้มันเป็นเลนส์ที่พร้อมลุยในทุก
สิ่งดังกล่าวเช่น ความชื้น, ผุ่น, ละอองน�้ำ ฯลฯ สภาวะ ซึง่ มักจะเป็นเรือ่ งปกติของการท�ำงานในระดับ
ล้วนเป็นตัวการสร้างความเสียหายให้กบั อุปกรณ์ได้ทงั้ มื อ อาชี พ ซึ่ ง เลนส์ รุ ่ น นี้ ส ามารถท� ำ งานได้ ใ นช่ ว ง
สิ้น แต่ที่ส�ำคัญก็คือ ท�ำให้เกิดการสะดุดของการ อุณหภูมิ -10 ไปจนถึง 40 องศาเซลเซียส
ท�ำงานในบางสภาวะ ซึ่งตามมาด้วยความเสียหายใน

PRODUCT

than conventional motors
เพื่อการขับเคลื่อนชุดเลนส์ออโตโฟกัสที่มีน�้ำหนัก
มาก เลนส์รุ่นนี้จึงมีการพัฒนามอเตอร์แบบใหม่ข้ึนมา
ซึ่งให้ก�ำลังขับเคลื่อนที่สูงมากกว่าแบบเดิมถึง 7.5 เท่า
ท� ำ ให้ เ ลนส์ ส ามารถจั บ โฟกั ส ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ และด้วยความทีม่ แี รงสะท้อนกลับไม่มากนัก  
คุณจึงสามารถหมุนวงแหวนโฟกัสในแบบ manual ได้ดี
ด้วยเช่นกัน
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NEW

PRODUCT

Simple, sturdy yet attractive design
รู ป ทรงภายนอกของเลนส์ ถู ก ออกแบบอย่ า ง
พิถีพิถันด้วยเช่นกัน มันจึงมีชั้นของช่วงที่ลงตัวสวยงาม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณ
ฮูดทรงกลีบดอกไม้ถกู ออกแบบมาให้รบั กับรูปทรง
เป็นอย่างยิ่ง จนมันแทบจะกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกัน
วงแหวนสีทองโลหะทางด้านหน้า และสีเขียวโลหะ
ทางด้านหลังคือคอนเซปต์อันเป็นเอกลักษณ์ของเลนส์
จาก PENTAX ซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่จะใช้กับเลนส์ในรหัส
Star รุ่นต่อๆ ไปในอนาคตด้วย
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NEW

PRODUCT

MTF Chart
Geometric MTF (MTF calculated without referencing the effects of
light diffraction phenomenon)

F1.4

F8

F4
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NEW

PRODUCT

Specifications
Series					KAF4
Focal Length				50mm
Equivalent to 35mm format

76.5mm

Maximum aperture			

F1.4

Minimum aperture			

F16

Number of Diaphragm Blades 9
Angle of View				47 degree (when attached to
						PENTAX 35mm SLR cameras)
Construction				15 elements in 9 groups
Smallest object distance		

0.4m / 1.3 ft

Magnification				0.18x
Filter size					72mm
Aperture: F5.6, Shutter speed:
1/100sec, Focal length: 50mm,
White balance: Auto, ISO sensitivity:
200, Finishing touch/Custom
image: Portrait
Photo by Masatsugu Ide

Mount					KAF4
Weight					Approx. 910g
						(with hood Approx. 955g)
Dimensions (Length x Diameter)
						Approx. 106 mm x 80 mm
Kit Content				Lens Hood: PH-RBB72 (provided)
						Lens Cap: O-LC72 (provided)
						Lens Case: S120-140 (provided)
						Lens mount cap K (provided)
Special Features			

HD Coating

						Aero Bright Coating
						SP (Super Protect) Coating
						AW (All Weather Resistant)		
						SDM - Ultrasonic Motor
						Quick-shift Focus System
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Field Test

เลนส์เทเลโฟโต้ที่ให้คุณได้
มากกว่าแค่ความเป็นเทเลโฟโต้
เลนส์ระดับมือโปรย่อมจะต้องเป็นเลนส์ไวแสงใน
ระดับ F/2.8 ในเมือ่ มันไม่ใช่ แต่กลับมีความสามารถ
ที่แทบจะเทียบเท่าในขณะที่เล็กและเบากว่าล่ะ?
เราคงไม่ได้กล่าวเกินจริง เพราะจากการทดสอบ
ในภาคสนามแล้วก็ถึงกับต้องคิดทบทวนอีกที ว่านี่คือ
เลนส์ที่ยังไม่ถึงชั้นระดับ “SP” จริงหรือ? ก็ในเมื่อมัน
เห็นๆ อยู่แล้วว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นมันเป็นยิ่งกว่าเลนส์
เทเลโฟโต้เสียอีก...
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • APS-C DSLR •
F/4 • 1/200 sec. • ISO 640
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR •
F/9 • 1/160 sec. • ISO 400
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Field Test

• F/4 ที่ให้คุณได้มากกว่า

Click to see A034 in action

“F/2.8” ไม่ดีกว่าหรือ, F/4 น่าจะเป็นเรื่องของ
มือสมัครเล่นมากกว่าหรือเปล่า? ...นีอ่ าจจะเป็นความ
เห็นที่หลายคนให้ความสนใจ
ในบางสถานการณ์นนั้ มืออาชีพเองก็ตอ้ งการความ
คล่องตัว ซึ่งบางทีมันอาจจะช่วยได้มากกว่าอุปกรณ์ชั้น
เลิศแต่มีขนาดใหญ่และน�้ำหนักมากเสียอีก นอกจากนี้
อุปกรณ์ขนาดเล็กยังลดภาระและลดความเหนือ่ ยล้า ซึง่
อาจะเป็นสาเหตุของการท้อแท้ต่อการถ่ายภาพได้ด้วย
อีกต่างหาก
ในอดีตทีผ่ า่ นมานัน้ อุปกรณ์ขนาดเล็กให้ได้ในเรือ่ ง
ของการลดภาระความเหนื่อยล้ามาตลอด แต่สิ่งที่ยังไม่
สมบูรณ์กค็ อื คุณภาพของภาพถ่ายและประสิทธิภาพใน
การท�ำงานที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนัก เพราะมันมักจะถูก
ออกแบบมาส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง จั ง ต่ อ การถ่ า ยภาพ
มากมาย ดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวมจึงไม่ได้ถูกเน้น
มากนัก
แต่แล้วโลกก็เปลี่ยนไป เพราะเลนส์รุ่นนี้ท�ำทั้ง
สองเรื่องให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ ไม่ว่าจะในด้าน
ขนาด, น�้ำหนัก และประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม...

*คอลล่าร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่จ�ำหน่ายแยกต่างหาก

EEP TIME Issue# 52
August 2018

25

Field Test

• ประสิทธิภาพอันน่าประทับใจ
รู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เลนส์ที่ถูกออกแบบมาโดยเน้น
เฉพาะเรื่องของต้นทุนเพื่อให้เป็นเลนส์ราคาประหยัด...
คุณภาพของภาพที่ได้น้ันจัดว่าอยู่ใระดับสูงมาก ซึ่ง
เป็ น ที่ สั ง เกตได้ จ ากเลนส์ รุ ่ น ก่ อ นในระยะหลั ง จากการ
ออกแบบของ TAMRON มีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพของ
ภาพให้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ดังนั้นเลนส์รุ่นใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาดมั ก จะไม่ ส ร้ า งความผิ ด หวั ง ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของ
ภาพถ่ายที่ได้
เลนส์ในรหัส A034 รุ่นนี้ก็เช่นกัน คุณภาพของภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันและความคมชัดไม่ท�ำให้ผิดหวัง
แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” อันลือเลื่อง ช่วยให้มีโอกาสได้ภาพมากขึ้น
แม้ในสภาพแสงน้อยจนสปีดชัตเตอร์ตำ�่ มากอย่างเห็นได้ชดั
นั่นท�ำให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเปิด
กว้างมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆ
TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR
@210mm • F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 640
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR •
@210mm • F/5.6 • 1/30 sec. • ISO 200
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR •
@210mm • F/8 • 1/250 sec. • ISO 200
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Field Test

• ยิ่งไปกว่าเทเลโฟโต้
ไม่เพียงแต่แค่การเพิ่มโอกาสในการได้ภาพในสภาวะ
แสงน้อยจนสปีดชัตเตอร์ต�่ำหรือเมื่อจับถือกล้องด้วยมือ
เปล่า แต่มันหมายถึงภาพถ่ายที่มีคุณภาพด้วย
เพราะความพิถีพิถันในการออกแบบและเลือกใช้ชิ้น
เลนส์ที่เข้ามาประกอบร่วมกัน ภาพที่ได้จึงเต็มไปด้วยราย
ละเอียดทีค่ มชัดและสวยงามน่าประทับใจเทียบเท่าเลนส์ใน
ระดับมืออาชีพ จนบางครั้งเราก็ลืมไปว่านี่คือเลนส์ F/4 ที่
จับถือเดินถ่ายภาพได้เพลินทั้งวัน
แต่ที่พิเศษยิ่งไปกว่าก็คือ นอกจากจะเป็นเลนส์เทเล
โฟโต้ส�ำหรับการถ่ายภาพระยะปานกลางถึงระยะไกลแล้ว
เลนส์รุ่นนี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถถ่ายภาพในระยะ
ใกล้ได้มากเป็นพิเศษเมื่อค�ำนึงถึงความเป็นเลนส์ซูมระยะ
210mm
ดังนั้นในบางครั้งคุณจึงแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ก็
สามารถเก็บภาพสไตล์มาโครได้เช่นกัน
TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR
@210mm • F/5 • 1/125 sec. • ISO 400
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • APS-C DSLR •
@210mm • F/7.1 • 1/500 sec. • ISO 100
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Field Test

• ด้วยพลังแห่ง “USD”
จากการทดสอบในภาคสนามของเรานั้นเห็นได้ว่า
ความเร็วของระบบออโต้โฟกัสนัน้ อาจจะเป็นรองรุน่ พีใ่ นรุน่
ระดับมืออาชีพ F/2.8 อย่าง SP70-200mm F/2.8 Di VC
USD “G2” (รุ่น A025)
แต่อย่างไรก็ตาม เลนส์รุ่นนี้ก็ใช้ระบบมอเตอร์ออโต
โฟกัสชนิด “USD” (Ultrasonic Silent Drive) ซึ่งก็ยังคง
ประสิทธิภาพในด้านความเร็วที่ฉกาจฉกรรจ์ ส่วนในเรื่อง
ของความเงียบในการโฟกัสนั้นท�ำได้พอๆ กัน ดังนั้นการ
ถ่ายภาพสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้
เสมอ
แต่ที่เหนือไปกว่าก็คือ ความเล็กและน�้ำหนักที่เบา
ท�ำให้คุณคล่องตัวและติดตามตัวแบบได้ดียิ่งไปกว่า ลด
อาการเมื่อยล้าลงได้มากอย่างเห็นได้ชัด แน่นอนว่าคุณจะ
มุ่งมั่นต่อการเก็บภาพได้นานยิ่งกว่า
...นี่แหละคือข้อได้เปรียบอันชัดเจน
TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR
@210mm • F/6.3 • 1/800 sec. • ISO 100
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Field Test

• หนักแน่น...แต่นุ่มนวล
เป็นเรือ่ งแปลกแต่จริง ทีเ่ ลนส์รนุ่ นีท้ ำ� สิง่ ทีส่ วนทางกัน
ให้ปรากฏขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน
ภาพถ่ายทีไ่ ด้นนั้ มีรายละเอียดทีค่ มชัดและเต็มไปด้วย
น�ำ้ หนักทางสีสนั ทีส่ ดใสกระจ่างตาจนแทบไม่ตา่ งจากเลนส์
ระดับมืออาชีพชั้นเยี่ยม แต่ในส่วนที่มีความนุ่มนวลตาม
อารมณ์ของภาพหรือส่วนทีพ่ น้ ไปจากระยะโฟกัสนัน้ ก็ทำ� ผล
งานได้ดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน
ด้วยลักษณะเช่นนีจ้ งึ ท�ำให้ภาพสไตล์ “ชัดตืน้ ” อันเป็น
ที่นิยมกันในการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) นั้นได้รับการ
ตอบสนองอย่างดีมาก เพราะในส่วนของจุดโฟกัสก็ยงั คงคม
ชัดและมีรายละเอียดครบถ้วน ในขณะที่ส่วนของฉากหลัง
ก็จะนุม่ เบลอและไล่ระดับสีได้อย่างกลมกลืน อีกทัง้ ลักษณะ
ของโบเก้ก็ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วย
เลนส์รนุ่ นีค้ อื สัญญาณแห่งการบอกลาโลกยุคเก่ากับ
เลนส์ยคุ เดิมทีต่ อ้ งเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ไปได้เลย
TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • Full Frame DSLR
@210mm • F/4 • 1/400 sec. • ISO 100
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • APS-C DSLR •
@210mm • F/4 • 1/15 sec. • ISO 400
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Field Test

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD • APS-C DSLR •
@210mm • F/7.1 • 1/400 sec. • ISO 100
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Field Test

• สรุป
จากการทดสอบใช้ ง านถ่ า ยภาพในหลาก
หลายสถานการณ์อนั แตกต่างกันไปของเรา ท�ำให้
ยิ่งแน่ใจเข้าไปอีกว่าเลนส์ยุคใหม่ของ TAMRON
นี้มีการออกแบบที่พิถีพิถันมาก และไม่ใช่เลนส์
ทางเลือกที่เน้นราคาต�่ำเข้าว่าเพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป
“ราคาค่าตัว” ยังคงเป็นสิ่งที่ TAMRON ให้
ความส�ำคัญ แต่ประสิทธิภาพระดับสูงก็ต้องเป็น
สิ่งที่เดินมาคู่กันด้วย ซึ่งนั่นคือเรื่องดีส�ำหรับผู้ใช้
งานที่ลงทุนแล้วก็ควรได้ของดีๆ กลับมา
และเห็ น ได้ ชั ด ว่ า แม้ จ ะได้ ชื่ อ เป็ น เลนส์
“F/4” แต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะประมาทต่อกันได้ง่ายๆ
เพราะไม่วา่ จะเป็นภายนอกหรือภายในก็พสิ จู น์ผล
งานออกมาแล้วว่า “แจ๋วจริง”
...ซึ่งคุณคงต้องลองพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเอง
แล้วจะรู้ว่าเราไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

TAMRON 70-210mm F/4
Di VC USD
• Full Frame DSLR
@70mm • F/20 • 8 sec.
• ISO 100
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ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการ
จัดงาน “Pattaya International Firework
2018” ขึน้ ซึง่ เป็นช่วงเดียวกันกับทีเ่ ลนส์รนุ่
ใหม่ล่าสุดจาก TAMRON ในรุ่น 28-75mm
F/2.8 Di III RXD (A036) ส�ำหรับกล้อง
SONY ได้ถูกวางตลาดเป็นครั้งแรก และเรา
ได้นำ� เลนส์รนุ่ นีพ้ ร้อมกล้อง SONY ในระดับ
ความละเอียดสูงไปเก็บภาพพลุอันยิ่งใหญ่
ตระการตามาฝากกัน
นอกจากจะได้ภาพสวยๆ มาแบ่งกันดู
แล้ว เรายังได้รู้ด้วยว่าประสิทธิภาพของเลนส์
รุ่นนี้ให้ความคุ้มค่ามากแค่ไหน

TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD
• SONY A7R MARK II
@70mm • F/20 • 8 sec.
• ISO 100

ผลงานในด้านอืน่ ๆ จะได้นำ� มาเสนอต่อ
กันในโอกาสถัดไป แต่เชื่อว่าตอนนี้หลาย
ท่ า นคงได้ พิ สู จ น์ แ ละครอบครองไปแล้ ว
เรียบร้อย...
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TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD
• SONY A7R MARK II
@28mm • F/20 • 8 sec.
• ISO 100
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GALLERY

TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD
• SONY A7R MARK II
@28mm • F/20 • 8 sec.
• ISO 100

• “CROP” ด้วยประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความละเอียดสูง
ส�ำหรับเซนเซอร์รบั ภาพทีม่ คี วามละเอียดสูงเช่นกัน คุณจึงสามารถ
ตัดส่วนภาพได้อย่างอิสระแม้ถ่ายภาพมาจากมุมเดียวกัน
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TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD
• SONY A7R MARK II
@28mm • F/20 • 8 sec.
• ISO 100
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เราจ้องดูมันอยู ่ทุกวัน มันแสดงผลให้เราดูทุกวัน แต่
เราอาจจะพลาดสิ่งส�ำคัญบางอย่างไปก็ได้!?
ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับจอภาพหลากหลายชนิดแทบจะตลอดเวลา
ส� ำ หรั บ นั ก ถ่ า ยภาพนั้ น ก็ ยิ่ ง เรี ย กได้ ว ่ า ทั้ ง จอของกล้ อ งและของ
คอมพิวเตอร์ก็คงจะเป็นอะไรในชีวิตประจ�ำวันกันเลยทีเดียว

“ถ้ า เราท� ำ งานอยู ่ กั บ จอภาพที่ บ กพร่ อ ง
ภาพถ่ายของเราก็ย่อมจะต้องบกพร่องไป
ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

เมือ่ ถ่ายภาพมาแล้ว ก็คงไม่พน้ ทีจ่ ะต้องน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับขั้นตอนต่อไป บางท่านก็อาจจะใช้เพียงเพื่อเก็บข้อมูลหรือเปิดดู
ภาพ, โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คเท่านั้น แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องตกแต่งภาพ
ให้สวยงามยิ่งขึ้นเสียก่อน
ตรงนีเ้ องทีค่ วามส�ำคัญของ “จอคอมพิวเตอร์” จะมีบทบาทมาก
ขึน้ มากเสียจนเรียกได้วา่ ถ้าไม่มคี วามเข้าใจมากพอละก็ อนาคตความ
เป็นช่างภาพจะไปไม่ถึงดวงดาวกันเลยทีเดียว...
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ในงานจัดการภาพถ่ายนั้น เราแบ่งขั้นตอนแบบกว้างๆ ได้
สามขั้น ได้แก่ Input-Processed-Output ซึ่งกล้องถ่ายภาพนั้น
จัดเป็นอุปกรณ์ในขั้นตอนของ Input โดยเป็นตัวน�ำเข้าข้อมูล
ภาพถ่ายสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์นนั้ จัดเป็นอุปกรณ์ในส่วนของการ Processed-จัดการไฟล์ภาพถ่ายก่อนทีจ่ ะ Output ออกไปยังอุปกรณ์
เพือ่ แสดงผลอืน่ ๆ เช่น เครือ่ งปริน้ ท์ หรือจอภาพ...รวมไปถึงการ
ส่งไฟล์งานไปยังโรงพิมพ์ในกรณีของงานสิ่งพิมพ์ด้วย
ทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญ ในที่นี้เราจะว่ากันที่
ขั้นตอน “Processed” ทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะลงมือท�ำสิ่งใด
ก็ตามแต่ เราจะสั่งงานผ่านเม้าส์และคีย์บอร์ด โดยดูผลที่
“จอภาพ” แล้วก็ตกแต่งแก้ไขภาพไปตามที่สายตามองเห็น
ดังนั้น ถ้าจอภาพมีความบกพร่อง เราก็จะแก้ไขภาพไป
บนความบกพร่องด้วยเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ภาพต้นฉบับมีลกั ษณะของความสว่าง
ที่เหมาะสมพอดีอยู่แล้ว แต่จอภาพกลับแสดงผลที่สว่างน้อยไป
จากปกติ เราก็ใช้ค�ำสั่งเพิ่มความสว่างลงไปในไฟล์ภาพมากกว่า
เดิม ซึง่ บนจอภาพอาจจะแสดงผลทีส่ ว่างขึน้ พอดี แต่ขอ้ มูลจริงๆ
ของไฟล์ภาพกลับกลายเป็นภาพที่สว่างเกิน (Over Exposure)
อย่างแน่นอน

INPUT

PROCESS

อีกกรณีหนึ่งที่พบเจออยู่บ่อยครั้งก็คือ จอภาพมี
ประสิทธิภาพในการแสดงสีที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงๆ ของ
ไฟล์ภาพ เช่น สีจืดเกินไป หรือสีสดเกินไป หากเราไม่
เข้าใจในข้อนี้ก็จะใช้ทั้งค�ำสั่งและเครื่องมือในการตกแต่ง
ภาพเพือ่ แก้ไขไปตามทีเ่ ห็น แต่ขอ้ มูลจริงของไฟล์นนั้ กลับ
เพี้ยนไปอีกทางหนึ่ง
เช่น จอภาพแสดงผลภาพออกมาในโทนที่หนักไป
ทางสีฟา้ เกินจริง เราก็พยายามแก้ไขไฟล์ไปในทางตรงกัน
ข้ามโดยการปรับให้เป็นโทนสีเหลือง ปรากฏว่าข้อมูลใน
ไฟล์จริงๆ นั้นกลายเป็นสีเหลืองหนักกว่าความเป็นจริง
อย่างมาก

OUTPUT

เมื่อไฟล์ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Output ก็จะพบว่าสีสัน
หรือความสว่างไม่เป็นไปอย่างที่เราเห็นจากจอภาพของ
เรา...นั่นก็เพราะจอภาพของเราบกพร่องต่างหาก
หลายท่านคงมีประสบการณ์ที่ปริ้นท์ภาพออกมา
แล้วไม่ตรงกับที่เห็นบนหน้าจอ หรือที่มักจะเรียกกันว่า
“สีเพี้ยน” นั่นเอง
ลองนึกดูงา่ ยๆ ว่า เพียงแค่การปรับความืด/สว่างของ
จอภาพทีต่ า่ งกันออกไป ก็แสดงผลของภาพทีค่ ลาดเคลือ่ น
จากความเป็นจริงของไฟล์ต้นฉบับได้แล้ว
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กรณีทผี่ ดิ พลาดเช่นนีจ้ ะยิง่ ทวีความส�ำคัญมากขึน้ ในงาน
ระดับมืออาชีพ สีของสินค้าอาจจะไม่ถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงหรืออย่างที่ต้องการให้เป็น ซึ่งบางครั้งอาจตามมาด้วยความ
เสียหายที่ใหญ่หลวงอย่างไม่คาดฝันได้เช่นกัน และแน่นอนว่า
ลูกค้าย่อมจะต้องไม่ปลื้มแน่ๆ
• สีของวัตถุจริง

• กล้องถ่ายภาพและ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทาง
ดิ จิ ต อลออกมาใกล้
เคียงกับสีสนั ของจริง

• คอมพิวเตอร์แปล
ความหมายข้ อ มู ล
ท า ง ดิ จิ ต อ ล จ า ก
กล้องได้ถูกต้อง แต่
จอภาพแสดงผลสีสนั
ที่ ผิ ด เพี้ ย น เราจึ ง
พยายามแก้ไขสีสัน
ให้ถกู ต้อง ข้อมูลเดิม
ที่ ถู ก ต้ อ งอยู ่ แ ล้ ว จึ ง
ผิดเพี้ยนไป

• เครื่ อ งปริ้ น เตอร์
ถ่ า ยทอดภาพจาก
ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป
จ า ก ก า ร ที่ เ ร า
พยายามแก้ไขสีสัน
อย่ า งที่ เ ห็ น บนจอ
คอมพิวเตอร์

ทางออกส�ำหรับในเรื่องนี้ก็คือ เลือกใช้จอแสดงผลภาพที่มี
คุณสมบัติในการแสดงผลภาพถ่ายที่ใกล้เคียงกับข้อมูลในไฟล์
ภาพจริ ง ให้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง จอภาพแต่ ล ะรุ ่ น ก็ จ ะมี ร ะดั บ ความ
สามารถในเรื่องนี้แตกต่างกันออกไป แต่ส�ำหรับจอภาพที่เน้น
ความส�ำคัญในเรื่องนี้โดยตรงก็มักจะมีราคาที่สูงกว่าจอภาพ
ธรรมดาทั่วไป
นอกจากการเปลี่ยนมาใช้จอภาพที่มีประสิทธิภาพเที่ยง
ตรงแม่นย�ำแล้ว หากต้องการประสิทธิภาพสูงสุดก็ยงั ต้องมีการ
“คาลิเบรท” (Calibrate) การแสดงผลของจอให้ถูกต้อง
แม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ด้วย โดยใช้เครือ่ งมือเฉพาะทางซึง่ จะเกาะติด
อยู่บนหน้าจอ (ซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้าง) อุปกรณ์
ชนิดนีจ้ ะตรวจวัดลักษณะการแสดงผลทัง้ สีสนั และความสว่างของ
จอภาพ แล้วปรับแต่งการแสดงผลทางซอฟต์แวร์ให้ยิ่งแม่นย�ำ
มากทีส่ ดุ ซึง่ อุปกรณ์บางรุน่ สามารถทีจ่ ะระบุการแสดงผลให้เข้า
กับอุปกรณ์ Output ปลายทางแต่ละชนิดได้โดยตรง
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จอภาพรุน่ ระดับทัว่ ไปทีม่ จี ำ� หน่ายอยูใ่ นท้องตลาดนัน้ มักจะ
เน้นไปทีส่ สี นั สดใสเหมาะต่อการแสดงผลเพือ่ ความบันเทิง ซึง่ ไม่
เหมาะต่อการใช้งานส�ำหรับนักถ่ายภาพที่หวังผลเลิศและจริงจัง
ต่องานภาพถ่ายสักเท่าไหร่ เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าไฟล์ภาพของ
เราจริงๆ แล้วเมื่อส่งไปยังขั้นตอน Output แล้วจะออกมาเป็น
อย่างไร?
แต่สำ� หรับจอภาพเฉพาะทางทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อเรือ่ งนีแ้ ล้ว
จะสามารถแสดงผลให้เห็นได้ใกล้เคียงกับขั้นตอน Output จริง
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและเกิดความผิดพลาดต่อการปรับแต่ง
ภาพให้น้อยลงได้มาก
การเลือกซื้อจอภาพส�ำหรับใช้ในงานภาพถ่ายจึงไม่ควร
พิจารณาแต่เฉพาะในเรือ่ งของความละเอียด, ขนาดหน้าจอ หรือ
เรือ่ งของราคาเท่านัน้ เพราะหากเป็นจอภาพทีแ่ สดงผลผิดเพีย้ น
ไปจากความเป็นจริงก็อาจจะพาให้ไฟล์ภาพถ่ายจากกล้องและ
เลนส์ราคาแพงของคุณเกิดหลงทางผิดเพีย้ นไปไกลจากความเป็น
จริงได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง
…จอภาพนั้นส�ำคัญฉะนี้นี่เอง
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TAP-IN CONSOLE
ตอนที่ 3 : Updating the Firmware

adjustment & customize TAMRON lens
ปรับแต่งแก้ไขเลนส์ TAMRON ด้วยตัวคุณเอง
หลายท่านยังไม่รู้ว่าสามารถท�ำเองได้! และหลายท่าน
ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีด้วย...
TAMRON “TAP-IN CONSOLE” เป็นอุปกรณ์เสริม
ทีส่ ามารถปรับจูนอะไรหลายอย่างให้กบั เลนส์ TAMRON
รุ่นใหม่ๆ ของคุณได้เอง รวมไปถึงการอัพเดทเฟิร์มแวร์
ใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณสามารถซื้อหามา
ใช้ได้เองด้วยเช่นกัน
หลังจากทีค่ ณ
ุ ได้ TAP-IN CONSOLE มาแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ควบคุมมาใช้งานได้จาก http://www.tamron.com/en/tapin (มีทงั้ เวอร์ชนั่ ส�ำหรับ
Mac และ Windows)...
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Updating the Firmware
“เฟิร์มแวร์” คือชุดของซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาจากทางผู้ผลิตและส่งออกมาให้ผู้ใช้
อุปกรณ์ได้ท�ำการอัพเดทลงสู่อุปกรณ์นั้น ซึ่งอาจจะหมายถึงการเพิ่มความสามารถใหม่หรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดของอุปกรณ์นั้นๆ ด้วยเช่นกัน
เฟิร์มแวร์จะมีหมายเลขเวอร์ชั่นก�ำกับทุกครั้ง ในกรณีของเลนส์ TAMRON ก็เช่นกัน
จะมีการส่งเฟิร์มแวร์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้อัพเดทลงสู่เลนส์ ซึ่งส�ำหรับเลนส์รุ่นใหม่ๆ จะกระท�ำ
ผ่านอุปกรณ์ TAP-In Console นี้เอง
เมื่อคุณทราบข่าวเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ก็เพียงแต่น�ำเลนส์ต่อเข้ากับ TAP-In Console
หรือในแต่ละครั้งที่คุณต่อเลนส์เข้ากับ TAP-In Console ซอฟต์แวร์จะท�ำการตรวจสอบ
เฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่ (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ และจะเตือนให้คณ
ุ ท�ำการอัพเดทเฟิรม์ แวร์สำ� หรับ
เลนส์รุ่นที่ต่อเชื่อมเข้ามาทันที
เมื่อปรากฏหน้าต่าง “Verify update” หากคุณกด “OK” ระบบจะท�ำการอัพเดท
เฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่ลงสูเ่ ลนส์ทนั ที แต่ถา้ หากคุณยังไม่ตอ้ งการอัพเดทในขณะนัน้ ก็คลิก
ที่ “Cancel”
คุณสามารถตรวจสอบเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตนเองโดยการคลิกที่ปุ่ม “Firmware update”
เมื่อปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของเลนส์ขึ้นมาแล้ว ซึ่งซอฟต์แวร์จะท�ำการตรวจสอบไปยัง
ต้นทาง (Tamron) ให้โดยอัตโนมัติ
[ข้อควรทราบ]
• เมื่อมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ค่าปรับตั้งต่างๆ จะกลับมาเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน หากคุณ
ต้องการคงค่าปรับตั้งต่างๆ ของเลนส์ที่คุณได้มีการปรับจูนไว้ให้ “Save As...” เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ และใช้ค�ำสั่ง “Open...” เพื่อเปิดข้อมูลที่บันทึกไว้ให้บันทึกลงสู่เลนส์หลังจากที่
อัพเดทเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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Updating the TAP-in Console firmware
ตัว TAP-In Console เองก็มีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ด้วยเช่นกัน เมื่อ
มีการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วซอฟต์แวร์จะท�ำการตรวจสอบเวอร์ชั่น
ของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องโดยเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นล่าสุดที่มี
จากทาง TAMRON เมื่อพบว่ามีเวอร์ชั่นใหม่กว่าให้อัพเดท ซอฟต์แวร์จะ
แสดงหน้าต่างข้อความขึ้นมารอรับค�ำสั่งอัพเดทเฟิร์มแวร์จากคุณ

• หากอัพเดทเฟิร์มแวร์ไม่ส�ำเร็จ
เมือ่ คุณท�ำทุกขัน้ ตอนถูกต้องตามค�ำแนะน�ำแล้ว หากการอัพเดทเฟิรม์ แวร์เกิดการล้มเหลว ให้ถอดเลนส์ออก
จาก TAP-In Console (แต่ห้ามถอดในขณะที่การอัพเดทยังท�ำงานอยู่) แล้วสวมเลนส์กลับเข้าไปยัง TAP-In
Console อีกครั้ง จากนั้นลองอัพเดทใหม่ หากยังพบปัญหาอีกให้ลองโทรสอบถามกับทางศูนย์บริการ
[ค�ำเตือนและข้อควรทราบ]
• ห้ามปลดเลนส์ออกจาก TAP-in Console ในระหว่างที่มีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ หรือระหว่าง
  มีการบันทึกค�ำสั่งใดๆ จากคอมพิวเตอร์ไปสู่เลนส์โดยเด็ดขาด
• ควรปิดระบบพักหน้าจอหรือ Sleep Mode ของคอมพิวเตอร์เสียก่อน
• ห้ามต่อ TAP-in Console ผ่าน USB Hub ควรต่อเข้าที่พอร์ตของคอมพิวเตอร์โดยตรง
• หากใช้คอมพิวเตอร์ชนิด Laptop (Notebook) ควรต่อสายจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์ด้วย
• หากมีการใช้งานร่วมกับ Tele-Converter ควรถอดออกจากเลนส์เสียก่อน
• หากมีการอัพเดทเฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่แล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปใช้เฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ เดิม                   
  ได้อีกต่อไป

เฟิรม์ แวร์ในแต่ละเวอร์ชนั่ จะมีรายละเอียดก�ำกับบอก
ไว้ เ สมอถึ ง ประโยชน์ ต ่ อ การอั พเดทในเวอร์ ชั่ น ดั ง กล่ า ว
อย่างไรก็ตาม หากสิง่ ทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่ได้อยู่
ในความจ�ำเป็นต่อการใช้งานของคุณก็อาจจะไม่จ�ำเป็นต้อง
รีบอัพเดททุกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ
เอง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรอัพเดทเสมอทุกครั้งที่พบการแจ้ง
เตือนจากซอฟต์แวร์
TAP-In Console ยังมีอรรถประโยชน์มากยิ่งขึ้น
กว่าเพียงแค่การอัพเดทซอฟต์แวร์ ซึ่งเราจะน�ำมาเสนอ
วิธีการในโอกาสต่อไป

EEP TIME Issue# 52
August 2018

46

TECHNOLOGY

อีกหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งตำ�นาน ที่อยู่คู่กับวง
การถ่ายภาพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

“K-MOUNT” ส�ำหรับท่านที่อยู่กับวงการนี้มาเป็น

เวลานานพอสมควร ก็ย่อมจะต้องรู้จักชื่อนี้ และรู้ทันทีว่ามัน
หมายถึงกล้องและเลนส์ยี่ห้อ “PENTAX”

เม้าท์เลนส์นั้นหมายถึงระบบเชื่อมต่อระหว่างกล้องและ
เลนส์ว่าจะมีลักษณะ ขนาด และฟังก์ชั่นใด ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมี
รูปแบบของตนเอง ซึ่งรวมไปถึง PENTAX ด้วย
เราเรียก K-MOUNT กันจนคุน้ เคย แต่รหู้ รือไม่วา่ ส�ำหรับ
ทุกวันนี้มันไม่ใช่ “K” เฉยๆ แล้ว...
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• Asahiflex I

ในปี ค.ศ. 1983 เม้าท์ “KA” ได้ปรากฏขึ้น ซึ่ง
เป็นการต่อยอดมาจาก K-Mount โดยตรง ความสามารถ
ของ KA ก็คือ การที่กล้องจะสามารถบังคับรูรับแสงของ
เลนส์ได้โดยผ่านโหมด auto exposure (รูรบั แสงอัตโนมัต)ิ
ซึง่ กล้องในรุน่ “A” และ “P” จะใช้คณ
ุ สมบัตนิ รี้ ว่ มกับเลนส์
ในตระกูล PENTAX-A ได้

เรื่องราวของกล้อง PENTAX เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1952
กับกล้องถ่ายภาพที่ใช้ชื่อรุ่นว่า “Asahiflex I” เป็นกล้องถ่าย
ภาพชนิดเปลีย่ นเลนส์ได้ เม้าท์เลนส์ในขณะนัน้ เป็นชนิดเกลียว
หรือ “screw-on”
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1975 กล้อง SLR ในตระกูล “K”
จึงถือก�ำเนิดขึ้น พร้อมกับเม้าท์เลนส์แบบ K-Mount ก็ได้ถือ
ก�ำเนิดขึน้ ด้วย ซึง่ เป็นแบบชนิดเขีย้ วล็อค (bayonet) ไม่ได้เป็น
แบบชนิดเกลียวอีกต่อไป ในขณะนั้นคือรุ่น ASAHI PENTAX
K2/KX/KM และเลนส์ตระกูล “SMC PENTAX Lens” ก็เริ่ม
ต้นขึ้นนับจากนั้น
ความมหัศจรรย์ของ K-Mount ในยุคนั้นก็คือ มันมีกลไก
ที่ ส ามารถบี บ รู รั บ แสงของเลนส์ เ ฉพาะในขณะที่ มี ก ารกด
ชัตเตอร์ถ่ายภาพ นอกจากนั้นก็จะเปิดรูรับแสงกว้างสุดเอาไว้
เสมอ
ถัดมา K-Mount ก็ถูกพัฒนาในก้าวต่อไปสู่ “KF-Mount”
ซึง่ พยายามทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพโดยการบังคับระบบโฟกัสของ
เลนส์ให้เป็นไปในแบบอัตโนมัติ

• Asahi Pentax KM

ยุคต่อมาคือเม้าท์ “KAF” ซึ่งสามารถที่จะบังคับทั้งรู
รั บ แสงและระบบโฟกั ส อั ต โนมั ติ ข องเลนส์ ซึ่ ง จะมี ทั้ ง
แบตเตอรี่และมอเตอร์ติดตั้งอยู่ในตัวเลนส์ และจะมีการ
ส่ ง ข้ อ มู ล สื่ อ สารกั บ ระหว่ า งตั ว กล้ อ งและเลนส์ ผ ่ า นขั้ ว
สัญญาณไฟฟ้า
...ซึง่ เป็นการสิน้ สุดลงของยุคทีเ่ ลนส์จะมีวงแหวนปรับ
รูรับแสงให้ใช้งาน สั่งปรับจากค�ำสั่งของกล้องเท่านั้น
หลังจากนั้นระบบเม้าท์ของ PENTAX ก็ถูกพัฒนา
เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่กว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งมาถึงยุคล่าสุด...”KAF4”
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Electronic Diaphragm Control Unit

“KAF4”
KAF4 คือพัฒนาการล่าสุดของ K-Mount ซึ่งถูกเปิดตัวขึ้นในปี ค.ศ.
2016 ซึ่งก็คือเมื่อไม่นานมานี้
เพราะปัจจุบันกล้อง PENTAX DSLR มีความสามารถในการบันทึก
วีดีโอด้วย ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับงานวีดีโอก็คือ “เสียง” โดยที่ตัว
กล้องจะมีไมโครโฟนส�ำหรับรับเสียงเพื่อบันทึกเข้ามาในไฟล์วีดีโอ และ
ปัญหาอย่างหนึง่ ก็คอื เสียงจากการท�ำงานของเลนส์มกั จะปรากฏเข้ามาใน
ขณะบันทึกวีดีโอเสมอ
PENTAX จึงได้แก้ปญ
ั หานี้ จากเดิมทีร่ ะบบกลีบรูรบั แสงของเลนส์จะ
ถูกขับเคลือ่ นด้วยระบบกลไกมอเตอร์จากตัวกล้อง ก็เปลีย่ นมาเป็นการรับ
สัญญาณจากกล้องแล้วบีบรูรับแสงด้วยกลไกภายในตัวเลนส์แทน
กล้อง PENTAX ที่สามารถใช้งานร่วมกับเลนส์ชนิด KAF4-Mount
คือ K-1 mark II, K-1, K-P, K-3II, K-3, K-S2, K-S1, K-70 และ K-50
นอกเหนือจากกล้องรุน่ ดังกล่าวแล้วระบบควบคุมรูรบั แสงของเลนส์จะล็อค
ไม่สามารถใช้งานได้ โดยที่ PENTAX ได้ท�ำการปล่อยเฟิร์มแวร์ส�ำหรับ
กล้องรุน่ ทีใ่ ช้งานได้ออกมาให้ผใู้ ช้ทำ� การอัพเดทให้เป็นเวอร์ชนั่ ปัจจุบนั เสีย
ก่อน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง HD PENTAX-D FA* 50mmF1.4 SDM
AW ก็เป็นเลนส์ในระบบ KAF4 เช่นกัน และจะมีเลนส์ KAF4-Mount
ตามออกมาอีกในอนาคตต่อไป
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HOW-TO
อยากถ่ายรูปเก่งๆ ควรจะต้องท�ำยังไงดี? ...ก็ต้อง
หมั่นฝึกฝนน่ะสิ
แต่จะฝึกฝนเดาผิดเดาถูกอยู่ร�่ำไปก็ใช่ที่ ควร
ต้ อ งมี แ นวทางเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราวบ้ า ง ซึ่ ง โลกยุ ค
อินเตอร์เน็ตเช่นนี้ก็มีแหล่งความรู้อยู่มากมาย และ
นี่ก็เป็นอีกแห่งที่เราเห็นว่ามีอะไรน่าศึกษาอยู่เยอะ
แยะเต็มไปหมด แต่ละหัวข้อก็น่าสนใจทั้งนั้น
TAMRON เค้าผลิต Blog ออกมาให้อา่ นเพือ่
ศึกษาวิธกี ารถ่ายภาพทีห่ ลากหลาย
ให้ขนาดนี้ ลองเข้าไปอ่านดูเสีย
หน่ อ ยเป็ น ไร เผื่ อ จะได้ พั ฒ นา
ภาพถ่ายของเราให้เจ๋งขึ้นกว่าเดิม
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PHOTOGRAPHY TIPS
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขายทั้งกล้องและเลนส์แต่อย่างใด
แต่ “VANGUARD” ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้สู่
เพื่อนนักถ่ายภาพกันแบบฟรีๆ เช่นกัน
แถมแต่ละหัวข้อนั้นก็ไม่ได้มาแบบเล่นๆ เพราะ
ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่ารู้ รวมทั้งทิปและ
เทคนิคหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียว แม้กระทั่ง
เทคนิคในการช่วยให้นางแบบผ่อนคลายจะได้มีสีหน้า
ท่าทางสู่การบรรลุเป้าหมายต่อการถ่ายภาพก็ยังมี
ลองเข้าไปศึกษาดู แค่เห็นผลงานภาพถ่ายจาก
ระดับมืออาชีพในนี้ก็ไฟลุกโชนอยากจะออกไปถ่าย
ภาพเจ๋งๆ กันบ้างแล้ว!
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ปิ ดเล่ม...

หลังจาก EEP Time ฉบับนี้อีกไม่นาน ฤดูฝนอันชุ่มฉ�่ำก็จะจาก
ไป และช่วงเวลาส�ำคัญแห่งการถ่ายภาพของบ้านเราในบรรยากาศ
“ปลายฝนต้นหนาว” ก็จะมาถึง
ที่ส�ำคัญก็เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พืชไม้นานาพันธุ์ยังคง
เบ่งบาน ทุกพื้นที่ยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งธรรมชาติอันน่าชื่นใจ
เกาะแก่งสายน�้ำและแน่นอนว่าน�้ำตกแห่งต่างๆ ก็จะเต็มไปด้วย
สายน�้ำไหลเชี่ยว ถ่ายภาพกันได้อย่างสวยงาม
...และเมื่อถึงตอนนั้น อุปกรณ์ถ่ายภาพใหม่ๆ จากงาน
“PHOTOKINA 2018” ก็คงจะเปิดตัวกันหมดเรียบร้อยแล้ว
อะไรจะมาใหม่หรือมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างก็ติดตามข่าวกัน
ต่อไปว่าจะมีอะไรคืบหน้าบ้าง?
แต่เราล่ะ...ตระเตรียมอุปกรณ์และฝึกปรือฝีมอื เอาไว้พร้อม
รับปลายฝนต้นหนาวแล้วหรือยัง?
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