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ถู ก และดี มี ที่ ไ หน? อั น ที่ จ ริ ง ค� ำ
กล่าวนี้เคยถูกสังคมพิสูจน์มาแล้ว
ว่ายังมีอีกไม่น้อย อาหารราคาถูก
เสือ้ ผ้าราคาไม่แพง แต่ดเู หมือนจะ
ยากหน่อยส�ำหรับสายเทคโนโลยี

ถ้าเรียกอุปกรณ์กล้องและการถ่ายภาพว่าเป็นสินค้า
สายเทคโนโลยีแล้วละก็ เราก�ำลังจะพาคุณไปพิสูจน์ว่าถูก
และดียังมีอยู่แน่ เพราะในฉบับนี้เราจะพาคุณไปดูผลงาน
ของเลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเลนส์ไวแสง
F/2.8 ราคาเป็นมิตรที่ไม่ใช่แค่ไวแสงเท่านั้น แต่คุณภาพ
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หน้าฝนมาแล้ว ได้หายร้อนกันแล้ว
ว่า แต่มีไ อเดียอะไรให้ ถ่ า ยภาพกั น
บ้าง?

3

FIELD TEST

RICOH “GR III” เทพสตรีทรุ่นที่
สามจุติแล้ว!

12

PRO KNOWLEDGE

เ ล น ส ์ ซู ม มุ ม ก ว ้ า ง พิ เ ศ ษ ร า ค า
มิตรภาพ แต่คณ
ุ ภาพไม่มอี น้ั กับการ
ทดสอบภาคสนาม

33

ของภาพที่ได้นั้นต้องเรียกว่าอยู่ในชั้นแนวหน้า แถมด้วย
ปัญหาบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเลนส์ประเภทนี้ก็ไม่มีให้
พบเห็นอีกต่างหาก นับว่า TAMRON เค้าจัดเต็มในด้าน
คุณภาพของภาพถ่ายมาไม่นอ้ ยเลยทีเดียวส�ำหรับเลนส์รนุ่
17-35mm F/2.8-4 Di OSD ที่ออกมาใหม่นี้
อย่างไรก็ตาม ด้วยความปารถนาดีมายังคุณผู้อา่ น
อากาศทีร่ อ้ นเหลือใจของบ้านเราเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรประมาท
การออกไปถ่ายภาพนัน้ ควรต้องระมัดระวัง อย่าปล่อยให้
ร่างกายร้อนเกินไปเพราะอาจมีปัญหาใหญ่ตามมาได้
ถ่ายรูปสนุกแค่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย
ภาพจะได้ออกมาสวยดังใจนึกกันไปเลย

YOUR MANUAL

รู้เรื่องเลนส์และเทคนิคแจ๋วๆ ที่จะ
ช่วยให้ภาพของคุณคมชัดยิ่งกว่าเคย

55

GR History

“Full Press SNap” คุณสมบัติเด่น
ของ GR III ที่ปรับตั้งง่ายนิดเดียว

RICOH GR History เรือ่ งราวในอดีต
ถึ ง ปั จ จุ บั น ของกล้ อ งในสายพั น ธุ ์
“GR” ที่มีสไคล์ไม่ซ�้ำใคร

60
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SHOOTING
“หน้าฝน” ...หลายคนไม่คิดว่าจะถ่ายภาพ
อะไรได้สวยสักเท่าไหร่เพราะแสงไม่ดีสีไม่
สวย ท้องฟ้าก็ตุ่นๆ ไร้ชีวิตชี วา แต่ทว่า
ความจริงแล้วหน้าฝนก็มีเสน่ห์ของมันอยู ่
เสน่หข์ องฤดูฝนนัน้ แน่นอนว่าย่อมไม่มปี รากฏในช่วงฤดูกาลอืน่ ๆ
หากเราสังเกตให้ดีจะพบว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความชุ่มฉ�่ำ อาจ
จะยากล�ำบากหรือติดขัดในเรื่องของการเดินทางอยู่บ้าง
อันที่จริงแล้วหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆ บรรยากาศจะสดใสเป็น
พิเศษเสียด้วยซ�้ำ  เพราะฝุ่นละอองต่างๆ ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจะ
ถูกน�ำ้ ฝนพาลงพืน้ ไปจนเกือบหมด บางแห่งก็เกิดสายหมอกลอยล่อง
ปะปนอยู่ในสถานที่ ต้นไม้ต้นไร่ก็เขียวขจีอีกต่างหาก
ดูตัวอย่างมุมมองและวิธีคิดต่อไปนี้ บางทีหน้าฝนอาจจะมี
อะไรดีๆ ส�ำหรับโลกหลังกล้องมากกว่าที่คิดก็เป็นได้...
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“มาโคร”

ในวงการถ่ายภาพของบ้านเราเรียกฤดูฝนอีกอย่างหนึง่
ว่า “ฤดูมาโคร”
เมือ่ ฤดูฝนมาถึง พืชพันธ์ตุ า่ งๆ ก็จะผลิดอกออกใบ
บางชนิดก็แทงยอดขึ้นตามผิวดิน สายพันธุ์เห็ดหน้าตา
น่าดูหลากหลายก็ผุดขึ้นอวดโฉมละลานตา
เมือ่ พืชพันธุเ์ จริญเติบโต เหล่าแมลงทัง้ หลายก็เบิก
บานตามไปด้วย มันจะมีสีสันที่สะดุดตา ออกหาอาหาร
และจับคู่ขยายพันธุ์ บางชนิดก็ขึ้นจากการหลบซ่อนอยู่
ใต้ผิวดินมานานเพื่ออวดโฉมให้โลกได้เห็น
เลนส์มาโครดีๆ ที่ติดไปกับกล้องสักตัว บางที
เพียงแค่รายรอบบ้านก็อาจได้ภาพที่น่าตื่นตะลึงเกิน
คาดหมายก็เป็นได้.
• เลนส์มาโครประสิทธิภาพ
เยี่ ย มทั้ ค วามคมชั ด และ
สีสัน ที่มาพร้อมกับระบบ
ช ่ ว ย ล ด อ า ก า ร สั่ น ไ ห ว
“VC” อั น เลื่ อ งชื่ อ ของ
TAMRON

TAMRON SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro • Full Frame DSLR
• F/13 • 1/100 sec. • ISO 50
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“มาโคร” ในร่ม

อุปสรรคอย่างใหญ่ก็คือ “ฝน” ที่ท�ำให้เราไปไหนมา
ไหนล� ำ บากยิ่ ง กว่ า เดิ ม ก็ เ ลยต้ อ งอยู ่ ใ นที่ ร ่ ม ซึ่ ง มี
กิจกรรมให้ท�ำน้อยลง
เราสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้เมื่อรู้ว่าใน
วันหยุดของเรามีโอกาสที่จะเจอกับฝนตก โดยการปรับ
แผนส�ำหรับการถ่ายภาพมาโครในอาคาร ที่ผ่านมานั้น
เราอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนก็เลยมองข้ามไป ซึง่ ก็ควรใช้
ช่วงเวลานี้ส�ำหรับการฝึกฝนพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น
มีสถานทีห่ ลายแห่งทีน่ า่ สนใจต่อกรณีเช่นนี้ ในภาพ
ตัวอย่างของเราคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำบางแสน ซึ่งมีสัตว์
ทะเลหลายชนิดอยู่ในตู้กระจก ล้วนน่าสนใจทั้งนั้น
ได้ภาพใต้ทะเลโดยไม่ต้องลงทะเล ไม่ต้องเปียก
ฝน นี่แหละคือมาโครในร่มที่หลายคนมองข้ามไป.
• เลนส์ ม าโครขนาดเล็ ก
กะทั ด รั ด เป็ น พิ เ ศษของ
PENTAX ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพของ
ภาพอันยอดเยี่ยม พร้อม
ด้วยคุณสมบัติการป้องกัน
ความชื้ น และละอองน�้ ำ ที่
ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้
สภาวะอากาศแห่งฤดูฝน

SMC PENTAX D FA Macro 100mm F2.8 WR • PENTAX KP
• F/8 • 1/200 sec. • ISO 1600
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ในอาคาร

ได้เวลาแก้มอื ส�ำหรับหลายๆ แห่งทีค่ ณ
ุ เคยไปแต่สนใจ
อยูก่ บั แสงสวยๆ ภายนอกจนหมดเวลาไปซะก่อนแล้ว
เชือ่ ว่าถ้านัง่ นึกดูดๆี ก็จะมีหลายสถานทีซ่ งึ่ คุณเคย
เห็นภายในแต่ไม่คอ่ ยมีเวลาส�ำหรับการถ่ายภาพมากนัก
เพราะเกรงว่าแสงเย็นภายนอกจะหมดเสียก่อน
คราวนีล้ องไปแบบไม่สนใจภายนอก เน้นแต่ภายใน
เข้าไว้เพราะถึงยังไงฟ้าก็ไม่สวย หรือถ้าจะมองอีกมุม
หนึง่ ก็คอื วางแผนสถานทีซ่ งึ่ จะเดินทางไปว่าควรจะเป็น
ทีซ่ งึ่ มีภายในดูนา่ สนใจเอาไว้ดว้ ย เผือ่ ว่าเกิดฝนตกลงมา
ก็ยังมีด้านในให้ถ่ายภาพในขณะหลบฝนรอเวลาได้อีก
วิธกี ารคิดแบบนีจ้ ะช่วยให้เราโฟกัสไปกับสถานที่
ภายในอันสวยงามได้มากขึน้ มีสมาธิมากขึน้ เพราะไม่
ต้องกังวลว่าแสงสวยๆ จะหมดไปนั่นเอง.
• เลนส์ มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ
พร้อมคุณสมบัตกิ ารไวแสง
F/2.8 และยังมีระบบ “VC”
ช่วยลดอาการสัน่ ไหวแม้จบั
ถือกล้องด้วยมือเปล่า ถึง
จะไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้อง
ไปก็ยังไม่ใช่ปัญหา

TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • Full Frame DSLR
• F/2.8 • 1/30 sec. • ISO 200

EEP TIME Issue# 55
May 2019

6

TIPS & TECHNIQUE

4

หมวกเมฆสีรุ้ง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าสนใจ ซึ่งมีโอกาส
พบเห็นได้อยู่เสมอในช่วงฤดูฝน
“หมวกเมฆสีรุ้ง” (Iridescent Pileus) คือการที่
ยอดเมฆในระดับความสูงมากๆ ถึงระดับติดลบเกิดผลึก
น�้ ำ แข็ ง เล็ ก ๆ มากมายแล้ ว สะท้ อ นแสงอาทิ ต ย์ แ ตก
สเปคตรัมออกมาเป็นสีรงุ้ สวยงาม เงือ่ นไขคือพระอาทิตย์
ต้องอยู่หลังเมฆก้อนนั้น
หากคุณมีเลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้แล้วซูมเข้าไป
หาก็จะได้ภาพทีด่ นู า่ สนใจอย่างยิง่ และยิง่ ดูดเี ข้าไปใหญ่
ถ้ามีวัตถุบนท้องฟ้าอะไรสักอย่างประกอบเข้าไปด้วย
ปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงเย็น แต่ถ้าคุณพบ
มันในช่วงเช้าก็ถือเป็นของหายาก และน่าเสียดายถ้า
ไม่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เล่าสู่กันฟัง.
• เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้
ขนาดเล็ ก กะทั ด รั ด แต่ มี
ระยะทางยาวโฟกัสไกลถึง
600mm พร้อมระบบช่วย
ลดอาการสัน่ ไหว “VC” อัน
เลื่องชื่อของ TAMRON

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD “G2” • Full Frame DSLR
• F/8 • 1/1250 sec. • ISO 100
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คลื่นแรงชั ด

ทะเลที่ไหนๆ ก็ย่อมจะมีคลื่นกระทบฝั่ง แต่ไม่ได้
หมายความว่ามันจะแรงมากพอจนเกิดเป็นภาพถ่ายที่
น่าสนใจได้
คงฟังดูแปลกๆ หากจะชวนกันไปเทีย่ วทะเลในหน้า
ฝน เพราะทั้งคลื่นลมและพายุมีโอกาสเกิดได้บ่อยและ
รุนแรงจนแทบจะท�ำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่แต่ในที่พัก
แต่ฤดูเช่นนี้นี่แหละที่ทะเลจะแสดงความโหดผ่าน
ภาพถ่ายออกมาได้ด้วยกระแสความแรงของคลื่นที่เข้า
กระทบฝั่ง ซึ่งมันจะทั้งม้วนตัวและกระแทกกระทั้นกัน
จนกลายเป็นภาพทีม่ พี ลัง และใช่วา่ ทุกคนจะมีภาพแบบ
นี้ได้
แต่คุณควรต้องมั่นใจในประสิทธิภาพของกล้อง
และเลนส์ของคุณเสียหน่อยก่อนทีจ่ ะถ่ายภาพแบบนี.้
• ไม่ เ พี ย งแต่ ใ ห้ ไ ฟล์ ภ าพถ่ า ยใน
ระดับสูงเท่านัน้ กล้องจาก PENTAX
แทบทุกรุน่ สามารถรับมือกับการกระ
เซ็ น ของละอองน�้ ำ ได้ ดี พ อสมควร
สามารถถ่ายภาพในสภาวะเช่นนี้ได้
อย่างมั่นใจ

PENTAX K-70 • HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
• F/6.3 • 1/1250 sec. • ISO 400
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“ฟ้าระเบิด”

ใช่เพียงแค่หน้าหนาวเท่านั้นที่ท้องฟ้ายามเย็นจะดู
อลังการ เพราะหน้าฝนเองก็มีโอกาสที่มันจะน่าตื่น
ตะลึงได้เช่นกัน
ศั พ ท์ ใ นวงการของบ้ า นเราที่ เ รี ย กท้ อ งฟ้ า ช่ ว ง
โพล้เพล้ว่า “ฟ้าระเบิด” นั้น หมายถึงการที่มีเมฆลอย
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ พ อเหมาะต่ อ การรั บ กั บ องศาของแสง
อาทิตย์ในช่วงใกล้ขอบฟ้าหรือลับขอบฟ้าไปแล้ว ซึ่งจะ
ปรากฏสีสันที่น่าประทับใจอย่างมาก
ในช่ ว งทไลไลท์ ข องฤดู ฝ นมี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด
ปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นได้เพราะมีเมฆที่ลอยต�่ำและมีรูป
ทรงน่ า สนใจเป็ น แผ่ น กว้ า งที่ พ ร้ อ มรั บ สี สั น ของแสง
อาทิตย์ยามลับขอบฟ้าได้
วันใดทีเ่ ห็นแสงอาทิตย์หลังจากฝนตกนัน่ คือหนึง่
ในสัญญาณบอกว่าให้เตรียมกล้องของคุณเอาไว้ให้ดี.
• คุณภาพของสีสันและ
ไฟล์ภาพคือเอกลักษณ์
ส� ำ คั ญ ของกล้ อ งจาก
PENTAX ทุกรุ่น แม้ว่า
จะใช้เพียงแค่เลนส์คิท
ตัวเล็กก็ตาม

PENTAX K-S2 • HD PENTAX-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
• F/8 • 1/200 sec. • ISO 100
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พายุ กระหน�่ำ

ภาพถ่ายในช่วงเวลาที่ท้องฟ้าปรากฏพายุนั้นมีพลัง
เรียกร้องความสนใจอยู่เสมอ ซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลานี้
เท่านั้น
ถึงอย่างไรรถก็ต้องติดอยู่แล้วหากคุณอยู่บนถนน
ช่วงเย็น ก็เปลี่ยนช่วงเวลานั้นให้เป็นการน�ำกล้องไป
ทีไ่ หนสักทีซ่ งึ่ จะเห็นได้กว้างไกล หรือบางทีมนั อาจจะอยู่
ที่หน้าต่างในที่ท�ำงานของคุณเองก็ยังได้
ท้องฟ้าที่ปรากฏพายุนั้นน่าสนใจ แต่มันจะยิ่งตื่น
เต้นไปกว่าหากมีสงิ่ ปลูกสร้างทีต่ ระหง่านโดดเด่นท้าทาย
ต่อลมฟ้าลมฝนประกอบเข้ามาในภาพด้วย
บางครัง้ คุณก็อาจจะต้องการมากกว่าแค่เลนส์มมุ
กว้าง ระยะเทเลโฟโต้ที่ครอปภาพให้แน่นเข้าไปจาก
เดิมอาจจะดูน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าด้วยซ�้ำไป.
• ที่ สุ ด ของความเป็ น เลนส์
อเนกประสงค์ที่สามารถซูมไป
ยั ง ระยะซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้ ไ ด้
ภายใต้ขนาดทีเ่ ล็กกะทัดรัดพก
พาสะดวก จะมุมใกล้หรือไกลก็
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส�ำหรับเลนส์ตัว
เดียวจบรุ่นนี้

TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD • APS-C DSLR
• F/7.1 • 1/13 sec. • ISO 200
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ฟ้าผ่า!

แน่นอนว่ามันแทบจะเป็นช่วงฤดูกาลเดียวในรอบปีที่
จะมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าให้เห็น
การถ่ายภาพสายฟ้าผ่าในอดีตนัน้ เป็นไปได้ยาก แต่
ด้วยคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ถา่ ยภาพในยุคนีท้ ำ� ให้มนั เป็น
เรือ่ งทีง่ า่ ยมากขึน้ ชนิดทีห่ ลายคนไม่คดิ ว่าตัวเองจะท�ำได้
ก็ยังสามารถมาแล้ว
คุณอาจจะไม่จำ� เป็นต้องเดินทางไปไกลเพือ่ หาท�ำเล
เหมาะๆ เพราะบางทีการอยู่ในเมืองก็เป็นภาพที่ดูน่า
สนใจไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประกอบด้วยอาคาร
ที่มีรูปทรงน่าสนใจสักแห่งหนึ่ง
หากคุณอยากรูว้ ธิ ลี ะก็ EEP Time ได้เคยน�ำเสนอ
วิธีการถ่ายภาพฟ้าผ่าไปแล้วในฉบับที่ 23 สามารถ
คลิกตามลิ้งก์เข้าไปศึกษาดูกันได้เลย
• เลนส์ซูมอเนกประสงค์ที่ให้
มุมกว้างมากถึง 16mm ส�ำหรับ
กล้ อ งที่ ใ ช้ ร ะบบเซนเซอร์ รั บ
ภาพแบบตั ว คู ณ ขนาดเล็ ก
กะทั ด รั ด และน�้ ำ หนั ก เบาต่ อ
ทุกสถานการณ์

TAMRON 16-300mm F3 .5-6.3 Di Ii Vc Pzd Macro • APS-C DSLR
• F/13 • 30 sec. • ISO 200

EEP TIME Issue# 55
May 2019

11

NEW

PRODUCT

ไม่วา่ จะเป็นกล้องแบบใดก็ยอ่ มจะถ่ายภาพในแนวสตรีทได้ทง้ั นัน้
แต่ถ้าเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกระชับมือที่ท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว
และมาพร้อมกับคุณภาพไฟล์ขนาดสูงแล้วละก็ โอกาสในการเดิน
ตามเส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์ในสายสตรีททุกที่ทุกเวลา
จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่า
Ricoh “GR” เดินตามคอนเซปต์นมี้ าตลอด โจทย์ใหญ่กค็ อื ท�ำ
อย่างไรจึงจะเป็นกล้องที่ทั้งคุณภาพสูงและท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว
โดยที่มีขนาดเล็ก? จากคอนเซปต์นี้เองที่ก่อก�ำเนิด GR ขึ้นตั้งแต่
ยุคฟิล์มมาจนกระทั่งดิจิทัลที่ตอบโจทย์มาได้ตลอดเวลา กับ GR
ล่าสุดที่มาจนถึงรุ่นที่ III เรียบร้อยแล้วในปีนี้
เป็นอีกครั้งที่ไอเดียดีๆ จะมาพร้อมกล้องเล็กอันทรงพลัง...
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A new dimension in
descriptive performance
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1/500 sec • F/5.6 • ISO 100 • Multi Auto White Balance
Photo by Mitsuo Suzuki
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High resolution and high contrast.
Introducing the sharp imaging of the
newly developed GR lens

ไม่ เ พี ย งแค่ คุ ณ ภาพของภาพในระดั บ สุ ด ยอด
เท่านัน้ แต่ชดุ เลนส์ GR ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาใหม่
นี้ยังถูกออกแบบให้มีความบางมากยิ่งขึ้น
ชิ้นเลนส์หกชิ้นแบ่งเป็นสี่กลุ่มที่ระยะทางยาว
โฟกัส 18.3 มม. (เทียบเท่าระยะ 28 มม. ในระบบ
Full Frame) และที่ความสว่างสูงสุด F/2.8  โดย
ใช้ชิ้นเลนส์พิเศษชนิด High-reflactive index, Low
dispersion และ Aspherical mold glass เพือ่ รับมือ
กับปัญหาความผิดเพีย้ นทางแสงประเภทต่างๆ เช่น
ความคลาดทรงกลมและปัญหาสีเหลื่อม

Blue line : 15 line/mm		
Red line : 45 line/mm 		

Solid line : R (radiating) direction
Broken line : T (tangent) direction

ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่มีความคมชัดโดด
เด่น ให้รายละเอียดของภาพในระดับสูง รวมถึงมี
ระดับคอนทราสต์ที่น่าประทับใจแม้ว่าจะใช้รูรับ
แสงกว้างสุดที่ F/2.8 ก็ตาม
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Advanced image processing and responsiveness.
Meet the new GR ENGINE 6
หน่วยประมวลผลกลางของ GR III เป็นโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ “GR ENGINE 6” ด้วย
ความเร็วในการประมวลผลขั้นสูงท�ำให้การรองรับสัญญาณเพื่อสร้างไฟล์ภาพถ่ายระดับ
14-bit RAW สามารถท�ำได้จริง รวมไปถึงระดับการตอบสนองของประสิทธิภาพระบบ
โฟกัสอัตโนมัติทั้งภาพนิ่งและวีดีโอก็ท�ำได้ดียิ่งขึ้นด้วย

1/125 sec., F2.8, ISO2000, EV -2,
WB: Multi Auto White Balance

Shooting at ISO 102400 is possible with
our original signal processing technology

The detailed descriptive power of the 24.2 M
large APS-C size image sensor

ในหน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่นี้มีหน่วยประมวลผล
แบบ “Accelerator Unit” เพื่อการเร่งความเร็วประมวล
ผลให้สูงขึ้น สัญญาณที่ถูกส่งมาจากเซนเซอร์รับภาพจะ
ถูกลดสัญญาณอันก่อให้เกิดจุดรบกวน (noise) และ
ประมวลผลทางด้านรายละเอียดและสีสันเพื่อก่อให้เกิด
ไฟล์ภาพถ่ายในระดับสูงซึ่งเหมาะกับระดับของความไว
แสงที่เลือกใช้อยู่ในขณะนั้น

GR III มาพร้อมกับเซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C ความละเอียด
24.24 MP ซึ่งสูงกว่า GR II 1.5 เท่าและไม่มี Anti-aliasing filter
ซึง่ สามารถเก็บรายละเอียดทางแสงได้คมชัดทุกมิตแิ ละสามารถตอบ
สนองต่อประสิทธิภาพของเลนส์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้ท�ำงาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ด้วยความสามารถนี้เองท�ำให้ GR III สามารถใช้
ISO ได้สูงสุดถึง ISO 102400

ทั้งเลนส์คุณภาพสูงและเซนเซอร์รับภาพรุ่นใหม่ที่มีอยู่ใน GR
III นี้ก็เพื่อคุณภาพของภาพในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาใน GR
นั่นเอง
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AA filter simulator for reducing false colors
and moiré thanks to Shake Reduction
mechanism
การไม่มี Anti-aliasing filter ที่ด้านหน้าเซนเซอร์รับภาพอาจ
ก่อให้เกิดปัญหา moiré และสีสันที่ผิดเพี้ยนได้ในบางครั้ง แต่
GR III สามารถชดเชยแก้ ไ ขอาการนี้ ไ ด้ ด ้ ว ยระบบการ
เคลือ่ นไหวเซนเซอร์รบั ภาพในขณะทีม่ กี ารบันทึกภาพ ซึง่ คุณ
สามารถเลือกระบบการท�ำหน้าที่ระหว่างความละเอียดและ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และยังสามารถเลือกระดับความเข้ม
ข้นการท�ำงานของระบบได้ด้วย

3-axis, 4-step Shake Reduction
for high image quality across
a wide shooting range

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวจะช่วยให้ภาพถ่ายมีความคมชัด
มากขึ้นแม้ส�ำหรับการถ่ายภาพแบบ Snap shot ถึงแม้ว่า GR
III จะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมแต่ก็ยังสามารถติด
ตัง้ ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวทีช่ ดุ เซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ตรวจ
สอบอาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นในทั้งสามแกน
ระบบชดเชยอาการสั่นไหวนี้สามารถช่วยให้ใช้ความไว
ชัตเตอร์ได้ชา้ ลงกว่าเดิมถึง 4 สตอปตามมาตรฐานของ CIPA
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1/125 sec • F/4.5 • ISO 1600 • Multi Auto White Balance
Photo by Mitsuo Suzuki
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A compact body and
functional design packed
with high performance
GR III ถูกออกแบบโดยมีแนวทางของการลด
ขนาดตั ว กล้ อ งให้ เ ล็ ก กะทั ด รั ด ในขณะที่
ประสิทธิภาพต้องอยู่ในระดับสูง
จากแนวทางดังกล่าวนี้เอง ส่งผลให้ GR III มี

ขนาดที่เล็กลงกว่า GR II ในรุ่นก่อนหน้า และมี
ขนาดเดียวกับในรุ่น GR DIGITAL IV ในุร่นเดิมที่
ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด 1/1.7 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่
เล็กกว่ามาก (GR III ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด
APS-C) การออกแบบอย่างชาญฉลาดในสไตล์ Minimalist นี้ท�ำให้ GR III เป็นกล้องที่มีความคล่องตัว
มากขึ้นอันเนื่องมาจากขนาดที่เล็กลง แต่ในขณะ
เดียวกันทั้งปุ่มและการวางรูปแบบของแป้นหมุน
ควบคุ ม ทั้ ง หลายก็ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การที่
สามารถควบคุมได้ง่ายแม้จะใช้มือเพียงข้างเดียว
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Hybrid AF with the combination of image plane
phase-matching and contrast-detection AF
ระบบโฟกั ส อั ต โนมั ติ เ ป็ น การผสมผสนาการท� ำ งานระหว่ า ง
Phase-matching และ Contrast detection ซึ่งเป็นการน�ำข้อดี
ของทั้งสองระบบเข้ามาท�ำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ Contrast detection จะมีความเร็วในการค้นหาจุดที่เด่นชัดที่สุดเพื่อจับโฟกัสได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งส�ำคัญมากต่อกล้องที่เน้นเรื่อง Snapshot

PRODUCT

High-speed approx. 0.8
second start-up from when
the power is turned on
ชุดมอเตอร์ก�ำลังขับเคลื่อนสูงถูกออกแบบให้ใช้ใน
การขับเคลื่อนชุดเลนส์จากต�ำแหน่งหดตัวกลับเข้า
มาในกล้องออกไปอยู่ในต�ำแหน่งที่พร้อมท�ำงานได้
อย่างรวดเร็ว
นอกจากประสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง กายภาพแล้ ว
ระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเตรียมความพร้อมของกล้องใน
ขัน้ ตอนการเปิดท�ำงานก็ถกู ปรับปรุงให้ใช้ระยะเวลา
ที่สั้นลงด้วย

1/125 sec., F2.8, ISO320, EV -3, WB: Daylight

ชุดป้องกันหน้าเลนส์แบบติดตัง้ ภายในและเปิด
ปิดอัตโนมัติท�ำให้ไม่ต้องใช้ผาปิดหน้าเลนส์ ซึ่งนั่น
หมายความว่าคุณจะมีโอกาสต่อการถ่ายภาพแบบ
ฉับพลันต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้มากยิ่งขึ้น
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Face detect autofocus to assist portrait shooting

With Full Press Snap, you’ll never miss a shot.

ระบบของกล้องจะค้นหาใบหน้าและจับโฟกัสโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
คุณสมบัตินี้จะถูกเปิดใช้งานได้ใน [Auto Area AF], [Select AF]
และ [Pinpoint AF] ด้วยค่าการปรับตั้งนี้เมื่อคุณต้องการจับโฟกัส
ไปยังวัตถุอนื่ ทีไ่ ม่ใช่ใบหน้าก็เพียงแค่เปลีย่ นโหมดระบบโฟกัสโดยที่
ไม่จ�ำเป็นต้องปิดระบบโฟกัสแบบตรวจจับใบหน้าแต่อย่างใด

เมื่อปุ่มชัตเตอร์ถูกกดจนสุดระยะแบบทันที กล้องจะท�ำการบันทึก
ภาพโดยจับโฟกัสไปทีต่ ำ� แหน่งอันมีระยะห่างทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดเอา
ไว้ก่อนหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลาจับโฟกัสก่อน ระบบถ่ายภาพแบบ
เร่งด่วนเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ GR ซึ่งช่วยลดปัญหาขั้น
ตอนการจับโฟกัสโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางก่อน ดังนั้นหาก
เป็ น ระยะห่ า งที่ คุ ณ รู ้ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว และก� ำ หนดเอาไว้ ล ่ ว งหน้ า ก็
หมายความว่าคุณจะไม่พลาดชอตส�ำคัญนั้นแน่นอน
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Touch panel and control dial that enables
intuitive controls

Customizable functions to suite one’s style

จอภาพด้านหลังระบบสัมผัสที่สามารถควบคุมการแสดงผลภาพ
ปรับต�ำแหน่งโฟกัส และควบคุมเมนู สามารถซูมภาพได้ในแบบ
เดียวกับสมาร์ทโฟน ส่วนแป้นหมุนควบคุมนัน้ สามารถเป็นปุม่ แบบ
สี่ทิศทางที่สามารถสั่งการได้เช่นกัน การออกแบบเช่นนี้ท�ำให้คุณ
สามารถควบคุมกล้องได้แม้คล้องสายที่ข้อมือ

ADJ mode และปุม่ Fn มีคณ
ุ สมบัตใิ นการปรับเปลีย่ นได้โดยอิสระ
จากผู้ใช้งาน คุณสามารถที่จะบันทึกค่าการปรับตั้งต่างๆ ในแบบที่
คุณใช้งานเป็นประจ�ำเอาไว้ในต�ำแหน่ง U1, U2, U3 บนแป้นหมุน
ปรับโหมด ซึง่ ช่วยในด้านความเร็วของการควบคุมกล้องให้ประหยัด
เวลาได้มากขึ้นอีก
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1/640 sec • F/5.6 • ISO 100 • Multi Auto White Balance
Photo by Mitsuo Suzuki
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Image Control for pure
image creation enjoyment
ระบบปรับแต่งภาพและ effect ในแบบเดิมถูก
ควบรวมให้เป็นรูปแบบการปรับปรุงภาพในขั้นตอน
สุดท้ายแบบใหม่ ซึง่ ประกอบไปด้วย Image Control
จ�ำนวน 10 แบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป ด้วยคุณสมบัติ
นี้คุณสามารถที่จะปรับปรุงภาพถ่ายต้นฉบับให้มี
ความหลากหลายและดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถปรับตั้งค่าการปรับปรุงภาพหัวข้อต่างๆ ได้
ุ ชืน่ ชอบ เช่น Saturation,
เองอย่างอิสระในแบบทีค่ ณ
Hue, High/Low key adjustment, Contrast,
Contrast (highlight and shadow), Sharpness,
Shading, Clarity, Toning, Filter Effect, และ HDR
Tone level
* ค่าทีส่ ามารถปรับตัง้ ได้อาจจะแตกต่างกัน โดยจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของ Image Control ที่เลือก
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Shoot up to 6 cm with
Macro mode
Macro Mode ของ GR III จะสามารถจับโฟกัสไป
ที่วัตถุซึ่งอยู่ห่างจากหน้าเลนส์ในระหว่าง 6-12 cm
ซึง่ ใกล้เคียงอัตราขยาย 0.35x เมือ่ สวมอุปกรณ์เสริม
GM-1 Macro Conversion เข้ากับกล้องรุ่น GR II
ในขณะที่ GR III ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแต่อย่างใด

PRODUCT

Capture star trails with the
surrounding scenery even in
the city with interval composite

Expand expressive possibilities
with 35mm/50mm Crop mode

ระบบนีจ้ ะท�ำการบันทึกภาพอย่างต่อเนือ่ งตามค่าทีม่ ี
การปรับตัง้ เอาไว้ ระบบของกล้องจะท�ำการรวมข้อมูล
ภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันและแสดงผลเฉพาะจุดแสงที่
มีการเพิ่มเติมเข้ามาจากภาพก่อนหน้าเท่านั้น คุณ
สามารถตั้งระยะเวลาได้ตั้งแต่ 10 นาทีไปจนถึง 24
ชั่วโมง
• เมือ่ ใช้ขาตัง้ กล้องร่วมกับสปีดชัตเตอร์ชา้ ระบบ SR
และ Noise Reduction จะปิดโดยอัตโนมัติ
• โฟกัส, ช่องรับแสงและ White Balance จะยึดจาก
ภาพแรกสุดเป็นส�ำคัญ

ระบบนี้จะช่วยให้คุณได้ภาพในมุมมองแบบ 35mm
หรือ 50mm ได้ ด้วยคุณสมบัติของเซนเซอร์รับภาพ
24MP จึงสามารถทีจ่ ะท�ำการบันทึกภาพเทียบเท่ามุม
มอง 35mm ได้ที่ 15MP และ 50mm ได้ที่ 7MP
เพื่อเพิ่มโอกาสในมุมมองของภาพถ่ายที่หลากหลาย
ส�ำหรับคุณให้มากยิ่งขึ้น
• มุมมองเทียบเท่าระบบ Full Frame และมีสัดส่วน
ภาพในอัตราส่วน 3:2
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Capture dreamlike shots with
multi-exposure

Built-in ND filter that can be
turned on/off

Expand expressive possibilities
with 35mm/50mm Crop mode

ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการจัดวางองค์ประกอบภาพใน
เฟรมอีกต่อไปส�ำหรับการซ้อนภาพ คุณสามารถเรียก
ดูผลของการจัดวางองค์ประกอบเชิงภาพซ้อนได้กอ่ น
การถ่ายภาพ อีกทัง้ ยังสามารถปรับเปลีย่ นค่าการเปิด
รับแสง*, ถ่ายภาพ, และถ่ายภาพใหม่อีกครั้งเพื่อให้
ไฟล์ภาพในท้ายที่สุดออกมาอย่างที่ได้คิดสร้างสรรค์
เอาไว้

GR III มาพร้อมกับฟิลเตอร์ ND แบบติดตั้งภายในที่
สามารถลดแสงได้ 2 สตอป ซึ่งคุณสามารถประยุกต์
และเรียกใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในสภาวะ
ที่แสงสว่างจ้า หรือเมื่อต้องการลดความไวชัตเตอร์ลง
เพื่อการถ่ายภาพที่ต้องการผลพิเศษบางอย่าง

ระบบวัดแสงที่มีใน GR III คือ [Multi-segment],
[Center-weighted] และแบบ [Spot]    ส่วนระบบ
[Highlight-weighted] จะสามารถท�ำหน้าที่เป็น
ระบบวัดแสงที่ช่วยในการป้องกันการเกิดอาการ
โอเวอร์ของวัตถุที่มีความสว่างจ้าในภาพซึ่งกล้องจะ
ท�ำการวัดแสงที่ต�ำแหน่งนั้นโดยอัตโนมัติ

PRODUCT

*ค่าการเปิดรับแสงและการชดเชยแสงสามารถปรับเปลีย่ นได้
บนพื้นฐานโหมดถ่ายภาพของภาพแรก ไม่สามารถเปลี่ยน
White Balance ได้
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Enjoy image finishing in-camera
RAW processing without using a PC
ไฟล์ภาพทีถ่ กู บันทึกมาเป็นชนิด RAW นัน้ สามารถทีจ่ ะท�ำการ
โปรเซสและปรับแต่งได้จนจบเรียบร้อยในกล้อง และสามารถ Save
แยกออกมาเป็นไฟล์ชนิด JPEG ได้ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่ง
ภาพได้ เช่น ปรับขนาดความละเอียด, ตัดส่วนภาพ, White Balance, Image Control และความสว่างของภาพ

P-TTL auto sync flash
for versatile lighting

PRODUCT

แฟลชแยกติดตั้งภายนอกสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ที่ Full synchronization speed ซึ่งแฟลชที่แนะน�ำ
คือแฟลชอัตโนมัติตระกูล PENTAX P-TTL ซึ่งมีความ
แม่นย�ำสูงโดยการใช้ระบบ Pre-flash* ซึง่ คุณสามารถ
ทีจ่ ะสะท้อนแสงแฟลชกับวัตถุอนื่ โดยการปรับมุม หรือ
ท�ำงานโดยค�ำนวณร่วมกับแสงธรรมชาติเพื่อลักษณะ
ของภาพที่ดูดีที่สุด
*แฟลช PENTAX รุ่นที่รองรับคือ AF540FGZ II, AF360FGZ
II, AF540FGZ, AF360FGZ, AF201FG และ AF200FG
• ในภาพประกอบคือรุ่น AF201FG
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Super wide 21 mm photography
with a wide conversion lens

1/100 sec., F2.8, ISO200, EV 1.0, WB: Multi Auto White Balance

อุปกรณ์เสริมรุน่ ใหม่ GW-4 ส�ำหรับ GR III เพือ่
การเพิ่มมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับระยะ
21mm ส�ำหรับระบบ Full Frame ซึ่งไม่เพียงแค่ให้มุม
มองทีก่ ว้างขวางแต่ยงั คงมีประสิทธิภาพทีเ่ ต็มเปีย่ มทาง
ด้านคุณภาพของภาพ นอกจากนี้ยังคงรองรับการใช้
งานร่วมกับระบบช่วยลดอาการสั่นไหวด้วย
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1/13 sec • F/4 • ISO 800 • CTE White Balance • Positive Film Image Control
Photo by Mitsuo Suzuki
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Enhanced smartphone connection via
wireless LAN and Bluetooth® compatibility
GR III มีคุณสมบัติของระบบเครือข่ายไร้สายติดตั้งมาด้วย
ซึง่ คุณสามารถต่อเชือ่ มสมาร์ทโฟนแล้วใช้ app เพือ่ โอนถ่ายข้อมูล
ภาพหรือควบคุมกล้องผ่านระยะไกล นอกจากนี้ยังมีระบบ Bluetooth® v4.2 ทีส่ ามารถต่อเชือ่ มกับสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาเพือ่
โอนถ่ายข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ไฟล์ภาพถ่าย, ข้อมูล GPS หรือ
เรียกดูไฟล์ภาพในกล้องได้แม้ว่าจะปิดอยู่

Image transfer
and remote
capture is easy
with [Image Sync]

ภาพจากกล้องสามารถโอนย้ายเข้ามายัง
สมาร์ทโฟนผ่าน app [Image Sync] และสามารถ
ควบคุมกล้องผ่านระยะไกล
• [Image Sync] สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งที่
App Store และ Google Play
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Ultrasonic wave cleaning to keep the
image sensor dirt free
วัสดุออพติคด้านหน้าเซนเซอร์รับภาพนั้นจะสามารถสั่นสะเทือน
ด้วยคลื่นเสียง Ultrasonic เพื่อการขจัดฝุ่นอย่างได้ผล

Magnesium alloy body for
toughness and durability
GR III ใช้วัสดุแบบ Magnesium Alloy ส�ำหรับตัวกล้อง ซึ่งมี
คุณสมบัติเด่นที่น�้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงอย่างมาก

2 GB of built-in memory for saving images
when you need it most
ในตัวกล้องมีหน่วยความจ�ำแบบติดตั้งภายในขนาด 2GB ซึ่งคุณ
สามารถบันทึกภาพชนิด JPEG ขนาด L ได้ประมาณ 140 ภาพ
สามารถใช้เป็นแหล่งบันทึกข้อมูลในกรณีฉุกเฉินได้
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Lens Lens Construction		

6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements)

Focal Length, Aperture

18.3mm (Approx. 28mm in 35mm equivalent focal 		

						length), F2.8 ~ F16

Specifications
Full specifications

Image Sensor Type		

: Primary color filter CMOS. Size: 23.5mm x 15.6mm

Effective Pixels			

Approx. 24.24 megapixels

Sensitivity 				

ISO100-102400: Auto (ISO Auto Lower/Upper Limit

(Standard output)			

and Minimum Shutter Speed can be set), Manual:

Image Stabilization			

Sensor-shift shake reduction (SR)(3-axis)

File Formats				

Still Image

File Format: RAW (DNG) 14bit, JPEG 		

						(Exif 2.3), DCF2.0 compliant
Color Space: 				

sRGB, AdobeRGB

Movie					

File Format: MPEG4 AVC/H.264 (MOV)

Recorded Pixels: 			

Full HD (1920x1080, 60p/30p/24p), Sound: Built-in 		

						stereo microphone
Focus Type				

Hybrid AF (Image plane phase-matching and

						Contrast detection)
Shutter Speed				

1/4000 sec. - 30 sec. (Limit by aperture setting F2.8: 		

						

1/2500 sec, F5.6 or greater: 1/4000 sec.)

LCD Monitor Type		

3.0 inch TFT color LCD 1037K dots,

						Air-gapless tempered glass Touch Screen
Dimensions				Approx. 109.4(W)×61.9(H)×33.2(D)mm
Weight					

Approx. 257g (Included dedicated battery
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Field Test

เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษไวแสง
ผู้มีราคาเป็นมิตรที่สุด
เป็นความจริงที่ว่า ส�ำหรับใครหลายคนแล้วก็ไม่ได้
ต้องการอะไรมากไปกว่าคุณสมบัติความไวแสงของ
เลนส์ เพราะแทบไม่ได้ใช้คณ
ุ สมบัตอิ นื่ เลย ท�ำอย่างไร
จึงจะมีเลนส์อย่างที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงเกิน
จ�ำเป็น?
TAMRON เข้าใจในความต้องการอันสมเหตุสมผล
นัน้ จึงออกแบบเลนส์ซมู มุมกว้างไวแสงซึง่ มีตน้ ทุนไม่สงู
แต่ยังคงคุณภาพดีออกสู่ตลาด แม้ว่าจะมีสุดยอดเลนส์
ซูมมุมกว้างไวแสงอยู่แล้วก็ตาม
ราคาไม่แรง...ไวแสง...แต่คณ
ุ ภาพไม่ดอ้ ยเลย มัน
พอที่จะตอบโจทย์ของคุณได้หรือเปล่า?
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/4 • 1/60 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/7.1 • 1/250 sec. • ISO 200
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สุ ด ยอดเลนส์ มุ ม กว้ า งพิ เ ศษไวแสงของค่ า ย
TAMRON ก็คอื รุน่ SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
G2 (Model A041) อันเป็นที่ฮือฮาอย่างมาก เพราะ
มันลงตัวในทุกด้านของประสิทธิภาพในเลนส์ระดับ
เดียวกัน แต่มีราคาที่ต�่ำลงมาอีกกว่าเท่าตัว ท�ำให้ฝัน
ของช่างภาพหลายคนทั่วโลกเป็นจริงได้
ส�ำหรับในรุ่น Model A037 นี้เรียกได้ว่าเป็นเลนส์
ซูมมุมกว้างพิเศษไวแสง F/2.8 ทีร่ ะยะ 17mm ด้วยรหัส
“Di” หมายความว่าสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR
ชนิด Full Frame ได้ ซึ่งราคาค่าตัวย่อมเยาลงมาอีก
เกือบเท่าตัว โดยการลดส่วนประกอบบางอย่างเพื่อให้
ต้นทุนต�่ำลง เช่น ไม่มีระบบช่วยลดอาการสั่นไหว (ที่
หลายคนไม่ได้ใช้) ใช้มอเตอร์ระบบใหม่ “OSD” (ซึ่ง
หลายคนก็ไม่ได้ต้องการความเร็วมากมายนัก)
แต่เมือ่ ดูจากสเปคแล้วก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเลนส์ที่
ไม่ธรรมดาอยูด่ ี เพราะ TAMRON ยังคงให้ระบบซีลเพือ่
ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ภายใน และการใช้
ชิ้นเลนส์พิเศษจ�ำนวนมากเข้าร่วมในกลุ่มชิ้นเลนส์
ดังนั้นแม้ว่าจะราคาเยาลงมา แต่สมรรถนะก็ยัง
คงเนืองแน่นจนเรียกได้ว่า “ไม่ธรรมดา” อยู่ดี...
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• สีสันชั้ นเยี่ยม
มีหลากหลายเหตุผลทีค่ ณ
ุ มักจะเชือ่ ว่า ของราคาถูกก็ไม่ควรจะ
หวังเรื่องประสิทธิภาพมากมายนัก แต่ไม่ใช่กับเลนส์รุ่นนี้
เพราะหลายเรื่องนั้นคุณสามารถเชื่อใจได้เลย
“สีสนั ” คือหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญของภาพถ่าย ซึง่ ต้นทางอย่าง
เลนส์คือจุดก่อก�ำเนิด หากเลนส์ไม่ดีจริงก็จะไม่มีความจัดจ้าน
ชัดเจน ต่อให้จะท�ำการปรับเร่งทางซอฟต์แวร์ในภายหลังแล้วมัน
ก็จะยังคงดูแปลกๆ อยู่ดี
ด้วยส่วนประกอบอันเป็นชิน้ เลนส์ชนิดพิเศษหลายชิน้ อย่าง
Mold glass aspherical และ LD (Low Dispersion) ท�ำให้
คุณภาพของสีสันที่ผ่านเข้ามาจากเลนส์รุ่นนี้ถูกถ่ายทอดลงบน
เซนเซอร์รับภาพได้อย่างยอดเยี่ยม แม้แต่เราเองที่น�ำไปทดสอบ
ในภาคสนามจริงยังแปลกใจว่า TAMRON กล้าทีจ่ ะใส่ประสิทธิภาพ
ในระดับนี้เข้ามาให้ในเลนส์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในชั้นราคาประหยัด
ท�ำให้มนั ดูนา่ สนใจมากกว่าเพียงแค่หน้าตาและรูปลักษณ์
ภายนอกซึ่งดูดีอยู่แล้วไปทันที

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@17mm • F/4 • 1/30 sec. • ISO 800
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/5 • 1/60 sec. • ISO 400

EEP TIME Issue# 55
May 2019

38

NEW

PRODUCT

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/4 • 1/30 sec. • ISO 800
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• คมชั ดชั้ นยอด
ความคมของเลนส์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันที่คนอยากจะซื้อ
เลนส์ยอ่ มจะสนใจ เพราะภาพถ่ายทีค่ มชัดมาตัง้ แต่ตน้ ทางนัน้
มีความได้เปรียบค่อนข้างมาก
เป็ น อี ก ปั จ จั ย เช่ น กั น ที่ อ ยู ่ เ หนื อ ความคาดหมายในการ
ทดสอบภาคสนามของเราไปไม่น้อย ในโอกาสแรกนั้นก็เข้าใจว่า
คงจะท�ำได้ดเี พราะมีการใส่ชนิ้ เลนส์พเิ ศษมาหลายชิน้ แต่ปรากฏ
ว่าผลออกมาก็คือคมไม่ใช่เล่น และก็ไม่ใช่คมแค่ตรงกลางภาพ
แต่มันคมไปยันขอบภาพเลยทีเดียว
จุดที่ให้ความคมชัดที่สุด (Sweet Spot) คงจะไม่ใช่ที่รูรับ
แสงกว้างสุด F/2.8 แต่ที่ F/2.8 นั้นก็ยังคงให้ความคมชัดได้อยู่ดี
ต้องนับถือความสามารถในการออกแบบเลนส์ของ TAMRON สม
กับที่เป็นผู้คร�่ำหวอดอยู่ในวงการผู้ผลิตเลนส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับเลนส์ซูม
ราคาไม่แพงแต่แรงใช้ได้เลยส�ำหรับ F/2.8 รุ่นนี้...

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@17mm • F/5.6 • 0.3 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/14 • 1/13 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 24mm • F/3.2 • 1/80 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 35mm • F/16 • 1/60 sec. • ISO 1250
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• Dynamic range และ Distortion
วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ส�ำหรับการใช้งานเลนส์ประเภท
นี้ก็คือ การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมักจะเต็มไปด้วย
เส้นสายในแนวตรงต่างๆ แน่นอน...คุณย่อมไม่อยากเห็นเส้น
ต่างๆ เหล่านัน้ โค้งงอจนดูราวกับว่ามันคือเลนส์ Fish-eye แน่ๆ
นีค่ อื อีกหนึง่ ความยากของการออกแบบเลนส์มมุ กว้างพิเศษ
ที่จะมีอาการบิดเบี้ยวโค้งงอ (Distortion) ของเส้นตรงของวัตถุที่
อยูใ่ นภาพโดยธรรมชาติ ยิง่ เลนส์กว้างเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ เสีย่ งต่อการ
โค้งมากขึ้นเท่านั้น
อีกครั้งที่ A037 รุ่นนี้ท�ำผลงานได้ดีมาก อันที่จริงแล้วเรา
ไม่ค่อยประหลาดใจนักเพราะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีการใส่ชิ้น
เลนส์พิเศษมาให้จนเกินคุ้ม ย่อมจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอน
แต่ที่ประหลาดใจเป็นพิเศษก็คือ ความสามารถในการเก็บ
รายละเอียดในพื้นที่ส่วนมืดและส่วนสว่างนั้นท�ำได้ดีเยี่ยม นั่น
หมายถึงการที่ภาพถ่ายของคุณจะดูมีมิติและได้อารมณ์สมจริง
มากยิง่ ขึน้ แน่นอนว่าย่อมต้องหมายถึงความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั
ภาพถ่ายจากฝีมือของคุณด้วย

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@17mm • F/7.1 • 1/60 sec. • ISO 250
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 35mm • F/4.5 • 1/13 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/4 • 1/80 sec. • ISO 200
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• Bokeh Effect
ส�ำหรับความที่เป็นเลนส์ไวแสงแล้ว “โบเก้” ย่อมเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติที่ผู้สนใจอยากจะเห็นว่าท�ำผลงานออกมาได้เป็น
อย่างไร?
A037 ถูกออกแบบให้มีกลีบรูรับแสงจ�ำนวน 7 กลีบ ส่งผล
ให้ลักษณะของโบเก้ หรือส่วนที่อยู่นอกระยะโฟกัสนั้นเป็นทรง
กลมที่ดูสวยงาม ให้ความน่าประทับใจกับภาพถ่ายได้ไม่ยาก แม้
กระทั่งที่ระยะทางยาวโฟกัสไกลสุดที่ 35mm กับ F/4 ก็ยัง
สามารถให้โบเก้ทรงกลมที่สวยงามได้เช่นกัน
หลายท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนใจเลนส์ประเภทที่เรียกว่า
“F ไหล” หรือไม่ได้มีรูับแสงกว้างสุดได้เท่ากันตลอดทั้งช่วงซูม
ซึ่งในกรณีของเลนส์รุ่นนี้ก็คือ F/2.8 ที่ระยะ 17mm และ F/4 ที่
ระยะ 35mm เหตุผลส�ำหรับการออกแบบเลนส์ลักษณะนี้ก็เพื่อ
ให้มันมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด น�้ำหนักเบา ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก
ส�ำหรับเลนส์ไวแสงที่มีค่ารูรับแสงเดียวตลอดช่วงซูม
ผลก็คือ มันยังเป็นเลนส์ที่ให้คุณภาพยอดเยี่ยมได้ตลอด
ระยะทางยาวโฟกัส และยังท�ำให้มันเป็นเลนส์ไวแสงที่มีขนาด
เล็กที่สุดในวงการเมื่อเทียบกับเลนส์ที่ใกล้เคียงกันด้วย
TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@35mm • F/4 • 1/30 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/2.8 • 1/25 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 35mm • F/4 • 1/60 sec. • ISO 400
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• Less Chromatic Aberration!
นี่คือสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับเราได้มากที่สุดในการ
ทดสอบภาคสนามรอบนี้...
แทบจะเป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญทีม่ าคูก่ บั เลนส์มมุ กว้างพิเศษ
ส�ำหรับปัญหาการเกิดอาการ “สีเหลือ่ ม” หรือทีเ่ รียกกันว่าปัญหา
Chromatic Aberration โดยเฉพาะบริเวณขอบของวัตถุที่มีความ
ตัดกันระหว่างความมืดและสว่าง ซึ่งมันอาจจะปรากฏเป็นสีม่วง
น�้ำเงิน หรือเขียวอย่างที่คุ้นเคยกันดี
แต่เลนส์รุ่นนี้ปรากฏให้เห็นน้อยมาก หรือไม่ปรากฏให้เห็น
เลย แม้จะเป็นที่ระยะซูมกว้างสุด
ปัญหา CA นี้เมื่อเกิดขึ้นจะท�ำให้ความคมชัดของภาพถ่าย
ลดลง คุณภาพโดยรวมจะดูแย่ลง และส�ำหรับท่านทีส่ ง่ ภาพไปยัง
photo stock ต่างๆ ก็จะทราบดีว่านี่คือสิ่งที่ไม่สามารถรับได้
และภาพจะถูกตีกลับแม้ว่าจะสวยแค่ไหนก็ตาม
คุณอาจจะแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ในภายหลัง แต่บางครั้งก็
ไม่มโี อกาสจะได้ทำ� เช่นนัน้ ซึง่ นัน่ หมายความว่า A037 จะท�ำให้
แนวทางการ “จบหลังกล้อง” สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วย
TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@35mm • F/18 • 1/125 sec. • ISO 800
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100% CROP
TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 25mm • F/4 • 1/100 sec. • ISO 400
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/13 • 1/20 sec. • ISO 800
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TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD • FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/13 • 0.4 sec. • ISO 250
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• สรุป
แม้ว่าจะถูกวางต�ำแหน่งมาให้เป็นเลนส์ไวแสงราคา
ประหยัด แต่มันไม่ได้ประหยัดคุณภาพไปตามราคา
แต่อย่างใด
สีสัน, ความคมชัด, การเก็บรายละเอียดในที่มืด
และสว่าง, ความบิดเบี้ยว (Distortion) ที่มีน้อยมาก
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานเหล่ า นี้ ท� ำ ได้ ดี ม ากเสี ย จนน่ า ทึ่ ง
ส�ำหรับความเป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษ อันที่จริงเพียง
เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมี
ปัญหาทางด้านความผิดเพี้ยนของแสงต่างๆ ในระดับ
ต�่ ำ มาก ท� ำ ให้ มั น ยิ่ ง ดู คุ ้ ม ค่ า เข้ า ไปอี ก ยั ง ไม่ ร วม
คุณสมบัติการซีลป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ภายใน
อีกต่างหาก
ดีตงั้ แต่ภายนอกจรดภายในขนาดนี้ แต่มไี มตรี
กับทุนทรัพย์เสียเหลือเกิน จะไปหาเลนส์ F/2.8 แบบ
นี้ได้ที่ไหนอีกกันเล่า?

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD
• FULL FRAME DSLR
@ 17mm • F/13 • 0.4 sec. • ISO 200
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ความคมชัดและความละเอียดของภาพถ่ายที่แท้
จริงนัน้ อยูท่ เี่ ลนส์ เพราะแม้วา่ เซนเซอร์รบั ภาพ
ของกล้องจะมีความละเอียดมากแค่ไหนก็
คงจะไร้ประโยชน์หากว่าเลนส์ที่ถ่ายทอด
แสงเข้ามานั้นไม่สามารถให้ความคมชัดที่
มากพอ

รู้เรื่องเลนส์ เพื่อความเป็น
ภาพถ่ายซึ่ง “คมชัดได้อีก”

เราสามารถอนุมานได้คร่าวๆ ว่าเลนส์ยงิ่ แพง
ก็จะยิ่งดี แต่จะยิ่งดีขึ้นได้อีกหากเราท�ำความ
เข้าใจกับเรื่องราวทางกายภาพและกฏเกณฑ์
ความเป็นไปในเรือ่ งของแสงและเลนส์ อันจะน�ำมา
สู่ภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพที่แสดงรายละเอียดและ
ความคมชัดได้ดีที่สุดตามสถานการณ์ ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่
เพียงใช้งานได้กบั เลนส์แพงๆ เท่านัน้ มันยังรวมถึงเลนส์ในระดับ
ทัว่ ไปด้วยว่าเราจะสามารถ “รีด” ประสิทธิภาพทีด่ ที สี่ ดุ ของเลนส์
ตัวนั้นออกมาได้อย่างไร?
ความคมชัดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของภาพถ่าย แต่มันสิ่งที่
ชัดเจนที่สุดของภาพถ่ายแล้ว...
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• Defocus blur - Diffraction blur

มีอยู่สองปัจจัยที่ส่งผลต่อความคมชัดของภาพถ่าย
นั่นคือ Defocus blur และ Diffraction blur
การหลุดจากโฟกัส (Defocus) เกิดขึน้ ทีร่ รู บั แสงกว้าง
ส่วนการกระเจิงแสง (Diffraction) จะเกิดที่รูรับแสงแคบ
ดังนั้นการควบคุมความคมชัดในภาพถ่ายของเราก็คือการ
ระวังสองสิ่งนี้ให้ดี
ที่รูรับแสงกว้างนั้นเรารู้จักกันดีในชื่อ “ชัดตื้น” ซึ่งเป็น
วิธีการที่หลายคนชื่นชอบมาก แต่ถ้าใช้รูรับแสงกว้างมาก
เกินไปก็อาจจะท�ำให้พนื้ ทีโ่ ฟกัสครอบคลุมวัตถุได้ไม่เพียงพอ
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ระยะห่างระหว่างเลนส์และวัตถุดว้ ย ยิง่ เข้ามา
ใกล้มากเท่าไหร่พื้นที่โฟกัสก็จะยิ่งแคบลงมากเท่านั้น
ส่วนที่รูรับแสงแคบซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ “ชัดลึก” จะ
เป็นการเพิ่มพื้นที่ของโฟกัสให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยรู
รับแสงทีแ่ คบนัน้ ไม่เพียงแต่ทำ� ให้แสงเข้าได้นอ้ ยลง แต่ยงั จะ
ท�ำให้เกิดปัญหาการกระเจิงของแสงและส่งผลให้ระดับของ
คอนทราสต์ลดลงด้วย ซึ่งจะท�ำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า
“Diffraction” จับโฟกัสได้แต่ภาพที่ได้จะฟุ้งมัวอันเกิดจาก
ระดับของคอนทราสต์ที่ต�่ำลงนั่นเอง
• ภาพจากการทดสอบ Diffraction ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ จะเห็นได้ว่าที่ F/8 นั้นให้คุณภาพความ
คมชัดที่ดีที่สุด ในขณะที่ F/38 นั้นความคมชัดหายไปอย่างมากแม้จะโฟกัสเข้าเหมือนกัน
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ดังนั้นหากคุณรู้แค่เพียงว่ารูรับแสง (F number)
เป็นเพียงแค่เครื่องมือควบคุมปริมาณแสงและความชัด
ตืน้ /ชัดลึกเท่านัน้ ก็ยงั ไม่พอ เพราะแน่นอนว่ามันย่อมส่ง
ผลต่อคุณภาพของภาพ โดยเฉพาะเรือ่ งของความคมชัด
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• ความคมชัดและ Depth of Field

หากคุณใช้เลนส์ 50mm โดยเปิดรูรับแสงที่ F/1.4
แล้วโฟกัสไปที่ Infinity ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในโฟกัส
ยกเว้นทุกสิง่ ทีเ่ ริม่ จากต�ำแหน่งของคุณไปจนถึงระยะ 45
เมตรที่จะเบลอออกนอกพื้นที่โฟกัสไป ภูเขาข้างหน้านั้น
อาจจะชัด แต่สิ่งที่คุณใช้เป็นฉากหน้าก็จะเบลอ
แต่ถ้าคุณต้องการให้ทุกสิ่งไล่ไปจากตรงหน้าเกิด
ความคมชัดทัง้ หมด ก็สามารถท�ำได้โดยการบีบรูรบั แสง
ให้แคบลง เช่น มาอยู่ที่ F/22 ซึ่งจะท�ำให้เกิดความชัด
ลึกสูงสุด แต่คุณก็จะได้เจอกับปัญหา Diffraction ซึ่งแม้
จะท�ำให้เกิดความชัดลึกครอบคลุมแต่ก็จะเจอปัญหา
คุณภาพความคมชัดของภาพที่ลดลงอยู่ดี
การให้ความส�ำคัญระหว่างสองด้านนี้คือปัจจัยที่
จะส่งผลต่อภาพถ่ายที่คมชัดของคุณในที่สุด

• Sweet Spot

เลนส์ทุกรุ่นนั้นถูกออกแบบและผลิตออกมาโดยมีความ
แตกต่างกันในทางกายภาพ ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีจุดที่เรียกว่า
“Sweet Spot” อันหมายถึงช่วงของรูรับแสงที่จะให้คุณภาพ
ความคมชัดของภาพที่ดีที่สุด
โดยทั่วไปแล้ว Sweet Spot (SS) ของเลนส์จะอยู่ที่ช่วง
ลดลง 2-3 สตอปจากรูรบั แสงกว้างสุดของเลนส์รนุ่ นัน้ ตัวอย่าง
เช่น เลนส์ F/1.4 จะมีช่วง SS อยู่ที่ F/2.8-F/4 ส่วนเลนส์ F/4
ก็จะอยู่ในช่วง F/8-11 เป็นต้น
ลองทดสอบกับเลนส์ของคุณดูว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่?

คุณสามารถกูเกิ้ลหาข้อมูลของเลนส์ที่ครอบ
ครองอยู่ว่ามี Sweet Spot อยู่ที่ F ใด (เพราะมีผู้
ทดสอบมากมาย) หรือถ้าคุณอยากทดสอบเลนส์ดว้ ย
ตัวเองก็มีวิธีการอย่างง่ายคือ
• ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง
• ใช้โหมด A
• น�ำหนังสือพิมพ์มาติดไว้บนข้างผาในระยะห่างทีค่ ณ
ุ
สามารถอ่านออก
• ถ่ายภาพหนังสือพิมพ์โดยไล่ระดับรูรบั แสงจากกว้าง
ไปหาแคบ
• น�ำภาพถ่ายที่ได้มาตรวจสอบดูบนจอคอมพิวเตอร์
ว่าที่ F ใดจะให้คุณภาพของภาพดีที่สุด

ล�ำดับขั้นของขนาดรูรับแสง (F number) แบบหนึ่งล�ำดับขั้น
0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | 90 | 128 | 180 | 256

ล�ำดับขั้นของขนาดรูรับแสง (F number) แบบ 1/3 ล�ำดับขั้น - หากเลนส์ของคุณมีรูรับแสงกว้างสุด
F/3.5 ก็อนุมานว่าเป็นช่วง F/4 ขึ้นไป โดยมี Sweet Spot อีกสองสตอปก็คือที่ F/7.1 หรือ F/8 นั่นเอง
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 |
5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51
57 | 64 | 72 | 80 | 90
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• วิธีคิดและอุปกรณ์

จะเห็นได้วา่ ทัง้ เรือ่ งของ Defocus และ Diffraction ล้วน
ส่งผลต่อคุณภาพความคมชัดในภาพถ่ายของเราทัง้ สิน้ ดังนัน้
วิธีการในการถ่ายภาพของเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หากคุณ
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
ตัวอย่างเช่น เรามักจะใช้รูรับแสงแคบสุดของเลนส์มุม
กว้างในการถ่ายภาพ Cityscape ยามค�ำ่ คืน (หรือภาพน�ำ้ ตก)
เพื่อให้สามารถลากชัตเตอร์ได้นาน แน่นอนว่ามันจะเกิด
ปัญหา Diffraction ขึ้นในภาพ ดังนั้นการช่วยลดปริมาณแสง
ด้วยการใช้ฟลิ เตอร์ ND หรือ C-PL คุณภาพดี (ย�ำ้ ว่าคุณภาพ
ดี) เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้รูรับแสงแคบมากเกินไปก็จะท�ำให้ได้
ภาพถ่ายที่มีคุณภาพดีมากกว่า
หรือในการถ่ายภาพบุคคลที่เรานิยมภาพแบบ “ชัดตื้น”
การพิจารณาใช้ระยะห่างของฉากหลังที่ไกลออกไปมากกว่า
เดิมเพื่อให้เกิดความเบลอมากยิ่งขึ้น หรือการเข้าใกล้ตัวแบบ
มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้เราไม่ต้องใช้รูรับแสงกว้างสุด สามารถ
บีบรูรับแสงให้แคบลงได้ 2-3 สตอป ก็จะช่วยให้เราเข้าใกล้
กับ Sweet Spot ได้มากกว่า เป็นต้น

TAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD • F/13 • 30 sec. • ISO 200
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• กฏง่ายๆ แต่ได้ผล

F/16 แล้วจับโฟกัสไปที่ระยะห่างออกไปสี่เมตร ...นี่คือเทคนิค
ทีใ่ ช้งานได้ดอี ย่างยิง่ ส�ำหรับภาพถ่ายแนว Street photography

ต่อไปนี้คือแนวทางที่อาจจะเรียกว่า “กฏ” ส�ำหรับกล้อง
Full Frame (เซนเซอร์รับภาพที่เล็กกว่าก็สามารถใช้ได้) อัน • หากใช้เลนส์ 50mm และต้องการให้ทุกสิ่งจากระยะสอง
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความคมชัด ซึ่งคุณสามารถน�ำไปใช้ เมตรไปจนถึงสุดสายตาอยู่ในระยะชัดทั้งหมด ลองใช้ F/22
งานได้ทันที
(อย่าลืมชั่งน�้ำหนักจากการเกิด Diffraction ด้วย)
• หากคุณต้องการคุณภาพความคมชัดสูงสุดโดยที่ไม่ได้สน
เรื่อง Depth of Field ละก็ จงเลือกใช้เฉพาะที่ช่วง Sweet
Spot เท่านั้น ถ้าคุณไม่รู้ว่าช่วง Sweet Spot คือเท่าใดก็เลือก
ใช้ F/8 เพราะมันมักจะครอบคลุมกับเลนส์โดยส่วนใหญ่

• เลนส์ที่ยาวกว่า 50mm ขึ้นไปเป็นเรื่องยากที่จะให้ทั้งฉาก
หน้าและฉากหลังอยู่ในระยะชัดเดียวกัน ส�ำหรับการใช้เลนส์
85mm ลองใช้ F/5.6 ดู เพือ่ ให้ทกุ สิง่ จากระยะห่าง 100 เมตร
ไปจนถึงสุดสายตาอยู่ในระยะชัดทั้งหมด

• หากคุณใช้เลนส์มุมกว้าง (ทางยาวโฟกัส 24mm ลงมา)
จากที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นได้ว่า “รูรับแสง” ของเลนส์ส่ง
และต้องการให้ทุกสิ่งจากระยะห่างหนึ่งเมตรไปจนสุดสายตา ผลโดยตรงต่อคุณภาพความคมชัดของภาพถ่ายอย่างชัดเจน
อยู่ในช่วงความคมชัดทั้งหมด ให้ใช้รูรับแสงช่วง F/11-16 แล้ว ซึง่ การเลือกใช้ให้ดแี ละเหมาะสมก็ยอ่ มส่งผลให้ภาพถ่ายดูดไี ด้
จับโฟกัสไปที่ระยะห่างสองเมตร ยิ่งเลนส์กว้างมากเท่าไหร่ก็ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ยิ่งเปิดรูรับแสงได้กว้างขึ้นเท่านั้น
เพราะเรื่องของการถ่ายภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะ
• หากคุณใช้เลนส์ 35mm แล้วต้องการให้ทกุ สิง่ จากระยะสอง ...มันยังเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย
เมตรไปถึงสุดสายตาอยู่ในช่วงคมชัดทั้งหมด ให้ใช้รูรับแสง
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“Full Press Snap”
“เทพสตรีท” ...ชื่ อนี้ไม่ใช่ ได้มาเพราะแค่ความ
กะทัดรัด หากแต่เพราะคุณสมบัตเิ ชิ งสมรรถนะ
เหตุการณ์ที่บันดาลขึ้นอย่างฉับไวตรงหน้า แล้วคุณ
สามารถจับภาพเอาไว้ได้ บางทีนนั่ อาจจะหมายถึงคุณ
ได้กลายเป็นต�ำนานในภาพสายสตรีททีอ่ ะไรๆ ก็มกั จะ
เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ...กล้องของคุณล่ะ
เร็วพอหรือเปล่า?
หนึง่ ในฟังก์ชนั่ ทีส่ ง่ ผลให้กล้อง “GR” มีชอื่ เสียงโด่ง
ดังในภาพสายนีก้ ค็ อื ความเร็วในการจับภาพแบบทีเ่ รียก
ว่า “Snap” ซึ่งเป็นการถ่ายภาพแบบปัจจุบันทันด่วน ซึ่ง
GR ก็ใส่สิ่งที่เรียกว่า “Full Press Snap” มาให้
ลดระยะเวลาจับภาพลงได้อกี เสีย้ ววินาที ซึง่ มันอาจ
จะเป็นเสี้ยววินาทีที่คุณเคยได้แต่ร้องว่าเสียดายเพราะ
ถ่ายภาพไม่ทันมาแล้วก็เป็นได้...
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คุณพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างรวดเร็ว
กล้องในมือถูกยกขึน้ มา แตะปุม่ ชัตเตอร์เพือ่ ถ่ายภาพ
นั้น แต่กล้องต้องจับโฟกัสให้ได้ก่อนแล้วจึงจะลั่น
ชัตเตอร์ออกไป...

ประหม่าจนไม่เป็นธรรมชาติเพราะเห็นว่าคุณรอที่
จะถ่ายภาพอยู่ แต่ในเมื่อคุณรู้ระยะห่างอยู่แล้วก็
ก�ำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อจังหวะส�ำคัญมาถึงก็ยก
กล้องขึ้นมาแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ได้เลย

ปรากฏว่าไม่ทันเหตุการณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
ก็มักจะไม่ทันเพราะการจับโฟกัสนั่นเอง

นั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นปกติของภาพถ่าย
สายสตรีท ที่บางครั้งก็รออยู่ที่ต�ำแหน่งได้ บางครั้ง
ก็เกิดในขณะที่เดินไล่ไปตามถนนหนทาง

• เทพสตรีท “Full Press Snap”

ทีมผูพ้ ฒ
ั นา GR เข้าใจในจุดนีด้ ี จึงใส่ระบบทีม่ กี าร
ก�ำหนดระยะโฟกัสเอาไว้กอ่ นล่วงหน้า เมือ่ คุณยกกล้อง
ขึ้นมาแล้วกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดทาง GR III ก็จะลั่น
ชัตเตอร์ได้ทนั ทีโดยทีไ่ ม่ตอ้ งหาโฟกัสให้เจอก่อน เพราะ
ระยะห่างได้ถูกก�ำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนั่นคือ
คอนเซปต์ของ “Full Press Snap” นั่นเอง

ใช้โฟกัสแบบ Manual ก�ำหนดล่วงหน้าเอาไว้
ก็ได้ไม่ใช่เหรอ? ก็ได้เช่นกัน แต่ Full Press Snap
ยังอยูใ่ นการท�ำงานแบบออโต้โฟกัสปกติ ถ้าคุณแตะ
ปุ ่ ม ชั ต เตอร์ แ บบครึ่ ง ทางก็ ยั ง เป็ น การหาโฟกั ส
อัตโนมัตเิ หมือนเดิม ซึง่ ให้ความสะดวกกว่ามาก ไม่
อย่างนั้นก็ต้องเสียเวลามาปรับให้กลับมาเป็นออโต้
โฟกัสอีก

หากคุณใช้งานระบบนีร้ ว่ มกับโหมดถ่ายภาพ
A หรือ M ที่คุณเป็นฝ่ายก�ำหนดค่ารูรับแสง คุณ
ก็สามารถใช้รูรับแสงแคบที่ช่วยเพิ่มความชัดลึก
ครอบคลุมระยะห่างที่ก�ำหนดเอาไว้เพิ่มได้อีกสัก
หน่อย ซึ่งก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้ภาพใน
จังหวะดีๆ แบบคมชัดได้มากขึ้นอีก

บางครัง้ คุณก็ไม่สามารถทีจ่ ะยกกล้องขึน้ มาจ้องค้าง
รอเอาไว้ เพราะเป้ า หมายของคุ ณ อาจจะเกิ ด ความ
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• Setting

คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ได้โดยการเลือกเข้าไปที่เมนู
กล้องที่ 1
จากนั้นเลือกไปที่ [Full Press Snap]
เมื่อเลือกไปที่ [On] จะมีไอคอน “FS” พร้อมระยะห่างที่
คุณเลือกเอาไว้แสดงทีม่ มุ บนด้านขวาของจอ LCD ซึง่ คุณสามารถ
เลือกระยะห่าง 1, 1.5, 2, 2.5, 5 เมตร และ Infinity
[On] : บันทึกภาพทันทีทที่ มี่ กี ารกดปุม่ ชัตเตอร์สดุ ทาง จับโฟกัส
ไปที่ระยะห่างที่ได้มีการก�ำหนดเอาไว้ใน Full Press Snap
[Off] : จับโฟกัสด้วยระบบโฟกัสอัตโนมัติตามปกติก่อน แล้ว
จึงบันทึกภาพ
แม้ว่าจะมีการเลือก [Full Press Snap] เป็น [On] กล้องก็จะ
ใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติตามที่เซ็ทเอาไว้ที่ [Focus] หากกดปุ่ม
ชัตเตอร์ครึ่งทาง

“Full Press Snap” จะไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ :
• โหมดบันทึกวีดีโอ
• โหมด Macro
• เมื่อ [Focus] ถูกเลือกไว้ที่ [MF], [Snap] หรือ Infinity
• เมื่อ [Drive Mode] ถูกเลือกไว้ที่ [Self-timer]
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INSIDE STORY
“GR” นั บ ว่ า เป็ น กล้ อ งถ่ า ยภาพในระดั บ
ต�ำนาน ซึ่งมีเรื่องราวและที่มาที่ไปอันชัดเจน
ต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี
ต่อไปนี้คือเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้อ่านย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคฟิล์มเข้าสู่ระบบดิจิตอล เพื่อสัมผัสกับ
แนวคิดของทีมผู้พัฒนาและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อนที่ GR จะ
เข้าสู่ความเป็นดิจิตอล ซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่าง
มาก
Planning section

ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเริม่ ต้นจากการ “วางแผน” ส�ำหรับ GR แล้ว
ไม่เพียงแค่การออกแบบกล้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการรับฟังเสียง
สะท้อนจากกลุ่มผู้ใช้งานว่าคิดเห็นเช่นไร ต้องการสิ่งใด และจะต้อง
ตอบรับต่อข้อเรียกร้องเหล่านั้นเช่นไร?

GR1
1996.10

GR10
1998.4

GR21
2001.4

GR1v
2001.9

GR DIGITAL
2005.10

GR DIGITAL II
2007.11

GR DIGITAL III
2009.8

GR DIGITAL IV
2011.10

GR
2013.5

GR II
2015.7

GR1s
1998.4
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• ความหมายของ “ต�ำนาน” และ “วัฒนธรรม” ของ
GR คืออะไร?

ก่อนที่ Ricoh จะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ออก
มา บรรดาผูใ้ ช้ GR ต่างก็ได้สร้างเอกลักษณ์และภาพพจน์
ของ GR เอาไว้อย่างมากมายเรียบร้อยแล้ว
จะมีสินค้าสักกี่อย่างกันเล่าที่จะสามารถสร้างความน่า
ตืน่ เต้นให้กบั โลกใบนีไ้ ด้?  “GR Digital” ซึง่ วางจ�ำหน่ายเป็น
ครั้งแรกเมื่อ 21 ตุลาคม 2005 คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ท�ำได้
เช่นนั้น พร้อมกับเสียงเล่าลือว่า GR ก�ำลังมุ่งไปสู่ความเป็น
ดิจิทัล! แน่นอนว่ากระแส GR Digitization ซึ่งหมายถึงโลก
ทัศน์ใหม่ยอ่ มจะสร้างความน่ายินดีให้กบั บรรดาผูใ้ ช้งาน แต่
ท�ำไมค�ำว่า “ต�ำนาน” และ “วัฒนธรรม” ยังถูกน�ำมาใช้เพื่อ
อธิบายความเป็น GR?

ค�ำตอบของค�ำถามนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้ว Ricoh
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตกล้องระดับคุณภาพและ
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลก แน่นอนว่ามันเป็น
กล้องฟิล์มทั้งหมด
ช่วงหลังสงคราม Ricoh ได้ตั้งต้นฐานะผู้น�ำตลาดด้วย
“Ricoh Flex III” (1950) และตามด้วยรุน่ อืน่ ๆ อีกมากมาย
จากนัน้ ในปี 1996 ได้เปิดตัวกล้องขนาดพกพารุน่ ใหม่ “GR1”
ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพ
คุณภาพสูงได้เช่นเดียวกับกล้อง SLR ทั่วไป ด้วยคุณสมบัติ
ของความคล่องตัวจากขนาดทีก่ ะทัดรัดแต่คณ
ุ ภาพสูง ท�ำให้
GR1 มีชื่อเสียงที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่นักถ่าย
ภาพ
GR1 มาพร้อมกับเลนส์ “GR” ซึ่ง
ประกอบด้วยกลีบรูรบั แสงจ�ำนวน 7 กลีบ
ทางยาวโฟกัส 28 มม., รูรับแสงกว้างสุด
F/2.8 ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ
เลนส์ของกล้อง SLR แต่ให้ความคมชัดไปจนถึงขอบภาพ
แม้ว่าจะบรรจุฟิล์ม 35 มม. แต่ตัวกล้องก็มีความหนาเพียง
แค่ 26.5 มม. อันเป็นขนาดความบางที่น่าทึ่ง ซึ่งท�ำให้ GR1
เป็นกล้องที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในช่วงเวลานั้น
และมากเสียจนค�ำว่า GR1 กลายเป็นค�ำพ้องความหมาย
ส�ำหรับกล้องคอมแพคคุณภาพสูง
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แม้ว่าจะถูกวางต�ำแหน่งให้เป็นกล้องส�ำรองส�ำหรับ
กล้อง SLR แต่จ�ำนวนผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คอลเลคชัน่ ภาพถ่ายพร้อมประโยค “Photographed with
GR1” ก็เริ่มแพร่หลาย และ GR กลายมาเป็นชื่อแบรนด์
ในที่สุด

• “GR” คือส่วนผสมที่ลงตัวของภาพถ่าย
คุ ณ ภาพสู ง และกล้ อ งถ่ า ยภาพขนาด
กะทัดรัด
				Mr. Tomohiro Noguchi

จะเห็น DC1 ในเวอร์ชนั่ ดิจทิ ลั ทีส่ งู ขึน้ ” เมือ่ กล้องดิจทิ ลั
วางตลาดในช่วงแรก มันมีความละเอียดภาพอยู่ที่ 4.1
ล้านพิกเซล ซึ่งจ�ำนวนพิกเซลที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ
เรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับกล้องดิจทิ ลั ท�ำให้จำ� นวนพิกเซลและ
ฟังก์ชั่นที่หลากหลายของกล้องดิจิทัลคือจุดขายส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้งานมีความตระหนักถึงคุณภาพของ
ไฟล์ ภ าพอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย “เราสามารถบอกได้ ว ่ า ผู ้ ค น
ต้องการภาพถ่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ เนือ่ งจากความสนใจ
ในตลาดกล้อง DSLR รวมทั้งสัญญาณอื่นๆ ที่บ่งบอก
ว่าผู้ใช้กล้องดิจิทัลในปัจจุบันจ�ำนวนมากล้วนให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพของภาพมากขึ้น”

ในที่สุดยุคดิจิทัลของ GR ก็มาถึง แน่นอนว่าความ
คาดหวังของวัฒนธรรม GR ที่จะส่งผ่านมานั้นย่อมจะสูง
มาก แม้กระทั่งทีมผู้พัฒนา GR เองต่างก็กระตือรือร้น
และอัดฉีดพลังงานเข้าไปในการสร้างยุคดิจทิ ลั ของ GR ใน
ระดับทีส่ งู ไม่แพ้กนั สมาชิกท่านหนึง่ ในทีมพัฒนาชือ่ Mr.
Tomohiro Noguchi กล่าวว่า “นวัตกรรมทางเทคนิค
“เมื่อกล้องดิจิทัลออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกนั้น
ระดับสูงในปัจจุบนั ช่วยให้เราได้ภาพดิจทิ ลั คุณภาพสูง ใน
ขณะทีป่ จั จุบนั นีต้ ลาดกล้องดิจทิ ลั ก็มคี วามต้องการต่อผูใ้ ช้ คุณภาพของไฟล์ภาพที่พิมพ์ออกมามีความด้อยกว่า
ทีส่ งู มาก ทัง้ หมดนีค้ อื ปัจจัยส�ำคัญต่อเราในการพัฒนา GR ภาพจากกล้องฟิล์มอย่างมาก แต่ด้วยนวัตกรรมทาง
เทคนิคและคุณภาพของไฟล์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
DIGITAL”
ในช่วง 4-5 ปีทผี่ า่ นมานัน้ ลดช่วงระยะห่างทางคุณภาพ
ระหว่างดิจิทัลและฟิล์มลงอย่างมาก ซึ่งมันเป็นช่วงที่
• GR DIGITAL - โอกาสเหมาะในการถือก�ำเนิด
เกิดประเด็น “Digitizing GR1” ขึ้นในทีมของเรา แต่
Mr. Hiroyuki Higuchi หนึง่ ในสมาชิกของทีมพัฒนา บางทีการใช้คำ� ว่า “ข้อเรียกร้อง” น่าจะเหมาะกว่า และ
ซึง่ ท�ำงานร่วมกับ Mr. Noguchi ในโครงการ GR DIGITAL เรายังคิดไปถึงความเป็นไปได้ส�ำหรับระบบดิจิทัลของ
กล่าวว่า “แม้ว่ากล้องดิจิทัลของ Ricoh จะมีกล้องดิจิทัล GR1 ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า”
รุ่น DC1 ท�ำตลาดอยู่ และคุณภาพของไฟล์ภาพดิจิทัลก็
ถูกพัฒนาไปมาก ก็เลยเป็นหลากหลายเหตุผลทีเ่ ราอยาก
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ท�ำไมทัง้ ผูใ้ ช้และผูพ้ ฒ
ั นา GR1 จึงสนใจในเรือ่ งนีม้ ากมาย
ขนาดนี?้ และกล้องดิจทิ ลั ชนิดใดกันล่ะทีเ่ หมาะสมต่อการเป็น
ผู้สืบทอดวัฒนธรรม GR?
• วิเคราะห์เสน่ห์ของ GR1

Ricoh นั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ผลิตกล้องฟิล์มที่มี
ทักษะความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลนส์ โดยเห็นได้
จากเลนส์ GR ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ตั้งแต่ DC1 นั้น Ricoh
ได้สั่งสมทักษะของกล้องดิจิทัลเอาไว้มากมาย
“แนวคิดในการพัฒนากล้อง GR DIGITAL นั้นเริ่มต้น
จากทีว่ า่ หากเราใช้ทกั ษะทัง้ หลายทีม่ อี ยูน่ กี้ ค็ วรจะผลิตกล้อง
ดิจิทัลคอมแพคคุณภาพสูงได้ตามที่ลูกค้าของเราเรียกร้อง”
Mr. Noguchi กล่าว

• พวกเราให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา GR1
เป็นอย่างมาก
				Mr. Hiroyuki Higuchi

“ขั้นตอนเริ่มต้นของแผนการพัฒนาคือ การก�ำหนด
ทิศทางอย่างชัดเจนว่าท�ำไมผู้ใช้กล้อง GR1 จึงเห็นว่ามันเป็น
กล้องทีย่ อดเยีย่ ม เพราะผูใ้ ช้ทวั่ ไปของ GR1 นัน้ ไม่ใช่แค่ระดับ
มือสมัครเล่น แต่ชา่ งภาพมืออาชีพจ�ำนวนมากก็ใช้เช่นกัน เรา
ตัดสินใจว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการส�ำรวจเหตุผลว่าท�ำไมผู้
ใช้เหล่านั้นจึงพึงพอใจ จากนั้นจึงก�ำหนดเป้าหมายซึ่งในทีม
ของเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกัน” Mr. Noguchi อธิบาย

ว่าการวิจยั ประเด็นนีม้ งุ่ เป้าไปทีน่ กั ถ่ายภาพทีใ่ ห้ความ
เห็นเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายภาพได้ รวมไปถึงผู้ใช้
งาน GR1, ผู้เป็นสมาชิกนิตยสารถ่ายภาพ, นักถ่าย
ภาพมือสมัครเล่นระดับจริงจัง, นักเล่นกล้อง รวมไป
ถึงนักข่าวด้วย
• สู่กล้องที่ “น่าเชื่อถือและน่าประทับใจ”

ข้อเรียกร้องของนักถ่ายภาพในระดับจริงจังนั้น
เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายมาก เช่น “ภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้”, “พิมพ์ลงขนาด A3 หรือใหญ่กว่าได้”,
“พิมพ์ได้ขนาดใหญ่กว่าฟิลม์ ” ซึง่ เป็นความต้องการพืน้
ฐานที่สามารถท�ำให้ภาพถ่ายสามารถพิมพ์ได้ขนาด
เต็มหน้าคู่กลางของระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์หรือ
พิมพ์ขนาดใหญ่เพื่อแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย
ได้ รายละเอียดที่ต้องการยังรวมไปถึง “แยกแยะราย
ละเอียดของเส้นผมได้อย่างชัดเจน”, “ภาพที่ไม่บิด
เบี้ยว” หรือ “ถ่ายภาพใบไม้ที่มีฉากหลังเป็นท้องฟ้า
แล้วไม่มีสีเหลื่อมที่ขอบใบไม้” เป็นต้น
“ทุกคนให้ความเห็นอย่างละเอียดเกี่ยวกับกล้อง
และการถ่ายภาพ” Mr. Noguchi ตั้งข้อสังเกต “มัน
ครอบคลุมทุกจุดที่เป็นไปได้มากเพียงพอ รวมไปถึง
เรื่องของ Noise, โทนสี, ระดับสีเทา ความผิดเพี้ยน
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• GR1 และ GR DIGITAL จะเห็นได้ว่ากล้องรุ่น
GR DIGITAL จะมีขนาดเล็กกว่า

และความเหลื่อมของสี ฯลฯ ซึ่งในทีมของเราก็รู้สึกเห็นด้วย • “นี่ยอดเยี่ยมมาก!”
และเห็นตรงกันในแทบจะทุกความเห็นที่มีเข้ามา”
“กล้องจะต้องถ่ายภาพได้ในลักษณะเงื่อนไขของ
“ขนาดที่กะทัดรัด” ดูจะเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุด ผู้ สภาพแสงหลายๆ แบบ เราพยายามขัดเกลาสเปคเพื่อ
ใช้หลายคนยังต้องการความสามารถทีย่ งั ไม่มใี นกล้อง DSLR ท�ำให้ช่างภาพมืออาชีพเอ่ยปากได้ว่า “ว้าว! มันยอด
เช่น การกดชัตเตอร์ในแบบปัจจุบันทันด่วน และยังมีความ เยี่ยมอะไรแบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นกล้อง
เห็นอื่นๆ อีกด้วย เช่น ช่องมองภาพที่ง่าย, ง่ายต่อการถ่าย, คอมแพค!” Mr. Noguchi กล่าว “สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย
GR Lens ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เมื่อรวมเข้ากับระบบการ
ง่ายต่อการตั้งค่า, สะดวกสบายในการจับถือ เป็นต้น
ประมวลผลภาพในระดั บ สู ง ก็ ท� ำ ให้ ภ าพที่ อ อกมามี
บางความเห็นก็น่าสนใจ เช่น ไม่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์ได้ คุณภาพในระดับสูงมาก”
ไหม?, ขอกล้องที่วางไว้หัวเตียงได้ ฯลฯ หลังจากที่ผ่านขั้น
“บางคนอาจจะเห็นว่าการประมวลผลภาพนัน้ ควร
ตอนการกลัน่ กรองแล้ว GR DIGITAL ควรสร้างความประทับ
ใจให้กับผู้ใช้ได้ตั้งแต่เมื่อพวกเขาจับถือกล้อง ซึ่งมันควรต้อง จะท� ำ ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แต่ ห ากข้ อ มู ล ที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ได้รบั ไปนัน้ ไม่ได้มคี ณ
ุ ภาพสูงตัง้ แต่เริม่ มัน
เชื่อใจได้ ซึ่งแนวคิดหลักจะยึดตาม 5 แนวทางนี้ :
ก็เปล่าประโยชน์” ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้ได้ไฟล์ภาพคุณภาพ
สู ง ตั้ ง แต่ ต ้ น นั้ น ก็ ต ้ อ งเริ่ ม จากเลนส์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ จ ะ
• ไฟล์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพในระดับสูง
ถ่ายทอดแสงไปยังเซนเซอร์รับภาพ จากนั้นก็ประมวล
• ตัวเล็ก เบา พกพาสะดวก
ผลภาพออกมาในท้ายที่สุด
• เป็นกล้องที่เชื่อถือได้
• มีฟังก์ชั่นใช้งานในระดับสูงแต่ใช้งานได้สะดวก
แม้จะมีประสบการณ์ในการพัฒนาเลนส์ GR มา
• เป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน แต่แสงทีไ่ ด้จากการสะท้อนจากวัตถุและตกลง
ทั้ง 5 แนวทางนี้จะต้องอยู่ในสเปคข้อต่างๆ ของกล้อง บนฟิล์มหรือเซนเซอร์รับภาพนั้นมีความต่างกันมาก
กล้องขนาดใหญ่ยอ่ มใช้เลนส์ขนาดใหญ่เพือ่ ให้บรรลุผล
GR DIGITAL
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• ฟิลลิ่งของการจับถือกล้องคืออีกสิ่งหนึ่งที่
ทีมพัฒนาให้ความส�ำคัญอย่างมาก

ทีต่ อ้ งการได้ แต่มนั ต่างออกไปเมือ่ เป็นกล้องคอมแพค ส�ำคัญในเรื่องของความแข็งแรงและผิวสัมผัสเพื่อให้
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเลนส์ใหม่ๆ ความรู้สึกถึง “กล้องที่เป็นกล้อง” นั่นท�ำให้ GR1 เป็น
ที่นิยม ซึ่งเรื่องของพื้นผิวสัมผัสคือสิ่งที่เราให้ความ
เพื่อการนี้
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ผลจากการพัฒนานี้เอง ท�ำให้เราได้เลนส์ GR ใน
“คอนเซปต์ที่ส�ำคัญอีกอย่างก็คือ ต้องเป็นเครื่อง
รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับขนาดของกล้องคอมแพค และ
ยังมีระบบประมวลผล “GR Engine” ซึง่ ช่วยลดปริมาณ มือทีเ่ ชือ่ ใจได้และใช้งานสะดวกสบาย ซึง่ เราใส่ไว้ในล�ำ
จุดรบกวน (Noise) ในไฟล์ภาพคุณภาพสูงได้อย่างดี ดับต้นๆ ส�ำหรับแนวทางในการออกแบบ”
และมันยังมีความแม่นย�ำที่เพิ่มสูงมากขึ้นในหลายๆ
ในขั้นตอนของการออกแบบนั้นมีการถกเถียงกัน
ด้าน ส่งผลให้ได้ภาพที่มีคุณภาพระดับสูงในที่สุด
อย่างมากว่าควรจะมีช่องมองภาพแบบออพติคอลด้วย
นอกจากนี้เรายังต้องการสร้างกล้องที่น�ำรอยยิ้ม หรือไม่? หลายคนคิดว่าการใช้จอ LCD จะสะดวก
มาสูผ่ ใู้ ช้งานได้แม้ในขณะทีเ่ พียงแค่ถอื ไว้ในมือ เพือ่ ให้ มากกว่าต่อการใช้งานในหลายรูปแบบตามแบบฉบับ
บรรลุเป้าหมายนี้เราจึงต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องของ ของกล้องดิจิทัล
วัสดุและพื้นผิวของตัวกล้อง “ผมคิดว่านี่คือเหตุผลที่
“มีความเห็นที่หลากหลายมาก” Mr. Higuchi
ใครต่อใครต่างก็ชอบ GR” Mr. Higuchi กล่าว “เรา
มุง่ ไปทีก่ ล้องซึง่ ให้ความรูส้ กึ ดีตอ่ การจับถือ ปุม่ ควบคุม กล่าว บางคนก็บอกว่าเราคงไม่ตอ้ งมีชอ่ งมองภาพแล้ว
ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย หรือแม้กระทั่งรายละเอียดสัมผัส ในขณะที่บางคนก็บอกว่า ถ้าจะมี มันก็ควรจะต้อง
ต่างๆ หลังจากการกดชัตเตอร์ กล้องจะต้องสื่อทุก คุณภาพสูงหน่อย นัน่ ก็เพราะความแตกต่างของนักถ่าย
ความประทับใจไปยังผูใ้ ช้งานเพือ่ ตอบสนองต่อแนวทาง ภาพที่มีความต้องการต่อเรื่องนี้ไม่เหมือนกันระหว่าง
ของการใช้งานได้สนุกนับตั้งแต่วินาทีที่เปิดขึ้นมาใช้” การมองภาพผ่านช่องมองภาพแบบเดิมและเทคโนโลยี
ของจอภาพที่ช่วยได้ในหลายเรื่องมากขึ้น
ตัวกล้องผลิตขึน้ จากวัสดุแม๊กนีเซียมโดยให้ความ
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“เราหวังว่าแฟน GR จ�ำนวน 100 ท่านซึ่งได้ถือ
กล้อง GR DIGITAL เป็นครั้งแรกนี้คงจะยิ้มหน้าบาน
และยังสงสัยด้วยว่าแฟนๆ คนอืน่ ๆ จะรูส้ กึ อย่างไรเมือ่
ได้ ค รอบครองมั น ในวั น เปิ ด ตั ว ครั้ ง แรกในวั น ที่ 21
ตุลาคม” Mr. Noguchi กล่าว

• ช่องมองภาพแบบออพติคชนิดติดตั้งเสริม
ภายนอกและชุดอุปกรณ์เสริมส�ำหรับเพิม่ มุม
กว้างของเลนส์

อย่างไรก็ตาม มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ มากมายที่
ยังคงชื่นชอบอารมณ์ของการมองภาพผ่านช่องมองภาพ
แบบเดิม และในเมื่อเสียงสะท้อนออกมาเป็นเช่นนี้ เราจึง
ออกแบบช่องมองภาพแบบออปติคอลเป็นอุปกรณ์เสริม ซึง่
ภายในตัวช่องมองสามารถใช้งานได้ทั้งในมุมรับภาพของ
“ผมเชื่ อ มั่ น ว่ า พวกเราในที ม พั ฒ นาทุ ก คนมี
เลนส์ 28mm และ 21mm (ส�ำหรับรองรับการใช้งานคู่กับ
เลนส์เสริมมุมกว้าง) ไอเดียนี้ยิ่งช่วยให้ GR ดูเป็นเครื่อง ศักยภาพมากกว่าที่ทุกคนจะรู้ และสร้างกล้องที่ดีที่สุด
เท่าที่มันจะเป็นไปได้ออกมา ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้
มือที่มากยิ่งกว่าความเป็นกล้องเข้าไปอีก
ฟังความเห็นจากลูกค้าทีไ่ ด้ใช้กล้องทุกคนว่าพวกเค้าคิด
พลังจากเหล่าผู้ใช้งานและแฟนเหนียวแน่นของ GR เห็นกันอย่างไร?”
ยังสื่อสารสู่เราผ่านทางหน้า Blog ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งถูก
สร้างขึน้ เพือ่ ช่วยรวบรวมความคิดเห็นก่อนทีก่ ารพัฒนาจะ ----------------------------------------------------------------------------นัน่ คือเรือ่ งราวจากบทสัมภาษณ์ตงั้ แต่เมือ่ ครัง้ การ
เริ่มต้นขึ้น ข้อมูลมากมายเหล่านี้เป็นประโยชน์มาก และ
บางครัง้ มันก็เปิดเผยมุมทีเ่ ราคาดไม่ถงึ ของการใช้กล้องถ่าย ถือก�ำเนิดของ “GR DIGITAL” ในช่วงแรก ซึ่งสร้าง
ภาพในชีวติ ประจ�ำวันให้เราได้เห็นด้วย Mr.Noguchi กล่าว ความฮือฮามาจนถึงปัจจุบันในทุกครั้งที่มีการเปิดตัว
เสริมว่า “ผมรูว้ า่ มีแฟนๆ มากมายอยูต่ รงนัน้ แต่ไม่คดิ เลย กล้ อ งรุ ่ น ใหม่ นั บ เป็ น การยื น ยั น ได้ ถึ ง ความเป็ น
ว่าพวกเขาจะตอบรับต่อการเปิดตัว GR DIGITAL มากมาย “ต�ำนาน” และ “วัฒนธรรม” ของ GR ซึ่งหลายท่านได้
เข้าไปสัมผัสและหลงรักไปแล้วเรียบร้อย
ขนาดนี้ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณอย่างมากด้วยใจจริง”
คุณล่ะ ...จะไม่สงสัยบ้างเชียวหรือว่า “วัฒนธรรม
นอกจากนี้นิทรรศการ GR DIGITAL ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง
โตเกียวเมื่อวันที่ 13 กันยายน ซึ่งเตรียมการรองรับเหล่า GR” เค้ามีดีตรงไหน?
แฟนของ GR จ�ำนวน 100 คน ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจ
มากกว่าจ�ำนวนที่เตรียมไว้ถึงสิบเท่า
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SUGGESTION

Fan club
กลุม่ คนรัก GR ของบ้านเราเค้ารวมตัวกันอยูท่ นี่ ี่
อันที่จริงคนใช้ GR ของบ้านเราก็มีไม่น้อย
เหมือนกัน แต่หลายคนก็ยงั ไม่รวู้ า่ เค้ามีการรวมตัว
กันเป็น Fan club แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งกันดู
ภาพถ่ายสวยๆ ไอเดียดีๆ ที่ได้จากกล้อง GR
ข่าวสารอัพเดทก็มีอยู่ที่นี่ กิจกรรมดีๆ ก็มี
เหมือนกัน อะไรใหม่อะไรเจ๋ง ผูผ้ ลิตผูจ้ ำ� หน่ายฝาก
ข่าวมา ทีไ่ หนถ่ายรูปสวย ทีไ่ หนของกินอร่อย ฯลฯ
กลุ่มนี้เค้าก็แชร์กันตลอด
ถ้าคุณเป็นอีกคนทีใ่ ช้ GR ละก็ ไม่ควรพลาด
ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพราะกลุ่มนี้เค้ามีอะไร
สนุกๆ เยอะเลยเชียวล่ะ
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SUGGESTION

ASTROPHOTOGRAPHY
Flickr Group
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอีกจุดเด่นมากๆ ส�ำหรับกล้อง PENTAX
DSLR ก็คอื ความสามารถในการเคลือ่ นเซนเซอร์รบั ภาพ
ตามการหมุนของโลก เป็นการออกแบบมาเพือ่ การบันทึก
ภาพวัตถุที่อยู่นอกโลกโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือในอวกาศ
นั่นเอง
บ้านเรานิยมการถ่ายภาพทางช้างเผือกกันอย่างมาก
แต่แท้ที่จริงแล้วในอวกาศยังมีอะไรอยู่อีกมากที่สามารถ
ถ่ายภาพได้ ซึ่งคุณสมบัติ “Astrotracer” ที่มีอยู่ในกล้อง
PENTAX นั้นเหมาะมากส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะนี้
ลองไปดูตัวอย่างนักถ่ายภาพกลุ่มนี้ที่ถ่ายภาพสิ่ง
ต่างๆ ออกไปนอกนอกโลกด้วยกล้อง PENTAX DSLR
ดูสิว่าเค้าได้ภาพอะไรกันมาบ้าง แล้วเราล่ะจะท�ำได้บ้าง
ไหม?
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ปิ ดเล่ม...

กล้อง “GR III” ก�ำลังมาแรงสุดๆ ไม่เฉพาะแค่ที่เมือง
นอกเท่านั้น (ที่ญี่ปุ่นถึงกับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของกล้อง
คอมแพคเลยทีเดียว) ส�ำหรับในบ้านเราก็กระแสดีไม่
น้อย หันไปทางไหนก็เจอนักรีวิวที่ชมเชยกันเป็นแถวๆ
สเปคของรุ่นใหม่ล่าสุดในเวอร์ชั่นที่สามนี้ต้องบอก
ว่าดีงามมาก สมกับที่ใครหลายคนยกย่องให้เป็น “เทพ
สตรีท” เพราะนอกจากสมรรถนะที่เอื้อต่อภาพแนวนี้
แล้ว คุณภาพของไฟล์ภาพก็ยังแจ๋วที่สุดเท่าที่ GR เคย
ท�ำออกมา
จะเรียกว่าเป็นกล้องระดับต�ำนานเลยก็วา่ ได้ เพราะ
สายพันธุ์ GR นีเ่ ค้าเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ยคุ ทีฟ่ ลิ ม์ รุง่ โรจน์ ดัง
นั้นจึงมีเรื่องราวหลากหลายในเชิงประวัติศาสตร์มาเล่า
สู่กันฟังได้ไม่รู้จบ
...มาคอยดูกันว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้จะมีดีแค่ไหน?
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