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ถ่ายภาพกันเพลินๆ เพียงครู่เดียวเราก็มาถึง
ช่วงท้ายปลายปี 2013 กันเสียแล้ว กับ
สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ก�ำลังจะ
ผ่านพ้นไปพร้อมกับปีนี้ด้วยเช่นกัน หรือจะ
พูดอีกอย่างว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี 2014 กันแล้ว
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทั้งเทคโนโลยีและสีสันอันหลากหลาย
ของการถ่ายภาพถูกแนะน�ำต่อกันมาไม่ขาดระยะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งเมื่ อการติ ดต่ อสื่ อสารผ่ า นโลกไซเบอร์ ท� ำ ให้ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง
ปรากฏต่อการรับรูไ้ ด้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนีก้ ารศึกษาเรียน
รู้เพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยนี้อย่างเห็นได้ชัด
ตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือ EEP Time ที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่ใน
ฉบับนีก้ ส็ อื่ สารด้วยช่องทางทีส่ ะดวกรวดเร็วบนโลกไซเบอร์ ซึง่ เป็น
หนึ่งในแนวทางการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของเราเสมอมา
เช่นเคยเหมือนทุกปีส�ำหรับงาน “Photo Fair” อันเป็น
เสมื อ นงานใหญ่ ข องคนรั ก การถ่ า ยภาพที่ เ ราน� ำ สิ น ค้ า และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปร่วมจัดแสดง และส�ำหรับปีนี้ก็เช่นกันที่เราจะ
น�ำสิ่งใหม่ๆ ไปแนะน�ำต่อท่านเฉกเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาตลอด
พบกับ East Enterprises ได้เช่นเคยในงาน Photo Fair
2014 ที่จะมาพร้อมความยิ่งใหญ่เหมือนเดิม!
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ใส่สีสันให้ฉากหลัง
ในภาพมาโคร
EPISODE 14 : COLORIZED BACKGROUND

โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้เห็นภาพมาโครชนิดทีเ่ รียกว่า “ภาพหลังด�ำ”
ซึง่ จะมีเฉพาะส่วนของตัวแบบเท่านัน้ ทีโ่ ดนแสงโดดเด่นอยูบ่ นฉากหลังด�ำ
สนิทอันเป็นทีน่ ยิ มโดยทัว่ ไป วิธกี ารถ่ายภาพแบบหลังด�ำส�ำหรับงานมาโคร
นั้นไม่ยากเย็นเท่าไหร่นัก เพราะลักษณะที่ต้องบีบรูรับแสงแคบเพื่อความ
ชัดลึกร่วมกับการใช้แสงจากแฟลชส่องเฉพาะทีต่ วั แบบก็จะเอือ้ ต่อการเกิด
ภาพลักษณะนี้อยู่แล้ว
แต่ก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกันที่เป็นภาพมาโครแบบที่มีฉากหลังสีสัน
สดใสน่าตืน่ ตา โดยเฉพาะบางภาพนัน้ ฉากหลังทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั กลับยิง่ ช่วย
เสริมให้ภาพถ่ายมีความน่าดูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีก
...จะท�ำอย่างไรหากต้องการได้ภาพแบบนี้บ้าง?
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อันที่จริงแล้ววิธีการถ่ายภาพมาโครให้มี
ฉากหลังเป็นสีสันนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้มี
ความยุ่งยากในเรื่องของมุมกล้องสักเท่าไหร่
ด้วยความที่ต้องจ่อหน้าเลนส์เข้าใกล้ตัวแบบ
มากๆ ประกอบกับคุณสมบัติของเลนส์มาโครที่
มีความชัดตื้นสูง สิ่งที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้ว
ก็จะพ้นจากระยะโฟกัสกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ดู
ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร จะปรากฏก็เพียงเฉพาะสีสันที่เบลอ
เข้าหากันเท่านั้น
ดังนั้นทุกสิ่งรอบตัวเราเท่าที่จะหยิบฉวยหาได้
ก็สามารถน�ำมาใช้ท�ำเป็นฉากหลังแบบมีสีสันได้
ทั้งหมด เพียงแค่หยิบมาวางหรือถือเอาไว้ใน
ระยะที่ห่างออกไปเล็กน้อยมันก็จะกลายเป็น
ฉากหลังให้กับภาพของเราได้ทันที
และควรสังเกตด้วยว่าฉากหลังของเรา
ควรจะมีระยะห่างออกไปมากเท่าไหร่จงึ จะเบลอ
สวยงาม

ตัวอย่างของสิ่งที่เราสามารถหยิบมาใช้ท�ำเป็น
ฉากหลังก็เช่นใบไม้แก่หลากสีสัน ใบไม้สด
หรือแห้ง กระดาษสี ฯลฯ หรือแม้แต่ซองขนม
ขบเคีย้ วก็ยงั สามารถใช้ได้ดว้ ยเช่นกัน อีกทัง้ ไม่
ต้องมีขนาดที่ใหญ่มากก็สามารถใช้ได้ เพราะ
มุมมองของเลนส์มาโครนัน้ มักจะเห็นอะไรได้ไม่
กว้างมากนักอยู่แล้ว
สิง่ ทีค่ วรศึกษาเพิม่ เติมก็คอื ลักษณะของสีสนั ทีจ่ ะเอือ้
และส่ ง ผลให้ ตั ว แบบดู โ ดดเด่ น มากขึ้ น ซึ่ ง ก็
เป็นการจับคูส่ ที สี่ ง่ เสริมกับในแบบต่างๆ เช่นสี
เขี ย วบนพื้ น สี แ ดง หรื อ สี เ หลื อ งบนพื้ น
สีน�้ำเงิน ก็จะยิ่งท�ำให้สีหลักของตัวแบบดู
โดดเด่นมากยิ่งขึ้น หากเรารู้หลักการใน
ข้อนี้ก็จะยิ่งเลือกสีของวัสดุที่น�ำมาใช้ท�ำ
เป็นฉากหลังได้เหมาะสมได้มากกว่า

EXIF
1/125 sec. • F/8 • ISO 400
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EXIF
1/180 sec. • F/13 • ISO 200
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ในทางเทคนิคการควบคุมอุปกรณ์ถา่ ยภาพนัน้ หลักการทีส่ ำ� คัญ
ก็คือ แสงที่อยู่ห่างออกไปจะใช้เวลาในการเดินทางเข้าสู่กล้องนานกว่า
ดังนัน้ ฉากหลังทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปจะมืดกว่าแม้จะมีปริมาณแสงทีเ่ ท่ากันใน
สภาวะแวดล้อมจริง จึงต้องพิจารณาความเร็วชัตเตอร์เพื่อปัจจัยนี้ด้วย
1/60 • F/13 • ISO 200

1/125 • F/13 • ISO 200

ดังนั้นการเลือกระยะห่างของฉากหลังเพื่อดูแต่ความเบลออย่าง
เดียวคงไม่พอเสียแล้ว เพราะอย่าลืมว่ายิง่ ห่างออกไปมากมันก็จะยิง่ มืด
ลงมากด้วยเช่นกัน
นอกจากรูรบั แสงจะใช้เพือ่ ควบคุมลักษณะชัดลึก/ชัดตืน้ ของภาพ
แล้ว มันยังควบคุมปริมาณของแสงแฟลชได้ด้วย ยิ่งบีบรูรับแสงแคบลง
มากเท่าไหร่แสงแฟลชก็จะยิ่งเข้ามาได้น้อยลงเท่านั้น ส่วนความเร็ว
ชัตเตอร์ไม่มผี ลต่อเรือ่ งของแสงแฟลชเว้นเสียแต่วา่ จะใช้ความเร็วตัง้ แต่
ระดับ 1/1000 วินาทีขึ้นไป ดังนั้นคุณจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/60
หรือ 1/180 วินาที แสงแฟลชก็จะยังคงปริมาณความสว่างในระดับที่
เท่ากันในภาพถ่าย
...แต่ที่จะไม่เท่ากันก็คือแสงในส่วนที่ไม่โดนแสงแฟลช หรือ
แสงจากสภาพธรรมชาติ หรือพูดอีกอย่างก็คอื แสงของส่วนทีเ่ ป็นฉาก
หลังนั่นเอง

1/250 • F/13 • ISO 200

< ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่างกันส่งผลถึงความสว่างและสีสัน
ของฉากหลังอย่างเห็นได้ชัด
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EXIF
1/45 sec. • F/22 • ISO 100
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ดังนั้นหากคุณจะควบคุมแสงที่ฉากหลังซึ่งเป็นแสงธรรมชาติ
คุณก็ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับความเร็วชัตเตอร์ ยิง่ มันช้าลงมากเท่าไหร่
ฉากหลังก็จะยิง่ สว่างมากขึน้ เท่านัน้ ดังนัน้ ภาพจากความเร็วชัตเตอร์
1/60 วินาที จะได้ฉากหลังที่สว่างกว่าภาพที่ 1/180 วินาทีอย่างเห็น
ได้ชัด (แต่แสงแฟลชบนตัวแบบก็จะยังคงเท่ากัน)
ISO400

และเมื่อเราต้องการฉากหลังที่มีสีสัน เราจึงต้องใช้ความเร็ว
ชัตเตอร์ทตี่ ำ�่ ลง ซึง่ ก็จะท�ำให้ฉากหลังปรากฏสีสนั มากขึน้ ด้วยนัน่ เอง
อีกวิธีหนึ่งก็คือการจัดแสงแฟลชให้กับฉากหลังด้วย ซึ่งนั่น
หมายความว่าคุณต้องมีแฟลชมากกว่าหนึ่งตัวเพื่อวิธีนี้ หรือจะใช้
แฟลชตัวเดียวแล้วหามุมยิงแสงทีจ่ ะเผือ่ ไปให้กบั ฉากหลังด้วยก็ได้ แต่
ก็จะควบคุมค่อนข้างล�ำบากอยู่เหมือนกัน

ISO100

ส�ำหรับกรณีที่คุณไม่สามารถลดความเร็วชัตเตอร์ให้ต�่ำได้
(อาจจะเนือ่ งมาจากตัวแบบของคุณมีการเคลือ่ นไหว) วิธที จี่ ะช่วย
คุณได้ก็คือการเพิ่มค่าความไวแสง (ISO) ให้สูงขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้
ฉากหลังสว่างมากขึ้น แต่คุณก็ต้องลดทอนก�ำลังของแสงแฟลชใน
ฉากหน้าหรือบนตัวแบบลงให้เหมาะสมด้วย เพราะค่าความไวแสงก็
มีผลต่อแสงแฟลชด้วยเช่นกัน
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นั่ น คื อ วิ ธี ก ารส� ำ หรั บ การควบคุ ม กล้ อ งและอุ ป กรณ์
ส� ำ หรั บ ภาพแนวนี้ และหลั ก การนี้ ก็ ส ามารถน� ำ ไปใช้ กั บ
ภาพถ่ายชนิดอืน่ ๆ ได้ดว้ ย ไม่จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะภาพมาโครเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นการฝึกฝนและท�ำความเข้าใจในเรื่อง
นี้จะส่งผลดีต่อการถ่ายภาพโดยรวมของคุณได้มาก
หากคุณถ่ายภาพมาโครในป่า ระหว่างการเดินนัน้ ก็อาจ
จะสอดส่องหาเก็บใบไม้ทมี่ สี สี นั สวยงามติดตัวไปด้วยเพือ่ ใช้ทำ�
เป็นฉากหลัง ซึง่ ข้อดีของการเก็บใบไม้ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันก็คอื มัน
มักจะให้ผลของฉากหลังที่แนบเนียนต่อกันเนื่องจากมันอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมเดียวกันอยู่แล้วนั่นเอง
ลองถ่ายภาพมาโครแบบที่มีสีสันอยู่เบื้องหลังดูบ้าง เพราะ
ตัวแบบบางชนิดก็ต้องการฉากหลังอันเต็มไปด้วยีสีสันเพื่อ
แจ้งเกิดในภาพมาโครของคุณด้วยเหมือนกัน!

EXIF
1/180 sec. • F/13 • ISO 400
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หลังจากที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่
ในโลกของการถ่ายภาพมาแล้วทั่ว
โลกถึงสองรุ่น ในที่สุด “Q” รุ่นที่สามก็เผย
ตัวออกสู่สายตาสาธารณะชนพร้อมด้วยเลข “7” อันเป็นรหัสประจ�ำกาย  ใน
เมื่อมาถึงรุ่นที่สามแล้วก็ย่อมจะเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าจิ๋วแต่แจ๋วใน
อนุกรมนีไ้ ม่ได้มดี แี ค่เรือ่ งของขนาด ซึง่ ได้ดกี รีเป็นถึงกล้อง Mirrorless เปลีย่ น
เลนส์ได้ที่เล็กที่สุดในโลกเพียงอย่างเดียวแน่ๆ
แล้วอะไรล่ะคือคุณสมบัตลิ า่ สุดภายใต้รปู ทรงขนาดจิว๋ ทีส่ ดุ ในโลกนี?้
เราจะลองมาดูกันเลยว่ารอบนี้ Pentax ใส่อะไรมาให้บ้าง...
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ใส่ชีวิตชีวาลงในสมรรถนะแห่ง
ภาพถ่ายด้วยความเหนือชั้นทาง
เทคโนโลยีแห่งเซนเซอร์, ระบบ
ประมวลผล และชุ ด เลนส์ อั น
หลากหลาย
The new 1/1.7-inch back-illuminated
CMOS sensor combines high sensitivity
with great beauty.
เซนเซอร์รบั ภาพแบบ CMOS ชนิด Black-illuminated
ขนาด 1/1.7 นิ้ว ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง
140% ท�ำให้สามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นและมีความ
ละเอียดสูงขึ้นด้วย ที่ส�ำคัญก็คือค่าความไวแสงถูกเพิ่มขึ้นไปถึง
ระดับ ISO12800 ซึง่ มากกว่ารุน่ เดิมเท่าตัว และด้วยขนาดทีใ่ หญ่
ขึ้นนี้ก็จะท�ำให้สามารถรับภาพในมุมมองที่กว้างขึ้นด้วย

The new high-performance imaging engine.
“Q Engine” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้
ตอบสนองกับเซนเซอร์รับภาพแบบ
Back-illuminated ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ประมวลผลภาพออกมาได้การไล่เฉดสีสดใส
สมจริงโดยมีระดับสัญญาณรบกวนต�่ำ
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The built-in flash helps eliminate
lens shadow
แฟลชยกสูงเป็นพิเศษเพื่อเลี่ยง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เงาของเลนส์ ใ นภาพ
และสามารถแก้อาการ “ตาแดง” อย่าง
ได้ผล นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน
แบบ Slow Sync ด้วย

3.0-inch LCD monitor easy
to see even outdoors (3:2/
HVGA)

จอภาพขนาด 3 นิว้ ความละเอียด
460,000px พร้อมระบบเคลือบ
ผิวลดแสงสะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ของ
ภาพทั้ง 100% และยังสามารถแสดง
ระบบการควบคุมเช่นเส้นกริดได้ด้วย

Smaller size but even larger potential. That is the
“Q mount” system exclusively by PENTAX.
เม้าท์เลนส์ระบบใหม่ของโลก “Q Mount” ที่ Pentax บรรจง
ออกแบบมาเพื่อให้เป็นกล้องระบบเปลี่ยนเลนส์ที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดในโลก ซึ่งจะให้ข้อดีในแง่ของความสะดวกในการพกพา ในขณะ
ทีค่ ณ
ุ ภาพนัน้ ไม่ได้เล็กตามขนาดแต่อย่างใด  คุณสามารถใช้ K-Mount
Adapter เพือ่ ใช้เลนส์ K-Mount ของ Pentax DSLR ร่วมกับ Q Mount
ได้เช่นกัน

Change lenses for versatile shooting without
limitations. The Q-mount lens line.
เลนส์ส�ำหรับ Q Mount มีให้เลือกใช้ถึง 7 แบบ ตั้งแต่เลนส์
มาตรฐานไปจนถึงเลนส์พิเศษ รวมทั้งเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ และ
ด้วยความที่ Q7 มีขนาดเซนเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นท�ำให้ภาพมีมุมมอง
ที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถใช้ประสิทธิภาพระดับสูงของเลนส์
แต่ละตัวในเรื่องของมุมมองความกว้างในการถ่ายภาพได้ทันที
12

Blur control to make your subject
stand out
การถ่ายภาพแบบ “ชัดตื้น” อันเป็น
เอกลักษณ์ส�ำคัญของกล้องชนิดเปลี่ยน
เลนส์ได้ไม่ใช่เรือ่ งยาก แค่คณ
ุ ใช้โหมด “BC” บน
แป้นหมุน หลังจากที่จับโฟกัสแล้ว Q7 จะท�ำให้
ตัวแบบหลักของคุณโดดเด่นด้วยการเบลอฉาก
หน้าและฉากหลังให้โดยอัตโนมัติ

Fast and precise AF (autofocus)
จั บ โฟกั ส อั ต โนมั ติ ไ ด้ ร วดเร็ ว
แม่นย�ำด้วยระบบเซนเซอร์ที่
ตรวจสอบโฟกัส 25 ส่วน โดยที่คุณ
สามารถเลื อ กพื้ น ที่ โ ฟกั ส และปรั บ
เปลี่ยนขนาดพื้นที่โฟกัสได้
Maximum sensitivity of
ISO12800 to clearly capture the
subject even in low light
ระดับความไวแสงสูงสุดถึง ISO
12800 ช่วยให้คุณบันทึกทั้ง
ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหวในที่ แ สง
น้อยได้โดยที่มีสัญญาณรบกวนต�่ำ
In-body shake reduction minimizes camera shake when
shooting in low light and when
using a telephoto lens
ระบบลดการสัน่ ไหวในตัวกล้อง
SR (Shake Reduction) ช่วย
ให้ คุ ณ ถ่ า ยภาพได้ ค มชั ด ทั้ ง ในสภาพ
แสงน้อยหรือใช้เลนส์เทเลโฟโต้

Fast 5 fps continuous shooting to
be sure you catch
that moment

ไม่พลาดต่อความเคลือ่ นไหวด้วยความเร็วในการถ่ายภาพต่อ
เนื่องสูงสุดถึง 5 ภาพต่อวินาที
DR II dust removal protects
against image dust spots
Q7 มาพร้อมกับระบบขจัดฝุน่ ละอองบนเซนเซอร์
รับภาพด้วยคลื่นสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

Blur control to make your subject stand out
เลือกค่าปรับตั้งตามสไตล์ถ่ายภาพของ
ตัวคุณเองแล้วก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของ
Quick Dial ด้านหน้าที่สามารถท�ำได้ถึง 4 รูป
แบบ ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงแต่ละแบบได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่หมุนเท่านัน้ นอกจากนีย้ งั คุณยังก�ำหนด
ฟังก์ชั่น Preview หรือเรียกใช้โฟกัสอัตโนมัติให้
กับปุ่ม Green Button ได้ด้วย
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4 aspect ratios to fit
your preferences

9 Smart Effect options for easy image
creation using distinctive effects

สร้างสรรค์ภาพไม่ซ�้ำใครด้วยอารมณ์
สีสันและเส้นสายกับ Smart Effect ถึง
9 แบบ ทีจ่ ะช่วยเติมเต็มอารมณ์ภาพถ่าย
ในสไตล์ที่เป็นคุณ
Smart Effect
Brilliant • Unicolor Bold • Vintage Color • Cross
Processing • Warm Fade • Tone Expansion •
Bold Monochrome • Water Color • Vibrant
Color Enhance • USER 1 to 3

Brilliant

Warm Fade

Unicolor Bold

Water Color

อั ต ราส่ ว นภาพ
แบบไหนที่ตรงใจ
คุ ณ ? แค่ ป รั บ
เปลี่ ย นค� ำ สั่ ง ให้
Q7 เท่านั้น

1:1

4:3

Get that just-right “image feel” using the 11
Custom Image modes and the 19 Digital Filters

3:2

16:9

เห็นผลพิเศษของภาพที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนถ่ายภาพ ด้วยการ
เลือกลักษณะภาพแบบ Bright, Natural และ Portrait สร้างสรรค์
ภาพถ่ายแนวอาร์ตได้หลากอารมณ์ด้วย Digital Filter ถึง 19 แบบ

Custom Image

Bright • Natural • Portrait •
Landscape • Vibrant • Radiant •
Muted • Bleach Bypass • Reversal Film • Monochrome • Cross
Processing

Digital Filter

Base Parameter Adjustment • Toy Camera • High
Contrast • Shading • Tone Expansion • Invert
Color • Extract Color • Unicolor Bold • Water
Color • Posterization • Slim • Fish-eye • Retro •
Sketch Filter • Miniature • Soft • Starburst
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Get both the sunny parts and the
shadows with HDR
รับมือกับสภาวะที่แสงมีความเปรียบต่างสูงได้
ง่ายดายด้วยคุณสมบัติการบันทึกภาพแบบ
HDR โดย Q7 จะท�ำการบันทึกภาพสามภาพ
ด้วยค่าการเปิดรับแสงที่ต่างกัน จากนั้นจึงรวมเข้าเป็น
ภาพเดียวทีเ่ ปิดเผยทุกรายละเอียดราวกับทีส่ ายตาเห็น

with Hightlight Correction

without Hightlight Correction

D-Range Setting
guards against
overexposure and
underexposure
เพิม่ รายละเอียดในภาพถ่าย
ทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างได้
ด้วย Hightlight Correction
เพื่อป้องกันภาพโอเวอร์ และ Shadow Correction เพื่อป้องกันภาพ
อันเดอร์ ช่วยให้คุณบันทึกภาพได้
อย่างมั่นใจแม้อยู่ภายใต้สภาวะแสง
ที่มีความเปรียบต่างสูง

เลือกระบบวัดแสงได้สามแบบ
เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ที่
คุณต้องการมากที่สุด
Multi-segment

Center-weighted

Interval Shooting/Movie are perfect
for fixed-point observation over time
บันทึกภาพต่อเนื่องแบบ Timelapse ได้
สูงสุดถึง 999 ภาพนาน 24 ชั่วโมง

Spot

RAW development can be
done in the camera
แม้จะบันทึกภาพแบบ RAW
ก็สามารถจบในกล้องได้ดว้ ย
คุณสมบัติ RAW Development ที่สามารถน�ำไฟล์ JPEG ที่ได้
ไปใช้ ง านต่ อ ทั น ที นอกจากนี้ ยั ง
สามารถตกแต่งภาพเพิม่ เติมได้ดว้ ย
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ไม่นา่ เชือ่ ว่ากล้องเล็กกระชับมือทีม่ ดี กี รีเป็นถึง “กล้องเปลีย่ น
เลนส์ได้เล็กที่สุดในโลก” ตัวนี้จะอัดแน่นไปด้วยสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพอันทรงพลังทางการบันทึกภาพชนิดทีถ่ อดความสามารถ
มาจากกล้องรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าที่เราน�ำเสนอมา
นั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดที่กล้องตัวนี้ท�ำได้
...ค้นหาค�ำตอบด้วยตัวคุณเองว่ากล้องเล็กแต่แรงเยอะตัวนี้
จะเร้าใจได้แค่ไหน? ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้คุณ

SPECIFICATIONS
12.4 MP • ISO Auto, 100 - 12800 • SD, SDHC,
SDXC & Eye-Fi • LCD 3” 460,000px • 30
sec. - 1/2000 sec. Shutter Speed • 5FPS Max
Continuous shooting • Full HD 1080 30 fps
VDO • 180g Body weight
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TRIPS & TRICKS
SEE

THE

WORLD

BY

SHOOTING

AROUND

จะมีนำ� ้ ตกขนาดใหญ่สกั กีแ่ ห่งทีเ่ มือ่ จอดรถแล้วเดินเพียงไม่กก่ี า้ วก็ได้
สัมผัสความยิง่ ใหญ่ในทันที? แทบจะนับจุ ดได้ในเมืองไทย เพราะต่อให้
เป็นน�ำ้ ตกที่สวยงามขนาดไหน แต่ถ้าการเดินทางเข้าถึงได้ง่ายเรื่อง
สภาพความสวยงามสะอาดสะอ้านนัน้ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพู ดถึง เศษ
ขยะเศษแก้วประเภทต่างๆ คือสิ่งที่อยู ่คู่กับน�ำ้ ตกในลักษณะนัน้ โดย
ธรรมชาติ
.
..แต่ไม่ใช่ กับ “คลองลาน” น�ำ้ ตกขนาดยิง่ ใหญ่อลังการที่มีเส้น
ทางยานพาหนะเข้าถึงน�ำ้ ตกโดยตรง ด้วยระเบียบปฏิบัติท่ีค่อนข้าง
เข้มงวดต่างจากที่อื่นๆ น�ำ้ ตกจากผืนป่ าตะวันตกแห่งนีจ้ ึงยังคง
ความงดงามสะอาดสะอ้าน ซึ่ งควรค่าแก่การมอบค�ำชื่นชมแก่เจ้า
หน้าที่ผู้รักษากฏระเบียบแห่งนีจ้ ริงๆ

อุทยานแห่งชาติคลองลาน
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PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/18 • 1/13 sec. • ISO 100 • MONOCHROME Digital Filter
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PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/22 • 1/10 sec. • ISO 100 • RETRO Digital Filter
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สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้น�้ำตกคลองลานสามารถรักษาความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ได้มากที่สุดก็เป็นเพราะ
น�ำ้ ตกแห่งนี้ “ไม่อนุญาตให้นำ� อาหารและเครือ่ งดืม่ เข้าสูต่ วั น�ำ้ ตก
เด็ดขาด” หากจะทานอาหารหรือตั้งวงปิคนิคก็ต้องท�ำในบริเวณที่
จัดเอาไว้ให้กอ่ นผ่านเข้าประตูไป ซึง่ ก็อยูไ่ ม่ไกลจากตัวน�ำ้ ตกเท่าไหร่
นักเพราะอยู่ข้างลานจอดรถนั่นเอง ยังคงได้ซึมซับกับบรรยากาศ
ของธารน�้ำตกด้านข้างได้อย่างชัดเจน
ที่ลานจอดรถจะมีป้ายชื่อ “น�้ำตกคลองลาน” ขนาดใหญ่ซึ่ง
มีฉากหลังเป็นตัวน�้ำตกสวยงาม แน่นอนว่าใครมาถึงที่นี่ก็ย่อมจะ
ต้องถ่ายภาพคู่กับป้ายแน่นอน และที่นี่ก็จะได้ตัวน�้ำตกยืนเป็นฉาก
หลังให้ด้วย
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณน�้ำในน�้ำตกแห่งนี้จะมีมากเป็นพิเศษ
ยิ่งท�ำให้ตัวน�้ำตกดูยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไหนๆ อีกทั้งการเดินทาง
เข้าถึงยังสะดวกสบาย ลงเล่นน�้ำได้โดยไม่ต้องกังวลกับเศษแก้วใต้
น�้ำเพราะไม่มีทางเล็ดลอดเข้ามา
ด้วยความยิง่ ใหญ่และสายน�ำ้ ระดับนีใ้ ครมาถึงก็ตอ้ งเก็บภาพ
ด้วยความประทับใจ แต่ก็อย่างที่บอกว่าในฤดูฝนจะมีปริมาณน�้ำ
มหาศาลไหลตกจากความสูงจากหน้าผาชันระดับร้อยเมตร จึงเป็น
ธรรมดาอยูเ่ องทีจ่ ะต้องมีละอองน�ำ้ และความชืน้ ในระดับทีส่ งู มากๆ
และแน่นอนว่ามันย่อมจะต้องเสี่ยงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ชนิดที่ไร้การป้องกันแน่ๆ ซึ่งกล้องถ่ายรูปก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
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ความสวยระดับนีใ้ ครๆ ก็ยอ่ มจะต้องยอมเสีย่ งถ่ายภาพ
เอาไว้ แต่ไม่ใช่กับ PENTAX K-50 ที่เราน�ำมาใช้ในรอบนี้
บวกกับเลนส์ WR ด้วยแล้วก็ทำ� ให้มนั เป็นกล้องทีส่ ามารถถ่าย
ภาพกลางสายฝนกระหน�่ำเลยก็ยังได้ ดังนั้นแค่ละอองน�้ำและ
ความชื้นแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย
ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือละอองน�้ำขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
ทีล่ อยมาเกาะหน้าเลนส์ ถึงแม้วา่ ตัวกล้องและเลนส์จะป้องกัน
น�้ำได้แต่หน้าเลนส์ที่มีละอองน�้ำเกาะอยู่ก็ย่อมจะถ่ายภาพ
ล�ำบากอยูด่ ี แต่กด็ ว้ ยความทีร่ ตู้ วั ล่วงหน้า เราก็เลยจัดฟิลเตอร์
เคลือบผิวกันน�้ำของ HAKUBA มาเข้าชุดกันด้วยเสียเลย
ปัญหาทั้งหลายก็เป็นอันเคลียร์!
...ที่เหลือก็คือสมรรถนะของคนถ่ายภาพว่าจะรับกับ
สภาพความชื้นได้แค่ไหน?
หมายเหตุ : ไม่เฉพาะเพียงแค่คุณสมบัติการกันน�้ำเท่านั้นที่น่า
สนใจ ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว SR (Shake Reduction) ของ
K-50 ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ดังจะเห็นได้จากทุก
ภาพในคอลัมน์นเี้ ป็นการถ่ายภาพโดยใช้มอื เปล่าจับถือกล้อง ไม่
ได้ใช้ขาตั้งกล้องแต่อย่างใด
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PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/22 • 1/15 sec. • ISO 100
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อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในท้องที่อ�ำเภอคลองลาน และอ�ำเภอเมือง
จังหวัดก�ำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัด
ก�ำแพงเพชร ประกอบด้วย ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน�้ำล�ำธาร ต้นก�ำเนิดของ
น�้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น�้ำปิงและเป็นต้น
น�้ำตกคลองลานไหลลงสู่คลองขลุง เนื้อที่ประมาณ 187,500 ไร่ หรือ 300 ตาราง
กิโลเมตร
สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน ในฤดูร้อนค่อนข้างร้อน ในฤดูหนาว
ค่อนข้างหนาวอากาศเย็นสบาย ในฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ
27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต�่ำสุด
ในเดือนธันวาคม 17 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี
PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/18 • 1/13 sec. • ISO 100
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PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/32 • 1/8 sec. • ISO 100

น�้ำตกคลองลาน: เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง
1,439 เมตรจากระดับน�้ำทะเล เหนือหน้าผาน�้ำตกเป็นที่ราบ
กว้าง ในฤดูฝนสายน�ำ้ จะไหลจากล�ำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย
ลงสูแ่ อ่งน�ำ้ กลางหุบเขา เกิดเป็นวังน�ำ้ ลึกและล�ำน�ำ้ ยาวประมาณ
3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน�้ำตกคลองลาน สูง
100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร บริเวณใต้น�้ำตกเป็นแอ่ง
น�้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลงเล่นน�้ำได้ อยู่ห่างจากที่ท�ำการ
อุทยานแห่งชาติ 800 เมตร (ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมป่าไม้)
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• สะพานข้ามล�ำน�้ำเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการข้ามไป
ชมอีกฝัง่ หนึง่ ของน�ำ้ ตก สิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมอย่างมากก็คอื ความ
สะอาดอันเกิดจากการไม่อนุญาตให้น�ำอาหารและเครื่อง
ดื่ ม เข้ า มาด้ า นใน เราจึ ง แทบมองไม่ เ ห็ น ขยะจากโลก
ภายนอกเลย
PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
F/20 • 1/15 sec. • ISO 100
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• ผีเสื้อทั้งขนาดเล็กและใหญ่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
น�้ำตก โดยเฉพาะที่คลองลานแห่งนี้ค่อนข้างจะมีอยู่หลาย
ชนิด ในภาพนี้คือ “ผีเสื้อตาลหนามแหลมธรรมดา” ใน
ยามโดนแสงแดดที่ลอดตามช่องใบไม้ลงมากระทบตัว
PENTAX K-50
SMC DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
@135mm • F/5.6 • 1/125 sec. • ISO 100 • Auto WB
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สายน�ำ้ หล่นจากโตรกผาสูงชันขนาดใหญ่สวยงาม
ละลานตา การเดินทางสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีบ้านพัก
รับรองและสถานที่กางเต๊นท์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวพร้อม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก
แหล่งชุมชนมากนักแต่สามารถรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสะอาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนัน้ ด้วย
ประการทั้งปวง “น�้ำตกคลองลาน” จึงจัดเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่อันน่าสนใจหากจะบรรจุเป็นหมุดหมายเพื่อไป
ท่องเทีย่ วพักผ่อนและถ่ายภาพกันสักคืน แล้วค่อยไปต่อ
ยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรายรอบซึ่งมีอีกหลาย
แห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
...ลงเป็นโปรแกรมฤดูหนาวนี้เสียเลยเป็นไง?
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ช่ วงเวลาที่เหมาะสม
ตัวน�้ำตกคลองลานนั้นหันหน้าค่อนไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นช่วง
เช้าจึงมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามายังตัวน�้ำตกเต็มที่ ส่วนในช่วงบ่ายนั้น
พระอาทิตย์จะเคลือ่ นไปอยูด่ า้ นหลัง ส่งผลให้ใช้สปีดชัตเตอร์ตำ�่ ๆ ได้
ดีขึ้นแต่ภาพก็อาจจะขาดมิติทางแสงไป
ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายภาพในช่วงเช้าหรือบ่ายก็สามารถท�ำได้โดย
ให้อารมณ์ภาพทีแ่ ตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่เนือ่ งจากเป็นน�้ำตกทีม่ ขี นาด
ใหญ่มากเราจึงสามารถตัดส่วนภาพโดยไม่ให้ปรากฏท้องฟ้าซึ่งเป็น
ฉากหลังได้ ดังนัน้ เรือ่ งท้องฟ้าฉากหลังจึงไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญมากนัก
หมายความว่าจะถ่ายภาพในช่วงเวลาใดก็สามารถท�ำได้ไม่ยากเย็นจน
เกินไป ได้ความสวยงามทั้สองช่วงเวลา

The PENTAX K-50 is the perfect partner
for all types of active shooting, and a
talented guide to a brand-new
photographic experience

28

PHOTOGRAPH
Boulevard du Temple

ในฉบับที่ผ่านมา (13) เราได้เห็นภาพถ่ายภาพแรกของโลกกันไปแล้ว ได้
รับรู้ว่าวิธีการของภาพนั้นเป็นอย่างไร ประเด็นส�ำคัญก็คือเป็นภาพที่ต้อง
เปิดรับแสงนานถึง 8 ชั่วโมง! ซึ่งเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นย่อมเป็นไปไม่
ได้แน่ๆ ที่จะใช้เพื่อการถ่ายภาพบุคคล
ในห้วงเวลาต่อมาไม่นานก็ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารบันทึกแสงแบบใหม่ๆ
ขึ้นมาอีกซึ่งก็ท�ำให้ใช้เวลาในการเปิดรับแสงสั้นลงมาก แต่ก็ยังนานเกินกว่า
จะใช้ในการบันทึกภาพบุคคลอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม...เป็นที่รู้กันว่านอกจากฝีมือดีอุปกรณ์ดีแล้ว การถ่าย
ภาพต้องอาศัย “ดวง” ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกับภาพถ่ายที่ปรากฏ
“มนุษย์” ขึ้นเป็นภาพแรกของโลก เพราะมันเป็นเหตุจากความบังเอิญที่
โอกาสเหมาะเจาะตรงกันพอดี
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ภาพถ่ า ยแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ นี้ มี ชื่ อ ว่ า
“Boulevard du Temple” ซึ่งเป็นภาพทิวทัศน์
ด้วยฝีมือการบันทึกภาพของ “Louis Daguerre”
ชาวฝรั่งเศสในปี คศ.1838 เป็นภาพถ่ายที่แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ถนนสายหนึ่ ง ในกรุ ง ปารี ส ที่ ค ่ อ นข้ า ง
คึกคักจอแจ แต่ภาพที่ได้นั้นกลับเป็นท้องถนนที่
ว่างเปล่าปราศจากกิจกรรมใดๆ อันเนื่องมาจาก
ภาพนี้ใช้เวลาในการเปิดรับแสงประมาณ 8-10
นาที ซึง่ มากพอทีจ่ ะท�ำให้ทกุ สิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหวอยูน่ นั้
ต้องอันตรธานหายไปจากการบันทึกภาพ
ยกเว้นสิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งในด้านซ้ายล่าง
ของภาพ นั่นก็คือมีการปรากฏของมนุษย์อยู่ใน
ภาพ หนึ่งนั้นก็คือชายคนที่ก�ำลังยืนใช้บริการขัด
รองเท้า และอีกหนึ่งก็คือผู้ให้บริการ (ที่อาจจะไม่
ชัดเจนนัก) เนื่องจากการที่
ต้องยืนอยูก่ บั ทีเ่ ป็นเวลานาน
ท� ำ ให้ ตั ว เขาปรากฏขึ้ น ใน
ภาพที่เปิดรับแสงนานภาพนี้
ไปโดยบังเอิญ
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“Louis Daguerre” (1787 - 1851)
ผู้ให้ก�ำเนิดวิธีการบันทึกภาพในแบบ
Daguerreotype และเจ้าของภาพถ่าย
ที่ปรากฏมนุษย์ขึ้นเป็นภาพแรกของ
โลก ภาพนี้ บั น ทึ ก โดยใช้ วิ ธี ก าร
เดียวกัน

กล้องรูเข็ม (Camera Obscurae)
และแผ่นทองแดงทีใ่ ช้ในกระบวนการ
Daguerreotype

ภาพนี้เป็นภาพที่บันทึกด้วยเทคนิคชนิดใหม่ที่เรียกกันว่า
“Daguerreotype” (ผู้คิดค้นขึ้นมาก็คือผู้ถ่ายภาพนี้นั่นเอง) ซึ่ง
ใช้วิธีการเคลือบไอเงินบนแผ่นทองแดงที่บรรจุอยู่ในกล้องรูเข็ม
แล้วปล่อยให้โดนแสง จากนัน้ จึงน�ำไปท�ำปฏิกริ ยิ ากับไอระเหยของ
ปรอทเพื่อสร้างเป็นภาพถ่ายขึ้นมา ด้วยความเหมาะเจาะในเรื่อง
ของจั ง หวะและช่ ว งเวลาก็ ส ่ ง ผลให้ แ ทนที่ ภ าพนี้ จ ะเป็ น เพี ย ง
ภาพถ่ายทิวทัศน์ในช่วงแรก ก็กลายเป็นภาพถ่ายแรกของโลกที่
ปรากฏบุคคลขึ้นในภาพนั่นเอง
...จะเรียกว่า “บังเอิญ” หรือ “ดวง” ก็ตามแต่ มันก็เป็น
ปัจจัยส�ำคัญของช่างภาพมาตั้งแต่ยุคต้นเลยทีเดียว
ภาพประกอบและข้อมูลอ้างอิงจาก Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
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INFO SPACE

อีกวัสดุที่เข้ามาสู่วงการกล้องและการถ่าย
ภาพทีเ่ ราได้ยนิ ติดหูกนั มาระยะหนึง่ แล้วก็คอื
“คาร์บอน” ซึ่งถูกน�ำเข้ามาใช้ในการผลิต
อุปกรณ์ทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่อันที่จริง
แล้วมันถูกน�ำมาใช้ในแวดวงการทหารและ
การผลิตอากาศยานมานานกว่า 50 ปีแล้ว

“แข็งกว่าแต่เบากว่า(เยอะ)”

คุณสมบัติเด่นเป็นพิเศษของวัสดุชนิดนี้
ก็คือความแข็งแรงภายใต้น�้ำหนักที่เบา จึงไม่
ต้องสงสัยว่ามันจะเหมาะต่อการใช้เป็นชิน้ ส่วน
ส�ำหรับอากาศยานเพียงใด นอกจากนั้นมันยัง
ถูกน�ำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อย่างแพร่
หลายมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในกรณีของเราก็คอื
“ขาตั้งกล้อง” ซึ่งเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าหาก
เป็นขาตัง้ กล้องชนิดคาร์บอนแล้วละก็ นอกจาก
จะทนทานแต่น�้ำหนักเบาแล้ว มันมักจะมีราคา
สูงกว่าขาตั้งกล้องที่ใช้วัสดุชนิดอื่นอย่างเห็นได้
ชัด
...เพราะอะไรกันแน่?
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INFO SPACE
ชื่ อ เต็ ม
ของวัสุดชนิดนี้
ก็คอื “คาร์บอน ไฟเบอร์”
(Carbon Fiber) ซึ่งอันที่จริงแล้ว
มันเป็นวัสดุที่ใช้หลักการอันเกิดจากการ
ผสมของวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกันโดยใช้ประโยชน์
จากคุณสมบัตอิ นั โดดเด่นของแต่ละชนิดมาเสริมกันโดย
มีหลักการคือ
• reinforcement – วัสดุเสริมโครงสร้าง เช่น เส้นใย
ไฟเบอร์ เส้นใยคาร์บอน
• Matrix – วัสดุหลักพืน้ ฐาน ได้แก่พลาสติกเหลวอย่าง
Resin, Epoxy
Reinforcement ในทีน่ กี้ ค็ อื เส้นใยคาร์บอนทีเ่ กิด
จากการน�ำ Polyacrylonitrile หรือเส้นใยทีใ่ ช้ในการทอ
ผ้า “เรยอง” มาเผาที่อุณหภูมิสูงมากในระดับหลักหมื่น
องศาเซลเซียสภายใต้สภาวะไนโตรเจนความดันสูง (ใม่
ใช่ในสภาวะอากาศธรรมดาของโลกตามปกติ) ยิ่งใช้
ความร้อนสูงมากเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ ได้ความแข็งแรงมากขึน้
เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ท� ำ การก� ำ จั ด ธาตุ ช นิ ด อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
คาร์บอนออกไปจากเส้นใย
จากนั้ น จึ ง น� ำ ไปผ่ า นอี ก หลายขั้ น ตอนทั้ ง การ

เคลือบและแยกสารประกอบจนกระทั่งสามารถ
ถักทอออกมาเป็นผืนได้เช่นเดียวกับผ้า ซึง่ ยังไม่ใช่
ส่วนที่จะใช้งานได้ทันทีเพราะต้องน�ำไปประกอบ
กับวัสดุอกี ชนิดหนึง่ นัน่ ก็คอื พลาสติกเหลวนัน่ เอง
เมื่อเส้นใยคาร์บอนมีลักษณะเป็นผ้า เรา
ต้องน�ำมาหุม้ กับแม่พมิ พ์ทตี่ อ้ งการขึน้ รูปตามโดย
ผ่านกระบวนการหลายขัน้ ตอนทับกันหลายชัน้ ซึง่
ในขั้นตอนนี้เส้นใยคาร์บอนยังมีสภาพเหมือนผ้า
ที่ยังสามารถตัดได้ด้วยอุปกรณ์ทั่วไปได้ จากนั้น
จึงน�ำพลาสติกเหลว (ชนิดของพลาสติกทีใ่ ช้จะขึน้
อยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละชิ้นงาน) มาเคลือบ
ผิวโดยปล่อยให้มันซึมเข้าไปจนทั่วทั้งชิ้นงานและ
ละลายผืนผ้าคาร์บอนในแต่ละชั้นให้ติดเข้าด้วย
กัน
เมื่อขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นลงจึงจะได้ชิ้น
งานคาร์บอนไฟเบอร์ตามรูปทรงของแม่แบบที่
สามารถน�ำไปใช้งานได้ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนั้นยัง
ต้องใช้การผลิตด้วยมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูป
ทรงทีส่ ลับซับซ้อนก็จะยิง่ ใช้เวลาในการห่อหุม้ นาน
มากขึ้นเพราะมีความยากล�ำบากในการท�ำงาน
มากกว่านั่นเอง
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INFO SPACE
ชิน้ งานคาร์บอนไฟเบอร์ที่ส�ำเร็จออกมานัน้ ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่า
เหล็กหลายเท่า (ในมวลและหน้าตัดทีเ่ ท่ากัน) แต่นำ�้ หนักเบามากกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด อีกทั้งยังทนต่อแรงเค้นและแรงดึงได้สูงกว่าด้วย
โดยเฉพาะในแง่ของแรงดึงนั้นมันยังสามารถ
ทนได้มากกว่าวัสดุ Titanium เสียอีก
ที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ คาร์ บ อน
ไฟเบอร์ ไ ม่ เ ป็ น สนิ ม ทนทานต่ อ
สภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนและทน
ต่อสารเคมีได้ดีกว่าเหล็กมาก

Vanguard
Auctus 283CT

Vanguard
Alta Pro
254CT

ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าวมานีเ้ อง ในแวดวงของเราก็จะเห็นได้วา่ มันมีความ
เหมาะสมต่อการน�ำมาใช้ผลิตขาตัง้ กล้องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส�ำหรับช่าง
ภาพที่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล บุกป่าฝ่าดงในสภาวะทรหด ขาตั้งกล้อง
ชนิดคาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยผ่อนแรงในเรือ่ งของน�ำ้ หนักแบกขนได้มาก อีกทัง้
ยังมีความทนทาน ไม่เสื่อมสลายไปได้ง่ายๆ จากปฏิกริยาทางเคมีต่างๆ เช่น
การผุกร่อนจากความชื้นเป็นต้น
ซึง่ ก็ดว้ ยความความสลับซับซ้อนทางขัน้ ตอนมากกว่าวัสดุชนิดอืน่ ในการ
ผลิต จึงท�ำให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้วสั ดุชนิดนีใ้ นการผลิตมีราคาต้นทุนสูงกว่าวัสดุทวั่ ไป
...จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไม? ขาตัง้ กล้องชนิดคาร์บอนไฟเบอร์จงึ มีราคา
สูงกว่า นั่นก็เพราะความยากในการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติข้อดีอัน
เหมาะสมทุกประการส�ำหรับขาตัง้ กล้องของ “คาร์บอนไฟเบอร์” ดังทีก่ ล่าว
มานั่นเอง
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PHOTO ON BOARD
POWER BY FEATURE MEMBERS

Photographer : joes8989
Gear : GXR M-mount
Helios 44-3
Place : N/A

Photographer : Montawan
Gear : GXR M-mount
Leica 50mm f1.4 Summilux
Place : Phetchaburi

Photographer : yomost
Gear : GXR M-mount
Voigtlander Nokton 50/f1.5
Place : N/A
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นอกจากจะได้ชมภาพถ่ายจากทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้ว   
ยังได้ไอเดียแบบเห็นชัดเจนอีกด้วยว่ากล้องเล็กๆ แต่ทรงพลังที่ชื่อ
RICOH GR นัน้ ท�ำผลงานออกมาได้ดขี นาดไหน บางภาพนัน้ ดูราวกับ
ว่าเป็นผลงานจากกล้องถ่ายภาพตัวโตๆ พร้อมเลนส์ขั้นเทพเลยที
เดียว
...เชื่อว่าแฟนๆ GR บ้านเราก็ฝีมือไม่ด้อยเหมือนกัน ลองดู
แนวของต่างชาติกันบ้างเป็นไรว่าเค้าเล่น GR กับภาพถ่ายแนว
ไหนกันบ้าง?
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CLICK!

for more
information

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับ
ประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, A007, F004,
B005, A009, A005 และ B001 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ ) , ส�ำหรับ
สินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
จ�ำกัด เท่านัน้

NEW

SP AF 17-50mm

18-270mm
F/3.5-6.3 Di II VC PZD

F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]

MODEL B008

12,990.-

10,990.โทร. 0-2392-3130

17,990.-

15,990.37

พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษในงาน Photo Fair 2013
และพบกันสินค้าแบรนด์ชั้นนำ�หลากหลายจาก
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บูธ A12 และ B4

Photo Fair
2013
ไบเทค บางนา

Ricoh Thailand
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