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รับผิดชอบอยู่ก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งบางรายการ
นั้นก็มีดีกรีเป็นถึงอุปกรณ์ชิ้นแรกของโลกเลยทีเดียว
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เหล่านัน้ เดินทางมาถึงเราก็จะน�ำมาเสนอต่อคุณผูอ้ า่ นอย่างแน่นอน
ซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานเกินรอ
ไปติดตามดูกนั ได้เลยว่ามีอะไรใหม่ๆ ทีน่ า่ สนใจบ้าง? ใคร
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ุ จับจองเป็นเจ้าของ
ก่อนใครก็เป็นได้!
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ภาพพระอาทิตย์ดวงกลมโต
EPISODE 18 : : Sunset Exposure

นอกจากภาพถ่ายช่วงทไวไล้ท์ที่อวดโฉมท้องฟ้าอันตระการตาแล้ว ก็
เห็นจะมีภาพพระอาทิตย์ยอแสงดวงกลมโตนี่แหละที่สร้างความโรแมน
ติกให้กบั ผูพ้ บเห็นได้อย่างมากมาย เพราะถึงแม้จะเป็นสิง่ ทีม่ องเห็นด้วย
ตาเปล่ากันได้อยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีกล้องจะสามารถถ่ายภาพ
ลักษณะเช่นนี้ได้
เป็นความสงสัยของนักถ่ายภาพมือใหม่แทบจะทุกคนว่าภาพดวง
อาทิตย์ขนาดใหญ่ทดี่ เู หมือนไม่มอี ะไรยากส�ำหรับการถ่ายภาพนัน้ จริงๆ แล้ว
มีวิธีการถ่ายภาพอย่างไรกันแน่? ซึ่งจะว่าไปแล้วการถ่ายภาพพระอาทิตย์
ช่วงทีก่ ำ� ลังขึน้ หรือตกนัน้ ไม่ได้มเี ทคนิคอะไรสลับซับซ้อนมากมาย เพียงแค่
ความเข้าใจในเรือ่ งการควบคุมค่าการเปิดรับแสงทีแ่ ทบจะไม่ตา่ งกันมากนัก
ในการถ่ายภาพลักษณะนีท้ กุ ครัง้ เราก็สามารถถ่ายภาพให้ออกมาดีได้ไม่ยาก
แต่ที่ส�ำคัญก็คือ จังหวะ, ช่วงเวลา และ “อุปกรณ์” คือหัวใจส�ำคัญ
ส�ำหรับภาพของเรา ซึง่ ปัจจัยเหล่านีเ้ องทีย่ งั เป็นข้อจ�ำกัดอันท�ำให้คนมีกล้อง
ทั่วไปยังไม่สามารถถ่ายภาพดวงอาทิตย์กลมโตได้...
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ส�ำหรับในแง่ของอุปกรณ์
แล้ ว “เลนส์ ถ ่ า ยภาพ
ระยะไกล” คือสิ่งส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ในกรณี นี้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
เลนส์ซูมหรือเลนส์ฟิกซ์
(เลนส์ทางยาวโฟกัสเดีย่ วซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นระยะได้) ก็สามารถ
ให้ภาพดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน และแน่นอนว่ายิง่ มันมีทาง
ยาวโฟกัสสูงมากเท่าไหร่ก็จะได้พระอาทิตย์ดวงกลมโตมากยิ่งขึ้น
ไปด้วย
เพียงแค่นกึ ภาพด้วยเลนส์ปกติเราก็พอจะเข้าใจ... ยิง่ ซูมภาพ
เข้ามาใกล้มากเท่าไหร่ขนาดของวัตถุก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้น
เท่านัน้ ดังนัน้ เมือ่ เราจะถ่ายภาพให้พระอาทิตย์มขี นาดใหญ่ในภาพ
เราก็ต้องใช้ระยะทางยาวโฟกัสที่ไกลมากๆ ซึ่งแน่นอนว่า “เลนส์”
คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเรื่องนี้
ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดหากจะถ่ายภาพเฉพาะที่ดวง
อาทิตย์เพียงอย่างเดียว ปรับซูมไปทีร่ ะยะไกลสุด ถือกล้องให้นงิ่
หรือใช้ขาตั้งกล้อง จับโฟกัส แล้วถ่ายภาพ เพียงเท่านี้เอง
ส�ำหรับโฟกัสนัน้ เราสามารถใช้ระยะที่ Infinity ได้เลย เพราะ
ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากเรามาก จับโฟกัสได้แล้วก็สามารถปรับไป
เป็นระบบ Manual Focus เพื่อล็อคระยะโฟกัสเอาไว้แล้วถ่ายภาพ
ดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา
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แต่การถ่ายภาพแบบนีจ้ ะยากขึน้ ทันทีเมือ่ เราต้องการบันทึก
ภาพสิง่ อืน่ ๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบหรือตัวแบบชัน้ รองในภาพด้วย
เช่น วัตถุสิ่งของบนพื้นดิน ที่นิยมกันมากก็คือสิ่งก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ อนุสาวรีย์ ภูเขา ต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งจะยิ่งช่วยท�ำให้ภาพ
พระอาทิตย์ตกดวงใหญ่ดูมีเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สาเหตุของความยากก็คอื เราจะต้องก�ำหนดหามุมถ่ายภาพ
จากตัวแบบรองในระยะค่อนข้างไกล เนื่องจากเราใช้เลนส์ทางยาว
โฟกัสไกลมาก มุมรับภาพจึงแคบลงเป็นปกติ หากเราอยูใ่ กล้กบั ตัว
แบบรองมากเกินไปก็จะท�ำให้มันมีขนาดใหญ่ล้นเฟรมภาพ ดังนั้น
เราจึงต้องหาระยะห่างที่เหมาะสมด้วย ซึ่งในบางกรณีนั้นหมายถึง
ระยะห่างจากตัวแบบรองไกลเป็นกิโลเมตร
ทั้งนี้ต้องดูที่ขนาดของตัวแบบรองเป็นหลักประกอบกัน ยิ่ง
มันมีขนาดที่ใหญ่มากก็ต้องการระยะห่างที่เพิ่มมากขึ้น
ลองนึกภาพดูง่ายๆ ว่าหากต้องการถ่ายภาพบุคคลแบบเต็ม
ตัวด้วยเลนส์ระยะ 300mm จะต้องอยู่ห่างจากตัวแบบเป็นระยะ
ทางเท่าใด?
นั่นคือระยะห่างที่คุณต้องใช้ใน
• ภาพนี้ถ่ายด้วยระยะ
การถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกร่วมกับสิ่ง
เลนส์ 600mm และ
กล้ อ ง Full Frame
อื่นๆ ในภาพ แน่นอนว่าการถ่ายภาพ
ระยะห่างจากกล้องถึง
ลักษณะนีจ้ ะเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดทางระยะ
รถไฟประมาณสองร้อย
ห่างเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นมันจึง
เมตร
ไม่ใช่ลักษณะภาพที่ถ่ายได้ง่ายนัก
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• ภาพนี้ถ่ายด้วยระยะเลนส์ 600mm และกล้อง
Full Frame ระยะห่างจากกล้องถึงเรือประมาณ
สองกิโลเมตร

Full Frame DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
• @600mm • F/8 • 1/180 sec. • ISO 100
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• ระยะห่างจากกล้องถึงตัวอาคารที่แตะกับดวง
อาทิตย์ในภาพประมาณ 6 กิโลเมตร ระยะเลนส์
ที่ 600mm สามารถมองเห็นจุดดับขนาดใหญ่บน
ดวงอาทิตย์ได้ ภาพนี้บันทึกช่วงเดือนมกราคมปี
2557 จุดดับบริเวณด้านล่างของดวงอาทิตย์ทเี่ ห็น
ในภาพนั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลก

Full Frame DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
• @600mm • F/6.7 • 1/180 sec. • ISO 100
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• ภาพนี้ ถ ่ า ยด้ ว ยระยะเลนส์
600mm และกล้อง Full Frame
ระยะห่างจากกล้องถึงตัวอาคาร
ประมาณสามกิโลเมตร

เมือ่ จะถ่ายภาพพระอาทิตย์ดวงโตโดยใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสูงๆ และ
มีสงิ่ อืน่ ประกอบกันอยูใ่ นภาพด้วย ระยะห่างถึงตัวแบบรองจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
มาก แต่ไม่วา่ จะใช้ระยะห่างเท่าใดก็ไม่มผี ลกับขนาดของดวงอาทิตย์ เราจะ
ยังคงได้ขนาดของดวงอาทิตย์เท่าเดิมเสมอไม่วา่ จะปรับเปลีย่ นระยะห่างจาก
ตัวแบบรองเท่าใด เพราะระหว่างเราและดวงอาทิตย์นนั้ มีระยะห่างมากเกิน
กว่าที่เรื่องนี้จะมีผลต่อเรื่องของขนาด
ดังนั้นจึงใช้เป็นวิธีคิดส�ำหรับเรื่องนี้ได้เลยว่าทางยาวโฟกัสมีผลต่อ
ขนาดของดวงอาทิตย์ ส่วนระยะห่างคือสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงส�ำหรับขนาดของ
ตัวแบบรอง
นอกจากนี้ ขนาดของเซนเซอร์รับภาพของกล้องก็มีผลด้วยเช่นกัน
กล้องที่ใช้เซนเซอร์ APS-C จะช่วยให้ได้ขนาดของดวงอาทิตย์ที่ใหญ่กว่า
กล้อง Full Frame แต่กต็ อ้ งถอยระยะไกลกว่าส�ำหรับปัจจัยของตัวแบบรอง
ด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น/ตก โดยมีองค์ประกอบ
อื่นอยู่ในภาพด้วยนั้นหากจะให้ออกมาสวยงามต้องจัดว่าไม่ใช่เรื่องที่
ง่ายดายนัก แต่นนั่ ก็หมายความว่าหากเราท�ำผลงานได้ดกี ไ็ ม่ใช่เรือ่ งยาก
ทีภ่ าพจะโดดเด่น เพราะภาพทีถ่ า่ ยได้ยากก็มกั จะมีอยูไ่ ม่มากด้วยเช่นกัน
...อาจจะถึงเวลาที่ต้องมองหาเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงมาใช้งานบ้าง
สักตัวแล้วกระมัง?

ภาพประกอบในคอลัมน์นี้ทั้งหมดโดย

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
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เปิดฤดูกาลถ่ายภาพของปี นดี้ ว้ ยความ
ยิ่งใหญ่ของงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพจากสองมุ มโลก นัน่ คือ
งาน “CES 2014” และ “CP+ 2014” ซึ่ง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายรายการได้พากันเปิ ดตัวน�ำเสนอ
สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีสุดล�ำ้ สมัยถูกพัฒนา
ออกมาเป็นอุ ปกรณ์หลากหลายเพื่อความก้าวหน้าของงานถ่าย
ภาพอันไม่มีท่สี นิ้ สุด ...แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ท่อี ยู ่ภายใต้การดูแล
ของเราก็มขี องใหม่ๆ เปิดตัวออกสูว่ งการอยู ไ่ ม่นอ้ ยด้วยเช่ นกัน...

“CES 2014” นั้นจัดขึ้นที่อเมริกา ส่วน “CP+ 2014” จัด
ขึน้ ทีญ
่ ปี่ นุ่ ในช่วงเวลาทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ตากล้องทัว่ โลกต่างก็จดจ่อ
รอคอยข่าวคราวการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ในงานใหญ่ทั้งสองนี้
โดยเฉพาะ CP+ นั้นถือได้ว่าเป็นศักดิ์ศรีของผลิตภัณฑ์จาก
ฝั่งของญี่ปุ่น ซึ่งก็มักจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ กันในงานนี้เป็น
ส่วนใหญ่เสียด้วย
...มาดูกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลิตภัณฑ์ภายใต้
การดูแลของเรารุ่นไหนถูกเปิดตัวออกมากันบ้าง...
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• ภาพในมุมต่างๆ ของ Kodak PIXPRO S-1 โดย
dpreview.com > http://www.dpreview.com/
news/2014/01/09/ces-2014-hands-on-with-kodaks-pixpro-s1-camera-and-smart-lenses/1

เริ่ ม ข่ า วแรกของปี กั น ด้ ว ยกล้ อ งใหม่
“KODAK PIXPRO S-1” กล้อง Mirrorless
M4/3 (Micro Four Thirds) ตัวแรกของ
Kodak ที่มาพร้อมกับระบบ Wi-Fi ในการ
ติดต่อส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ชนิดอืน่ ๆ ความ
ละเอียดเซนเซอร์รบั ภาพอยูท่ ี่ 16MP ซึง่ เป็น
เซนเซอร์ชนิด BSI CMOS จอภาพด้านหลัง
ชนิด LCD แบบปรับองศาได้ ความละเอียด
920K ขนาด 3 นิ้ว
ช่วยลดอาการสั่นไหวโดยระบบ OIS
(Optical Image Stabilizer) ด้วยการเคลือ่ นที่
เซนเซอร์รับภาพชดเชยอาการสั่นไหวที่เกิด
ขึ้น บันทึกภาพวีดีโอที่ระดับ Full HD 1080p
30fps บีบอัดข้อมูลแบบ H.264 แบตเตอรี่
ชนิด Lithium-ion
ตัวกล้องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก
และบางเป็นพิเศษเพื่อให้พกพาได้ง่ายและ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
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Smart Lens
SL25
• ภาพ Kodak Smart Lens โดย dpreview.com >
http://www.dpreview.com/news/2014/01/09/ces2014-hands-on-with-kodak-s-pixpro-s1-cameraand-smart-lenses/1

เลนส์อัจฉริยะระบบใหม่ของ KODAK ที่ท�ำงานร่วมกับสมาร์ท
โฟน โดยทีอ่ ปุ กรณ์นจี้ ะมีเลนส์, ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว OIS
และเซนเซอร์รับภาพอยู่ในชิ้นเดียวกัน
ระบบ Wi-Fi ทีอ่ ยูใ่ นอุปกรณ์จะท�ำหน้าทีใ่ นการส่งผ่านข้อมูล
ภาพทัง้ ก่อนและหลังการบันทึกมายังสมาร์ทโฟน โดยใช้สมาร์ทโฟน
เป็นอุปกรณ์ควบคุมผ่าน App ซึ่งมีทั้งระบบ iOS และ Android  
จุดเด่นของอุปกรณ์ชนิดนีก้ ค็ อื มันใช้งานง่ายและสะดวกต่อการพก
พาเพราะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่เรามีติดตัวเป็นปกติอยู่แล้ว
สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
KODAK ผลิต Smart Lens ออกมาในขั้นต้นสองรุ่นคือ
SL10 เลนส์ซูมระยะ 28-280mm (10X) และ SL25 เลนส์ซูม
ระยะ 24-600mm (25X)
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หลังจากที่ PENTAX เข้ามาอยูภ่ ายใต้การดูแล
ของ RICOH แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามีสินค้า
ใหม่ๆ ของ PENTAX ออกสูว่ งการอย่างไม่ขาด
สาย ในห้วงเวลานีก้ ม็ สี นิ ค้าทัง้ ทีเ่ ปิดตัวออกมา
และเป็นการประกาศข่าวการพัฒนา ซึง่ ก็คงจะ
ตามมาด้ ว ยการประกาศเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น
ทางการในโอกาสต่อไป
ภาพประกอบทั้งหมดจาก http://
dc.watch.impress.co.jp/docs/
news/20140214_635195.html

• PENTAX 645D 2014 และเลนส์มุมกว้างพิเศษ
เม้าท์ 645 ยังไม่มกี ารประกาศเปิดตัวและยังไม่มรี าย
ละเอียดทางเทคนิคอย่างเป็นทางการแจ้งให้ทราบทัง้
คู่ แต่มาแน่นอน

• เลนส์ตัวใหม่ส�ำหรับระบบ Q
Mount ในระยะ Telephoto
พร้อมระบบ MACRO ยังไม่มรี าย
ละเอียดทางเทคนิคใดๆ เช่นกัน
รู้แต่เพียงว่าเลนส์ตัวใหม่นี้ใช้ฟิล
เตอร์ขนาด 40.5mm
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• กล้องถ่ายภาพทีอ่ อกแบบมา
เพื่อรับมือสภาพสมบุกสมบัน
รุ่นใหม่ WG-4, WG-4 GPS
และ WG-20 ที่ทนต่อการตก
กระแทก มีระบบกันน�้ำได้ลึก
ที่สุดถึง 14 เมตร พร้อมด้วย
คุ ณ สมบั ติ ใ หม่ ๆ ทางการ
บันทึกภาพอีกมากมาย
• PENTAX Film Duplicator ด้วยแนวคิดไม่สลับซับซ้อน
แต่ ส ามารถพั ฒ นามาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพส�ำหรับการบันทึกภาพจากฟิลม์ โดยการใช้กล้อง
DSLR และแฟลชร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะ
สามารถใช้กล้องระดับ Medium Format ได้ด้วยเช่นกัน

• HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X
AW เทเลคอนเวอเตอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับระบบ
โฟกัสอัตโนมัติพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันละออง
น�้ำ ความชื้นและฝุ่นตามรหัส “AW” ของ PENTAX
ช่วยเพิ่มก�ำลังขยายให้กับเลนส์ได้อีก 1.4 เท่า

ภาพประกอบทั้งหมดจาก http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140214_635195.html
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B016 A010

• 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model : B016)

• 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model : A010)
ภาพประกอบทั้งหมดจาก http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140214_635263.html

TAMRON เปิดตัวเลนส์เอนกประสงค์ตัวใหม่ออกมาถึงสอง
รุ่น และหนึ่งในนั้นคือเลนส์เอนกประสงค์ตัวแรกของโลกที่มี
ก�ำลังในการซูมภาพสูงถึง 18.8 เท่า
เลนส์รุ่นนั้นคือ 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
(Model : B016) ซึง่ นอกจากจะเป็นเลนส์เอนกประสงค์ตวั แรก
ของโลกที่มีก�ำลังซูมถึง 18.8 เท่าแล้วยังถูกออกแบบให้มีขนาด
เล็กกระทัดรัดพร้อมชิน้ เลนส์พเิ ศษเพือ่ คุณภาพของภาพทีส่ งู ขึน้
พร้อมระบบมอเตอร์ออโต้โฟกัสแบบ PZD นอกจากนี้ยังมี
วงแหวนยางที่ด้านท้ายเลนส์เพื่อป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง
อีกด้วย
อีกรุ่นหนึ่งคือ 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
(A010) ซึ่งจะสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Full Frame ได้
เลนส์ทั้งสองรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว
VC (Vibration Compensation) ยกเว้นในเม้าท์ส�ำหรับกล้อง
Sony ซึ่งจะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวติดตั้งในตัวกล้องอยู่แล้ว
ทั้งสองรุ่นนี้เดินตามแนวทางการออกแบบเลนส์เจเนอ
เรชัน่ ใหม่ของ TAMRON นัน่ ก็คอื การใช้วสั ดุทหี่ รูหราสง่างาม
ซึ่งมาพร้อมกับวงแหวนโลหะ “Tungstain-Silver” ด้วยเช่น
เดียวกัน

14

กล้องและอุ ปกรณ์ในแนว “Retro” แบบย้อนยุ คก�ำลัง
มาแรง อะไรจะเข้ากันได้ดไี ปกว่าสายสะพายหรือสาย
คล้องข้อมือที่เข้ากันสักชุด?
น่าเสียดายถ้ากล้องสุดเท่แนว Retro ของคุณ
ต้องเสียสไตล์ไปกับสิ่งที่ไม่เข้ากัน ลองมองหาสินค้า
จาก ARTISAN&ARTIST* ไปประกบคู่ แล้วคุณจะรู้ว่า
สไตล์คือเรื่องส�ำคัญขนาดไหน ไม่ต้องแปลกใจ เพราะ
นีค่ อื สินค้าจากมุ มมองของศิลปิ นญีป่ ุ่ นทีท่ วั่ โลกให้การ
ยอมรับเลยทีเดียว
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ACAM-301

Silk & Leather
Camera Strap

สายคล้องกล้องที่คว้ารางวัลเหรียญทองจากรายการ Digital Camera Grand Prix 2012
Summer ในหมวดสินค้า “Camera Strap” เป็นสายที่มีลักษณะเดียวกับเชือกถักซึ่งเรียก
ว่า “Kumihimo” ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับการตกแต่งชุดกิโมโนของชาวญีป่ นุ่ อย่างมีสไตล์ วัสดุ
จากเส้นไหมเนื้อนุ่มด้วยโครงสร้างสองชั้นที่ยืดหยุ่นแต่แข็งแรง และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
ลงตัวกับกล้องถ่ายภาพทุกประเภท
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ACAM-E25R

สายสะพายกล้องที่ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์อันสวยงามเท่านั้น แต่
ยังถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปรับความยาว
ของระดับการสะพายกล้องในแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ACAM-E25R
Nylon & Leather
Camera Strap
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ACAM-290
Leather
Camera Strap

Italian Leather Hand Strap
สายคล้องข้อมือผลิตด้วยวัสดุหนังวัวแท้จากอิตาลี
คุณภาพสูง ตัดเย็บด้วยความประณีตจากมือช่างผู้
ช�ำนาญการทางด้านเครือ่ งหนังของญีป่ นุ่ พร้อมตรา
ประทับ “Made in Japan” อันแสดงถึงคุณภาพชั้น
เลิศในงานฝีมือ มีสี่สี แดง, น�้ำตาลเข้ม, เทา และ
ด�ำ  เหมาะส�ำหรับกล้อง Leica M และกล้องที่ใช้หู
คล้องแบบห่วง
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ทีน่ ำ� เสนอไปนัน้ เป็นสินค้าเพียงบางส่วน
จากทั้งหมดของ ARTISAN&ARTIST* ยังมี
ผลิตภัณฑ์อีกหลายหมวดหลายรายการอันน่า
สนใจซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
และมีสไตล์เปีย่ มไปด้วยรสนิยมทัง้ สิน้ จึงกล่าว
ได้วา่ ไม่เพียงแต่เป็น Accessory ทีเ่ ข้ากับสไตล์
ของคุณเท่านั้น แต่ยังเหมาะส�ำหรับเป็นของ
ขวัญแด่คนพิเศษของคุณในทุกโอกาสส�ำคัญ
อย่างลงตัว
เยีย่ มชมสินค้าทัง้ หมดได้ทเี่ ว็บไซต์ของ
เรา เลือกเป็นเจ้าของได้ที่โชว์รูมและร้าน
จ�ำหน่ายสินค้ากล้องชัน้ น�ำเพือ่ ตอบโจทย์ของ
สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ
ARTISAN&ARTIST* On-line
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จะมีวธิ ใี ดที่จะช่ วยบอกเล่าเรือ่ งราวอันหลากหลายรอบตัวได้ดี
กว่าภาพถ่ายทีแ่ ทนค�ำอธิบายได้นบั พันค�ำ แต่นนั่ ก็อาจจะต้อง
เป็นเรื่องของผู ้ท่ีคร�ำ่ หวดอยู ่หลังกล้องจึงจะใช้ ภาพถ่ายแทน
นับพันค�ำพู ด แล้วจะมีวิธีใดที่เราจะท�ำอย่างนัน้ ได้บ้าง?
...ค�ำตอบก็คือการมีผู้ช่วยดีๆ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอัน
ชาญฉลาดอยู่ใกล้มือ ซึ่งนั่นหมายถึงกล้องถ่ายภาพสักตัวที่จะช่วยคุณ
ปั้นแต่งภาพถ่ายอันสวยงามเพื่อเติมเต็มเรื่องราวโดยที่คุณไม่ต้อง
วุ่นวายกับเรื่องราวทางเทคนิคอะไรมากมายนัก
ใช่ แ ล้ ว ...กล้ อ งถ่ า ยภาพตั ว นี้ มี ดี ม ากกว่ า แค่ ที่ คุ ณ รู ้ จั ก
ประสิทธิภาพอันเหนือชั้นและชาญฉลาดไม่เหมือนใครที่บรรจุอยู่ใน
Exilim ZR1200 จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนกว้างไกลมากยิ่งไปกว่า
เดิม ...ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพก็ตาม
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หรืออีกนัยหนึ่ง...
คุณเองก็อาจจะเป็นผู เ้ ยี่ยมยุ ทธ์ในเรื่องของกล้องและการถ่าย
ภาพ แต่จะท�ำอย่างไรให้คนใกล้ตัวได้สัมผัสกับรสชาติอัน
สนุกสนานของการเก็บภาพอันเต็มไปด้วยเรื่องราว โดยที่เขา
หรือเธอไม่ต้องมีภาระในเรื่องทางเทคนิคมากมายนัก แต่ก็ได้
เป็นเจ้าของภาพสวยเด่นแบบไม่ต้องสลับซับซ้อน

...ค�ำตอบก็คอื กล้องเล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยระบบการ
บันทึกภาพอันชาญฉลาดมากมายอย่าง Casio Exilim
ZR1200 ตัวนี้ ที่จะท�ำให้คนใกล้ตัวได้เข้าใจคุณมากยิง่ ขึน้
กว่าเดิม และได้ใช้ เวลาเก็บความทรงจ�ำร่วมกันมากยิง่ ขึน้
กว่าที่เคย
...ได้สัมผัสเสน่ห์แห่งการบันทึกภาพไปด้วยกัน...

21

BS : “BEST SHOT”
สถานที่ซึ่งคุณไปนั้นล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ZR1200 ก็มี
ประสิทธิภาพในการบันทึกภาพอันหลากหลายเพื่อรองรับเรื่องราว
เหล่านั้นเช่นกัน
“BEST SHOT” คือโหมดช่วยบันทึกภาพอัจฉริยะที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการบันทึกภาพให้สูงมากขึ้นด้วยรูปแบบการถ่ายภาพ
มากมายหลากหลายสถานการณ์ การบันทึกภาพจะถูกสนับสนุน
ด้วยระบบอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ ผู้ถ่ายภาพมีหน้าที่ในการ
จินตนาการและบอก ZR1200 ว่าก�ำลังจะถ่ายภาพ
ลักษณะใด
และจากนี้เราจะหยิบเอาบางส่วนจากระบบ
BEST SHOT ขึน้ มาบันทึกภาพจากสถานทีจ่ ริงและ
สถานการณ์จริงให้คุณได้ชมไปพร้อมกัน ซึ่ง
นอกจากจะได้ ภ าพถ่ า ยที่ ส วยงาม
แปลกตาแล้ ว ยั ง เต็ ม ไปด้ ว ย
ความสนุกสนานอีกด้วย
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24mm

• Wide shot

18mm

14mm

ZR1200 มาพร้อมกับเลนส์มุมกว้าง 24mm (เทียบกับกล้องระบบ 35mm)
แต่โหมด Wide Angle จะสามารถบันทึกภาพในมุมทีก่ ว้างกว่านัน้ ได้เทียบเท่า
18mm และกว้างสุดได้ถงึ 14mm ผูถ้ า่ ยภาพเพียงกวาดหน้ากล้องไปตามทิศทาง
ที่ ZR1200 แนะน�ำวิธเี ท่านัน้ ภาพจะถูกบันทึกอย่างต่อเนือ่ งและน�ำมารวมเข้า
เป็นภาพเดียวกันโดยอัตโนมัติ ...แน่นอนว่ามุมภาพที่กว้างมากขึ้นจะยิ่งขยาย
เรื่องราวของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
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ด้วยมุ มรับภาพเทียบเท่า 14mm
เรื่องราวของคุณจะถูกถ่ายทอดได้
ชัดเจนมากขึน้ กว้างไกลยิ่งขึน้ กว่า
ที่เคย ซึ่ งเรื่องราวของคุณก็ยอ่ มจะ
ชัดเจนมากขึ้นด้วย
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• Slide panorama

360 Degree panorama image

เปิดมุมมองของโลกแบบรอบทิศทางได้สูงสุดถึง
360 องศา ราวกับผูช้ มของคุณก�ำลังมองเห็นได้รอบ
สถานที่อย่างที่คุณเห็น ยิ่งเรื่องราวของคุณมีราย
ละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องการภาพที่มองเห็นได้
รอบด้านมากขึ้นเท่านั้น
เมื่อเข้าสู่โหมดบันทึกภาพแบบพานอรามา
คุณเพียงกวาดหน้ากล้องไปตามทิศทางที่ปรากฏบน
จอภาพ ภาพจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องรวดเร็วก่อน
ที่ ZR1200 จะน�ำมันมาต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ
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• Blured background

Normal shot

Blured background shot

เราคุน้ เคยกันดีกบั ภาพถ่ายทีจ่ ะโฟกัสเฉพาะบริเวณ
ตัวแบบเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราต้องใช้เลนส์ที่มี
รูรับแสงกว้างหรือทางยาวโฟกัสสูง ซึ่งต้องอาศัย
ความเข้าใจในการควบคุมกล้องพอสมควร
แต่สำ� หรับ ZR1200 แล้วสามารถบันทึกภาพ
แบบนี้ได้ด้วย “BEST SHOT” แล้วเลือกที่ “Blured
background” กล้องจะท�ำการถ่ายภาพหลายภาพที่
ต่างโฟกัสแล้วท�ำการซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน ซึ่ง
ก็จะเป็นภาพในแบบ “ชัดตื้น” ทันที
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เราสามารถใช้ ฟั งก์ ช่ั น Blured
background ร่ ว มกั บ แสงตาม
ธรรมชาติ ส� ำ หรั บ การถ่ า ยภาพ
อาหารเพื่อให้ดนู า่ รับประทานได้เช่ น
เดียวกับมืออาชี พเลยทีเดียว
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• HDR (High Dynamic Range)

Normal shot

HDR shot

นี่คือสถานการณ์ภาพถ่ายที่คนทั่วไปมักไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีขาวสว่างทัง้ ทีต่ าเรายังมองเห็น
สีของท้องฟ้าอยู่ ลักษณะความเปรียบต่างสูงของ
แสงเช่นนีท้ ำ� ให้ระบบบันทึกภาพของกล้องทัว่ ไปต้อง
เลือกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งระหว่างส่วนที่มืดและ
ส่วนสว่าง
แต่ด้วยฟังก์ชั่น HDR ใน “BEST SHOT”
ของ ZR1200 ส่วนดีของภาพทั้งสองส่วนจะถูกรวม
เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ หมดปัญหาฟ้าสว่างขาวใน
ภาพถ่ายเล่าเรื่องของเราเสียที
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Normal shot

• All-in-focus-macro

ในบางครั้ง เรื่องราวอันต่อเนื่องกันของคุณกลับมีปัญหาด้านระยะ
ห่างเหลือเกิน ซึง่ ก็เกินกว่ากล้องอืน่ จะตอบสนองต่อจินตนาการของ
คุณได้ อย่างเช่นวัตถุแบบทีต่ อ้ งใช้ระยะโฟกัสแบบ Macro ก็ยอ่ มจะ
ท�ำให้ภาพส่วนด้านหลังพ้นจากระยะโฟกัส แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับ
ZR1200 เพราะฟังก์ชนั่ นีใ้ น “BEST SHOT” สามารถรวมภาพทีต่ า่ ง
ระยะโฟกัสระหว่าง Macro ที่ด้านหน้าและวัตถุอื่นที่ด้านหลังให้อยู่
ในระยะโฟกัสคมชัดเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นวิธีการเล่าเรื่องด้วย
ภาพในลักษณะเช่นนี้จึงไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับคุณอีกต่อไป
...นี่คือฟังก์ชั่นเฉพาะส�ำหรับกล้อง “BEST SHOT” เท่านั้น

All-in-focus-macro shot

• เปรียบเทียบภาพถ่าย Macro แบบปกติ (ซ้าย) ซึ่งส่วนที่
อยู่ห่างออกไปจะต้องพ้นจากระยะโฟกัส ส่วนภาพทางด้าน
ขวาคือการรวมภาพเข้าด้วยกันระหว่างระยะโฟกัสทั้งสอง
ระยะโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ได้ภาพที่คมชัดทั่วทั้งภาพ
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“BEST SHOT”

สถานที่ : Pickadaily
Bangkok ถนนอ่อนนุช
กรุงเทพฯ

ZR1200
On-line

ทั้งหมดที่เพิ่งผ่านสายตาคุณผู้อ่านไปนั้นเป็นเพียงแค่ 5 ฟังก์ชั่น
จากทั้งหมดกว่า 30 ฟังก์ชั่นในโหมด “BEST SHOT” ของ
ZR1200 ซึง่ ยังมีฟงั ก์ชนั่ อืน่ ๆ อีกมากมายให้เลือกใช้ตามสถานการณ์
เช่น พลุ, น�้ำตก, กีฬา, สัตว์เลี้ยง, สินค้า, ธรรมชาติ, พระอาทิตย์
ตก ฯลฯ ซึ่งเป็นระบบการช่วยเหลือจากพลังการประมวลผลใน
ZR1200 เพื่ อ ที่ ผู ้ ถ ่ า ยภาพจะได้ ใ ช้ เ วลาไปกั บ การสร้ า งสรรค์
จินตนาการและคัดเลือกมุมภาพอย่างทีต่ อ้ งการให้มนั เป็น เพียงแค่
เลือกฟังก์ชั่นหลากหลายใน “BEST SHOT” เท่านั้นเอง
โปรดอย่าลืมว่า “BEST SHOT” เป็นเพียงหนึ่งในโหมดการ
ถ่ายภาพของ ZR1200 เท่านั้น ยังไม่ใช่ความอัจฉริยะทั้งหมดของ
กล้องตัวนี้ ยังมีโหมดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ART
SHOT ซึ่งคุณจะได้เห็นตัวอย่างภาพในหน้าถัดไป และเราจะน�ำมา
เสนอต่อคุณผู้อ่านในโอกาสหน้าอย่างแน่นอน
...จะดีแค่ไหน? ถ้าผู้ช่วยในการบันทึกภาพของคุณมี
ประสิทธิภาพระดับอัจฉริยะเพื่อตอบสนองต่ออัจฉริยะภาพใน
เรื่องเล่าจากตัวคุณเองได้ขนาดนี้?
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ART SHOT
“HDR Art”
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Casio Exilim ZR1200 มา
พร้อมกับ SD Card ความจุ
8GB ชนิด Wi-Fi* แค่คุณ
ติดตั้ง app ลงบนสมาร์ท
โฟน** ขัน้ ตอนง่ายเพียงเท่า
นี้ภาพถ่ายอันน่าทึ่งของคุณก็พร้อมจะสร้างความ
ตื่นตะลึงให้กับแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้ว!

*เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจ�ำหน่ายของ East Enterprises Co., Ltd.
**ศึกษาวิธีการติดตั้งและใช้งานได้จากคู่มือของ Wi-Fi SD Card
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TAMRON มีรหัสตัวย่อที่ใช้ในการบอกรายละเอียดของเลนส์แต่ละ
รุ่นอยู่มากมาย ที่ต้องเห็นกันในทุกรุ่นก็คือรหัส “Di” ซึ่งย่อมาจาก
“Digitally Integrated” ซึ่งมีรหัสต่อท้ายที่ต่างกันอยู่อีกสองตัว
...รหัสทั้งสามตัวนี้บอกถึงอะไรและต่างกันอย่างไร?

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (A009)

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II (B001)

18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (B011)

เลนส์ทถี่ กู ออกแบบมาเพือ่ ตอบโจทย์กบั การใช้
งานกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ผลิตด้วย
กรรมวิธีทางเทคนิคต่างๆ เช่นเทคนิคการ
เคลือบผิวชิ้นเลนส์และการออกแบบชุดชิ้น
เลนส์ สามารถใช้งานได้กับกล้อง DSLR ทั้ง
เซนเซอร์รับภาพ Full frame และ APS-C

เลนส์ทถี่ กู ออกแบบมาเพือ่ ตอบโจทย์กบั การใช้
งานกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลที่ใช้เซนเซอร์
รับภาพแบบ APS-C โดยเฉพาะ (ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ Full Frame ได้) โดย
ทั่วไปแล้วจะออกแบบให้มีขนาดเล็กและน�้ำ
หนักเบาเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน

เลนส์ทถี่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานร่วมกับกล้อง
ดิจติ อลชนิด Mirrorless ไม่สามารถใช้งานร่วม
กับกล้อง DSLR ได้ ตัวอย่างของเลนส์ชนิดนี้
คือ 18-200mm F/3.5-6.3 (B011) ส�ำหรับ
กล้อง Sony Mirrorless
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คงจะเป็นเรือ่ งน่าประหลาดใจสุดๆ เมือ่ อยูด่ ๆี ความทรงจ�ำทีบ่ นั ทึกอยูใ่ นภาพถ่ายซึง่ เรา
คิดว่าได้สูญหายไปแล้วตลอดกาลก็กลับเป็นฝ่ายโผล่มาตามหาเราบนหน้า Facebook
วันที่ 19 มกราคม 2014 Stephen Garnett พายเรือออกไปกับเพื่อนเพื่อหวังจะตก
ปลาเทร้าท์ในทะเลสาบ Tahoe ในขณะที่อยู่ห่างจากฝั่งราวครึ่งไมล์สายเบ็ดของเขาก็ตึงซึ่ง
หมายความว่ามันได้อะไรสักอย่างจากความลึกราวๆ 60 เมตรของก้นทะเลสาบตรงจุดนั้น
เมือ่ ค่อยๆ ดึงสายเบ็ดกลับขึน้ มามันกลับไม่ใช่ปลาเทร้าท์อย่างทีเ่ ขาได้หวังเอาไว้ แต่
มันคืออะไรอย่างหนึ่งที่ไม่มีชีวิต และมันก็เคยอยู่บนบกมาก่อน
“ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือเสียอีก” Garnett กล่าวไว้อย่างนั้น
มันกลับเป็นกล้องถ่ายภาพของ PENTAX สีเทาเงิน ซึง่ สภาพของมันก็ไม่ตา่ งไปจาก
อะไรก็ตามที่ลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับความลึกระดับ 60 เมตรมาเป็นเวลานาน แน่นอนว่า
มันไม่สามารถใช้การอะไรได้อีก...
*ภาพประกอบจากคลิปข่าวของ CBS NEWS
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• PENTAX Optio W20
ของ LeVitre ที่กลับมา
จากความลึก 60 เมตร
ของก้นทะเลสาบ Tahoe

• หนึ่งในภาพแห่งความทรงจ�ำที่ LeVitre ไม่เคยคาดคิด
ว่าจะได้มันกลับมาจากก้นทะเลสาบ
*ภาพประกอบจาก The Salt Lake Tribune และคลิปข่าวของ CBS NEWS
กล้ อ งคอมแพคที่ ม าพร้ อ มระบบกั น น�้ ำ 
(Waterproof) ประกาศเปิดตัวในเดือน
สิงหาคม 2006 ความละเอียด 7MP พร้อม
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว จอภาพ LCD
ด้านหลังขนาด 2.5 นิว้ และซูมภาพได้ 3X
ปัจจุบันกล้องในระบบกันน�้ำของ
PENTAX พัฒนามาเป็นรุ่น WG Series ที่
มีความสามารถสูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

PENTAX WG Series

Optio W20

“ดูซะก่อนว่าวันนี้ผมไปตกได้อะไรมา?” Garnett พูดข�ำๆ พร้อมกับยื่นกล้องถ่าย
ภาพที่ตกได้นั้นใส่มือ Jamie Clark ซึ่งนอกจากจะเป็นภรรยาของเขาแล้ว เธอยังเป็นนัก
ถ่ายภาพสมัครเล่นอีกด้วย
หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างก็ข�ำในผลงานการตกปลา Clark ก็ได้รู้ว่ายังมีการ์ดหน่วย
ความจ�ำอยู่ในกล้องตัวนี้ มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนถ้าเราเสียบมันเข้ากับคอมพิวเตอร์?
และมันก็ยังคงใช้งานได้จริงๆ! ไฟล์ภาพถ่ายนับพันภาพถูกอ่านข้อมูลกลับขึ้นมา
แสดงผล ทัง้ สองเห็นตรงกันว่ามันน่าจะส�ำคัญต่อเจ้าของภาพอยูไ่ ม่นอ้ ยเพราะมันเป็นภาพ
ที่บันทึกความทรงจ�ำดีๆ เอาไว้มากมาย ภาพบางส่วนจึงถูกน�ำขึ้น Facebook ของเธอเพื่อ
เริ่มตามหาเจ้าของกล้องในทันที
ด้วยความสามารถของ Social network ท�ำให้ภาพนั้นถูกแชร์ไปถึงใครคนหนึ่งใน
รัฐยูทา่ ห์ ภาพนัน้ ช่างดูคล้ายกับแม่ของเพือ่ นสาวทีเ่ ธอรูจ้ กั แน่นอนว่าต้องถามไปทีเ่ จ้าตัว
Jana LeVitre ถึงกับอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อได้เห็นภาพเหล่านั้น และ
ดีใจสุดขีดกับเรือ่ งสุดเซอร์ไพร์สทีก่ ลับมาตามหาเธอถึงบ้าน PENTAX ตัวนัน้ คือกล้องถ่าย
ภาพกันน�้ำของเธอนั่นเอง
กล้อง PENTAX Optio W20 ตัวนี้หล่นลงสู่ก้นทะเลสาบตั้งแต่เมื่อเดือน
กันยายนของปี 2011 แม้ว่า W20 จะเสื่อมสภาพไปตามปกติแต่ภาพความทรงจ�ำที่อยู่
ในนั้นยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยทั้งที่มันอยู่ใต้น�้ำลึกถึง 60 เมตรเป็นเวลา
เกือบๆ สามปี...
...เป็นระบบป้องกันน�ำ้ ของ PENTAX ทีท่ ำ� หน้าทีไ่ ด้ดอี ย่างเหลือเชือ่ เลยทีเดียว!
แหล่งข่าวอ้างอิง : The Salt Lake Tribune

ชมคลิปข่าวนี้จาก CBS NEWS
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เป็นความพยายามอย่างยิ่งของมนุษยชาติที่จะเปิดเผยความ
ลับด�ำมืดของสิง่ ทีก่ นิ พืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ ในโลกอย่าง “ทะเล” ทว่า
“น�้ำ” คืออุปสรรคอย่างยิ่งส�ำหรับการพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ
มากมายข้างใต้นั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ส�ำหรับร่างกาย แต่
ส�ำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การ
บันทึกภาพ” ซึง่ เป็นหลักฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับยืนยันค�ำบอก
เล่าจากส่วนลึกของโลก
ภาพถ่ายใต้ผนื น�ำ้ ครัง้ แรกของโลกนัน้ ถูกบันทึกเอาไว้เป็น
ข้อความว่าเป็นผลงานในปี คศ. 1856 ของ “Mr. William
Thompson” ซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยา เขาได้ท�ำการหย่อน
กล้องจากบนเรือเพือ่ ถ่ายภาพใต้นำ�้ โดยใช้กล้องทีป่ ระดิษฐ์มาเป็น
พิเศษ ภาพใต้น�้ำภาพแรกนั้นเป็นภาพของก้อนหินและสาหร่าย
ทะเลใต้น�้ำ  แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะไม่มีภาพถ่ายนั้นหลง
เหลือเป็นหลักฐานอยู่ในโลกนี้เสียแล้ว
แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือภาพถ่ายใต้น�้ำภาพแรกของโลกที่มี
มนุษย์อยูใ่ นภาพ และก็เป็นผูค้ วบคุมกล้องใต้นำ�้ เองเสียด้วย เขา
ผู้นั้นคือ “Mr. Louis Boutan” ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนักวิชาการ
ในระดับด็อกเตอร์สายงานทางทะเลในปี คศ.1893
...ซึ่งก็คือบุคคลที่คุณก�ำลังเห็นอยู่ในภาพนี้นั่นเอง...
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ภาพถ่ายใต้น�้ำโดยมนุษย์ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของ
โลกคือภาพที่คุณก�ำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งบุคคลในภาพก็คือ Boutan
ที่บันทึกภาพตัวเองและควบคุมกล้องพร้อมอุปกรณ์เองด้วย
Louis Boutan จบการศึกษาระดับด็อกเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลจาก University of Paris จากนั้นในปี 1893 เขาได้มาเป็น
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันนี้ ซึง่ จากหน้าทีก่ ารงานท�ำให้เขาเกิด
แรงบันดาลใจในการบันทึกภาพถ่ายจากใต้ท้องทะเลเป็นอย่างยิ่ง
Boutan ได้ติดต่อให้ Mr. August ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและน้องชาย
ของเขาให้มาช่วยงานเพือ่ ท�ำการประดิษฐ์กล้องและอุปกรณ์สำ� หรับการ
ถ่ายภาพใต้น�้ำให้
ปัญหาส�ำคัญก็คือระบบการให้แสงสว่างใต้น�้ำ  เขาต้องท�ำการ
พัฒนาระบบแฟลชที่ใช้การเผาไหม้ผงแมกนีเซียมเพื่อให้เกิดแสงสว่าง
ซึ่งก็เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย เพราะอย่าลืมว่านี่คือการ
ใช้งานใต้น�้ำซึ่งเทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่ได้เอื้ออ�ำนวยมากนัก

ด้วยความตื่นเต้นท�ำให้ Boutan
ถื อ ป้ า ยข้ อ ความกลั บ หั ว ซึ่ ง ก็
กลายเป็นที่จดจ�ำของภาพมนุษย์
ใต้น�้ำภาพแรกนี้ไปโดยปริยาย
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การเผาไหม้ ด ้ ว ยความร้ อ นใต้ น�้ ำ นั้ น
ต้องการออกซิเจนซึ่งนั่นคืออุปสรรคอันใหญ่
ที่สุดส�ำหรับเครื่องมือของ Boutan
หลังจากผ่านความล้มเหลวมาหลายครัง้
ในที่สุดระบบแฟลชผงแมกนีเซียมของเขาก็
ประสบความส� ำ เร็ จ โดยใช้ วิ ธี ก ารเผาไหม้
แมกนีเซียมในหลอดตะเกียงแอลกอฮอลล์
และมันก็ถกู พัฒนาต่อไปอีกเพือ่ ให้มขี นาดเล็ก
ลง ซึ่งก็รวมไปถึงทั้งกล้องและเลนส์ และใน
ที่สุดมันก็เล็กพอที่จะถือด้วยมือเปล่าลงไปใต้
น�้ำได้
...ท้ายที่สุด เขาก็ตัดสินใจที่จะใช้ระบบ
แฟลชถึงสองชุดเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างให้
มากขึ้น
อุปกรณ์และวิธกี ารถ่ายภาพใต้นำ�้
ของ Louis Boutan ซึ่งต้องผ่าน
การทดลองและประสบกับความ
ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า

ผลของการท�ำงานดังกล่าวท�ำให้เขาได้เป็นเจ้าของผลงาน
ภาพถ่ายมนุษย์ใต้ผืนน�้ำได้ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งก็ได้เกิด
เป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการบันทึกภาพใต้น�้ำในเวลาต่อมา
ในปีของความส�ำเร็จนั้นเอง Boutan ได้พิมพ์หนังสือเพื่อ
บอกเล่ารายละเอียดการท�ำงานถ่ายภาพใต้น�้ำของเขาออกสู่
สาธารณะ ซึ่งในหนังสือเล่มดังกล่าวก็มีภาพประกอบจากใต้น�้ำ
โดยฝีมือของเขาเองอยู่มากมายด้วยเช่นกัน.
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Photographer

Photographer

Taken by
: Ricoh GXR+A12 50mm
#Macro

Taken by
: Ricoh GXR+A12
#Landscape

: Nes Pay

: Nai Ouddee

Photographer

: Padboke Teera

  Chatupamornsri

Taken by
: Tamron SP AF 10-24mm
F3.5-4.5 Di II LD
#Cityscape

แสดงฝี มือของคุณให้โลกเห็นบน EEP Time
ด้วยกติกาง่ายๆ เพียงโพสต์ภาพบน Facebook
ตามรูปแบบของเราเท่านัน้ ...คลิกเลย!
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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 VC LD Aspherical [IF]
MODEL B005

MODEL B008

17,990.-

โทร. 0-2392-3130

15,990.-

17,990.-

15,990.42

ปิ ดเล่ม...
ถึงแม้ว่าการถ่ายภาพให้ออกมาดีจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่

เรื่องยากเกินก�ำลังเช่นเดียวกัน ซึ่งก็สามารถเติมเต็มมันได้ไม่
ยากด้วยการศึกษาวิธีการจากแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ และจาก
EEP Time ที่คุณก�ำลังอ่านอยู่นี้ ซึ่งจะยังคงมีอีกหลากหลาย
เรื่องราวความรู้ที่จะน�ำมาเล่าสู่กันฟังอีกไม่น้อย
เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการกันแล้ว ซึ่งพอถึงฤดูนี้
เราก็ยอ่ มจะต้องนึกถึงทะเล ในฉบับหน้าเราจะน�ำกล้องถ่ายภาพ
กันน�ำ้ ตัวล่าสุดของ PENTAX ทีเ่ พิง่ เปิดตัวกันไปสดๆ ร้อนๆ คือ
WG-4 GPS และ WG-20 ไปลงทะเลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ในภาคสนามจากการใช้งานจริง เผือ่ ว่าท่านใดจะมีไอเดียในการ
ถ่ายภาพยามท่องทะเล หรือแม้กระทั่งเทศกาลที่เปียกปอนไป
ด้วยน�้ำอย่างสงกรานต์ที่อุปกรณ์กล้องคงต้องหลบไปเป็นแถวๆ
แต่ส�ำหรับกล้องระดับลงน�้ำได้ขนาดนี้คงไม่มีอะไรต้องกังวล
นอกจากนี้ยังจะมีภาพจากเลนส์ Ultra Telephoto จาก
TAMRON ในบรรยากาศแห่งการแข่งขันทางด้านความเร็วระดับ
โลกมาให้ชมกันถึงบนหน้าจอ พร้อมทั้งนานาสาระต่างๆ อีก
มากมายเช่นเดิม...ขอได้โปรดติดตาม...
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า EEP Time จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ช่วยท�ำให้คณ
ุ ถ่ายภาพได้สนุกสนานและมีความสุขมากยิง่ ขึน้
กว่าเดิม...ในทุกครั้งที่ลั่นชัตเตอร์เลยทีเดียว
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