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“Resolution” เรือ่ งส�ำคัญทีห่ ลายคนยังไม่ร?ู้
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TALK

“สวัสดีปใี หม่ ๒๕๕๘” ในทีส่ ดุ ปีเก่าก็ผา่ นพ้น
ไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุข หลายท่านอาจจะ
เพิง่ กลับจากการเดินทางท่องเทีย่ วส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ แน่นอนว่าคงจะมีภาพถ่าย
สวยๆ กลับมากันเต็มการ์ดหน่วยความจ�ำ และ
ได้ช่วงเวลาดีๆ กลับมาเต็มหน่วยความทรงจ�ำ
เช่นกัน และอีกหลายท่านก็ยังคงคิดหาวิธีว่าจะจัดการกับภาพถ่ายจ�ำนวน
มากเหล่านี้ว่าจะท�ำอย่างไรดี?

จ�ำกัดวงอยูเ่ ฉพาะในหมูค่ นกระเป๋าหนักเพียงอย่างเดียว หลายท่านทีค่ ดิ เอาไว้
ว่าอยากจะสัมผัสกับอารมณ์ของเลนส์ถ่ายภาพแนวนี้บ้าง อยากจะถ่ายนกดู
บ้างก็อย่าได้ละเลยเพิกเฉยต่อโอกาสในการแสดงฝีมือนี้ไปเสีย เพราะภาพใน
วงการยังมีอยู่ไม่มากนัก ซึ่งแสดงว่ายังมีที่ยืนให้กับเราอีกไม่น้อย หรือแม้แต่
ในแวดวงมืออาชีพอย่างนักข่าวก็ยิ่งเป็นที่น่าสนใจ เพราะข้อดีจุดเด่นอีกอย่าง
ของเลนส์รุ่นนี้ก็คือ เบา กระทัดรัด พกพาไปใช้งานได้ง่าย ซึ่งต้องไม่ลืมว่า
ระยะท�ำการไกลถึง 600mm ในประสิทธิภาพระดับสูงนั้นจะท�ำให้โอกาสใน
การเข้าถึงเหตุการณ์ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันสนุกสนานและเต็มไป
ด้วยสีสันจะผ่านไปแล้ว แต่เรื่องราวในการถ่ายภาพของเราก็จะยังคงไม่จบ
เพราะยังมีการถ่ายภาพอีกมากมายตามมา ไม่วา่ จะด้วยสภาพอากาศเองหรือ
บรรยากาศของการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองก็จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ กับการถ่ายภาพอีกแนวทีย่ งั มีผเู้ ข้าสูว่ งการไม่มากนัก นัน่ ก็คอื
การถ่ายภาพด้วยเลนส์ “ซูเปอร์เทเลโฟโต้” ซึ่งในอดีตนั้นคงต้องใช้ทุนทรัพย์
มหาศาล แต่ปัจจุบันนี้ด้วยการมาถึงของเลนส์ TAMRON SP150-600mm
F/5-6.3 Di VC USD ก็ท�ำให้การถ่ายภาพแนวนี้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ไม่ได้

ก็ด้วยเหตุนี้เราจึงได้หยิบยกเรื่องการถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ซูม
มาน�ำเสนอกันอีกครั้งกับการถ่ายภาพ “นก” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแบบยอดนิยม
อันหลากหลายตลอดกาล ซึง่ ก็คงจะมีเพียงเลนส์ประเภทนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถ
ท�ำได้ แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ภาพนกเท่านั้นที่ได้จากเลนส์ประเภทนี้
...และเรือ่ งราวอันหลากหลายของเราก็ยงั คงน่าติดตามเช่นเดิม ลอง
เปิดไปอ่านกันกับฉบับต้อนรับปี ๒๕๕๘ นี้เลย

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

TIPS & TECHNIQUE

ช่ ว งเวลาแห่ ง แสงสี มี ใ ห้ ถ ่ า ยภาพกั น
ตลอดปี มีไอเดียอะไรบ้าง?
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“FR10” นี่แหละชีวิตอิสระที่บันทึก
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645Z มีดกี ว่ากล้อง Full Frame ตรง
ไหน? ที่นี่มีค�ำตอบ
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ถึงแม้ว่าจะโด่งดังส�ำหรับการถ่ายภาพ
นก แต่ก็ถ่ายอย่างอื่นได้ด้วย!
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SP 150-600mm ในมือของมืออาชีพ
ที่ใช้ร่วมกับ Nikon D800

42

2

“เพราะเรามักจะไม่รวู้ า่ ควรเริม่ ต้น
อย่ า งไรกั บ แสงสี ย ามราตรี ที่ ดู
ละลานตา อะไรจะดีไปกว่ามอง
นิ่งๆ สักครู่ให้รู้แนว”
TIPS & TECHNIQUE

“แสงสีราตรี” มิได้มีอยู่เพียงแค่ช่วงแห่งปีที่เปลี่ยนผ่านเท่านั้น อัน

ทีจ่ ริงแล้วการประดับประดาแสงสีสว่างไสวนัน้ มีอยูแ่ ทบจะตลอดเวลา
ส�ำหรับทุกงานรืน่ เริงและประเพณี หรือแม้กระทัง่ ตามสถานบันเทิงอัน
คราคร�่ำไปด้วยผู้คนนั้นก็ดูเหมือนว่าแสงไฟฟ้าหลากสีสันเหล่านี้ก็ไม่
เคยจะหลับไหล ยังคงมีให้เราบันทึกภาพได้แทบจะตลอดเวลา
เช่นเดียวกับการถ่ายภาพในประเภทอืน่ ๆ ทีม่ กั จะมองด้วยสายตา
แล้วสวยงามกว่าภาพถ่ายที่ได้ แต่ดูเหมือนว่าตัวแบบประมาณนี้จะยิ่ง
ท�ำให้เรายิ่งสับสนมากเสียยิ่งกว่าเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะถ่ายภาพแบบ
ไหนดี? หากคุณรีบเร่งบันทึกภาพมากเกินไปมันก็จะยิง่ ไม่ได้ความเพราะ
แทบจะจับประเด็นไม่ได้นอกเสียจากสีสัน ดังนั้นจึงขอแนะน�ำให้ใช้เวลา
สักครู่เพื่อหยุดพิจารณาว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคืออะไร? และอะไรคือวิธี
คิดในการบันทึกภาพแนวนี้?
ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเสียเวลา เพราะหลังจากนัน้ คุณจะได้ถา่ ยภาพ
กันจนหมดแรงเลยทีเดียว...
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• ตัวแบบหลัก
“แสงไฟฟ้า” คือรูปแบบของพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความสว่างอยู่
ในตัวเอง มันจะเต็มไปด้วยสีสันที่สามารถท�ำให้เกิดความสับสนได้ง่าย
ส�ำหรับภาพถ่ายอันเนือ่ งมาจากความละลานตาต่อจ�ำนวนอันมากมาย ยิง่
มันมีมากเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ จับประเด็นไม่ได้สำ� หรับกรอบสีเ่ หลีย่ มถ้าหากคุณ
คิดจะใช้มันเพื่อ “เล่าเรื่อง” และดึงจินตนาการของผู้ชมภาพให้คิดตาม
“ตัวแบบหลัก” อันดับหนึง่ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะต้องหาให้เจอเสียก่อน สิง่
นี้จะช่วยท�ำให้ภาพถ่ายแห่งสีสันดูมีน�้ำหนักและดึงดูดสายตา โดยที่คุณ
ควรจัดวางองค์ประกอบภาพให้แสงสีอนื่ ๆ กลายเป็นเหมือนองค์ประกอบ
รองที่เข้ามาช่วยแต่งแต้มความน่าสนใจให้กับภาพ ควรระวังอย่าให้มัน
โดดเด่นเกินตัวแบบหลักของคุณ
ตัวแบบหลักในที่นี้จะเป็นสิ่งใดก็ได้ ขอเพียงให้มีขนาดที่ใหญ่
(ในมุมมองของภาพ) พอสมควร หรือหากไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักก็
ควรเลือกสิ่งที่สว่างกว่า หรือมีสีสันที่โดดเด่นแตกต่างออกไปจากแสง
สีรอบข้าง คุณอาจจะจัดองค์ประกอบภาพโดยที่ตัวแบบหลักนี้อยู่ตรง
ส่วนกลางภาพแบบสมมาตรหรืออยู่ที่ส่วนซ้าย/ขวาของภาพก็ได้
อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจ�ำเอาไว้ให้ดีก็คือ โดยธรรมชาติสายตาของ
มนุษย์ทมี่ ตี อ่ พืน้ ทีภ่ าพถ่ายแล้วมักจะให้ความสนใจกับ “ส่วนทีส่ ว่างทีส่ ดุ ”
ของภาพก่อนเสมอ หากปรากฏส่วนนี้ขึ้นในภาพ (เช่นแสงแรงๆ ของไฟ
สปอตไลท์ในพื้นที่) โดยที่อยู่ห่างจากตัวแบบหลักมันก็จะดึงความสนใจ
ออกไปได้ ถึงแม้ตวั แบบหลักจะดูนา่ สนใจมากกว่าแต่มนั ก็จะคอยรบกวน
สายตาในขณะดูภาพอยู่เสมอ ซึ่งก็จะท�ำให้พลังของตัวแบบหลักในภาพ
ของคุณถูกลดทอนลงไป
หลีกเลีย่ งการปรากฏส่วนสว่างจ้าในภาพ หรือพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสด้วยการจัดมุมภาพให้มนั อยูใ่ กล้กบั ตัวแบบหลักของคุณ ซึง่ ก็จะ
ท�ำให้มันยิ่งดึงดูดสายตามายังสิ่งที่คุณต้องการน�ำเสนอได้มากยิ่งขึ้น

PENTAX K-S1 • Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD
@50mm • F/2.8 • 1/50 sec. • ISO 200
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PENTAX K-S1 • Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD
@17mm • F/32 • 25 sec. • ISO 100
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• รูรบั แสงกว้าง
เรามักจะยึดติดกับการถ่ายภาพแสงสียามค�ำ่ คืนโดยการใช้รรู บั
แสงแคบๆ พร้อมการใช้ขาตัง้ กล้องเพือ่ เทคนิคพิเศษบางอย่าง ซึง่ ก็นบั
ว่าเป็นวิธีการถ่ายภาพที่ดีซึ่งควรกระท�ำ
แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นการถ่ายภาพแสงสียามราตรีโดยที่มีตัวแบบ
หลักอย่างเช่นภาพบุคคลก็สามารถทีจ่ ะใช้รรู บั แสงกว้างๆ ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้ขาตั้งกล้อง ซึ่งข้อดีที่ส�ำคัญก็คือมันจะให้ความสะดวกรวดเร็วและ
สนุกสนานต่อบรรยากาศการถ่ายภาพทั้งผู้ถ่ายภาพเองและผู้ที่เป็นแบบ
เพราะไม่ต้องใช้เวลานานในการเซ็ทอุปกรณ์มากนัก
รูรับแสงกว้างจะท�ำให้เกิดภาพในลักษณะ “ชัดตื้น” ท�ำให้ตัวแบบ
หลักเกิดความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ส่วนอืน่ ๆ ทีพ่ น้ จากระยะโฟกัส
ออกไปนั้นก็จะเบลอและดูโรแมนติกมากขึ้น ดวงไฟต่างๆ มีขนาดที่ใหญ่
ขึ้นอันเนื่องมาจากการอยู่นอกโฟกัส ซึ่งมักจะเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ถูกถ่าย
ภาพเป็นอย่างมาก
ความส�ำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่เลนส์ซึ่งมีขนาดรูรับแสงกว้างมาก
เลนส์พื้นฐานอย่าง 50mm F/1.8 ก็สามารถถ่ายภาพในลักษณะเช่นนี้ได้
ดีด้วยเช่นกัน เพียงแต่คุณต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างกล้อง ตัวแบบ
และฉากหลังเอาไว้ให้ดี ยิง่ ฉากหลังอยูห่ า่ งออกไปมากมันก็จะยิง่ เบลอได้
มากขึน้ ส่วนระยะจากกล้องถึงตัวแบบนัน้ ไม่ควรจะใกล้เกินไป โดยทัว่ ไป
แล้วระยะครึง่ ตัวนัน้ จะให้ผลทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษเพราะตัวแบบเองก็จะยัง
คงความคมชัดได้ทงั้ หมด ทีส่ ำ� คัญก็คอื ไม่ควรให้ตวั แบบและฉากหลังอยู่
ในจุดทีใ่ กล้กนั เพราะมันจะท�ำให้ทงั้ หมดนัน้ เข้ามาอยูใ่ นช่วงระยะชัด อัน
จะท�ำให้ภาพไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
คุณอาจจะเปิดแฟลชขึน้ มาช่วยให้แสงไปยังตัวแบบหลักเพือ่ ให้
ภาพดูสวยงามมากยิง่ ขึน้ อย่าปล่อยให้ตวั แบบจมหายไปกับเงามืดมาก
เกินไป

PENTAX K-S1 • Pentax 50mm f/1.8 SMC DA
F/1.8 • 1/40 sec. • ISO 200
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• รูรับแสงแคบ
แทบจะเป็นโจทย์บังคับอยู่แล้วส�ำหรับการถ่ายภาพแสงสีจาก
ดวงไฟโดยใช้รูรับแสงแคบๆ เพราะผลส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพ
ลักษณะนี้นอกจากความ “ชัดลึก” ก็คือ “ประกายแฉก” จากดวงไฟ
เองที่จะท�ำให้ภาพดูน่าสนใจ
“ขาตั้งกล้อง” ย่อมจะต้องเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะ
เมื่อใช้รูรับแสงแคบก็จะส่งผลให้ปริมาณแสงเข้าสู่กล้องน้อยลงมาก ซึ่ง
สปีดชัตเตอร์จะอยู่ในระดับต�่ำเสียจนถือกล้องด้วยมือเปล่าไม่ได้
ความแรงของดวงไฟจะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ประกายแฉกปรากฏขึ้น
อย่างน่าสนใจ ยิ่งแรงมากก็จะยิ่งเกิดประกายแฉกได้มาก ในขณะที่ดวง
ไฟเล็กๆ อาจจะไม่เกิดประกายแฉกมากนัก
ลักษณะของประกายแฉกจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเลนส์ที่ใช้
ถ่ายภาพเป็นส�ำคัญ จ�ำนวนของแฉกแสงจะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนกลีบรูรบั แสง
(Diaphragm) ที่อยู่ในตัวเลนส์ รวมไปถึงลักษณะความแหลมคมของ
แฉกแสงด้วย ดังนัน้ เลนส์ถา่ ยภาพแต่ละตัวก็จะให้ประกายแฉกของแสง
ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบของเลนส์ในรุ่นนั้นๆ ซึ่ง
โดยมากแล้วเลนส์มุมกว้างจะให้ภาพในลักษณะนี้ได้ดี
การใช้ฟิลเตอร์สวมหน้าเลนส์ส�ำหรับสร้างประกายแฉกแสง
สามารถท�ำได้เช่นกัน แต่โดยมากแล้วก็มักจะให้ผลที่มากเกินไปจน
รบกวนสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพ
ลองสังเกตบุคลิกของเลนส์ทคี่ ุณใช้งานอยูว่ ่าท�ำผลงานต่อเรือ่ งนี้
ได้เป็นอย่างไร? และที่ควรให้ความส�ำคัญก็คือ เมื่อถ่ายภาพแหล่งแสง
สว่างที่มีความแรงก็มักจะเกิดอาการ “แฟลร์” (Flare) ขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้
เกิดการลดทอนสีสันและความคมชัดของภาพลงด้วย
สปีดชัตเตอร์ชา้ ท�ำให้ไม่สามารถหยุดการเคลือ่ นไหวเอาไว้ได้ คุณ
อาจจะบอกให้ตัวแบบของคุณอยู่นิ่งๆ ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับแสงหรือ
ใช้แฟลชช่วยหยุดการเคลื่อนไหว หรือจัดวางมุมภาพให้มีส่วนของท้อง
ถนน ซึ่งก็จะได้เส้นแสงยาวๆ ของยวดยานพาหนะมาช่วยท�ำให้ภาพดู
น่าสนใจมากขึ้น
PENTAX K-S1 • Pentax 50mm f/1.8 SMC DA
F/13 • 3 sec. • ISO 200
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PENTAX K-S1 • Pentax SMC-DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL
@18mm • F/22 • 10 sec. • ISO 100
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• เบลอโฟกัส
คงจะไม่มีใครอยากถ่ายภาพให้เบลอ และคงจะไม่มีใครถูกถ่ายภาพแล้วปรากฏว่าเบลอ
ขาดความคมชัด แต่ส�ำหรับภาพดวงไฟหลากสีสันจ�ำนวนมากเช่นนี้การ “เบลอ” โฟกัสกลับ
กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
เมือ่ หลุดออกไปจากระยะโฟกัส ดวงแสงจากไฟฟ้าเหล่านัน้ จะกลายเป็นสิง่ ทีเ่ รียกกันในวงการ
ถ่ายภาพว่า “โบเก้” (Bokeh) ดวงกลมๆ หลากสีสันที่ซ้อนกันดูไม่เป็นมิติทางเรื่องราวสักเท่าไหร่
นัก แต่มันสามารถน�ำมาใช้งานได้ในฐานะของ “Background” หรือภาพพื้นหลังที่น่าสนใจและเป็น
ทีน่ ยิ มมากส�ำหรับน�ำมาใช้งานต่างๆ อีกทัง้ ยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั งานตกแต่งภาพทางกราฟิก
ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย
เป็นวิธีการถ่ายภาพที่ง่ายมาก เพียงแค่ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์ (หรือกล้อง) ให้เป็นแบบ
Manual จากนัน้ ก็ทำ� การหมุนโฟกัสไปทีร่ ะยะใกล้สดุ โดยอย่าให้มสี งิ่ ใดมาขวางทีห่ น้าเลนส์ เพียงเท่า
นี้คุณก็จะได้ภาพที่เต็มไปด้วยโบเก้สีสันสวยงามแล้ว ตกแต่งขนาดของรูรับแสงเพื่อปรับขนาดโบเก้
ให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการ ยิ่งกว้างมากโบเก้ก็จะมีขนาดใหญ่และสว่างมาก
เลือกดูมมุ ซึง่ มีลกั ษณะการเรียงซ้อนกันทีด่ นู า่ สนใจ คุณอาจจะเลือกมุมทีม่ ชี อ่ งว่างเพือ่ ปล่อย
ให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการวางตัวอักษรหรือข้อความส�ำหรับการใช้งานในอนาคต เลือกมุมที่มีเพียงสี
เดียวหรือหลากสีสันเอาไว้บ้างเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานอื่นๆ
ความกลมมนของโบเก้จะขึ้นอยู่กับจ�ำนวนกลีบรูรับแสงของเลนส์ ซึ่งเลนส์ที่มีกลีบรูรับแสง
ไม่มากนักก็จะท�ำให้เกิดโบเก้ทรงเหลี่ยมขึ้นมาด้วยเช่นกัน
คุณอาจจะสร้างรูปทรงโบเก้ขนึ้ มาด้วยตนเองโดยการน�ำกระดาษแข็งสีดำ� มาตัดเจาะช่องเป็น
รูปทรงต่างๆ แล้วใช้บงั ทีห่ น้าเลนส์เอาไว้ ซึง่ โบเก้ทงั้ หมดก็จะปรากฏเป็นตามรูปทรงทีต่ ดั เจาะเอาไว้
นั่นเอง ปัจจุบันนี้ก็มีโบเก้ส�ำหรับรูปในรูปทรงต่างๆ วางขายอยู่ไม่น้อย อาจจะจัดหามาไว้ลองเล่นดู
สักชุดส�ำหรับภาพถ่ายแนวนี้
...ทดลองกับเลนส์ถ่ายภาพที่คุณมี บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบมากก็เป็นได้

PENTAX K-S1 • Pentax 50mm f/1.8 SMC DA
F/3.2 • 30 sec. • ISO 200
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• ความคิดสร้างสรรค์
จากเทคนิควิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถน�ำมาประยุกต์ให้
เป็นภาพถ่ายแปลกๆ ได้อีกไม่น้อย ซึ่งก็มาจากลักษณะทางสีสันของดวง
ไฟเหล่านี้
คุณอาจจะเปลีย่ นโบเก้ให้เป็นวัตถุประกอบให้กบั ตัวแบบหลักซึง่ อยูใ่ น
โฟกัสด้วยมุมภาพ, ใช้วิธีการเคลื่อนกล้องด้วยสปีดชัตเตอร์ช้าเพื่อให้เกิดเส้น
แสงวิ่งเป็นทางยาวลักษณะแปลกๆ หรืออาจจะใช้แฟลชร่วมกับสปีดชัตเตอร์
ช้าเพือ่ หยุดบางสิง่ เอาไว้ในภาพในขณะทีส่ ว่ นอืน่ ๆ กลายเป็นเส้นแสงโดยการ
เคลือ่ นกล้อง ฯลฯ ซึง่ วิธกี ารเหล่านีย้ งั คงมีอยูอ่ กี มากมายให้ทดสอบและเรียน
รู้ และมันจะท�ำให้เราเข้าใจเรือ่ งพืน้ ฐานในการควบคุมกล้องและการถ่ายภาพ
มากยิ่งขึ้นด้วย
โดยทัว่ ไปแล้วการถ่ายภาพตามปกติจะเป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพาะงาน
พิธกี ารหรือเรือ่ งราวอันชัดเจนในกิจกรรมนัน้ ๆ คุณควรศึกษาลักษณะการถ่าย
ภาพชนิดนีเ้ อาไว้ให้ดี อย่ากลัวทีจ่ ะเร่งค่า ISO ขึน้ ไปสูงๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็น เพราะ
สิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นในภาพก็จะยังคงดูดสี ำ� หรับภาพทีม่ แี สงน้อยเช่นนี้ ดีกว่าที่
คุณจะกังวลเรื่องของจุดรบกวนแล้วไม่ได้ภาพอะไรกลับมาเลย
ภาพแบบนีม้ ใี ห้บนั ทึกกันตลอดทัง้ ปีในหลากหลายสถานที่ อย่ารอเพียง
แค่ชว่ งราตรีแห่งเทศกาลปีใหม่เพียงเท่านัน้ เพราะเมือ่ ช่วงเวลานัน้ เดินทางมา
ถึงในรอบต่อไปคุณก็จะได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ในทันที
...เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่สามารถฝึกฝนด้วยตัวเอง ซึ่งต้องลองดู

PENTAX K-S1 • Pentax 50mm f/1.8 SMC DA
F/8 • 2 sec. • ISO 100
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at 2015 INTERNATIONAL CES
ปรากฏให้เป็นข่าวได้ฮอื ฮากันอีกครัง้ กับอุปกรณ์ในกลุม่ DSLR ของ
PENTAX ในงานโชว์เทคโนโลยีระดับโลก “International CES 2015”
ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัส ของอเมริกา อุปกรณ์ที่ประกาศโชว์ตัวในแบบ
ปริศนานี้มีอยู่ 4 รุ่นด้วยกัน
• Lens-interchangeable K mount digital SLR camera
กล้อง DSLR รุ่นใหม่ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพชนิด APS-C ซึ่งคาดว่าจะ
ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กลางปี) นีโ้ ดยประมาณ
• Interchangeable lens for K mount digital cameras
เลนส์ซูมส�ำหรับกล้อง DSLR K-Mount ซึ่งมีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ 1850mm และได้รบั การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ (กลางปี) นี้โดยประมาณเช่นกัน
• Interchangeable lens for K mount digital cameras
เลนส์ซูมระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ ซึ่งจะเปิดตัวในโอกาสต่อไป
• Interchangeable lens for K mount digital cameras
เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ไวแสง เปิดตัวในโอกาสต่อไปเช่นกัน
ถึงแม้วา่ วันเวลาในการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะยังไม่เป็น
ที่แน่นอนชัดเจนมากนัก แต่คาดว่าคงจะใช้เวลาในอีกไม่นาน อย่างน้อยนี่
ก็คอื สัญญาณอันชัดเจนว่า DLSR K-Mount ของ Pentax ยังคงมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาอยู่อีกยาวนาน ไม่หายเงียบไปอย่างที่หลายคนกังวลอยู่
รับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอน ...โปรดติดตาม!
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NEW PRODUCT

REMOTE PHOTO EXPERIENCE

แนวคิดใหม่ต่อการบันทึกความประทับใจใน
ทุกมุมมองอย่างอิสระ สนุกสนานยิง่ กว่าทีเ่ คย
เพราะทุกการเดินทางย่อมเต็มไปด้วยประสบการณ์และ
ความน่าประทับใจ วิธีการเพื่อมุมมองอันเป็นอิสระย่อมจะท�ำให้
ความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
แนวคิดใหม่ส�ำหรับการเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพของ FR10
จะช่วยให้คณ
ุ สัมผัสกับประสบการณ์นนั้ ได้ไม่ยาก ไม่วา่ จะโดยฝีมอื
จากมุมมองของคุณเองตามปกติ, ให้ FR10 จัดการให้โดยอัตโนมัติ
หรือในมุมภาพแบบทีค่ ณ
ุ ไม่เคยท�ำได้มาก่อน นัน่ คือประเด็นส�ำคัญ
ส�ำหรับ FR10 ที่พร้อมจะร่วมไปในทุกเส้นทางของคุณ...
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เมื่ อ คุ ณ ถ่ า ยภาพในแบบที่ คุ ณ ต้ อ งการได้ อ ย่ า ง
อิสระ เรื่องสนุกๆ ก็จะยิ่งเพลิดเพลินกว่าที่เคย
การแยกเลนส์จากตัวควบคุมเพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ถา่ ยภาพเซลฟี่ ภาพ
หมู่ ภาพจากด้านหลัง และอีกมากมาย แล้วสร้างสรรค์ช่วงเวลา
แห่งความสนุก ด้วยระบบ Bluetooth® ซึ่งจัดการการสื่อสาร
ระหว่างตัวกล้องและตัวควบคุม ซึ่งท�ำให้การถ่ายภาพด�ำเนินไป
อย่างราบรื่น
• แยกตัวกล้องออกแล้วถ่ายภาพจากมุมใดก็ได้

การถ่ายภาพตามระยะการเว้นช่วงมีประโยชน์กับ
การถ่ายภาพแบบแฮนด์ฟรี และถ่ายภาพขณะที่
คุณก�ำลังท�ำอย่างอื่นอยู่

• ถ่ายภาพระยะไกลพร้อมกับการตรวจดูภาพบนตัว
ควบคุม

• ใช้ อุ ป กรณ์ ยึ ด ติ ด เพื่ อ ถ่ า ยภาพขณะที่ คุ ณ ก� ำ ลั ง
เพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่นๆ

กลั่นกรองช่วงเวลาแห่งความสนุกที่เกิดขึ้นของคุณ
แปลงความสนุกให้เป็นเนื้อหา
กล้องถ่ายรูปจะเลือกภาพทีแ่ นะน�ำเป็น ภาพไฮไลท์ และ ภาพยนตร์
ไฮไลท์ จากบรรดาภาพถ่ายของคุณ FR10 จะสร้างเนื้อหาแบบ
อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
[ ภาพไฮไลท์ ] กล้องถ่ายรูปจะเลือกภาพที่แนะน�ำจากบรรดาภาพถ่าย
ของคุณโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถูกสร้างอย่างเรียบง่ายในสไตล์ภาพปะติด

ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ตามระยะการเว้นช่วงคงที่โดยอัตโนมัติ
เลือกการถ่ายภาพตามระยะการเว้นช่วงและโหมดให้เหมาะกับ
สถานการณ์การถ่ายภาพ และคุณสามารถถ่ายภาพขณะขี่
จักรยาน เดินเขา หรือเวลาที่คุณถือของเต็มมือ

[ ภาพยนตร์ไฮไลท์ ] ภาพยนตร์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ทคี่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถย้อนกลับไปดูชว่ งเวลาพิเศษได้ในแบบบท
สรุปสั้นๆ

การแชร์เนื้อหาที่น่าสนใจท�ำได้อย่างง่ายดาย
กระจายความสนุกไปสู่ทุกๆ คน
การใช้ Wi-Fi เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาที่สร้างจากภาพไฮไลท์และภาพยนตร์ไฮไลท์ไป
ยังแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถแชร์เนื้อหาได้ทันที

EXILIM Link
ถ้าคุณติดตัง้ แอพ EXILIM Link บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ คุณสามารถ
เพลิดเพลินไปกับการดูรปู ภาพบนอุปกรณ์เหล่านัน้ ได้ และสามารถอัปโหลดเนือ้ หา
ที่คุณสร้างบน FR10 ไปยังเครือข่ายที่ชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแบ่ง
ปันช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทั้งวันได้ทันทีจากที่ที่เกิดช่วงเวลานั้นๆ
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สไตล์แบบถอดแยกได้

[ ตัง้ ] เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพหมู่ ถ่ายภาพ
จากด้านหลังก็ยังท�ำได้สะดวก

[ หลายมุม ] ถ่ายภาพอย่างมีชีวิตชีวา
จากมุมที่หลากหลาย

ใช้ตวั ค�ำ้ ของตัวบานพับเป็นขาตัง้ ได้เลย คุณสามารถถ่ายภาพได้
จากทุกที่ โดยไม่ต้องใช้ขาตั้ง

ถอดตัวกล้องถ่ายรูปออกแล้วถ่ายภาพได้จากทุกๆ
มุม ปลดปล่อยอารมณ์ได้ยิ่งกว่าที่เคยผ่านภาพ
จากมุมทีค่ าดไม่ถงึ การถ่ายภาพตามระยะการเว้น
ช่วงจะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ
ตามระยะการเว้นช่วงที่ตั้งค่าไว้ จึงสะดวกสบาย
ส�ำหรับการถ่ายภาพแบบแฮนด์ฟรีและถ่ายภาพ
ขณะที่คุณก�ำลังท�ำอย่างอื่นอยู่

• แป้ น เกลี ย วส� ำ หรั บ ขาตั้ ง จะยึ ด กั บ ขาตั้ ง ที่
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป

[ เซลฟี่ ] เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายภาพเซลฟี่
คุณสามารถถ่ายภาพเซลฟีอ่ ย่างง่ายดาย
ขณะส�ำรวจว่าคุณดูดเี พียงใดบนหน้าจอ

• คาดสายรัดที่หมุนได้ 360 องศากับสายรัดของ
คุณเพือ่ ยึดตัวกล้องถ่ายรูปไว้บนข้อมือหรือศีรษะ
ของคุณ สายรัดมีด้วยกันสองประเภท ทั้งแบบ
ยาวและสั้น

• ใช้ ห ่ ว งเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย บน
อุปกรณ์ควบคุมกับเป้สะพาย
หลังชุดกีฬา หรือเครื่องแต่ง
กายส่วนตัวของคุณ

• สายคล้ อ งคอที่ ป รั บ ได้
ส�ำหรับการพกพากล้องถ่ายรูป
นอกเหนือจากการใช้งานตาม
ปกติแล้วยังสามารถปรับความ
ยาวเพื่อพันสายรอบวัตถุที่อยู่
กับที่ เช่น ต้นไม้และเครื่อง
เล่ น ในสนามเด็ ก เล่ น เพื่ อ
ป้องกันกล้องถ่ายรูป

• ถ่ายวิดีโอแบบแฮนด์ฟรี คุณสามารถบันทึก
วิดโี อภาพทิวทัศน์ทเี่ คลือ่ นผ่านไป เติมความรูส้ กึ
รวดเร็วไม่หยุดนิ่ง

• ตัวหนีบปรับฐานได้ 360°
หนีบไว้กับเป้สะพายหลัง และ
อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
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[ รวดเร็ว ] ท�ำให้การตอบสนองรวดเร็วเป็นไปได้
ด้วยการสื่อสารผ่าน Bluetooth®

[ การประหยัดพลังงาน ] ระบบประหยัดพลังงาน
ท�ำให้ได้การเชื่อมต่อไร้สายแบบเต็มเวลา

ระบบประหยัดพลังงานแบบ Multi-CPU 3 โหมด

Bluetooth® จัดการการสื่อสารระหว่างตัวกล้องและตัวควบคุม
ทันทีที่คุณเปิดเครื่อง กล้องก็จะท�ำการเชื่อมต่อไร้สายอย่าง
รวดเร็ว และจะยังคงรักษาสภาวะการปิดหน้าจอและปิดการ
ท�ำงานของเครื่อง ต่างจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดย Bluetooth®
จะเชื่อมต่อโดยทันทีเมื่อการเชื่อมต่อได้รับการคืนค่าหรือเชื่อม
ต่อใหม่ เพื่อให้ได้การถ่ายภาพที่ลื่นไหล

ถ่ายภาพอย่างได้อย่างน้อยที่สุด 200 ภาพ* ด้วยตัวกล้องและ
ตัวควบคุมที่เชื่อมต่อกันด้วย Bluetooth®

มี CPU สองตัว: ตัวหนึ่งส�ำหรับการประมวลผลรูปภาพส�ำหรับ
การถ่ายภาพ และอีกตัวเรียกว่า MCU เพือ่ การประหยัดพลังงาน
การท�ำงานของ CPU ได้รับการควบคุมเพื่อให้เหมาะกับสภาพ
การใช้งานซึ่งท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อเต็มเวลาไปพร้อมๆ กับการ
ประหยัดพลังงาน

[ อัจฉริยะ ] การใช้งานอัจฉริยะที่เหมือนไม่ได้ใช้
งานแบบไร้สาย

[ UI แบบสัมผัสและหลายสีสัน ] อินเทอร์เฟซที่
ใช้งานง่าย

ตัวกล้องและตัวควบคุมมีชพิ Bluetooth® และ MCU การเชือ่ ม
ต่อถูกควบคุมโดย MCU สองตัวในการซิงโครไนซ์ ดังนั้นจึงง่าย
ต่อการใช้งาน คุณจะไม่รู้สึกถึงการสื่อสารไร้สายเลย แม้ว่าตัว
กล้องและตัวควบคุมจะแยกห่างจากกัน การเชื่อมต่อยังให้การ
แสดงผลบนหน้าจอที่มีความเสถียร

หน้าจอที่กะทัดรัดแต่แสดงผล UI ที่ง่ายต่อการใช้งาน ไอคอน
สัมผัส รหัสสีตามฟังก์ชัน และความพร้อมในการแสดงผลใน
แนวตัง้ หรือแนวนอน ทัง้ หมดออกแบบมาเพือ่ ความชัดเจนในการ
มองและความง่ายในการใช้งาน การใช้งานที่ง่ายดายด้วยความ
รู้สึกที่คล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟน เช่น ชัตเตอร์แบบสัมผัส และ
การใช้ท่าทางการปัดนิ้วเพื่อสลับโหมด

* มาตรฐาน Casio
• จ�ำนวนของภาพทีส่ ามารถถ่ายได้ขณะรักษาการเชือ่ มต่อไร้สายแบบเต็มเวลาโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 15 ชั่วโมง
• แต่ไม่ได้รับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในการใช้งานจริง

•  การปัดนิ้ว : ปัดนิ้วบนหน้าจอเพื่อสลับระหว่างโหมดบันทึกภาพและโหมดเล่น ยัง
คืนค่าจากการปิดหน้าจอและปิดการท�ำงานของเครื่องด้วย

•  ชัตเตอร์แบบสัมผัส คุณสามารถกด
ชัตเตอร์โดยแค่สัมผัสหน้าจอ

•  คืนค่าจากการปิดหน้าจอและปิดการ
ท�ำงานของเครื่อง

•  โหมดบันทึกภาพ

•  ในการใช้งานปกติ (การถ่ายภาพ): CPU ทัง้ สองตัวจะประมวลผลรูปภาพความเร็ว
สูงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  โหมดปิดหน้าจอ (ไม่ได้ใช้งาน): CPU ที่ประมวลผลรูปภาพและ MCU ตัวควบคุม
จะหยุดท�ำงานและเปลี่ยนเป็นโหมดปิดหน้าจอ

•  โหมดปิดการท�ำงานของเครื่อง (ไม่ได้ใช้งาน): เฉพาะหน่วยการสื่อสารเท่านั้นที่
ท�ำงาน และระบบจะเปลีย่ นเป็นโหมดปิดการท�ำงานของเครือ่ ง เพือ่ ประหยัดพลังงาน
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ฟังก์ชันที่หลากหลายช่วยขยายขอบเขตของการถ่ายภาพ
[ เลนส์มุมกว้าง 21 มม. ] ถ่ายภาพตัวคุณเอง
เพือ่ นๆ หรือทิวทัศน์ดว้ ยภาพมุมกว้างทีม่ ากยิง่ ขึน้

[ ภาพยนตร์ Hivision แบบสมบูรณ์ ] ถ่าย
ภาพยนตร์ที่สวยงาม

มาพร้อมกับเลนส์มมุ กว้าง 21 มม. คุณสามารถถ่ายภาพหลายๆ
คนให้ครบได้ในภาพเดียว แม้ว่าจะถือกล้องในมือ และคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทุกรูปแบบ เช่น เซลฟี่ ภาพ
หมู่ และภาพทิวทัศน์แบบเคลื่อนไหว

คุณสามารถถ่ายภาพยนตร์ด้วยคุณภาพของภาพระดับ
Hivision แบบสมบูรณ์ ซึง่ สะดวกส�ำหรับการบันทึกวิดโี อ
บนรถจักรยาน สัตว์เลี้ยงวิ่งไปมา และทิวทัศน์อื่นๆ ที่มี
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

[ Art Shot ] การถ่ายภาพในสไตล์ของแต่ละคน
ท�ำได้อย่างง่ายดาย

• กล้องของเล่น : สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีโฟกัส
คลุมเครือในแบบที่กล้องของเล่นสามารถถ่ายได้

[ การถ่ายภาพตามระยะการ
เว้นช่วง ] ถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ตามระยะการเว้น
ช่วงคงที่โดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่าการถ่ายภาพตามระยะการเว้น
ช่วงที่คุณต้องการ (15 วินาที, 2
นาที, 5 นาที) และสไตล์การถ่าย
ภาพ (ภาพนิ่งเท่านั้น ภาพยนตร์เท่านั้น ภาพนิ่ง + ภาพยนตร์) เพื่อ
ถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ตามระยะการเว้นช่วงคงที่โดยอัตโนมัติ

[ อัตโนมัตแิ บบพิเศษ ] ฟังก์ชนั อัตโนมัติ
เต็มรูปแบบขั้นสูงถ่ายภาพได้อย่างไร้ที่ติ

[ โหมดแต่ ง หน้ า ] ภาพที่ ใ ห้ ผิ ว ที่ ดู
สวยงาม

เพียงกดปุ่มชัตเตอร์แล้วกล้องจะจับภาพด้านหน้า
คุณอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะปรับการตัง้ ค่าส�ำหรับภาพให้
เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ท�ำงานที่ล้มเหลว และให้ได้ภาพที่สวยงาม

เมื่อกล้องตรวจพบว่าเป็นใบหน้าคน กล้องจะท�ำให้
ผิวดูกระจ่างใสและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

มีโหมด Art Shot ห้าโหมดส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของรูปภาพที่น่าประทับใจ คุณจึง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงรูปภาพตามบุคลิกลักษณะได้อย่างง่ายดาย

• ภาพนวล : เบลอภาพโดยทั่วไปเพื่อให้ภาพดู
นุ่มนวลโรแมนติค

• โทนสีอ่อน : ลดคอนทราสต์โดยรวมเพื่อ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีอารมณ์นุ่มนวล

• ซีเปีย : ปรับใช้โทนสีซีเปียเพื่อให้บรรยากาศ
ย้อนยุค และเสริมอารมณ์หวนร�ำลึกถึงความหลัง

• ภาพขาวด�ำ : สร้างภาพถ่ายขาวด�ำคอนทราสต์
สู ง ที่ ห ยาบแตกเป็ น เม็ ด ๆ ซึ่ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก ที่
แข็งกร้าวทรงพลัง
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วิธีสนุกๆ ในการใช้สมาร์ทโฟน
ท�ำให้การถ่ายภาพ การดู และการแบ่งปันสนุกกว่าเคย
EXILIM Link เป็นแอพเดียวที่จัดการได้ทั้งการถ่ายภาพ การดู และ
การแบ่งปัน

EXILIM Link
ถ้าคุณติดตั้งแอพ EXILIM Link บนสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตของคุณ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการดู
รูปภาพบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ และสามารถอัปโหลด
รูปภาพที่คุณถ่ายและเนื้อหาที่คุณสร้างบน FR10 ไปยัง
เครือข่ายที่ชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแบ่งปัน
ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทั้งวันได้ทันทีจากที่ที่เกิด
ช่วงเวลานั้นๆ
ไม่วา่ จะเป็นวันแห่งการผจญภัยอันตืน่ เต้นเร้าใจ ไปจนถึงวัน
สบายๆ ที่พร้อมหน้าพร้อมตา FR10 สามารถตอบโจทย์เหล่านั้น
ได้ ห มดโดยที่ คุ ณ แทบไม่ ต ้ อ งพะวงกั บ ภาระในการบั น ทึ ก ภาพ
คุณสมบัตทิ างการถ่ายภาพอันหลากหลายจะยิง่ ท�ำให้ประสบการณ์
อันน่าประทับใจเหล่านั้นของคุณเต็มไปด้วยความทรงจ�ำมากขึ้น
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

• [ ฟังก์ชันคัดลอก ] คุณ
ส า ม า ร ถ ดู แ ล ะ คั ด ล อ ก
รูปภาพทีค่ ณ
ุ ถ่ายด้วย FR10
และเนื้อหาที่สร้างบน FR10
บนอุปกรณ์อจั ฉริยะของคุณ

• [ ฟังก์ชันการเรียกดูและ
แบ่งปัน SNS ] การใช้แอพ
EXILIM Link คุณสามารถ
ดูภาพถ่ายและเนื้อหาที่คัด
ลอกไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะ
ของคุณ และแบ่งปันด้วย
SNS

On-Line

นี่คือมุมมองจากแนวคิดใหม่เพื่อตอบโจทย์ชีวิตอิสระ
พร้อมให้คุณทดสอบของจริงได้แล้ววันนี้

ถ่ายภาพระยะไกลบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
คุณสามารถควบคุมการถ่ายภาพนิง่ หรือภาพยนตร์ Hivision แบบสมบูรณ์ และท�ำการ
ตั้งค่ากล้องที่หลากหลายจากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการ
บันทึกที่ซิงโครไนซ์ ซึ่งจะคัดลอกรูปภาพไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะเมื่อถ่ายภาพเหล่านั้น
โดยอัตโนมัติ
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แว่วเสียงลมหนาว เหล่าสกุณาจากแดนไกลต่างพากันอพยพย้ายถิน่ ฐานลีภ้ ยั ความเย็น
จากส่วนบนของโลกลงมาผ่านบ้านเราซึง่ มีอากาศทีอ่ บอุน่ มากกว่า ดังนัน้ นอกจากจะเป็นช่วงส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันเต็มไปด้วยสีสันแห่งแสงเสียงแล้ว “นกอพยพ” เหล่านี้ยังเป็นอีกตัว
แบบหนึ่งซึ่งเหมาะแก่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ส�ำหรับนักถ่ายภาพผู้พิสมัยธรรมชาติแห่งเรียวปีกอัน
สวยงาม และบางชนิดนั้นก็ยังพบเห็นได้ไม่บ่อยด้วย

แน่นนอนว่าส�ำหรับตัวแบบประเภทนี้ “เลนส์เทเลโฟโต้” คือสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถ
บันทึกภาพพวกมันได้อย่างน่าตื่นตาชนิดที่เลนส์แบบอื่นๆ ไม่สามารถท�ำได้ ดังนั้นนอกจาก
จะได้ภาพถ่ายอันน่าสนใจแล้ว เรายังได้ฝึกฝนทั้งความแม่นย�ำและสมาธิจากการถ่ายภาพ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหมายอันส�ำคัญยิ่งไปกว่าการได้ภาพถ่ายอีกด้วย...
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ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อในเชิงวิชาการหรืองานศิลปะ การบันทึกภาพ
สัตว์ทมี่ กั จะตืน่ ตกใจกลัวอย่าง “นก” นัน้ จ�ำเป็นต้องใช้การถ่ายภาพจาก
ระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ต้องการศึกษาพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของพวกมันเหล่านั้น เพราะโดยปกติแล้วมันมักจะตื่นกลัวและหลบหนี
ต่อการมาถึงของมนุษย์เสมอ เราจึงมักไม่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ของมัน
มากนักหากเป็นการมองดูด้วยสายตาปกติในต�ำแหน่งอันปราศจากสิ่ง
มุงบัง
“เลนส์เทเลโฟโต้” คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการบันทึกภาพสิ่งที่อยู่
ในระยะไกลให้สามารถท�ำได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใกล้มากนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับเลนส์ระยะ “ซูเปอร์เทเลโฟโต้” ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ 300mm ขึน้
ไปนั้นจะยิ่งท�ำให้เราไม่ต้องเข้าใกล้มากเข้าไปอีก ซึ่งอาจจะพูดได้เลยว่า
ท�ำให้เรามีโอกาสในการบันทึกภาพนกบางชนิดได้ตามสภาพธรรมชาติ
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้สถานทีห่ รืออุปกรณ์ชว่ ยมุงบัง (อย่างเช่น “บังไพร” หรือ
Blind ที่นักถ่ายภาพหรือนักสังเกตุการณ์นกใช้กัน) แต่ถ้าใช้เลนส์ที่มี
ระยะทางยาวโฟกัสที่ต�่ำกว่านั้นมันก็มักจะผละหนีไปเสียก่อนเสมอ
โดยเฉพาะกับเลนส์ที่สามารถ “ซูม” เปลี่ยนระยะได้มากๆ นั้น
ยิ่งท�ำให้การถ่ายภาพสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งระยะใกล้และไกล เพิ่ม
โอกาสในการได้ภาพมากยิ่งขึ้น

SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005) • @300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100
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“นกกินเปี้ยว” (Collared kingfisher) หนึ่งในสายพันธุ์นกกระเต็นที่มีนิสัย
ในการตืน่ กลัวมนุษย์เป็นอย่างมาก มันจะบินหนีไปอย่างรวดเร็วเมือ่ รูส้ กึ ว่า
เราเข้ามาใกล้เกินไป ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้เลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ในการ
บันทึกภาพจากระยะห่างหลายเมตร
นกชนิดนี้มักจะอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน เนื่องมาจากอาหารส�ำคัญของมัน
คือ “ปูเปี้ยว” จะมีอยู่มากมาย ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อส�ำหรับเจ้านกตัวสีขาว
สลับฟ้าสายพันธุ์นี้นั่นเอง
นกกินเปี้ยวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พบได้บ่อยแต่ถ่ายภาพไม่ง่ายนัก ร้อง
เสียงดังได้ยินชัดเจน

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100
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“นกกระเต็นหัวด�ำ” (Black-capped Kingfisher) สายพันธุ์นกกระเต็นนั้น
เป็นขวัญใจของนักถ่ายภาพอันเนือ่ งมาจากลักษณะและสีสนั อันสวยงามโดด
เด่นแตกต่างจากนกสายพันธุอ์ น่ื โดยเฉพาะจะงอยปากทรงแหลมขนาดใหญ่
สะดุดตา ถึงแม้วา่ จะสามารถพบเห็นมันได้ทวั่ ไปแต่กไ็ ม่ใช่ปริมาณทีม่ ากนัก
อีกทัง้ ความรวดเร็วว่องไวและไม่ยอมให้คนเข้าใกล้กเ็ ป็นเสมือนหนึง่ ในความ
ท้าทายส�ำหรับนักถ่ายภาพนกเลยทีเดียว

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/5.6 • 1/350 sec. • ISO 100
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SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
• @300mm • F/5.6 • 1/80 sec. • ISO 100

THE

อุปสรรคส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับการถ่ายภาพนกก็คือ “ความคล่องตัว” เพราะ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นอุปกรณ์อย่างเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้จะมีขนาดใหญ่และมีน�้ำ
หนักมาก การเปลีย่ นจุดถ่ายภาพในแต่ละครัง้ นัน้ จ�ำเป็นต้องมีขนั้ ตอนและอาศัยระยะ
เวลา และโดยทัว่ ไปแล้วต้องใช้ขาตัง้ กล้องขนาดใหญ่พอสมควร ดังนัน้ เราจึงไม่สามารถ
เปลี่ยนย้ายจุดถ่ายภาพได้บ่อยครั้งมากนัก
แต่เมื่อเลนส์ TAMRON กับระยะซูม 150-600mm ถูกเปิดตัวขึ้นมาก็ท�ำให้
อุปสรรคดังกล่าวกลายเป็นอดีต เพราะเป็นเลนส์ซมู ถึงระยะ 600mm ตัวแรกทีม่ นี ำ�้ หนัก
เบาและคล่องตัวต่อการใช้งาน ชนิดที่เราสามารถเดินถ่ายภาพโดยการใช้มือเปล่าจับถือ
กล้องได้เช่นเดียวกับเลนส์ทั่วไป

SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD (Model A011)
• @600mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 400

นอกจากจะมีขนาดเล็กและน�้ำหนักเบาแล้ว เลนส์ทั้งรุ่น 150-600mm และ 70300mm สองรุ่นนี้ยังมีระบบช่วยลดอาการสั่นไหวเมื่อใช้มือเปล่าจับถือกล้อง “VC” มาให้
ใช้งานอีกด้วย ซึ่งมันสามารถใช้งานได้จริงและช่วยลดอาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด ช่วยให้การจับถือกล้องด้วยมือเปล่าท�ำได้ดมี ากยิง่ ขึน้ แน่นอนว่ามันจะท�ำให้เราสามารถ
เคลื่อนย้ายจุดเพื่อติดตามหรือปรับเปลี่ยนมุมภาพได้อย่างรวดเร็วด้วย
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ความคล่องตัวคือเสน่ห์ที่ส�ำคัญเป็นอย่างมากส�ำหรับเลนส์รุ่นนี้ การใช้งาน
แทบไม่ตา่ งจากเลนส์เทเลโฟโต้ทวั่ ไปทัง้ ขนาดและน�ำ้ หนัก ซึง่ นัน่ หมายความ
ว่าทุกมุมมองสามารถเป็นไปได้ตลอดเวลาโดยไม่แทบต้องใช้ขาตั้งกล้อง
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 400
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“นกตีทอง” (Coppersmith Barbet) เป็นนกขนาดเล็กที่สุดในสายพันธุ์นก
โพระดก ในภาพนีเ้ ป็นนกขนาดโตเต็มวัยเพราะปรากฏสีแดงทีห่ น้าผาก หาก
ยังโตไม่เต็มที่ก็จะไม่ปรากฏสีแดงในส่วนนี้
เป็นนกทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปโดยเฉพาะในสวนสาธารณะของเขตเมือง สีสนั โดด
เด่นสะดุดตา เสียงร้องเป็นจังหวะก้องไปไกล
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/5.6 • 1/1500 sec. • ISO 400
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“เหยี่ยวด�ำ” (Black kite) จ�ำนวนมากที่บ้านปากพลี จ.นครนายก เป็น
อีกแหล่งที่น่าสนใจส�ำหรับการถ่ายภาพเหยี่ยวด�ำนับพันตัวที่รวมฝูงกัน
อยู่กลางทุ่งดูน่าตื่นตา เวลาที่เหมาะคือช่วงเช้าและเย็น
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/8 • 1/1600 sec. • ISO 640
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70-300mm

เลนส์ซมู ระยะ 70-300mm นัน้ แทบจะเรียกได้วา่ เป็นเลนส์
มาตรฐานส�ำหรับนักถ่ายภาพนกมือสมัครเล่น เพราะน�้ำหนักเบา
คล่องตัว และที่ส�ำคัญคือราคาไม่แพง แต่คุณภาพของภาพอยู่ใน
ระดับกลางๆ
ยกเว้นเลนส์ของ TAMRON ในรหัส A005 ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพ
ของภาพและประสิทธิภาพการท�ำงานอันเกินตัว สีสนั และความ
คมชัดดูน่าทึ่ง ระบบช่วยลดอาการภาพสั่นไหว “VC” ท�ำงานได้ดี
มาก จัดว่าเป็นเลนส์ที่คุ้มค่าส�ำหรับการถ่ายภาพระยะไกลอีกรุ่น
หนึ่งของวงการถ่ายภาพเลยทีเดียว
ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์ที่มีระดับราคาอยู่ที่ช่วงหมื่นต้นๆ แต่
ก็เป็นรุ่นที่ผู้สนใจจะถ่ายภาพนกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
• @300mm • F/13 • 1/1250 sec. • ISO 100
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ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์ซูม 70-300mm ในระดับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปแต่ก็ให้
ประสิทธิภาพของภาพและระดับการท�ำงานที่สูงมาก ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท
เลนส์รุ่นนี้เป็นอันขาด
SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005) • @300mm • F/13 • 1/1250 sec. • ISO 100
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นอกจากจะใช้เพือ่ การถ่ายภาพนกหรือตัวแบบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งการเข้าใกล้แล้ว
เลนส์ระยะเทเลโฟโต้ไปจนถึงซูเปอร์เทเลโฟโต้ยังสามารถบันทึกภาพดวง
อาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเลนส์ชนิดอื่นไม่สามารถท�ำได้ด้วย
ศึกษาวิธีการถ่ายภาพลักษณะนี้ได้จาก EEP Time ฉบับที่ 18
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/8 • 1/180 sec. • ISO 100
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คุณรู้หรือไม่ว่าภาพทิวทัศน์ก็ไม่ใช่เรื่องของเลนส์มุมกว้างเพียงอย่างเดียว
การถ่ายภาพประเภทนี้ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ก็ก�ำลังได้รับความนิยมมากขึ้น
เรือ่ ยๆ เพราะมุมมองทีต่ า่ งออกไปจากมุมกว้างท�ำให้ภาพดูแปลกตา เนือ้ หา
ต่างๆ ในภาพดูแน่นและไม่เกิดลักษณะภาพเอนเอียงต่อเส้นแนวตัง้ ซึง่ ก็จดั
ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการถ่ายภาพด้วยเช่นกัน
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011) • @600mm • F/13 • 46 sec. • ISO 100
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อันทีจ่ ริงแล้วเราสามารถถ่ายภาพนกได้จากทุกพืน้ ทีเ่ พราะมันเป็นสัตว์ทพี่ บเห็นได้ทวั่ ไป
แต่ถ้าหากต้องถ่ายภาพนกแปลกๆ หรือบรรดานกอพยพทั้งหลายก็อาจจะต้องมีการเดินทาง
เข้ามาร่วม ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ใกล้บ้านอย่างสวนสาธารณะ ท้องนา เขตเกษตรกรรม ป่า
ชายเลน หรือแม้กระทั่งตามสวนสัตว์ต่างๆ
แหล่งดูนกอันน่าสนใจต่อการถ่ายภาพนัน้ มีอยูม่ ากมายหลายแห่ง เช่น สถานตากอากาศ
บางปู สมุทรปราการ, แหล่งดูนกโคกขาม สมุทรสาคร, แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งจะมีรายงานการพบเห็นนกอพยพทั้งประเภทที่หาง่ายและหายากอยู่เป็นประจ�ำ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการถ่ายภาพก็คือเวลาเช้าและบ่ายไปจนถึงเย็นซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาทีน่ กออกหาอาหาร ส่วนในเวลาเทีย่ งนัน้ จะพากันเข้าพักผ่อนหลบแดดตามสุมทุมพุม่
ไม้จึงท�ำให้พบเห็นได้ยาก
การถ่ายภาพนกนัน้ มิใช่วา่ จะท�ำให้คณ
ุ ได้แต่เพียงภาพถ่าย เพราะนีจ่ ดั เป็นการฝึกสมาธิ
และความแม่นย�ำชั้นดีส�ำหรับฝึกฝนฝีมือในการถ่ายภาพ เนื่องจากต้องใช้ความพยายามค่อน
ข้างมาก ตั้งแต่การสังเกต ค้นหา ศึกษารายละเอียด อดทนรอคอย ฯลฯ ซึ่งก็แน่นอนว่าจะ
ท�ำให้เราได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นอีกกิจกรรมอันน่าสนใจในระหว่างการเดิน
ทางท่องเที่ยวในช่วงนี้
จัดหาเลนส์เทเลโฟโต้สักชุดประกอบเข้ากับกล้อง แล้วดูซิว่าฤดูอพยพต้นปีนี้เราจะ
มีภาพถ่ายนกกี่ชนิดมาอยู่ในอัลบั้มบ้าง?

SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005) • @300mm • F/5.6 • 1/800 sec. • ISO 100
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150-600mm
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)

มิตใิ หม่ของการถ่ายภาพด้วยระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ กับช่วงซูมไกลถึง 600mm
ในราคาที่เอื้อมถึงได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สีสันความคมชัดในระดับน่าทึ่ง
พร้อมระบบช่วยลดการสั่นไหว “VC” ช่วยให้การบันทึกภาพตัวแบบที่ไม่
สามารถเข้าใกล้ให้เป็นไปได้
• @600mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 400
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70-300mm
SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (Model A005)

เลนส์เทเลโฟโต้ซูมในราคาสบายกระเป๋าแต่ประสิทธิภาพแบบจัดเต็ม
ด้วยความคมชัดและสีสันชนิดที่มือโปรให้การยอมรับ พร้อมระบบ
ป้องกันภาพสั่นไหว “VC” น�้ำหนักเบาคล่องตัว ใช้งานสะดวกในหลาก
หลายรูปแบบครอบคลุมการใช้งาน
• @300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 4 : ความละเอียด (Resolution)

“ความละเอียด”

เป็นเรื่องที่ว่าด้วยความคมชัด
ของภาพถ่ายที่จะน�ำไปใช้งานในสื่อน�ำเสนอประเภท
ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขกฏเกณฑ์อันแตกต่างกันไป ซึ่งหาก
ไม่เข้าใจและจัดการกับเรือ่ งของความละเอียดไม่ถกู ต้อง
แล้วก็จะไม่สามารถน�ำเสนอภาพถ่ายได้อย่างมีคุณภาพ มันอาจจะขาด
ความคมชัดที่เหมาะสมส�ำหรับสื่อแต่ละชนิดซึ่งท�ำให้ภาพดูหยาบและ
ไม่สามารถใช้งานได้
สื่อในการน�ำเสนอในแต่ละชนิดต้องการระดับความละเอียดที่ต่าง
กัน ซึ่งมีตั้งแต่ระดับที่พอใช้งานได้ไปจนถึงระดับความละเอียดสูง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับจ�ำนวน “จุด” หรือ “พิกเซล” ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อ
เป็นจ�ำนวนจุดที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลทางดิจิตอลมันจึงส่งผลถึงขนาดพื้นที่
การจัดเก็บของไฟล์ภาพถ่ายด้วย
ไฟล์ที่มีความละเอียดสูง มีจ�ำนวนจุด (พิกเซล) อยู่มากก็จะท�ำให้
ไฟล์ตอ้ งใช้พนื้ ทีข่ นาดใหญ่ ส่วนไฟล์ความละเอียดต�ำ่ ทีม่ จี ำ� นวนจุดอยูน่ อ้ ย
กว่าก็จะมีขนาดเล็กกว่า
เช่น ในไฟล์ภาพถ่ายเดียวกัน เวอร์ชนั่ ความละเอียดสูงจะเป็นไฟล์
ขนาด 50MB ในขณะทีเ่ วอร์ชนั่ ความละเอียดต�ำ่ อาจจะมีขนาดเพียง 10MB
เป็นต้น หากเราไม่เข้าใจเรื่องของความละเอียดก็จะน�ำไปสู่การใช้ขนาด
พื้นที่จัดเก็บซึ่งไม่เหมาะสม รวมทั้งส่งผลถึงขั้นตอนการส่งข้อมูลด้วย...
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1 นิ้ว

ไฟล์ภาพถ่ายของเรานัน้ แท้ทจี่ ริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไร
ที่มากไปกว่า “จุด” (พิกเซล) ที่เรียงต่อกันเป็นตาราง หาก
เป็นภาพสีกจ็ ะเป็นจุดสีทเี่ รียงต่อกันอยูใ่ นพืน้ ที่ แต่ละจุดนัน้
ก็จะบรรจุข้อมูลทางดิจิตอลเป็นเลขฐานสองตามโค้ดสีของ
แต่ละจุด ดังนั้นจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นตัวเลข
ดิจิตอลโค้ดสีที่เรียงต่อเนื่องกันไปนั่นเอง

ยิ่ ง มี จ� ำ นวนจุ ด อยู ่ ม ากก็ จ ะท� ำ ให้ ไ ฟล์ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วาม
ละเอียดในการแสดงจุดสีจ�ำนวนมาก ดังนั้นภาพถ่ายจึงคมชัดแสดงราย
ละเอียดได้ดี โดยเฉพาะเมื่อต้องน�ำภาพไปใช้ในการอัดขยายขนาดใหญ่
จ�ำนวนจุดที่มากกว่าก็จะเอื้อต่อการขยายขนาดใหญ่กว่า

ดังนัน้ เมือ่ มีจำ� นวนจุดอยูม่ ากในภาพความละเอียดสูงก็แสดงว่ามีขอ้ มูลโค้ดสีอยูม่ าก
จึงเป็นทีม่ าของไฟล์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ ในขณะทีไ่ ฟล์ความละเอียดต�ำ่ ก็จะมีจำ� นวนจุดน้อย ดัง
นั้นไฟล์จึงมีขนาดเล็กนั่นเอง

ไฟล์ระดับความละเอียดต�ำ่ ก็จะมีจำ� นวนจุดน้อยกว่า หรือกล่าวอีก
อย่างหนึ่งก็คือขนาดของจุดใหญ่กว่า ดังนั้นภาพจึงมีความคมชัดน้อยกว่า
นั่นเอง

1 นิ้ว

...แน่นอนว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่า ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า

1 นิ้ว

มาตรฐานการวัดความละเอียดนีจ้ ะใช้จำ� นวนจุดต่อพืน้ ทีเ่ ป็นตาราง
นิ้ว (DPI : Dot Per Inch) โดยจะแสดงว่าในหนึ่งตารางนิ้วมีจ�ำนวนจุด
เท่าใด เมื่อเราเข้าใจแล้วก็จะสามารถบอกได้ทันทีที่รู้จ�ำนวนจุดต่อตาราง
นิ้วของภาพว่าสามารถน�ำไปใช้งานในแต่ละประเภทได้หรือไม่?

72 DPI
1 นิ้ว

300 DPI
1 นิ้ว
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• ถ้าอย่างนั้นก็ใช้เป็นไฟล์ความละเอียดสูงอย่างเดียวไปเลย?
อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าไฟล์ความละเอียดสูงจะมีจ�ำนวนของข้อมูล
มากกว่า ขนาดพื้นที่ซึ่งใช้ในการบันทึกข้อมูลก็เยอะตามไปด้วย ดังนั้นมันจึง
เป็นข้อเสียหลักของไฟล์ความละเอียดสูง
ไฟล์ความละเอียดสูงนี้จะใช้ส�ำหรับการน�ำไปผลิตงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะ
ต้องการระดับความละเอียดที่ 240-300 DPI ส�ำหรับการผลิตงานคุณภาพดี
ในขณะทีง่ านน�ำเสนอทีฉ่ ายภาพบนจอภาพชนิดต่างๆ จะต้องการความละเอียด
ที่ 72 DPI เท่านั้น

แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายความละเอียดสูงจึงเกี่ยวข้องกับกล้องถ่าย
ภาพที่มีจ�ำนวนพิกเซลบนเซนเซอร์รับภาพมากๆ ด้วย เพราะยิ่งกล้องผลิต
ภาพถ่ายทีม่ จี ำ� นวนพิกเซลได้มากเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ สามารถน�ำไฟล์ภาพถ่ายนัน้ ไป
ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ที่ต้องขยายใหญ่มากๆ ได้ดี
ยกตัวอย่างเช่น PENTAX 645Z ซึ่งเป็นกล้อง Medium Format รุ่น
ล่าสุดนั้นมีความละเอียดสูงถึงระดับ 51.4MP ซึ่งสามารถผลิตไฟล์ภาพถ่าย
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ถึง 8256 x 6192 พิกเซล จึงเป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับมืออาชีพทีผ่ ลิต
ภาพถ่ายส�ำหรับงานโฆษณา เพราะไฟล์ภาพทีไ่ ด้มคี วามยืดหยุน่ ต่อการผลิตชิน้
งานหลากหลายประเภท และไฟล์ภาพขนาดใหญ่นนั้ เมือ่ น�ำมาย่อเป็นขนาดเล็ก
ก็จะยิ่งมีคุณภาพของภาพที่ดีมากกว่าปกติด้วย
...สามารถน�ำภาพถ่ายทีไ่ ด้ไปขยายเพือ่ พิมพ์ลงหน้าคูข่ องหนังสือพิมพ์
ได้อย่างไม่มีปัญหา
ถึงแม้วา่ เราจะสามารถขยายขนาดของไฟล์ภาพให้ใหญ่ขนึ้ ได้ดว้ ยการใช้
ซอฟต์แวร์ แต่นั่นเป็นการจ�ำลองจ�ำนวนจุดพิกเซลขึ้นมาเพิ่ม ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผล
ถึงคุณภาพความคมชัดแต่อย่างใด ดังนั้นคุณภาพจากต้นฉบับจึงเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญที่สุด

งานน�ำเสนอบนจอภาพทีใ่ กล้ชดิ กับเราทีส่ ดุ ก็คอื การใช้งานอินเตอร์เนต
นี่เอง ซึ่งภาพถ่ายต่างๆ ก็จะถูกน�ำเสนอบนจอภาพ สิ่งที่ส่งผลกันก็คือการรับ
ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนตซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอยู่ระหว่างความเร็วในการรับ
ส่งและขนาดของข้อมูล ยิ่งข้อมูลมีขนาดใหญ่มากก็จะใช้เวลาในการส่งนาน
ดังนัน้ การน�ำเสนอภาพบนหน้าจอส�ำหรับอินเตอร์เนตด้วยไฟล์ภาพระดับ
ความละเอียด 300 DPI จึงเป็นเรื่องเกินจ�ำเป็นเพราะเราต้องการเพียง 72
DPI เท่านั้น

นอกจากระดับความละเอียดของเซนเซอร์รับภาพของกล้องแล้ว
องค์ประกอบอื่นๆ ก็มีความส�ำคัญไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น “เลนส์” ที่มี
ระดับในการถ่ายทอดความละเอียดตามคุณสมบัติในระดับต่างๆ กัน ถึง
แม้ว่ากล้องดีความละเอียดสูงแต่เลนส์ไม่สามารถถ่ายทอดมาได้ละเอียด
พอ เราก็จะได้เพียงไฟล์ภาพถ่ายขนาดใหญ่ทขี่ าดความคมชัด ซึง่ ก็จะท�ำให้
เป็นงานพิมพ์หรืองานน�ำเสนอคุณภาพต�่ำอยู่ดี
จะเห็นได้วา่ เรือ่ งของระดับความละเอียดของไฟล์ภาพถ่ายนัน้ ก็เป็น
เรื่องส�ำคัญที่นักถ่ายภาพควรจะต้องท�ำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถผลิต
งานที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้งานในแต่ละรูปแบบ หรือแม้กระทั่งใน
ผู้ถ่ายภาพมือสมัครเล่นทั่วไปก็ควรต้องศึกษาท�ำความเข้าใจเอาไว้บ้าง
เพราะอย่างน้อยในการอัดหรือขยายภาพถ่ายลงบนกระดาษก็จะช่วยให้เรา
ประหยัดเวลาและทรัพยากรไปอีกมาก ในทางกลับกันหากเราขาดความรู้
ความเข้าใจก็จะท�ำให้เราสิน้ เปลืองทัง้ เวลาและทรัพยากรโดยใช้เหตุนนั่ เอง
เท่านั้น

ไม่ใช่เรือ่ งยากเกินกว่าจะเข้าใจ เพียงแค่เริม่ ท�ำความเข้าใจกับมัน

ในขณะเดียวกัน หากเราน�ำภาพจากบนเว็บไซต์ซึ่งมีความละเอียด 72
DPI เพื่อน�ำไปผลิตงานสิ่งพิมพ์ เราก็จะได้งานพิมพ์คุณภาพต�่ำออกมาเพราะ
ความละเอียดมีน้อยเกินไปนั่นเอง
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเลือกใช้ระดับความละเอียดให้เหมาะสมเพือ่ ผลิต
งานแต่ละประเภทด้วย
ที่ส�ำคัญก็คือ “เก็บไฟล์ภาพต้นฉบับที่ความละเอียดสูง แล้วน�ำมา
ปรับความละเอียดให้เหมาะสมตามประเภทงาน Save As หรือ Export
ออกมาเป็นไฟล์ใหม่ เก็บต้นฉบับเอาไว้ตามเดิม”

• ศึกษาวิธกี ารค�ำนวณขนาดไฟล์ภาพถ่ายทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในงานแต่ละประเภทเพิ่ม
เติมได้จาก EEP Time ฉบับที่ 25 และ 26
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The world of mastery offered by medium format digital
imaging far outperforms 35mm full-frame cameras.

ช่างภาพมืออาชีพจ�ำนวนมากจากทัว่ โลกต่างก็ยกย่องและชืน่ ชม 645Z
ในเรือ่ งของพืน้ ทีภ่ าพถ่ายซึง่ ให้มมุ มองทีไ่ ม่สามารถพบได้ในกล้อง Full Frame
ความส�ำคัญของเรื่องนี้ก็มาจาก “เซนเซอร์รับภาพ” ของ 645Z ที่มีขนาด
ใหญ่มากกว่าเซนเซอร์ชนิด Full Frame ผลลัพธ์อันแตกต่างกันอย่างมากมายจึง
ตามมา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะพบได้เฉพาะในกล้องแบบ Medium Format
เท่านั้น...
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Faithfully reproduce the atmosphere
of the scene
ในภาพนี้, สาวน้อยรูปร่างบอบบางนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ในห้องที่
มี แ สงสลั ว รายละเอี ย ดสิ่ ง ของในภาพนั้ น ปะปนกั น ทั้ ง วั ส ดุ
ธรรมชาติอย่างกิง่ ไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และวัตถุทถี่ กู สร้างขึน้ มาอย่าง
หนังสือและส่วนของสถาปัตยกรรม ในแต่ละส่วนนั้นเป็นวัตถุรูป
ทรงสามมิติเสมือนจริง ซึ่ง 645Z ได้ถ่ายทอดทั้งมิติและอารมณ์
ออกมาได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของกระโปรง,
เฉดสีแดงและน�้ำเงินบนดอกไม้ รายละเอียดกิ่งก้านสาขาของ
ต้นไม้ แม้กระทั่งมิติของกลุ่มใบไม้และพื้นไม้สีธรรมชาติ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีจ้ ะถูกเก็บบันทึกมาทัง้ หมดเพือ่ อารมณ์และมิตขิ องภาพถ่าย
ที่สมจริงยิ่งกว่าที่ตาเห็น.
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Image with so much depth and clarity,
you feel like you are in the image.
ประสิทธิภาพการเก็บรายละเอียดจากขอบถึงขอบ เส้นถึงเส้น ของ
645Z แสดงออกได้อย่างชัดเจนในภาพนี้ ทุกรายละเอียดจากริม
ฝีปากของนางแบบไปจนถึงผ้าคลุมศรีษะเนื้อบาง เฉดสีชมพูทอ
ประกายของริมฝีปากนัน้ ดูราวกับแทบจะสัมผัสได้ ความอ่อนโยน
ละมุนละไมของผ้าคลุมศรีษะและโบว์สอี อ่ นถูกถ่ายทอดอย่างเป็น
ธรรมชาติ ฉากหลังสีเข้มนัน้ ก็ยงั สามารถแสดงรายละเอียดให้เห็น
ได้เช่นกัน
ลักษณะของมิติทางรายละเอียดในภาพถ่ายเช่นนี้มันจะ
ท�ำให้ดูราวกับคุณแทบจะเดินเข้าไปสู่ในภาพได้เลยทีเดียว.
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Upcompromising image processing
technology
ปณิธานข้อหนึ่งของเทคโนโลยีจาก Ricoh Imaging ก็คือการใส่ใจในการเก็บทุก
รายละเอียดอย่างสมจริง ซึ่งก็ไม่เพียงแค่ที่แสดงให้เห็นในส่วนเงาสะท้อนของ
กระจกและสีสันของท้องฟ้าเท่านั้น แต่ยังสามารถเก็บรายละเอียดของส่วน
โครงสร้างต่างๆ ได้ด้วย แม้แต่กับรายละเอียดในส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในเงา เช่น
น๊อตในพื้นที่ส่วนมืด ซึ่งเป็นการยากที่กล้อง Full Frame จะสามารถท�ำได้.
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เมือ่ ดูจากขนาดของเซนเซอร์รบั ภาพทีใ่ หญ่กว่าอย่างเห็นได้
ชัดของ 645Z ก็ยอ่ มจะหมายความว่าขนาดของเลนส์ทจี่ ะสามารถ
ถ่ายทอดภาพนัน้ ก็ยอ่ มจะต้องมีพนื้ ทีม่ ากกว่าด้วย ดังนัน้ ในมุมมอง
ทางยาวโฟกัสเดียวกันก็จะท�ำให้มมี ติ แิ ละรายละเอียดทีส่ งู กว่ากล้อง
ชนิด Full Frame ซึง่ นีค่ อื ความสามารถของเซนเซอร์รบั ภาพระดับ
ความละเอียด 51,400,000 ล้านจุดของ 645Z ซึ่งจะให้มิติความ
คมชัดทางรายละเอียดที่สมจริงยิ่งกว่ากล้อง Full Frame
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากความสามารถของกล้อง
Medium Format รุ่นนี้ คุณสามารถลองพิสูจน์ไฟล์ภาพจาก
645Z ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณเองโดย
คลิ ก ไปที่ ลิ้ ง ค์ ต ามปุ ่ ม นี้ จากนั้ น ลอง
ดาวน์โหลดภาพที่คุณสนใจเพื่อสัมผัสกับ
ขุมพลังที่ถูกถ่ายทอดจาก 645Z ได้เลย!
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คงจะมีหลายท่านที่ติดอกติดใจกับภาพถ่าย
ขาวด�ำทรงพลังที่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้
กลายเป็นสีขาวโพลน เช่นท้องฟ้า หรือใบไม้
เขียว แน่นอนว่าอารมณ์ของภาพจะต้อง
เปลี่ยนไปอย่างมากมาย ซึ่งภาพถ่ายแบบที่
เรียกกันว่า “Infrared” นีย้ อ่ มจะมีเทคนิและ
วิธีการอันแตกต่างออกไปจากการถ่ายภาพ
ปกติธรรมดา ทั้งในขั้นตอนบันทึกภาพและการโปรเซส ซึ่งก็ยังคงเป็นปริศนา
ส�ำหรับหลายๆ ท่านอยู่ดี
VANGUARD จัดท�ำ eBook เพื่ออธิบายเทคนิคและวิธีการบันทึก
ภาพแบบ Infrared ออกมาให้ชาวโลกได้ศึกษากันโดยเฉพาะแบบฟรีๆ ท่าน
ใดทีส่ นใจก็ไปโหลดมาลองศึกษากันดูได้ เพียงแค่ลงทะเบียนสัน้ ๆ ในไม่กขี่ นั้
ตอนเท่านั้นเอง
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“Thomas Stirr” ช่างภาพอิสระผูม้ ี
ประสบการณ์อันโชกโชนในการถ่าย
ภาพธรรมชาติ น�ำประสบการณ์ใน
การถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon D800
ของเขาเองร่วมกับ Tamron SP150-600mm F/5-6.3
Di VC USD ด้วยภาพชุดที่ชื่อว่า “Bird in Fight” ซึ่ง
คงจะมีหลายท่านทีอ่ ยากจะเห็นภาพจากสุดยอดเลนส์
ซูเปอร์เทเลโฟโต้ซูมรุ่นนี้กับกล้อง Nikon บ้าง
รับรองว่าคุณจะได้เห็นทั้งประสิทธิภาพและ
ความคมชัดจากผูใ้ ช้จริงรายนีจ้ นชัดเจนสิน้ สงสัยกัน
เลยทีเดียว!
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CLICK!

SP 24-70mm
SP 24-70mm

SP 90mm
SP 90mm

F/2.8 Di VC USD

For Nikon, Canon

F/2.8 Di USD

For Nikon, Canon

Model A007

For Nikon, Canon

F/2.8 Di MACRO 1:1 USD
For Sony

Model F004
NEW

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะ
เวลารับประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น
B008, A007, F004, B005, A009, A005
และ B001 เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วัน
(นับจากวันที่ซือ้ ) , ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับ
ประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

36,990.-

32,990.-

27,990.-

22,990.-
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ชื่อ
ที่อยู่

สมนาคุณสมาชิกผู ้อ่านในโอกาสขึน้ รอบปี ท่ี 3 ของ “EEP Time”
ชิงรางวัลของที่ระลึกกันง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงสัง่ พิมพ์หน้านีล้ งบนกระดาษ กรอก
ข้อมู ลตามรายละเอียดด้านข้างนีแ้ ล้วตัดเฉพาะส่วน (ตามรอยประ) ส่งไปรษณีย์มาที่ :

โทร
อีเมล
ปัจจุบัน ท่านใช้สินค้าแบรนด์ในเครือ EEP หรือไม่ และใช้แบรนด์ใดอยู่ ?

ท่านมีความสนใจสินค้าแบรนด์ใดในเครือ EEP เป็นพิเศษ ?

ฝ่ ายสื่อสารการตลาด
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
156/1 อาคารเด่นอยู ่ ถนน สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
วงเล็บมุ มซองว่า (FAN CORNER) เพียงเท่านีแ้ ล้วรอลุ้นรางวัลของที่ระลึกจากการจับ
สลากผู ้โชคดีจ�ำนวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้

28

* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
ถึงจะผ่านวันปีใหม่ไปแล้ว แต่บรรยากาศต่างๆ อันสุขสันต์ก็ยังคงอยู่เป็นบางส่วน

ยังคงมีอะไรให้เราได้ถา่ ยภาพเก็บบันทึกความทรงจ�ำนีอ้ ยูอ่ กี ไม่นอ้ ย หรือแม้กระทัง่ การท่อง
เทีย่ วไปตามทีต่ า่ งๆ ก็ยงั คงสามารถท�ำได้เพราะอากาศยังคงเป็นใจให้สมั ผัสลมหนาวกันอยู่
อีกไม่นานก็จะเข้าสูบ่ รรยากาศของฤดูรอ้ น ซึง่ ทีเ่ ทีย่ วอย่างผืนทะเลก็จะกลับมาได้รบั
ความนิยมอีกครั้ง แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นเราจะยังคงมีเทศกาลใหญ่ๆ อยู่อีกไม่น้อย ซึ่ง
ก็แน่นอนว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการเป็นพยานยืนยันสิ่งเหล่านั้น
อยูเ่ สมอ ดังนัน้ กล้องและอุปกรณ์ถา่ ยภาพทีเ่ หมาะสมก็ยงั คงเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีเ่ ราควรจะต้อง
ติดตามเอาไว้บ้าง เพราะเทคโนโลยีอันล�้ำหน้าของทุกวันนี้ท�ำให้เราสามารถบันทึกภาพได้
หลากหลายวิธจี นน่าประหลาดใจ ซึง่ ก็ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องใช้กล้องใหญ่เพียงอย่างเดียว กล้อง
เล็กคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติอันน่าทึ่งในการดูแลของเราก็ยังมีอีกมาก คุณจะทึ่งกับภาพ
พานอรามาชนิดที่สามารถหมุนดูได้เองตลอดเวลาจาก Ricoh THETA เก็บภาพเซลฟี่อัน
สวยงามเกินคาดของตนเองได้จากกล้อง Casio Exilim หลากหลายรุน่ หรือกล้องจิว๋ เปลีย่ น
เลนส์ได้ PENTAX Q-S1 ที่เพิ่มความหลากหลายในมุมมองในฟิลลิ่งแบบเบาสบายภายใต้
อุ้งมือโดยที่ไม่ต้องแบกขนกันให้ยุ่งยาก...ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่จะท�ำให้บรรยากาศการเดินทาง
ท่องโลกหรือในวันสบายๆ ของคุณสนุกสนานยิง่ กว่าทีเ่ คย และเราจะน�ำเสนอเรือ่ งราวเหล่า
นั้นกันในโอกาสต่อไป
...ยังไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวค�ำว่า “สวัสดีปีใหม่” สู่คุณผู้อ่านทุกท่าน ขอให้สุข
สมหวังกันไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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