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สงคราม Resolution ดูเหมือนว่าก�ำลังจะ
เริม่ ปะทุขน้ึ จากการเปิดแนวรบใหม่ๆ ของ
ค่ายผู้ผลิตกล้องทั้งหลาย ซึ่งมันเป็นการ
ก้าวกระโดดกันชนิดไม่ทนั จะตัง้ ตัว หลาย
สิ่งหลายอย่างยังคงอยู่ในความสงสัยของ
เราอยู่ครามครัน...จ�ำเป็นแค่ไหนที่เราจะ
ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด?

เราเองก็ติดตามกระแสในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกัน และในที่สุด
ก็ได้เวลาที่จะทดสอบคุณภาพของเลนส์รุ่นล่าสุดของเราว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่องานในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ขนาดไหน? ซึ่งก็ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่เรื่องประสิทธิภาพเพียงเท่านั้น หากแต่ “ต้นทุน” ก็ยังคง
เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรค�ำนึงถึงอย่างแยบยล เพราะการลงทุนทีส่ มเหตุสมผล
แต่ได้คุณภาพที่ดีพอเพียงในราคาไม่สูงเกินประมาณ นั่นคือกุญแจ
ส�ำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว

มันคงจะไม่ใช่อะไรที่น่าติดตามมากนักต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งนี้ถ้าหากคุณเป็นผู้ใช้งานทั่วไปแบบไม่ได้ซีเรียส แต่ถ้าคุณคือมือ
อาชีพผู้ผลิตรายได้จากการถ่ายภาพแล้วละก็ควรต้องติดตามดูให้ดี
เพราะนี่อาจจะช่วยเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้หรือช่วยให้
คุณเบาแรงสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ เพราะการเปลีย่ นแปลงครัง้ นีย้ งั มี
นัยยะส�ำคัญบางอย่างซุกอยูอ่ ย่างน่าสนใจ และบางทีถา้ คุณตามกระแส
เรื่องนี้ไม่ทันก็อาจจะถูกคู่แข่งแย่งชิ้นปลามันไปครองได้

“เลนส์ซูมมุมกว้าง” ในระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุดของ TAMRON
ได้ถูกเราน�ำมาทดสอบกับกล้อง DSLR ในระดับความละเอียดสูงให้
เห็นผลกันในฉบับนี้ จะเหมาะกับคุณเพียงไหน? มันท�ำหน้าทีใ่ นแง่ของ
ประสิทธิภาพดีเพียงใด? จะควรใส่ใจมากขนาดไหน?
...เปิดดูได้ในฉบับนี้ของเรา พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองให้เห็นกับ
ตากันไปเลย!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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8 วิธีการจัดองค์ประกอบแบบพื้นฐาน
แต่สามารถใช้งานได้แบบมืออาชีพ
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เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้รนุ่ ใหม่ของ
PENTAX กับระยะ 150-450mm
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ระบบเคลื่อบผิวเลนส์แบบ HD ของ
PENTAX มีดียังไง?
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น�ำภาพถ่ายไปใช้งานในระดับ 4K จะ
ต้องท�ำอย่างไรและอะไรที่ต้องรู้?

33

THE

TRIP

ทดสอบเลนส์ A012 กับ DSLR ระดับ
50MP มาดูกันว่าจะคมชัดขนาดไหน
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SUGGESTION

ช่างภาพหนุ่มที่เดินทางพร้อมกล้อง
PENTAX 645Z ไปทั่วโลก!
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วิธีการจัดองค์ประกอบภาพ
แบบพื้นฐานที่ใช้งานได้จริง!
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับภาพถ่ายซึ่งเป็นกรอบ
สีเ่ หลีย่ ม ก็คอื การบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความน่าสนใจ
ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ “การจัดวางองค์ประกอบภาพ”

เรื่ อ งส� ำ คั ญ นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนสั่ ง สม
ประสบการณ์ให้เกิดความช�ำนาญเพื่อให้ภาพถ่ายดูสวยงาม
และน�ำเสนอได้อย่างตรงประเด็นอย่างทีต่ อ้ งการ แต่มกั จะเป็น
ยาขมส�ำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพเนื่องด้วยว่าไม่รู้จะท�ำ
อย่างไรต่อเรื่องนี้
นี่คือ 8 วิธีพื้นฐานส�ำหรับการฝึกหัดจัดองค์ประกอบ
ภาพถ่าย ซึ่งถึงแม้จะเป็นวิธีพื้นฐานแต่เราก็จะได้เห็นอยู่
บ่อยๆ ในภาพถ่ายของมืออาชีพระดับโลกด้วยเช่นกัน...
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สมมาตร

วิธีการจัดองค์ประกอบภาพแบบพื้นฐานที่สุดซึ่งถูกใช้
มากที่สุด ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่
หากจะให้เป็นภาพถ่ายที่สวยงามก็ต้องละเอียดให้มาก
สิ่งที่จะท�ำให้ภาพถ่ายของคุณดูแตกต่างออกไปจาก
ภาพอีกนับล้านล้านภาพที่ใช้วิธีนี้ก็คือ “ความประณีต”
เพราะผู้คนส่วนมากที่ใช้วิธีนี้มักจะขาดสิ่งนี้ไป
การวางองค์ประกอบภาพโดยให้ตวั แบบหลักอยูต่ รง
กลางนีจ้ ะเป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้ตวั แบบดูทรงพลังมากทีส่ ดุ แต่
คุณต้องจัดวางให้อยุ่ในจุดกึ่งกลางภาพจริงๆ และภาพต้อง
ไม่เอียงซ้าย-ขวา กล้องจะต้องได้ระนาบกับพื้นโลก หาก
คุณสังเกตดูจะพบว่าภาพถ่ายทัว่ ไปทีใ่ ช้วธิ นี จี้ ะขาดสิง่ เหล่า
นีค้ อ่ นข้างมาก ดังนัน้ ถ้าจะจัดให้ตวั แบบอยูก่ งึ่ กลางภาพแต่
ให้ภาพของคุณดูดีอย่างมืออาชีพคุณก็จ�ำเป็นต้องใช้ความ
ประณีตละเอียดละออในการจัดกล้องให้มากกว่าคนทั่วไป
วิธีซึ่งธรรมดาเช่นนี้มีให้เห็นในระดับมืออาชีพ ซึ่ง
ต้องใช้ความประณีตสูงกว่าการถ่ายภาพทั่วไปด้วย.
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หนักข้าง

วิธีการนี้ความส�ำคัญไม่ใช่เพียงแค่การแบ่งพื้นที่เพียง
อย่างเดียว ต้องใช้คณ
ุ สมบัตบิ างอย่างเข้ามาช่วยเสริมให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
แบ่งพื้นที่ในกรอบภาพออกเป็นสามส่วนเท่ากันใน
แนวตัง้ จากนัน้ จัดวางให้ตวั แบบหลักของคุณอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง
ของเส้นแบ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือขวาก็ให้
พิจารณาดูตามความเหมาะสม
เมือ่ ท�ำเช่นนีจ้ ะเป็นการแบ่งพืน้ ทีร่ ะหว่างจุดเด่นและ
ฉากหลังซึ่งหากจะให้ตัวแบบหลักดูเด่นมากกว่าปกติเราก็
อาจจะใช้มมุ กล้อง, รูรบั แสงกว้างหรือเรือ่ งของระยะห่างมา
ท�ำให้ฉากหลังหลุดออกไปจากโฟกัส หากท�ำได้แบบนัน้ แล้ว
พื้นที่โฟกัสที่ตัวแบบหลักและพื้นที่ว่างของฉากหลังจะได้
สมดุลและท�ำให้ตัวแบบหลักดูโดดเด่นเป็นอย่างมากด้วย
นอกจากนี้พื้นที่ส่วนที่อยู่นอกโฟกัสยังสามารถใช้
เพือ่ การวางตัวอักษรหรือข้อความประกอบภาพได้ดดี ว้ ย
เช่นกัน มันจึงเป็นวิธีการซึ่งนิยมมากในการถ่ายภาพ
ประกอบบทความของนิตยสาร.
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เส้นแบ่งบน-ล่าง

เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ได้ทงั้ ในภาพแบบทัว่ ไปและภาพทีป่ รากฏ
เส้นแนวขอบฟ้าอย่างชัดเจน
มือใหม่มกั จะสับสนเมือ่ ถ่ายภาพแบบทิวทัศน์วา่ ควร
จะท�ำอย่างไรดีเมือ่ มองในช่องมองภาพ วิธกี ารง่ายๆ แต่ได้
ผลก็คือวางต�ำแหน่งของเส้นขอบฟ้า (หรือวัตถุแนวนอน)
ในต�ำแหน่งที่มีการแบ่งพื้นที่กรอบภาพออกเป็นสามส่วน
เท่ากันในแนวนอน
การวางเส้นขอบฟ้าเอาไว้ทตี่ ำ� แหน่งแนวกึง่ กลางภาพ
ก็สามารถท�ำได้เช่นกันเพียงแต่คุณต้องรู้จักการวางองค์
ประกอบทีค่ อ่ นข้างลึกซึง้ สักหน่อยเพราะนัน่ จะเป็นการแบ่ง
ภาพออกเป็นสองส่วนเท่ากัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีน้�ำ
หนักไม่มากพอก็จะท�ำให้ภาพโดยรวมเสียสมดุลไป
วิธีการนี้ (รวมถึงวิธีการที่ผ่านมา) สามารถใช้ได้
ทัง้ กับภาพแนวตัง้ ด้วย เมือ่ คุณฝึกบ่อยๆ ก็จะเข้าใจได้ไม่
ยากมากนัก.
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จุ ดตัดเก้าช่ อง

วิธีการอันเรียบง่ายซึ่งนิยมใช้กันอย่างมากที่สุดส�ำหรับ
ต�ำแหน่งการวางตัวแบบหลักให้ดโู ดดเด่นและเป็นจุดทีด่ ู
ดีที่สุดในภาพที่ต้องการเล่าเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วย
“จุดตัดเก้าช่อง” เป็นวิธีการอันได้ผลเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับพืน้ ทีก่ รอบสีเ่ หลีย่ ม เมือ่ คุณแบ่งพืน้ ทีข่ องภาพออก
เป็นสามส่วนทั้งแนวตั้งและนอนก็จะเกิดจุดตัดของเส้นทั้ง
สีข่ นึ้ ซึง่ ทีต่ ำ� แหน่งจุดตัดนัน้ เองทีเ่ ราจะวางตัวแบบหลักเอา
ไว้ในภาพ
วิธีการนี้เป็นที่นิยมมาก ซึ่งก็จะมีสองด้านให้มองถึง
นัน่ ก็คอื เป็นวิธกี ารวางองค์ประกอบภาพทีด่ นู า่ เบือ่ (เพราะ
ใครๆ ก็ใช้กันโดยทั่วไป) แต่ในทางตรงกันข้ามก็เป็นวิธีที่
หวังผลทางด้านความสวยงามได้ค่อนข้างจะแน่นอน
ส�ำหรับมือใหม่แล้วนี่เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด ซึ่ง
จะช่วยให้เราได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาวิธกี ารจัดองค์ประกอบ
ภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป.
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ตัวแบบบนเส้นเฉียง

เรามักจะพบเส้นแนวเฉียงได้ทั่วไปในวัตถุที่จะถ่ายภาพ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะวางให้มันอยู่ใน
ต�ำแหน่งใดในกรอบสี่เหลี่ยม
การวางแนวเส้นเฉียงจากด้านหนึ่งให้เชื่อมไปยังอีก
ด้านหนึ่งจะช่วยให้ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบภาพดู
หนักแน่นและถูกเติมเต็มมากยิง่ ขึน้ ดูเผินๆ แล้วจะเหมือน
เป็นการแบ่งพื้นที่ของภาพออกเป็นสองส่วนแต่พื้นที่ด้าน
หลังเส้นแนวเฉียงลักษณะนี้จะยังคงถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน
อยู่ดี เราสามารถใช้ลักษณะการจัดองค์ประกอบนี้เพื่อให้
ภาพดูหนักแน่นและสมดุลได้ในภาพถ่ายหลากหลายรูป
แบบและช่วยให้ภาพไม่ดูโล่งจนเกินไปนัก
จากนั้นก็วางตัวแบบให้อยู่บนแนวเส้นเฉียงที่ลาก
จากมุมหนึ่งไปหามุมตรงข้าม เพียงเท่านี้ตัวแบบก็จะดู
โดดเด่นได้อย่างมาก
ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องระวังอย่าให้มเี ส้นทีม่ ลี กั ษณะตัด
ทะแยงในแนวตรงข้ามกันมากเกินไป.
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ปิ ดพื้นที่ว่างด้านบน

หลายครั้งที่ท้องฟ้าโล่งๆ มักจะท�ำให้ภาพขาดความ
สมบูรณ์ถงึ แม้วา่ จะเป็นวันทีท่ อ้ งฟ้ามีสสี นั สดใสสวยงาม
แต่กย็ งั มีเนือ้ หาโล่งเกินไปเมือ่ เทียบกับพืน้ ทีภ่ าพด้านล่าง
การจัดวางมุมภาพโดยให้มีสิ่งอื่นเข้ามาช่วยเสริม
พื้นที่ว่างอย่างท้องฟ้านั้นในบางกรณีก็จะท�ำให้ภาพถ่ายดู
สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้ อย่างง่ายทีส่ ดุ นัน้ คุณก็เพียงแค่ตอ้ ง
มองหาต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วลองเข้าไปยืนอยู่ใต้มัน
จากนัน้ ก็ยกกล้องขึน้ ส่องดูมมุ ทีน่ า่ จะเหมาะสม คุณอาจจะ
ต้องเดินลึกเข้าไปหรือเดินให้หา่ งออกมาเพือ่ จ�ำกัดไม่ให้มนั
มีความส�ำคัญมากหรือน้อยจนเกินไปในแง่ของพื้นที่
อย่าลืมว่ามันต้องท�ำหน้าที่ในฐานะ “ตัวเสริม”
มิใช่ “ตัวหลัก” ซึ่งหากคุณแยกมันไม่ออกในขณะถ่าย
ภาพก็อาจจะกลายเป็นสิง่ ทีร่ กเกินจ�ำเป็นส�ำหรับภาพถ่าย
จนอาจจะเกิดค�ำถามว่าต้องมีมันท�ำไม?
ในวันที่ท้องฟ้าดูโล่ง...โดยเฉพาะวันที่ไร้สีสัน นี่
เป็นวิธีที่ควรน�ำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง.
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7

ระวังการ “แตะ”

วิธกี ารทีใ่ ช้กนั บ่อยครัง้ ส�ำหรับภาพถ่ายทิวทัศน์กค็ อื การ
จัดวางให้พื้นที่ด้านบนมีกิ่งไม้ใบไม้หรือสิ่งต่างๆ เข้ามา
ช่วยลดพื้นที่ว่างในภาพถ่าย
การระมัดระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมา “แตะ” โดนตัว
แบบหลักในภาพนอกจากจะท�ำให้ตัวแบบหลักไม่สูญเสีย
พลังไปแล้วยังแสดงถึงความประณีตในการเลือกมุมมอง
ของภาพอย่างตั้งใจของผู้ถ่ายภาพด้วย
อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นของคอลัมน์นี้ส�ำหรับ
เรื่องของความละเอียดประณีตในมุมมองของภาพนั้นเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายของ
เราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะท�ำให้ภาพของเราดูเป็นมือ
อาชีพมากขึน้ ต่างไปจากภาพของผูค้ นทัว่ ไปทีม่ กั จะขาดสิง่
นี้เป็นอย่างมาก
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจจะไม่ถูก
สั ง เกตเป็ น จุ ด เด่ น ส� ำ หรั บ คนทั่ ว ไป แต่ มั น จะท� ำ ให้
ภาพถ่ายของคุณดูทรงคุณค่ามากขึ้นแน่นอน.
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8

ใช้ “ฉากหน้า”

ความสมบูรณ์ในพื้นที่ของภาพคือสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงเมื่อ
ต้องจัดองค์ประกอบภาพ พื้นที่โล่งเกินไปเมื่อเทียบกับ
ตัวแบบหลักอาจจะท�ำให้ภาพขาดความสมบูรณ์ได้ง่าย
โดยเฉพาะพืน้ ทีด่ า้ นบนอันเป็นท้องฟ้าและเบือ้ งล่าง
อันเป็นพืน้ ดิน พืน้ ทีเ่ หล่านีจ้ ะอยูแ่ ยกจากตัวแบบหลักค่อน
ข้างบ่อยครั้งในมุมมองภาพของเรา ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะ
กลายเป็นพื้นที่โล่งอันท�ำให้ภาพดูหลวมเกินไป
“ฉากหน้า” คือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตัวแบบหลัก มัน
จะท�ำหน้าทีใ่ นการเพิม่ อารมณ์ทางความสมบูรณ์ในเรือ่ ง
ของบรรยากาศแวดล้อมและช่วยท�ำให้ภาพน่าดูมากยิ่ง
ขึน้ ผูช้ มภาพจะรูส้ กึ เหมือนได้ยนื อยูใ่ นทีน่ นั้ อย่างสมจริง
มากยิ่งขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรลืมว่านี่คือสิ่งที่อยู่ใน
ฐานะ “ส่วนเสริม” ซึ่งไม่ควรจะโดดเด่นมากจนเกินไป
มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการ “แย่งซีน” ไปได้เช่นกัน
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หลังจากทีโ่ ปรยข่าวกับเลนส์เทเลโฟโต้ปริศนามาเมือ่
ต้นปี ในที่สุด “PENTAX” ก็เผยโฉมเลนส์ซูมระดับ
ซูเปอร์เทเลโฟโต้รุ่นล่าสุดให้เห็น
ด้วยระยะทางยาวโฟกัสก�ำลังขยาย 3X เริม่ ตัง้ แต่ 150mm
ไปจนถึง 450mm (ซึ่งเป็นเลนส์ซูมทางยาวโฟกัสสูงที่สุดของ
PENTAX ในขณะนี้) ท�ำให้การบันทึกภาพในหลากหลายรูปแบบ
สามารถท�ำได้อย่างง่ายดายในเลนส์เพียงตัวเดียว ไม่วา่ จะเป็นภาพ
สัตว์ปา่ หรือกีฬาตัง้ แต่ระยะใกล้ไปจนถึงไกล แม้แต่สถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนระยะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่ปัญหา
แน่นอนว่ากล้อง PENTAX แทบทุกร่นุ นัน้ มีระบบ “WR”
ที่พร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศ เลนส์รุ่นนี้ก็ย่อมจะมีระบบ
นั้นเฉกเช่นเดียวกันด้วย...
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Super-telephoto coverage with
three-times zoom ratio
เมื่อต่อเข้ากับกล้อง PENTAX DSLR
(K-Mount APS-C) จะมีระยะทางยาวโฟกัส
เทียบเท่ากับ 230mm-690mm ของระบบ
35mm ซึง่ เลนส์รนุ่ นีถ้ กู ออกแบบให้มขี นาด
กระทั ด รั ด และน�้ ำ หนั ก เบามากพอที่ จ ะ
สามารถจับถือถ่ายภาพด้วยมือเปล่าเพือ่ ให้
เกิดความคล่องตัวสูงสุดในการถ่ายภาพ
ระยะไกล เช่น ภาพสัตว์ป่า อากาศยาน
หรือภาพกีฬา

Outstanding image description

All Weather Construction

ออกแบบให้มชี นิ้ เลนส์ชนิดพิเศษ ED
(Extra-low Dispersion) สามชิ้น และชิ้น
เลนส์ Super-Low Dispersion หนึ่งชิ้นเพื่อ
ช่วยลดปัญหาความคลาดทรงกลมและสี
เหลื่อมซ้อนเพื่อให้ภาพที่มีคุณภาพ, สีสัน
รวมไปถึงความคมชัดในระดับสูง ซึ่งเป็น
เลนส์ที่ถูกปรับปรุงในด้านคุณภาพมากยิ่ง
กว่าเลนส์เทเลโฟโต้ในรุ่นเดิมก่อนหน้านี้
เป็นอย่างมาก

มีระบบ “WR” (Weather Resistant)
ซึ่งท�ำการซีลยางถึง 21 จุดเพื่อป้องกันการ
เล็ดลอดเข้าสู่ภายในของน�้ำ, ความชื้นและ
ฝุน่ ละออง ซึง่ เมือ่ ใช้งานเลนส์รว่ มกับกล้อง
PENTAX DSLR ทีม่ รี ะบบ WR เช่นกันแล้ว
ก็จะสามารถถ่ายภาพได้ในแทบทุกสภาวะ
อากาศ เปิดโอกาสให้คณ
ุ บันทึกภาพได้โดย
ไม่มีอุปสรรคอันน่ากังวลใจ
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Improved Quick-Shift Focus
System
ระบบ Quick-shift ของ PENTAX คือ
คุณสมบัติในการเปลี่ยนจากระบบ Auto
Focus มาเป็นแบบ Manual Focus ได้อย่าง
รวดเร็ ว ฉั บ ไว ระบบนี้ ถู ก ปรั บ ปรุ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย
การเพิ่มสวิทช์ปรับสามระดับบนกระบอก
เลนส์ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นระบบ
โฟกัสแบบ QFS/A, QFS/M และ MF ซึ่ง
ตัวเลือกของทั้งสามระบบนี้จะช่วยให้คุณ
สามารถจั บ โฟกั ส ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในลักษณะของตัวแบบที่
แตกต่างกัน
AF Buttons
เลนส์รุ่นนี้ออกแบบให้มีปุ่มควบคุม
ระบบ AF ถึง 4 ต�ำแหน่งรอบกระบอก
เลนส์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดทั้งใน
การถ่ายภาพแนวตัง้ และแนวนอน ซึง่ ปุม่ ทัง้
สี่ นี้ ส ามารถก� ำ หนดหน้ า ที่ ไ ด้ ว ่ า จะให้ ท� ำ
หน้าที่ใด รวมไปถึง Focus Preset Mode
และ AF Cancel Mode ได้ด้วย

PRODUCT

Preset Button
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการจั บ
โฟกัสที่ต่างระยะกัน คุณสามารถกดปุ่ม
Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกระยะโฟกัสหลัง
จากที่จับโฟกัสได้แล้วและกลับมาใช้ค่าที่
บันทึกเอาไว้นั้นได้อย่างรวดเร็ว
Focus Range Limiter
เพื่อช่วยลดระยะทางในการหาโฟกัส
ของชิน้ เลนส์ภายในซึง่ จะท�ำให้การจับโฟกัส
สามารถท�ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถ
ก�ำหนดระยะห่างถึงวัตถุได้ที่ระยะใกล้ 2-6
เมตร และระยะไกล 6 เมตร - Infinity ได้
จากสวิทช์ควบคุมบนกระบอกเลนส์

Zoom Lock Switch
มีสวิทช์ควบคุมป้องกันการเลื่อนไหล
ของซูมเลนส์ในขณะที่สะพายกล้อง
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HD Coating to optimize image
rendition
เลนส์รุ่นนี้ใช้ระบบการเคลือบผิวชิ้น
เลนส์ระดับคุณภาพสูงชนิด HD แบบหลาย
ชั้น (Multi-Layer HD Coating) ซึ่งให้
คุณภาพของภาพที่ดีกว่าระบบการเคลือบ
ผิวหลายชั้นแบบเดิมอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้
การลดระดับของปัญหาทางด้านคุณภาพ
ของแสงเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม    จึงให้ทั้ง
คอนทราสต์และสีสันรวมไปถึงความคมชัด
ในระดับที่น่าทึ่ง รวมถึงมีระดับของแฟลร์
(Flare)และแสงหลอน(Ghost)ที่ต�่ำมาก
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SPECIFICATIONS
Lens Mount

			PENTAX KAF3 mount

Focal Length				150-450mm (equiv. 230-690mm)
Angle of View			

16.5°-5.5° (w/PENTAX DSLR)

Lens Construction
(group/elements)			

18 elements in 14 groups

Diaphragm control			Fully Automatic
Number of aperture blades
Min. Aperture (f)

9 (rounded 150mm f/4.5-8, 450mm f/5.6-8)

		F22-27

Min. Focusing Distance

2.0m

Max. Magnification			0.22X
Filter Size 				86mm
Diameter & Length (mm)		

95.0mm x 241.5mm

Weight (g)				2000g w/o hood
						2325g w/hood
Notes

				HD coating

						Super Protect (SP) coating
						All Weather Construction
						Quick-shift Focus System
Model No. 				21340

นอกจากจะเป็นการเผยโฉมเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดในระยะซูเปอร์
เทเลโฟโต้แล้ว นี่ยังเป็นเหมือนสัญญาณเพื่อช่วยตอกย�้ำความมั่นใจ
ในแบรนด์ PENTAX ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจใน
การถ่ายภาพต่อข้อกังวลถึงอนาคตของ DSLR จาก PENTAX ซึ่ง
คงจะมีนกั ถ่ายภาพจ�ำนวนมากทีย่ งั ลังเลและไม่แน่ใจ แต่การส่งสินค้า
ในระดับสูงออกสู่ตลาดเช่นนี้ย่อมเป็นการยืนยันถึงอนาคตอันสดใส
ของระบบถ่ายภาพภายใต้ชื่อ “PENTAX” อย่างแน่นอน
...นี่คืออีกหนึ่งการเติมเต็มเข้าสู่ระบบ “K-Mount” อย่างที่
หลายคนรอคอยจริงๆ ซึ่งเราจะน�ำเสนอข้อมูลภาคสนามสู่กันใน
อีกไม่นานนี้!
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with Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD

ลองของกันให้สิ้นสงสัย

เมื่อกระแส
ของกล้องความละเอียดสูงก�ำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ใน
วงการ เลนส์ถา่ ยภาพ TAMRON รุน่ ล่าสุดของเรา
จะเพียงพอต่อการถ่ายทอดความละเอียดหรือไม่?

ละเอียดสูงมากอยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ กล้อง DSLR ความละเอียด
สูงแบบก้าวกระโดดปรากฏตัวขึน้ มาก็ดเู หมือนว่ากล้องใน
รุ่นเดิมนั้นมีความละเอียดภาพที่ลดต�่ำลงในความรู้สึก
แทบจะทันที

เลนส์ถา่ ยภาพมุมกว้างรุน่ ล่าสุดจาก TAMRON ใน
รหัส “A012” ถูกออกแบบมาให้ถา่ ยทอดคุณภาพของแสง
ในระดับสูงซึ่งผ่านการทดสอบของเราไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วส�ำหรับกล้อง DSLR ในยุคปัจจุบันซึ่งก็ถือว่ามีความ

ปัญหาก็คือเลนส์ที่มีอยู่นี้จะสามารถถ่ายทอด
ความละเอียดได้สมศักดิ์ศรีของกล้องความละเอียดสูง
เหล่านั้นหรือเปล่า? เราจะมาลองดูกันว่า A012 จะ
ท�ำได้ดีแค่ไหน?...
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กล้องถ่ายภาพที่มีระดับความละเอียดของเซนเซอร์รับภาพ
สู งมากซึ่งก�ำลังทยอยออกสู่ตลาดนี้ก�ำลังจะท�ำให้รูป แบบการ
ท� ำ งานในหลากหลายวงการเปลี่ ย นแปลงไป เนื่ อ งด้ ว ยความ
ยืดหยุ่นต่อการ “ครอป” ขนาดของภาพเพื่อน�ำไปใช้งานนั้นมีอยู่
สูงมาก
เราอาจจะมองไม่เห็นความจ�ำเป็นต่อการถ่ายภาพด้วยไฟล์
ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงนี้ แต่เมื่อมองที่ประเด็นของการครอป
ภาพอย่างที่ว่าก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะท�ำให้เราเกิดความได้เปรียบ
ในการถ่ายภาพมากขึ้น...โดยเฉพาะในแง่ของมืออาชีพ
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสนองตอบต่อระดับความสามารถนัน้ เป็นอย่าง
ยิ่งก็คือ “เลนส์” ที่ใช้ถ่ายทอดแสงเข้าสู่เซนเซอร์รับภาพ ซึ่งเลนส์
แต่ละรุ่นนั้นก็จะมีระดับของความละเอียดหรือ “Resolution” ที่
แตกต่างกันไป เลนส์ทมี่ รี าคาแพงก็มกั จะมีความละเอียดคมชัดสูง
เป็นพิเศษ...แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ต้องสูงจนเกินความจ�ำเป็นก็พอ
เพียงต่อการใช้งานในระดับที่เรียกว่า “ดีเยี่ยม” ได้แล้ว
50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
F/18 • 5 sec • ISO 50
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50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
F/8 • 2.5 sec • ISO 10

เลนส์ Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012) นี้
ต้องนับว่าเป็นเลนส์ที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของทาง
TAMRON ด้วยคุณภาพในระดับมืออาชีพที่มาพร้อมความไวแสง
ระดับ F/2.8 และชิ้นเลนส์พิเศษมากมายเพื่อถ่ายทอดภาพในมุม
กว้างพิเศษส�ำหรับกล้องชนิด Full Frame ซึง่ ส�ำหรับเลนส์มมุ กว้าง
แล้วต้องถือเป็นความท้าทายในการควบคุมคุณภาพของแสงให้คง
ความคมชัดทั่วทั้งภาพให้ได้มากที่สุด และเลนส์รุ่นนี้ก็สามารถ
แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในการทดสอบมากมายในหลาย
แหล่งทดสอบที่ผ่านมา
เมื่ อ เราได้ น� ำ มาทดสอบดู ร ะดั บ ความสามารถทางการ
ถ่ า ยทอดรายละเอี ย ดความคมชั ด กั บ กล้ อ งที่ มี ค วามละเอี ย ด

เซนเซอร์รับภาพระดับสูงมากเช่นนี้ก็ได้พบว่า A012 ยังคง
ประสิทธิภาพในการผ่านแสงได้ดี ไม่พบปัญหาต่างๆ แต่อย่าง
ใด ระดับความคมชัดและสีสันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ภาพถ่าย
ทีไ่ ด้นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้เต็มความละเอียดของกล้องแม้
กระทั่งในจุดเล็กๆ ของวัตถุในภาพก็ยังสามารถถ่ายทอดออก
มาได้อย่างน่าทึ่ง
...ต่อไปนี้คือผลงานภาพถ่ายที่ได้จากเลนส์รุ่น A012
ทั้งที่ขนาดย่อ 100% เปรียบเทียบกับที่ขนาดครอป 100%
(ไม่มีการย่อภาพ) ซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยสายตาของคุณเอง
เท่านั้น
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50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@15mm • F/16 • 1 sec • ISO 100

20

TRIP

THROUGH

THE

• ตัดส่วน 100% (100% Crop) แบบไม่ย่อขนาดจากมุมซ้าย
ล่างของภาพในหน้าทีผ่ า่ นมา รายละเอียดยังคงคมชัด สามารถ
อ่านตัวอักษรที่ปรากฏได้ ซึ่งที่ขอบภาพแบบนี้คือมุมที่เป็นจุด
อ่อนทีส่ ดุ ของเลนส์ถา่ ยภาพทุกชนิด โดยเฉพาะเลนส์มมุ กว้าง
50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@15mm • F/16 • 1 sec • ISO 100
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50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@25mm • F/4.5 • 1/10 sec • ISO 100
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• ตัดส่วน 100% (100% Crop)
50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@25mm • F/4.5 • 1/10 sec • ISO 100
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50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@20mm • F/2.8 • 1/6400 sec • ISO 100
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• ตัดส่วน 100% (100% Crop) แบบไม่ย่อขนาดจากจุด
โฟกัสบริเวณกลางภาพ เก็บรายละเอียดมาแม้กระทั่งใยแมง
มุมบางๆ ที่แม้แต่คนถ่ายภาพก็ยังไม่เห็นว่ามีอยู่
50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@20mm • F/2.8 • 1/6400 sec • ISO 100
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50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@24mm • F/16 • 1/640 sec • ISO 50
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• ตัดส่วน 100% (100% Crop) แบบไม่ย่อขนาดจาก
บริเวณพื้นที่ส่วนขวาบน เก็บรายละเอียดของแมลงปอที่
เกาะซ่อนตัวอยู่
50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@24mm • F/16 • 1/640 sec • ISO 50
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ในส่วนของคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ อย่างอื่นของเลนส์นั้นก็
ไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะ A012 ยังคงคุณสมบัตใิ นระดับสูงเอาไว้ได้อย่าง
เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัด, สีสัน และปัญหา
ความคลาดสีและทรงกลมต่างๆ นั้นแทบจะไม่มีปรากฏให้เห็น ซึ่ง
ข้อนี้ก็เป็นที่รับรู้กันไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราได้น�ำเลนส์รุ่นนี้มาน�ำ
เสนอต่อกันไปใน EEP Time ฉบับที่ 32
เป็นเรื่องปกติที่กล้องถ่ายภาพซึ่งมีความละเอียดเซนเซอร์
ระดับสูงเช่นนี้จะสามารถถ่ายทอดอาการสั่นไหวแม้เพียงเล็กน้อย
ได้อย่างชัดเจนในทันที ดังนั้นการใช้งานส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การ
ใช้ขาตั้งกล้องเป็นส�ำคัญ แต่ถึงกระนั้นในบางจังหวะระบบช่วยลด
อาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) ของเลนส์รุ่นนี้
ก็ยังหวังผลได้เมื่อจับถือกล้องถ่ายภาพด้วยมือเปล่า ไม่ปรากฏ
อาการสั่นไหวให้เห็นแต่อย่างใด

50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
F/8 • 1/640 sec • ISO 100
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with Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
ดังผลการทดสอบในภาคสนามจากการใช้งานจริงที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่เอง
เราจึงสรุปได้ด้วยความภูมิใจว่า เลนส์มุมกว้างพิเศษระดับมืออาชีพของ TAMRON ใน
รหัส A012 รุน่ นีส้ ามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษได้อย่างสม
ศักดิ์ศรี นับตั้งแต่ที่ช่วงรูรับแสงกว้างสุดเป็นต้นไปเลยทีเดียว
...สงครามกล้องความละเอียดสูงตั้งเค้ามาแต่ไกล แต่ไม่ว่าจะเป็นสนามไหน
A012 พร้อมมุมกว้าง 15mm ไปจนถึง 30mm ของเราก็พร้อมรับมือได้เสมอ!

50MP DSLR • Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@30mm • F/13 • 1/8 sec • ISO 100
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High Definition Lens Coating

โลกได้รจู้ กั กับเลนส์ถา่ ยภาพทีม่ รี หัสขึน้ ต้นด้วย
“SMC” มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่ง SMC นี้ย่อมาจาก
“Super Multi Coating” อันเป็นเลนส์ของ Pentax
นับตั้งแต่ยุคสมัยฟิล์มจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
แน่นอนว่าเมือ่ เวลาผ่านไปเทคโนโลยีเดิมก็จะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถูกพัฒนาให้ดีขึ้นด้วย
เทคนิควิธีการต่างๆ แน่นอนว่าย่อมจะต้องให้ผลงานที่
ดียิ่งกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งระบบการเคลือบผิวเลนส์แบบ
หลายชั้นที่เรียกว่า “smc” ของ PENTAX เองก็ตกอยู่

ภายใต้กฏแห่งวิวัฒนาการนี้ และถูกแทนที่ด้วย
รหัส “HD” ซึ่งหมายถึง “High Definition” อัน
หมายถึงคุณภาพในระดับสูงนั่นเอง
ปัจจุบันมีเลนส์รุ่นใหม่หลายรุ่นถูกผลิตออก
วางตลาดโดยมีรหัส HD น�ำหน้ามาด้วย นั่น
หมายความว่าเลนส์เหล่านัน้ มีระบบการเคลือบผิว
ด้วยระบบใหม่นี้ และแน่นอนว่าย่อมเป็นเลนส์ทใี่ ห้
คุณภาพของภาพถ่ายดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอน...
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PENTAX ได้ประกาศเปิดตัวระบบการเคลือบผิวเลนส์แบบ
HD นี้เป็นครั้งแรกในปี คศ. 2012 และได้ผลิตเลนส์รุ่นใหม่ๆ
ส�ำหรับ K-Mount รวมไปถึงเลนส์ส�ำหรับฟอร์แมต 645 ซึ่งจะ
เคลือบผิวเลนส์แบบหลายชั้น โดยอาศัยประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตเลนส์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 37 ปีในการ
พัฒนาเทคนิคใหม่นี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพถ่ายให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่ง
การแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพของภาพถ่ายทั้งหลายนี้ระบบการ

เคลื อ บผิ ว เลนส์ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเป็ น อย่ า งมาก
สามารถกล่าวได้เลยว่าเทคนิคการเคลือบผิวเลนส์กเ็ ป็น
อีกหนึ่งหัวใจในการแก้ไขปัญหาเลยทีเดียว
ด้วยชิน้ เลนส์ปกติทผี่ ลิตด้วยวัสดุประเภทแก้วชนิด
ต่างๆ นัน้ มีคณ
ุ สมบัตทิ งั้ การสะท้อนแสงทีพ่ นื้ ผิวและการ
หักเหแสงในลักษณะต่างๆ อยู่มากมาย ดังนั้นล�ำพัง

เพียงแค่คณ
ุ ภาพของชิน้ แก้วเองถึงแม้วา่ จะมีคณ
ุ ภาพมากมายขนาด
ไหนก็ยังคงท�ำให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพของแสงเป็นปกติ ซึ่ง
การเคลือบผิวเลนส์จะเข้ามาช่วยลดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้ต�่ำลง
หรือแม้กระทัง่ ท�ำให้หมดสิน้ ไป ดังนัน้ การเคลือบผิวเลนส์จงึ มีความ
ส�ำคัญต่อเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก

• HD Feature
ระบบการเคลือบผิวแบบ HD จะช่วยลดอัตราการสะท้อนแสง
ลงไปมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับระบบการเคลือบผิวแบบเดิม ซึ่ง
อัตราการสะท้อนแสงนีเ้ ป็นปัจจัยทีห่ มายถึงการสูญเสียปริมาณแสง
ทีจ่ ะเดินทางเข้าสูภ่ ายในกล้องออกไปบางส่วน ดังนัน้ การลดปัญหา
นี้ลงก็จะหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของแสงที่จะเดินทางเข้าสู่
ภายในตัวกล้องนั่นเอง

• Accurate reflection of design concept to

actual coating layer

ในระบบการเคลือบผิวแบบเดิมนั้นจะใช้ระบบสูญญากาศ
วัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวจะละลายและเคลือบลงบนพื้นผิวภายใต้
สภาวะสูญญากาศซึง่ ในบางครัง้ บางโอกาสอาจจะเกิดสภาวะทีข่ าด
ความสม�ำ่ เสมอกันบนพืน้ ผิวและส่งผลให้ระดับความหนาแน่นต่าง
ไปจากกัน แน่นอนว่าย่อมจะต้องส่งผลถึงการเดินทางของแสงทีจ่ ะ
ผ่านเข้าไปและปรากฏผลบนภาพถ่ายในที่สุด

31

TECHNOLOGY

ระบบ HD Coating แบบใหม่นจี้ ะใช้เทคนิควิธเี ฉพาะอันแตก
ต่างออกไปซึง่ เป็นวิธกี ารที่ PENTAX คิดค้นขึน้ มาใหม่เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพจากจุดอ่อนในแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการ
พัฒนาระบบการเคลือบผิวในแต่ละชั้น (Layer) และสามารถ
ควบคุมระดับความหนาของวัสดุเคลือบผิวในระดับนาโนเมตร (หนึง่
ส่วนพันมิลลิเมตร) ให้มีความราบเรียบสม�่ำเสมอกันทั่วทั้งพื้นผิว
ผลที่ได้จากเทคนิคใหม่นี้ก็คือความแม่นย�ำในการออกแบบ
ระบบเคลือบผิวชิ้นเลนส์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้ากับ
ลักษณะของชิน้ เลนส์ได้มากทีส่ ดุ ลดความผิดเพีย้ นทางแสงได้เป็น
อย่างมาก ซึง่ ปัจจัยนีจ้ ะช่วยลดระดับแสงสะท้อน (สูญเสียปริมาณ
แสงกลับออกไป) ลงได้มากเกินกว่า 50%
และผลที่ต่อเนื่องตามมาก็คือทั้งเรื่องของความเปรียบต่าง
(Contrast), สีสนั และความคมชัดก็จะสูงขึน้ โดยปริยาย (เมือ่ เทียบ
กับระบบการเคลือบผิวแบบเดิม) ท�ำให้เลนส์ทใี่ ช้เทคนิคการเคลือบ
ผิวแบบ HD สามารถให้คุณภาพของภาพถ่ายชั้นเลิศอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน

ในปัจจุบันนี้มีเลนส์ PENTAX HD หลายรุ่นถูกน�ำ
ออกสู่ตลาดและก�ำลังทยอยขึ้นสายการผลิตส�ำหรับรุ่น
ใหม่ๆ ซึง่ มีทงั้ เลนส์เกรดคุณภาพสูงอย่าง DA* และ D-FA
รวมไปถึงเลนส์สำ� หรับกล้อง 645 ด้วย และทีส่ ำ� คัญก็คอื
เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง HD PENTAX-D FA 150450mm F4.5-5.6ED DC AW ที่เราได้น�ำเสนอไป
พร้อมกันในฉบับนี้ก็ใช้ระบบการเคลือบผิวแบบ HD นี้
ด้วยเช่นกัน และยังรวมไปถึงเลนส์ซมู เทเลโฟโต้คุณภาพ
สูง HD PENTAX-D FA* 70-200mm F2.8ED DC
AW ที่ก�ำลังจะตามออกมาในอนาคตนี้ด้วย
สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับอนาคตของกล้องและเลนส์ภายใต้ชอื่ “PENTAX”
ว่ายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างแน่นอน
...เป็นอันว่าถ้าเป็นชื่อ “PENTAX” ละก็ขอให้
มั่นใจในอนาคตได้เลย!
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เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 10 : Photo for 4K

ไม่เพียงแต่ระบบ “Full HD”

ที่เราเองยังแทบจะ
ตามไม่ทนั อีกไม่นานนับจากนีร้ ะบบ “4K” ก็จะถาโถมใส่เรา
ในทุกรูปแบบรอบตัว เพราะ “ขนาด” และ “รายละเอียด”
ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการชื่นชมเสมอ
อันที่จริงแล้ว “4K” เข้ามาสู่ชีวิตประจ�ำวันของเรามาได้
พักใหญ่ๆ ชนิดที่เราเองก็อาจจะไม่ทันได้รู้ตัว แต่ทันทีที่คุณนั่ง
ลงในโรงภาพยนตร์ของทุกวันนีก้ จ็ ะได้สมั ผัสกับพลังของภาพใน
ระดับ 4K ไปแล้วเรียบร้อย แน่นอนว่าทั้งความคมชัดและใหญ่
โตของสิ่งที่เห็นนั้นช่างน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย
รู้หรือไม่? คุณเองก็มีความสามารถของภาพถ่าย (รวม
ไปถึงวีดีโอบางส่วน) ในระดับ 4K อยู่ในมือซึ่งสามารถน�ำ
เสนอภาพเหล่านัน้ ออกสูส่ าธารณะชนได้ในทันทีทกี่ ดชัตเตอร์
เพราะกล้องถ่ายภาพของเรามีความสามารถทางด้านภาพที่
เกินกว่าระดับ 4K ไปไกลพอสมควร
...ถ้างั้นท�ำไมเราไม่โชว์ผลงานในระดับ 4K เสียเลย?
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“4K” คือระบบภาพที่มีขนาดของภาพที่ระดับ 3840 x
2160 พิกเซล หรือประมาณเท่ากับ 8.3MP (MegaPixel) ซึง่
เมื่อเทียบกับกล้องถ่ายภาพในยุคปัจจุบัน (แม้กระทั่งกล้องใน
โทรศัพท์มอื ถือบางรุน่ ) ก็ยงั สามารถผลิตไฟล์ภาพทีม่ ขี นาดใหญ่
มากกว่า 4K เสียอีก ดังนั้นกล้องดิจิตอลหรือ DSLR ที่คุณมี
ครอบครองอยู่ก็สามารถผลิตงานเพื่อใช้น�ำเสนอบนระบบ 4K
ได้แล้ว
...ปัญหาก็คือ เราไม่รู้วิธีการว่าควรจะต้องเตรียมไฟล์
ภาพถ่ายของเราอย่างไร?

หากคุณส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่ของคุณขึ้นไปแสดงทันที
ระบบการฉายภาพก็จะท�ำการ “ย่อ” ส่วนภาพลงมาให้น�ำเสนอ
ได้เต็มจอภาพ แต่สัดส่วนภาพจากกล้องของคุณนั้นไม่ใช่แบบ
เดียวกับเครื่องฉายในระบบ 4K (ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน) ซึ่งใช้
อัตราส่วนภาพแบบ 16:9 (ทีวีแบบ UHD) ในขณะที่ภาพถ่าย
ของคุณจะเป็นอัตราส่วนภาพแบบ 3:2 (อาจจะมีกล้องดิจิตอล
บางยี่ห้อที่ใช้แบบ 4:3) ดังนั้นภาพจะต้องถูกครอปออกไปบาง
ส่วน หรือแสดงเป็นพืน้ ทีว่ า่ งสีดำ 
� (Letterbox) ในกรณีทตี่ อ้ งการ
แสดงภาพทั้งหมด ซึ่งจะดูไม่เป็นมืออาชีพในการน�ำเสนอ
ทางออกก็คือ คุณต้องท�ำให้เป็นไฟล์ภาพในขนาดเท่าจริง
ส�ำหรับระบบ 4K นั่นก็คือที่ไฟล์ขนาด 3840x2160 พิกเซลใน
คอมพิวเตอร์มาให้เรียบร้อยก่อนจะน�ำไปใช้งาน ไม่ควรปล่อย
ให้ระบบต่างๆ ท�ำการย่อ-ขยายขนาดของภาพโดยที่คุณไม่
สามารถควบคุมได้ ซึง่ จะมีผลต่อระดับความคมชัดของภาพด้วย
กล้องบางรุน่ นัน้ มีความสามารถในการตัดส่วนภาพเพือ่ ให้
เป็นระดับ 4K แต่ถ้ากล้องของคุณไม่มีก็ต้องจัดการด้วยตัวเอง
ในคอมพิวเตอร์

• ใช้ค�ำสั่ง File > New ใน Adobe Photoshop เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ในขนาด
4K จากนั้น Paste ภาพถ่ายลงมาแล้วใช้ค�ำสั่ง Edit > Transform เพื่อปรับ
ขนาดภาพให้เหมาะสม ซึ่งจะมีพื้นที่ภาพบางส่วนขาดหายไปอันเนื่องมาจาก
สัดส่วนภาพไม่เท่ากัน แต่คุณจะได้เป็นผู้เลือกเองว่าจะให้ส่วนใดหายไปซึ่งจะ
ดีกว่าปล่อยให้เครื่องฉายตัดสินใจเอาเอง

ยกตัวอย่างในโปรแกรม Adobe Photoshop คุณเพียงแค่
ใช้ค�ำสั่ง File > New แล้วก�ำหนดขนาดของไฟล์ตามแบบ 4K
จากนั้นก็ Paste ภาพของคุณลงมาในไฟล์นี้แล้วใช้ค�ำสั่ง Edit >
Transform เพื่อท�ำการปรับย่อขนาดภาพให้ได้เหมาะสม อาจ
จะเพิ่มค�ำสั่ง Filter > Unsharp Mask เพื่อชดเชยความคมชัด
ที่เสียไปในขั้นตอนการย่อภาพได้ด้วย

คุณอาจจะคิดว่าระบบ 4K คงจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่อีก
ไม่นานนับจากนีอ้ ปุ กรณ์ทแ่ี สดงภาพจะพากันอัพเกรดไปสูร่ ะดับ
4K ไม่วา่ จะเป็นทีวตี ามบ้านหรืออุปกรณ์ตดิ ตามตัวอย่างสมาร์ท
โฟน, แทปเล็ท ฯลฯ ซึ่งวันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องแสดงผลงาน
ภาพถ่ายด้วยระบบ 4K หรือแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ระดับความละเอียดนีต้ ามขึน้ ไปด้วยเช่นกัน

...เพียงเท่านี้ไฟล์ภาพของคุณก็พร้อมที่จะน�ำไปแสดง
อย่างถูกต้องสวยงามบนระบบ 4K แล้ว

วันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การน�ำเสนอที่ไกลตัว แต่ใน
อนาคตซึ่งอีกไม่นาน 4K จะเข้ามามีอิทธิพลต่อภาพถ่ายของ
คุณอย่างแน่นอน ...เตรียมตัวเอาไว้ให้ดี!
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PHILIP BLOOM
Shadows and Detail:
A love letter to the Pentax 645z

ช่างภาพหนุ่มผู้เดินทางท่องไปพร้อมกับ

645Z เพือ่ เก็บภาพหลากรูปแบบหลายอารมณ์
เขาประกาศตั ว ว่ า เป็ น มื อ โปรทางด้ า นการ
บันทึกภาพยนตร์แต่เป็นมือใหม่ทางด้านภาพ
นิ่ง ซึ่งจากที่เห็นผลงานของเขาแล้วก็คงจะ
เรียกว่ามือใหม่ไม่ค่อยลง
ใน Blog นี้ของเขาพูดถึงประสบการณ์
เกี่ ย วกั บ 645Z ซึ่ ง มี ทั้ ง ภาพนิ่ ง และภาพ
เคลื่อนไหวให้เราได้ดู บอกเลยว่าถ้าคุณชอบ
แนว Documentary ละก็ต้องไม่พลาด
ที่ส�ำคัญก็คือมันเป็นภาพซึ่งมีอารมณ์
และมิติอันซับซ้อนและลึกซึ้งตามแบบฉบับ
ของ Medium Format!
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ภาพถ่ายสุดแซ่บ

จากถนนนิวยอร์คที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วไฟลุก
โชนจนอยากจะคว้ากล้องวิ่งออกไปที่ไหนสักที่ ทุกภาพถ่ายใน Blog
นีบ้ นั ทึกด้วย Ricoh GR กล้องสุดแซ่บไม่แพ้กนั ส�ำหรับภาพแนวนี้ ท่าน
ใดชอบภาพแนวคอนทราสต์จัดๆ ในอารมณ์และสไตล์แบบฝรั่งขอให้
รีบเข้าไปเสพโดยพลัน นอกจากนี้เค้ายังพูดถึงกล้อง GR ด้วยความ
รู้สึกส่วนตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วย
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ON TOP 5,000.- !!

A009

โปรฯ สุดแรงเพือ่ ความไวแสง
สู่ผลงานในระดับมืออาชีพ
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
[Model A007] For Canon, Nikon, Sony*
ON TOP 3,000.- !!

A007

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
[Model A009] For Canon, Nikon, Sony*

*ส�ำหรับกล้อง Sony จะไม่มีระบบ VC เนื่องจากใช้ระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหวที่อยู่ในตัวกล้อง

ด่			
วน! ตั้งแต่วันนี้ถึง
30 ก.ย. 2558
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005,
A007, A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ ) *ส�ำหรับสินค้าที่มี
ใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด เท่านัน้ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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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
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* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
ก�ำลังมาแรงขึน้ ทุกทีสำ� หรับแบรนด์ PENTAX ทีน่ บั ตัง้ แต่ยา้ ยมาสังกัด RICOH
แล้วก็ยงั ไม่มที ที า่ ว่าจะลดดีกรีความร้อนแรงลง มีปล่อยของให้ตอ้ งทึง่ กันเป็น
ระยะๆ แม้ว่าอาจจะไม่ถึงกับตื่นเต้นถล่มทลายแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเส้น
ทางนี้ยังคงอีกยาวไกลแน่
ในขณะนี้ทั้ง PENTAX และ RICOH เองก็คงจะก�ำลังเร่งลงมือกันอย่าง
หนักหน่วงเพื่อส่งสินค้าลงสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นสาย DSLR หรือคอมแพคเกรด
พรีเมี่ยมอย่าง “GR II” ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักแต่ก็คงจะยัง
อยู่ในใจแฟนๆ อย่างเหนียวแน่น กับคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการใช้งานในสไตล์
สบายๆ ที่ไม่ต้องโลดโผนทางเทคโนโลยีให้เหนื่อยจนเกินจ�ำเป็น
ในขณะที่ทาง PENTAX เองนั้นก็เริ่มส่งสรรพก�ำลังออกมาให้เราเห็นอยู่
เรื่อยๆ ก่อนจะถึงคิวใหญ่ในช่วงปลายปี (ซึ่งนับดูดีๆ ก็อีกไม่นานนี้แล้ว) ซึ่งถ้า
จะให้เดาก็คาดว่าคงจะต้องมีอะไรเซอร์ไพร์สกันอยู่พอสมควร ส่วนจะเป็นอะไร
นั้นก็โปรดติดตามชมตอนต่อไป
ความเคลื่อนไหวในแวดวงการถ่ายภาพในขณะนี้ดูเหมือนจะซาลงไป
แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เรื่องระทึกอันน่าตื่นเต้นจะยังคงมีออก
มาให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งเราจะน�ำมาเสนอต่อกันใน EEP Time ทุกฉบับเช่นเดิม

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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