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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

อีกเกือบสองเดือนฤดูฝนก็จะผ่านพ้นไป
อย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าฤดูฝนจะเป็น
เหมือนฤดูประจ�ำของการถ่ายภาพมาโคร
แต่ก็ใช่ว่าการถ่ายภาพมาโครจะจบสิ้นลง
ไป เพราะช่วงต่อจากนั้นก็คือฤดูหนาวที่
บรรดาดอกไม้หลากหลายสีสันก็จะพากัน
เบ่งบานแข่งกับแสงอาทิตย์ ฉบับนีเ้ ราก็เลย
น�ำเรื่องราวของมาโครกับสถานที่สุดฮิตมา
ฝากกันไว้ให้พจิ ารณา อาจจะเป็นการไปฝึก
ปรือฝีมือหรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนนอนสูด
โอโซนสักคืนสองคืนก็ล้วนแต่น่าสนใจทั้ง
นั้นกับสถานที่แห่งนี้
หลายท่านคงจะได้ทราบข่าวคราวกัน
บ้างแล้วว่าเลนส์ TAMRON หลายรายการที่
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราได้มีการ
ปรับลดราคาลงมาจากเดิมเพือ่ เปิดโอกาสให้
ท่านได้เป็นเจ้าของกันง่ายขึ้น รวมทั้งยังมี

โปรแกรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการขายอยู่
ตลอดเวลา ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ท่าน
สามารถติดตามได้จากหน้า Facebook ของ
เราซึง่ จะแจ้งข่าวกันในทันทีทมี่ กี ารปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ รวมทัง้ ยังเต็มไป
ด้วยนานาสาระที่น่าสนใจทางด้านการถ่าย
ภาพอีกมากมาย...อย่าลืมเข้าไปติดตามกัน
ฉบับที่แล้วเราได้น�ำภาพบรรยากาศ
จากการเปิดตัวกล้องสุดฮิป Casio EXTR15 กันไปแล้ว ฉบับนีล้ องไปชมภาพและ
ฟังความคิดเห็นของเหล่า Beauty Blogger
กันดูบ้างว่าเธอเหล่านั้นมองกล้องตัวนี้เป็น
อย่างไร? น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
ยังมีอีกหลายสิ่งอันน่าตื่นเต้นรอ
คอยอยู่เบื้องหน้า...อัพเดทได้กับทุกช่อง
ทางของเรา โดยเฉพาะ EEP Time ทีท่ า่ น
ก�ำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ โปรดติดตามชม!
www.eep.co.th
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วิธีการถ่ายภาพให้
ฉากหลังดำ�สนิท

เทคนิ
ค
และวิธีการถ่ายภาพที่จะท�ำให้ตัวแบบ
หลักโดดเด่นเป็นอย่างมากคงไม่มีวิธีใดเหนือไปกว่าการ
บังคับให้ในภาพปรากฏเพียงแค่ตัวแบบอย่างเดียวโดยที่
ฉากหลังมืดสนิท ฟังดูเหมือนจะต้องมีวิธีการถ่ายภาพที่
สลับซับซ้อนมากมายและเป็นของไกลตัวส�ำหรับมือใหม่
แต่เชือ่ หรือไม่วา่ เพียงแค่ทำ� ความเข้าใจและลองถ่ายภาพ
เพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถถ่ายภาพลักษณะนี้ได้อย่าง
ช�่ำชอง
อย่างง่ายทีส่ ดุ นัน้ ก็คอื วิธคี วบคุมการเปิดรับแสงของ
กล้องเพื่อรองรับแสงที่ตัวแบบเพียงอย่างเดียว และแบบที่
เพิม่ รสชาติขนึ้ มาอีกนิดก็คอื การใช้อปุ กรณ์เสริมเข้าร่วม วิธี
การจะเป็นอย่างไรนั้นลองมาติดตามกันดู...
w w w.eep.co.th
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ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจกับหลักการในเรื่อง จะเข้าสูก่ ล้องในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่า กล่าวโดยทัว่ ไปก็คอื
ด้วยหลักการนี้จะท�ำให้ฉากหลังมืดกว่าตัวแบบนั่นเอง
นี้เสียก่อน...
โดยปกตินนั้ การถ่ายภาพจ�ำเป็นต้องใช้แสงทีเ่ ดิน
ทางจากวัตถุเข้ามาสู่กล้อง ซึ่งมีทั้งปัจจัยในเรื่องของ
ปริมาณและระยะทางร่วมอยู่ด้วยเสมอ ในเรื่องนี้ของ
เราจะเกี่ยวข้องกับทั้งสองปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องของ
“ระยะทาง” ที่มีผลเป็นอย่างยิ่ง
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ความเร็วของม่านชัตเตอร์นนั้ มีผล
ต่อปริมาณแสงที่จะเข้าสู่เซนเซอร์รับภาพ ยิ่งเปิด/ปิด
เร็วมากก็จะยิ่งมีแสงเข้าสู่เซนเซอร์รับภาพได้น้อย แต่
ทีเ่ ราจะต้องท�ำความเข้าใจเพิม่ เติมอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ยิง่
เปิด/ปิดเร็วมากเท่าไหร่ แสงจากระยะห่างที่ไกลออก
ไปก็จะยิ่งเข้าสู่กล้องได้น้อยด้วยเช่นกัน

WORLD

1/60 sec.

แต่เรื่องของระยะทางยังไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว
เพราะปริมาณของแสงก็ยงั มีผล หากแสงมีปริมาณมาก
และกระจายไปทั่วๆ ความเร็วของชัตเตอร์ก็อาจจะไม่
เร็วพอที่จะแยกระยะห่างได้ ยิ่งเปิด/ปิดเร็วมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งมืดไปทั้งภาพมากขึ้นเท่านั้น
ในกรณีเช่นนี้ก็คือ อันดับแรกเราต้องพยายาม
มองหาหรือจัดให้ความสว่างของตัวแบบหลักและฉาก
หลังมีความต่างกันและต้องมีระยะห่างพอสมควรเพือ่ ให้
แสดงผลในเรือ่ งความมืดของฉากหลังชัดเจนยิง่ ขึน้ หรือ
ตัวแบบมีลักษณะสีสันที่สว่างสดใส ในขณะที่ฉากหลัง
เป็ น สุ ม ทุ ม พุ ่ ม ไม้ ที่ มี ค วามมื ด มากกว่ า หรื อ เป็ น หิ น ,
ก�ำแพงสีเข้มที่สะท้อนแสงได้น้อยกว่า เป็นต้น

ดังนั้นในการถ่ายภาพแบบให้มีฉากหลังสีด�ำนั้น
...นอกจากนีฉ้ ากหลังทีต่ กอยูใ่ นเงาก็ใช้ได้เช่นกัน
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง หากเราต้องการให้ฉาก
หลังมืดลงอันเนือ่ งมาจากมีปริมาณแสงน้อยกว่าตัวแบบ
เมื่ อ ถ่ า ยภาพเราก็ จ ะใช้ ส ปี ด ชั ต เตอร์ ใ นการ
เราก็ต้องบังคับปริมาณแสงของฉากหลังที่อยู่ห่างออก
ควบคุมความแตกต่างของฉากหลังและตัวแบบตามที่
ไปนั้นด้วยความเร็วของสปีดชัตเตอร์
ได้ท�ำความเข้าใจกันมาในช่วงแรก ยิ่งใช้ความเร็วสูง
ตัวแบบอยู่ใกล้กับกล้องมากกว่า แสงที่สะท้อน มากฉากหลังก็จะยิ่งมืดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นสีด�ำ
มาจึงเดินทางมาได้เร็วกว่า เมื่อม่านชัตเตอร์ปิดลงด้วย สนิทเนื่องจากแสงเดินทางมาไม่ทัน จึงปรากฏแต่
ความรวดเร็ว แสงจากฉากหลังที่มีระยะห่างมากกว่าก็ เฉพาะตัวแบบหลักอยู่ในภาพเท่านั้น
w w w.eep.co.th
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• เมือ่ สปีดชัตเตอร์เร็วขึน้ จะเห็นได้ชดั เจนว่าความสว่างของ
ฉากหลังจะลดลง ในขณะทีต่ วั แบบด้านหน้าซึง่ ใช้แสงแฟลช
นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
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...นั่ น คื อ วิ ธี ก ารแรก ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย มุ ม และตั ว แบบใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม
วิธตี อ่ มาก็คอื การใช้อปุ กรณ์เสริมเข้าช่วย ส�ำหรับในเรือ่ ง
นี้ก็คือ “แฟลช” นั่นเอง ซึ่งเมื่อใช้แฟลชที่สามารถแยกออกมา
จากตัวกล้องได้การถ่ายภาพลักษณะนี้จะง่ายดายขึ้นอีกมาก
เพือ่ ความชัวร์วา่ จะได้ภาพฉากหลังด�ำแน่นอน ปรับตัง้ สปีด
ชัตเตอร์เอาไว้ทรี่ ะดับความเร็วสูงสุดทีจ่ ะสามารถสัมพันธ์ (Sync)
กับแฟลชได้ ส่วนขนาดของรูรบั แสงนัน้ ก็ปรับใช้ตามลักษณะและ
ขนาดของตัวแบบซึ่งจะมีผลในแง่ของความชัดลึกชัดตื้นของภาพ
แต่ที่ส�ำคัญก็คือ ขนาดของรูรับแสงจะมีผลต่อปริมาณแสงแฟลช
ที่จะเข้าสู่กล้องด้วย ยิ่งบีบแคบมากแสงแฟลชก็จะยิ่งเข้าได้น้อย
มาก หากจ�ำเป็นต้องบีบรูรับแสงแคบๆ ก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มค่า
ISO ขึน้ มาชดเชยกัน แต่กไ็ ม่ควรจะมากเกินไปเพราะอาจจะท�ำให้
ฉากหลังสว่างขึ้นด้วย
ต่อมาคือการปรับก�ำลังของแฟลชให้เหมาะสม ซึง่ บางกรณี
อาจจะไม่ต้องใช้ก�ำลังแฟลชสูงสุดก็ได้ และพยายามควบคุม
ทิศทางของแสงแฟลชไม่ให้วิ่งไปกระทบกับด้านหลัง ไม่อย่างนั้น
ฉากหลังก็จะสว่างขึน้ มาอีกได้ ซึง่ ในกรณีทวั่ ไปก็คอื การยิงแสงมา
จากด้านข้างของตัวแบบนั่นเอง
...ระยะห่างระหว่างแฟลชและตัวแบบก็มีผลต่อความ
สว่างด้วยเช่นกัน
w w w.eep.co.th
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ลองถ่ายภาพทดสอบดูผลที่ได้ แล้วปรับตั้งปัจจัย
ต่างๆ ให้เหมาะสม หากตัวแบบหลักสว่างเกินไปก็อาจจะ
บีบรูรบั แสงให้แคบลง, ลดค่า ISO หรือเพิม่ ระยะห่างของ
แฟลชให้ไกลออกมามากยิ่งขึ้น
แฟลชป๊อบอัพทีต่ ดิ มากับกล้องจะสามารถใช้งาน
ในกรณีนี้ได้ไหม? ค�ำตอบก็คือได้ แต่ฉากหลังต้องอยู่
ห่างออกไปพอสมควรเพือ่ หลีกเลีย่ งการรับแสงจากแฟลช
ป๊อบอัพซึ่งยิงออกไปในทิศทางตรงได้อย่างเดียว ไม่อย่าง
นั้นแล้วฉากหลังก็จะสว่างขึ้นมาด้วย
อีกกรณีหนึ่งก็คือการจ�ำกัดรัศมีการกระจายของ
แสงแฟลช ท�ำได้โดยการน�ำวัสดุบางอย่างมาห่อหุ้มหน้า
แฟลชให้เป็นทรงกระบอกเพือ่ บีบให้ลำ� แสงไม่กระจายตัว
แล้วพุ่งไปยังตัวแบบจุดเดียว อุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า
Snoot ซึง่ จะช่วยลดปัญหาทีแ่ สงจากแฟลชจะออกไปโดน
วัตถุอื่นๆ ในบริเวณรอบข้างให้ปรากฏขึ้นมาด้วย
หากในกรณีทคี่ ณ
ุ ไม่มอี ปุ กรณ์อย่างแฟลชเข้าช่วย
ก็สามารถใช้วตั ถุทมี่ สี ดี ำ� โดยตรงไปวางไว้ทดี่ า้ นหลังของ
ตัวแบบก็ยังพอช่วยได้เช่นกัน เพราะจะท�ำให้ส่วนนั้น
สะท้อนแสงมาสู่กล้องได้น้อยลง ตัวอย่างเช่นเสื้อหรือ
ผ้าสีด�ำ กระดาษด�ำ หรือแม้กระทั่งกระเป๋ากล้อง ฯลฯ
ก็ยังพอจะน�ำมาใช้ต่อกรณีนี้ได้บ้าง
w w w.eep.co.th
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จากรายละเอียดที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่า
จริงๆ แล้วภาพลักษณะนี้ไม่ได้มีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนอะไรเลย เพียงแต่ต้องเข้าใจหลัก
การในเรือ่ งของการควบคุมแสงและวิธกี ารบาง
อย่างเท่านั้น แต่ก็อย่าเพิ่งนอนใจว่าง่ายดาย
เสียจนแทบไม่ตอ้ งฝึกฝนอะไร เพราะทีบ่ อกมา
ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงหลักการกว้างๆ ทั่วไป
แต่ในสถานการณ์จริงยังจะต้องมีการประยุกต์

w w w.eep.co.th

แต่งเติมอะไรอีกหลายอย่างเข้าไปอีก ซึง่ แน่นอน
ว่าสภาพแสงและสภาพแวดล้อมของแต่ละทีย่ อ่ ม
จะไม่เท่ากัน ยากทีจ่ ะบอกเป็นสูตรการถ่ายภาพ
แบบตายตัวออกมาได้
...แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินการฝึกฝน ขอ
เพียงแค่ลองไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจได้ทันที
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เมื่อสไตล์และฟังก์ชั่นสอดประสานเป็น
หนึง่ เดียวภายใต้รปู ทรงหลากอารมณ์เพือ่
ตอบรับกับชีวิตทุกด้านในแต่ละวัน การเก็บบันทึก
ความทรงจ�ำจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวและพร้อมจะร่วมอยู่บน
ทุกเส้นทางในทุกขณะเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกท่อง
โลกกว้างหรือในงานสังคมสุดหรู Exilim ทั้งสามรุ่น
สามสไตล์พร้อมส�ำหรับหน้าที่เหล่านั้นโดยจะไม่ท�ำให้
คุณพลาดทุกชอตประทับใจ
ไม่ใช่มีดีแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก...กล้อง
เล็กจับถนัดมือเหล่านีย้ งั เปีย่ มไปด้วยขุมพลังอันทรง
สมรรถนะที่ให้คุณได้ภาพถ่ายราวกับมืออาชีพใน
ขณะที่คุณเพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์เท่านั้น...
w w w.eep.co.th
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ด้วยพลังแห่งการประมวลผลความเร็วสูง ZR1000 คือกล้อง
เล็กทีค่ ณ
ุ จะประมาทในประสิทธิภาพไม่ได้เป็นอันขาด! เฉกเช่น
เดียวกับรถสปอร์ตที่ซุกซ่อนสมรรถนะความแรงเอาไว้ภายใต้
รูปร่างโฉบเฉี่ยวท้าทายสายตา
กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้เป็นตัวแทนถึงการดึงเอาประสิทธิภาพ
ของการประมวลผลด้วยความเร็วสูงขึ้นมาใช้งาน ซึ่งไม่เพียงแต่
การบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องในระดับความเร็วสูงสุดถึง 30 ภาพ/
วินาที* หรือวีดีโอที่ความเร็วสูงสุดถึง 1000 เฟรมต่อวินาที**
เพราะความเร็วในการประมวลผลระดับสูงนีจ้ ะถูกใช้ประโยชน์ทงั้
ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายอย่างเช่น การถ่ายภาพหลาย
ชอตด้วยค่าการรับแสงทีต่ า่ งกันแล้วน�ำกลับมารวมเป็นภาพอันน่า
ทึ่งในภาพเดียว หรือการตกแต่งแก้ไขคุณสมบัติพิเศษให้กับภาพ
อันมีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร และด้วยการประมวลผลที่ต่อเนื่องโดย
ใช้ความเร็วสูงเช่นนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกชอตส�ำคัญเพราะ
กล้องจะพร้อมบันทึกภาพได้ในทุกขณะที่ต้องการ!
*ที่ขนาดภาพใหญ่สุดคุณภาพระดับธรรมดา (Normal) **ที่ขนาด 224x64px

TRIPLE ZERO

Advancing toward Absolute ZERO

• ระยะเวลาการตอบสนองเป็นศูนย์
ไม่พลาดโอกาสถ่ายภาพ กล้องท�ำงานได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอ
• ภาพเบลอเป็นศูนย์
การโฟกัสที่เที่ยงตรงรวดเร็ว ควบคุมการโฟกัสได้หลายวิธี
• กล้องสั่นเป็นศูนย์
ไม่มีปัญหากล้องสั่นแม้ไม่ใช้ขาตั้ง โอกาสเกิดภาพเบลอลดลงเมื่อจับ
ภาพตัวแบบที่เคลื่อนที่รวดเร็ว
w w w.eep.co.th
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Beautiful at High Speed!
• Premium AUTO PRO
• HDR
• All-In-Focus Macro
• Blurred Background
Fun at High Speed!
• HDR-ART
• ART Shot
• HS Night Shot
• Wide Shot

• จอภาพ LCD แบบปรับองศาได้

• ระบบตั้งกล้องแนวตั้งในตัว

New GUI / Control Dial

ระบบติดต่อประสานงานกับผู้ใช้และปุ่มควบคุม
ออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น

w w w.eep.co.th

ZR1000
ONLINE

• แหวนปรับตั้งค่าด้านหน้า

FINDER

นอกจากจะประมวลผลด้ ว ย
ความเร็วสูงแล้ว ความสามารถ
อันชาญฉลาดของฟังก์ชนั่ ต่างๆ
ที่ มี อ ยู ่ ใ น ZR1000 ยั ง ช่ ว ย
ให้การถ่ายภาพภายใต้สถานการณ์อันยุ่งยากที่หลากหลายกลายเป็น
เรือ่ งง่าย เพราะระบบของกล้องสามารถวิเคราะห์และประเมินสภาพแสง
ที่สลับซับซ้อนได้หลากหลายและเลือกค่าการเปิดรับแสงและวิธีการ
ปรับปรุงภาพให้กับคุณแบบอัตโนมัติ ซึ่งเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและยุ่ง
ยากเหล่านีค้ ณ
ุ สามารถปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องกล้องได้เลย ทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำ
ก็มเี พียงแค่การยกกล้องขึน้ เล็งแล้วกดชัตเตอร์เท่านัน้ ...ภาพสวยราวกับ
มืออาชีพก็จะเข้ามาอยู่ในมือคุณอย่างง่ายดาย
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่
กล่ า วชวนเชื่ อ กั น เกิ น จริ ง
และคุณสามารถเป็นเจ้าของ
ZR1000 ได้ ใ นราคาล่ า สุ ด
เพียง 11,990 บาท เท่านั้น!

Exilim Engine HS3

ระบบประมวลผลใหม่ล่าสุดด้วย
เทคโนโลยีทางด้านความเร็ว เพื่อ
ตอบสนองกับภาพถ่ายอันหลากหลาย
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F/7.9 • 1/1250 sec. • ISO 80

w w w.eep.co.th
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ARTSHOT : Miniature Effect
F/7.9 • 1/200 SEC. • ISO 80

w w w.eep.co.th
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FINDER

ARTSHOT : Toy Camera Effect
F/3 • 1/15 SEC. • ISO 800

w w w.eep.co.th
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ส�ำหรับความสวยเก๋มสี ไตล์ไม่ซำ�้ แบบใคร กล้องถ่ายภาพก็ใช่วา่ จะเป็น
หนึ่งในของคู่กายในทุกวันอันเต็มไปด้วยจินตนาการไม่ได้ หากแต่
JE10 ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต หรือ
แม้กระทั่งจะเป็นของขวัญอันแสนประทับใจให้กับใครสักคน กล้องเก๋ตัว
นี้ก็ไม่ได้ท�ำให้ผิดหวัง
ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี กล้องพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง
รุ่นนี้ยังมีความชาญฉลาดเป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยให้ทุกความทรงจ�ำของคุณ
ไม่ถูกปิดกั้นด้วยความสลับซับซ้อนของการถ่ายภาพอีกต่อไป
w w w.eep.co.th
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เลือก JE10 จากทั้งสามสีสัน และอุปกรณ์เสริมอย่างสายสะพายและปลอกกล้องที่
เข้ากับคุณมากที่สุดส�ำหรับใช้ในการถ่ายภาพตามโอกาสต่างๆ
กล้องสีขาว ปลอกหนังสีน�้ำตาล

ตั ว กล้ อ งผิ ว มั น วาวคล้ า ยเซรามิ ค
พร้อมวงแหวนสีทองทีต่ วั เลนส์ ปลอก
หนังสีน�้ำตาลท�ำให้แลดูกลมกลืนเป็น
ธรรมชาติที่สุด

กล้องสีชมพู ปลอกสีชมพูลาย
หนังจระเข้

ปลอกกล้องและสายสะพายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มา
พร้อมกับ ตัวกล้อง ช่วยให้ถ่ายภาพได้มีสไตล์อย่าง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เข้ากับสีของลิปสติกและสีของเล็บมือ
มากทีส่ ดุ ลายหนังจระเข้บนปลอกจะ
เข้ากับแฟชัน่ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ
ที่คุณสวมใส่

กล้องสีด�ำ ปลอกสีด�ำเคลือบผิว
มันวาว

เพื่ อ ความเรี ย บหรู ดู ดี และเข้ า กั บ
แฟชั่นในสไตล์เสื้อผ้าสไตล์โมเดิร์น
รวมทั้งกระเป๋าถือแบบต่างๆ ด้วย
ปุ่มควบคุมต่างๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและช่วย
ปกป้องเล็บมือสวยๆ ของคุณจากการใช้งานได้ด้วย
w w w.eep.co.th
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[ART SHOT] ภาพถ่ายอัน
เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นไปได้อย่าง
ง่ายดาย
สร้ า งอารมณ์ ภ าพอั น น่ า
ประทับใจของคุณได้ง่ายๆ
ด้วยทั้ง 8 คุณสมบัติของ
ART Shot ได้จบภายใน
กล้องโดยทีไ่ ม่ตอ้ งถ่ายโอน
ไฟล์ภาพถ่ายไปยังเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ โดยที่ คุ ณ
สามารถเลื อ กปรั บ ระดั บ
ของแต่ละเอฟเฟกต์ได้ตาม
ต้องการ

w w w.eep.co.th

Soft Focus

Light Tone

NEW Fisheye

Sepia

Toy Camera

Pop

Monochrome

Miniature
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...อย่าได้แปลกใจหากเราจะบอกว่า นีค่ อื กล้องทีอ่ นิ เทรนด์
ส�ำหรับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่มีสไตล์เข้ากันมากที่สุด และ
รายละเอียดแห่งสไตล์นั้นได้ส่งตรงถึงมือคุณแล้วด้วยราคา
ล่าสุดเพียง 3,990 บาทเท่านั้น
...หรือถ้าคุณผูช้ ายก�ำลังมองหาของขวัญพิเศษให้กบั
คนรูใ้ จของคุณละก็ JE10 คงจะท�ำให้คณ
ุ ได้เห็นสายตาอัน
ปลาบปลื้มจากคนพิเศษของคุณแน่ๆ ^^
JE10 On-line

w w w.eep.co.th
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เมือ่ สไตล์ของคุณคือการเข้าสังคม ทุกสิง่ ทุกอย่างทีบ่ ง่ บอก
ความเป็นคุณก็ควรต้องเข้ากันได้ด้วย และเมื่อโอกาสแห่ง
การเก็บบันทึกภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศ
เหล่านั้นมาถึง กล้องถ่ายภาพของคุณก็ควรจะไม่ต่างจาก
เครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่สามารถบันทึกภาพได้...
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญในแนวคิดนี้ Casio จึง
รังสรรค์กล้องรุน่ N10 ขึน้ มาโดยได้รบั แรงบันดาลใจในความ
หรูหรามีระดับ ดังนั้นนอกจากความชาญฉลาดในฟังก์ชั่น
แล้ว วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งตัวกล้องต้องดูดีเข้ากับใน
โอกาสพิเศษเฉพาะตามสไตล์การแต่งกายอันหรูหราของ
คุณ เพื่อที่เวลาใดก็ตามที่ต้องเก็บบันทึกภาพ ความมั่นใจ
จะยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ...

w w w.eep.co.th
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Vibrant night scenes

ในสภาวะแสงน้อยหรือในยามค�่ำคืน ทั้งในส่วนตัวแบบและ
ฉากหลังจะถูกปรับปรุงให้ออกมาดูดีที่สุด

Beautiful backlit shots

ภายใต้สภาวะภาพย้อนแสง บริเวณใบหน้าของตัวแบบจะถูก
ปรับปรุงให้สว่างสดใส ฉากหลังจะมีสีสันที่สดใสมากยิ่งขึ้น

• Premium AUTO
• Make-up Function
• Self-portrait
• Anti Shake Mode
• HD Movie
• One-touch Operation Buttons
• 26 BEST SHOT Scenes
• Simple USB Charging
• Eye-Fi Card Compatible
N10 On-line

Make-up Function

ตราบเท่าทีส่ ไตล์การแต่งตัวของคุณยามเมือ่ เข้าสังคม
ดูหรูหรา ภาพลักษณ์ย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะกับ
วันพิเศษในโอกาสที่ภาพประทับใจสมควรจะต้องถูก
บันทึกไว้ และจะดีแค่ไหนเมื่อทุกสายตาต่างก็ชื่นชมใน
รสนิยมอันลงตัวเข้ากันกับความเป็นคุณไปในทุกจุด ไม่
เว้นแม้แต่กล้องถ่ายภาพที่ยากนักจะเข้ากับการแต่งตัว
อันหรูหรามีระดับของคุณ แต่ไม่ใช่กับ N10 ที่ผ่านการ
ออกแบบส�ำหรับเรื่องนี้มาแล้วอย่างดี
ที่ส�ำคัญ...ทุกภาพที่ถ่ายจะไม่ท�ำให้คุณสูญเสีย
ความมั่ น ใจ เพราะนอกจากจะดู ดี ที่ ภ ายนอกแล้ ว
ภาพถ่ายแสนสวยจากฝีมือของคุณต้องการเพียงแค่
การกดชัตเตอร์...ทีเ่ หลือปล่อยให้ N10 จัดการให้กพ็ อ
...ราคาล่าสุดส�ำหรับ N10 เพียง 3,990 บาท
เท่านั้น.

เมื่อระบบของกล้องตรวจพบใบหน้า จะท�ำการปรับปรุงสีผิว
และความสว่างเพื่อให้ภาพบุคคลออกมาดูดีที่สุด

w w w.eep.co.th
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แย้ นนทพร

FEONALITA

Cinnamongal

Tuniez83

Sp Saypan

papim

REPORT

เหล่าเซเลบฯ ผู้ถ่ายทอด
ทุกเรื่องราวของความงาม
จากที่ ได้สัมผัสกับ TR15
เธอเหล่านั้นคิดอย่างไรกัน
บ้าง? เข้าไปติดตามดูกันได้
เลย...

online

Orangina

w w w.eep.co.th
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TAMRON

TRIP

&

TRICK

แต่เมือ่ ตัวแบบถูกเน้นไปทีค่ วามแปลกประหลาดของ “แมลง” และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ แล้ว สถานที่ย่อมเข้ามามีบทบาทมากพอสมควร
เนื่องจากต้องเป็นแหล่งที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้อาศัยเจริญ
เติบโตกันอยู่

เมือ่ พูดถึงการถ่ายภาพมาโครแบบทัว่ ไป สถานทีแ่ ทบจะไม่ ใช่
สิ่งจ�ำเป็นเพราะสามารถหยิบจับเอาสิ่งของต่างๆ รอบตัว
มาถ่ายภาพได้หมด ด้วยพลังอ�ำนาจในการถ่ายทอดสิง่ ของ
เล็กจิ๋วให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาได้...

w w w.eep.co.th

หนึ่งในสถานที่อันเป็นสวรรค์ของคนถ่ายภาพมาโครประเภทที่
ว่าก็คือ “เจ็ดคด” ซึ่งคอมาโครน้อยคนนักจะไม่รู้จัก นั่นก็เพราะภาพ
มาโครอันน่าตืน่ ตะลึงมากมายถูกเก็บออกไปจากทีน่ นี่ บั ครัง้ ไม่ถว้ นเลย
ทีเดียว...
ทุ่งหญ้าป่าเขาล�ำเนาไพร ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีแมลง
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามแหล่งน�ำ้
และน�ำ้ ตกซึง่ มีการเจริญเติบโตของพืชพรรณนานาชนิด และมันคือต้น
สายแห่งสรรพสิ่งในการอยู่อาศัยและเจริญเติบโตตามวงจรธรรมชาติ
22
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F/6.7 • 1/180 sec. • ISO 200
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

Model F004
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F/8 • 1/60 sec. • ISO 400
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

Model F004
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“ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ด
คด-โป่งก้อนเส้า” คือสถานที่ซึ่งมีความสมบูรณ์พร้อม
ในเชิงธรรมชาติอย่างทีว่ า่ เนือ่ งจากอยูใ่ นเขตเทือกของ
“เขาใหญ่” อันเป็นแหล่งธรรมชาติทสี่ มบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่
นี่มีแหล่งน�้ำขนาดใหญ่และลึกเข้าไปในราวป่าก็มีสาย
ธารและน�้ำตกอันเป็นเสมือนเส้นเลือดของป่า ดังนั้นจึง
ไม่น่าแปลกใจว่าท�ำไมที่นี่จึงมีตัวแบบส�ำหรับคอมาโคร
ประเภทแมลงอยู่หลากหลายมากมาย
นอกจากความโดดเด่นในเรือ่ งของแมลงหลาก
ชนิดหลายสายพันธ์ุแล้ว จุดขายอันโดดเด่นของที่นี่
คือ “เห็ด” โดยเฉพาะที่เรียกกันติดปากว่า “เห็ด
แชมเปญ” และ “เห็ดถ้วยขน” ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาที่
สองสายพันธ์ุนี้เบ่งบาน เจ็ดคดก็แทบจะไม่เคยร้างจาก
ตากล้องมาโครเลยทีเดียว

w w w.eep.co.th
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ความสวยงามและสีสันของเห็ดทั้งสองชนิดนี้ถูก
ถ่ายทอดออกไปอย่างจริงจังเมื่อไม่นาน แต่หลังจากนั้น
มันก็ถูกถ่ายภาพออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า และเป็นที่รู้กัน
ดีว่าการถ่ายภาพมาโครนั้นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าฝีมือก็คือ
เรือ่ งของการตามหาตัวแบบให้เจอ เพราะต่อให้ฝมี อื โดด
เด่นขนาดไหนแต่ไม่พบกับตัวแบบที่หมายตาก็ไม่มีทาง
ได้ภาพออกไปแน่นอน
แมลงนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้และมักจะไม่คอ่ ยอยู่
นิ่ง การสังเกตและใช้สายตามองหาจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น
มากส�ำหรับผู้ที่คิดจะถ่ายภาพมาโครกับตัวแบบชนิดนี้
และแน่นอนว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะหรือที่พูดกันบ่อยๆ
ว่า “ดวง” บางครัง้ เดินหากันเป็นวันๆ ก็ยงั ไม่เจอตัวแบบ
ที่ต้องการ แต่บางครั้งแค่นั่งอยู่เฉยๆ มันก็เข้ามาหาถึงที่
แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส�ำหรับคนถ่ายภาพมาโคร
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“เห็ดแชมเปญ” หรือเห็ดถ้วยแดง พระเอกเด่นของ
เจ็ดคด ดอกนี้มีขนาดประมาณเท่ากับเหรียญบาท
SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/13 • 1/180 sec. • ISO 400

w w w.eep.co.th
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“เห็ดขน” หรือเห็ดถ้วยส้ม อีกหนึ่งในจุดขายของเจ็ดคดเช่นกัน
จุดเด่นคือเส้นขนที่ขึ้นรอบดอก และจะยิ่งพราวเสน่ห์มากยิ่งขึ้น
เมื่อฉีดละอองน�้ำเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไป
SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/19 • 1/180 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th
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สิ่งเดียวที่ท�ำได้แน่นอนก็คือ การตระเตรียมร่างกาย ฝีมือ
และอุปกรณ์ให้พร้อม โดยเฉพาะเรือ่ งของอุปกรณ์ทแี่ ม่นย�ำและไว้
วางใจได้ นั้ น เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เพราะในสภาพของภาคสนาม
ท่ามกลางธรรมชาติแบบป่าเขานั้นอาจจะเจอกับความร้อนหรือ
ความชื้นสูงก็เป็นได้ หากอุปกรณ์ไม่แข็งแรงมากพอก็มีสิทธิ์ที่จะ
พลาดโอกาสได้เช่นกัน
...ที่เหลือก็เป็นเรื่องของ “ดวง” นั่นเอง
ส่วนเห็ดทั้งสองชนิดอันเป็นดาวเด่นของที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะ
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกินไปนักที่จะ
หามันให้เจอ เพราะทั้งสองชนิดต่างก็มีขนาดที่เล็กเป็นอย่างมาก
ตัง้ แต่ขนาดหัวไม้ขดี ไปจนถึงขนาดเหรียญห้าบาท แต่สว่ นใหญ่แล้ว
จะมีขนาดเล็กและมีอยูไ่ ม่มากนัก ต้องใช้วธิ สี งั เกตและค้นหาตาม
แหล่งที่คาดว่าน่าจะมี
เส้นทางส�ำคัญส�ำหรับการค้นหาไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือแมลง
ก็คือ ทางเดินป่าสู่น�้ำตก “เจ็ดคดเหนือ” ซึ่งเป็นทางเดินลัดเลาะ
ตัดเข้าไปในป่าระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษๆ ซึ่งตลอด
สองข้างทางนัน้ มีสทิ ธิท์ จี่ ะเจอแมลงแปลกประหลาดมากมาย และ
เมื่ อ ใกล้ น�้ ำ ตกเข้ า ไปทั้ ง เห็ ด ถ้ ว ยขนและเห็ ด แชมเปญก็ จ ะเริ่ ม
ปรากฏตัวออกมาให้เห็น แต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้สายตาและ
ความสังเกตอย่างละเอียดยิบ ไม่อย่างนัน้ แล้วก็อาจจะไม่ได้พบเจอ
เลยก็เป็นได้
w w w.eep.co.th
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/13 • 1/180 sec. • ISO 200 • Macro Extension Tube 65mm
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/13 • 1/180 sec. • ISO 200 • Macro Extension Tube 65mm

w w w.eep.co.th
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/16 • 1/125 sec. • ISO 160 • Macro Extension Tube 65mm

w w w.eep.co.th
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หากตัวแบบเป็นแมลง คุณต้องใช้
ความใจเย็นและสมาธิค่อนข้างสูงในการ
ค่อยๆ ขยับเข้าใกล้ตัวแบบ ไม่อย่างนั้นแล้ว
มันอาจจะตื่นตกใจหนีไปตามสัญชาตญาณ
เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วค่อยเข้าหาทีละ
นิด หยุดเมื่อมันเริ่มขยับตัวบ่อยมากขึ้น
จนกว่ามันจะอยูน่ งิ่ แล้วค่อยขยับเข้าไปจนได้
ระยะโฟกั ส จากนั้ น จึ ง ถ่ า ยภาพอย่ า ง
ระมัดระวัง การใช้แฟลชแยกจากตัวกล้อง
จะท�ำให้ภาพของคุณมีความสวยงามมาก
เป็นพิเศษ ถ้าใช้แฟลชป๊อบอัพก็อาจจะได้
แสงสว่างที่มีเงาไม่ค่อยสวยนักอยู่ทางด้าน
หลัง แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแสงใดๆ ช่วยเลย
เพราะ “แสง” คือสิ่งจ�ำเป็นอย่างมากในการ
ถ่ายภาพมาโคร
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ดังนั้นการแต่งกายควรที่จะต้องรัดกุมแน่น
หนาอยู่บ้าง และถ้าคุณเน้นการถ่ายภาพ
แมลงเป็นพิเศษก็ไม่ควรจะใช้สิ่งที่มีความ
หอมจากสารเคมีมากจนเกินไปนัก เพราะนัน่
อาจท�ำให้แมลงไม่ยอมเข้ามาในระแวกที่คุณ
เข้าไปถึงเพราะมันได้กลิน่ แปลกปลอมนัน่ เอง
การที่ “เจ็ดคด” มีความเหมาะสมมาก
ส�ำหรับนักถ่ายภาพก็เนื่องมาจากที่นี่ไม่ได้มี
แต่ปา่ เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีบริการบ้านพัก
รับรองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ไปจนถึงห้อง
ประชุมสัมมนาที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ
ได้ มีสนามหญ้าริมอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ที่
สามารถกางเต๊นท์พกั แรมได้ มีหอ้ งน�ำ้ บริการ
พร้อมสรรพ ซึ่งสามารถติดต่อขอใช้บริการ
ที่พักได้ตลอดเวลา

ส่วนการถ่ายภาพเห็ดนั้นจะง่ายขึ้น
มาอีกนิดเพราะคุณสามารถถ่ายภาพได้
ตลอดเวลา สามารถใช้ความประณีตได้
มาก ค่อยๆ ปั้นแต่งใช้เวลาได้จนกว่าจะ
พอใจ
SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/19 • 1/180 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th

สิ่ ง ที่ ต ้ อ งระลึ ก เอาไว้ เ สมอก็ คื อ
อย่างไรเสียเส้นทางนี้ก็เป็น “ป่า” ถึงแม้ว่า
จะไม่รกทึบมากมายนักแต่ก็ยังเป็นป่าอยู่ดี
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/19 • 1/180 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/13 • 1/180 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th

34

TAMRON

TRIP

&

TRICK

เจ็ดคด อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ขับรถตามถนน
มิตรภาพออกจากตัวเมืองสระบุรมี าจนถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 126 ก็จะถึงตัวชุมชนต�ำบล “ทับกวาง” เมื่อกลับรถ
แล้วก็จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปยังเจ็ดคด ซึ่ง
จะวิ่งตามทางไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตรก็จะถึงยัง
ทีท่ ำ� การ สามารถโทร. สอบถามข้อมูลได้ทเี่ บอร์ 0-892378-659, 0-859-683-520 และ 0-800-192-762

SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1

F/22 • 1/45 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th

หากฤดูมาโครนีย้ งั ไม่รจู้ ะวางโปรแกรมไปทีไ่ หนก็ขอแนะน�ำให้
บรรจุ “เจ็ดคด” เอาไว้ในรายการ แล้วคุณจะเข้าใจว่าท�ำไมที่นี่จึง
เป็นแหล่งที่มีตากล้องมาโครเดินทางมาเยือนมากที่สุด...
...เตรียมการ์ดและแบตฯ พร้อมเลนส์มาโครเด็ดๆ มาด้วย
ก็แล้วกัน
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ละอองน�ำ้ เพิม่ ความน่าตืน่ ตา
เทคนิคหนึง่ ส�ำหรับการถ่ายภาพมาโครอย่างได้ผลก็คอื การฉีดพ่นละอองน�้ำลงไป
บนตัวแบบเพื่อท�ำให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะท�ำให้สีสันสดใส
มากกว่าปกติแล้วละอองน�ำ้ ขนาดเล็กเหล่านีย้ งั ช่วยสร้างเรือ่ งราวและความน่าสนใจ
ต่อตัวแบบได้มากยิ่งขึ้นด้วย ดังตัวอย่างของเห็ดถ้วยขนนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า
ระหว่างมีและไม่มีละอองน�้ำติดอยู่นั้นอย่างไหนจะน่าดูมากกว่ากัน?
ในการฉีดพ่นละอองน�้ำนัน้ คุณไม่ควรทีจ่ ะฉีดลงไปทีต่ วั แบบโดยตรง แต่ควร
พ่นตามทิศทางที่ละอองน�้ำจะปลิวมายังตัวแบบ ซึ่งจะท�ำให้มันคงสภาพความเป็น
เม็ดและเกาะติดกับตัวแบบเอาไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การฉีดพ่นตรงๆ จะท�ำให้
ลักษณะของเม็ดละอองน�้ำเหล่านี้หายไปเพราะมีปริมาณน�้ำมากเกินไปนั่นเอง

SP 90mm F/2.8
Di VC USD MACRO 1:1

Model F004

ทีส่ ดุ ของเลนส์มาโคร 90 มม. รุน่ ใหม่จาก TAMRON ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเลนส์มาโครมาอย่างยาวนาน ให้ฉากหลังทีเ่ บลออย่างสวยงาม
คงคุณภาพ และรายละเอียดของภาพได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อม
ระบบชดเชยอาการสั่นไหว “VC” (ส�ำหรับ Canon และ Nikon)

• ราคาล่าสุดเพียง 22,990.- เท่านั้น!
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ในฐานะทีค่ ลุกคลีอยูก่ บั อุปกรณ์กล้องและการถ่าย
ภาพ ศัพท์คำ� หนึง่ ทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์ซงึ่ เราคุน้ หูกนั
ดีก็คือ “แมกนีเซียม” หรือ Magnesium ซึ่งเป็น
ทีร่ กู้ นั ในหมูค่ นเล่นกล้องว่าเป็นหนึง่ ในวัสดุส�ำคัญ
ในการผลิตกล้อง เลนส์ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่
มั ก จะปรากฏอยู ่ ใ นสเปคของอุ ป กรณ์ ร ะดั บ มื อ
อาชีพ
...ความแข็งแกร่ง ทน น�้ำหนักเบา คือหัวใจ
ของวัสดุชนิดนี้
ในขณะที่ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพมี วิ วั ฒ นาการอั น
ยาวนานนับตัง้ แต่ยคุ โลหะ วัสดุชนิดต่างๆ ถูกน�ำเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตกล้องถ่ายภาพ และปัญหา
w w w.eep.co.th
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หนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใน
การใช้งานทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะในระดับมืออาชีพก็คอื น�ำ้
หนัก และความทนทาน

ภาพประกอบจาก wikipedia.org

ถึงแม้ว่าโลหะพื้นฐานอย่าง “เหล็ก” นั้นจะถูก
น�ำมาใช้ในการผลิตเป็นวัสดุตวั กล้อง (Body) อันเนือ่ ง
มาจากความแข็งแรงอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน แต่ข้อ
ด้อยของมันก็คือมีน�้ำหนักค่อนข้างมาก และมักจะไม่
ทนต่อการกัดกร่อนโดยปฏิกิรยาทางเคมีเมื่อต้องเจอ
กั บ น�้ ำ หรื อ ความชื้ น ซึ่ ง ก็
เป็นสิง่ ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในนาม
ของ “สนิม” นั่นเอง
		 จะเห็นได้ว่ามีความ
พยายามในการแก้ปัญหานี้
จากที่ เ คยใช้ เ หล็ ก ก็ มี ก าร
พัฒนามาเป็นทองเหลืองซึ่ง
ทนต่อการกัดกร่อนมากขึ้น
แต่มันก็ยังคงมีน�้ำหนักมาก
อยู่ดี
และแล้ ว ก็ ม าถึ ง ยุ ค ของ
พลาสติก ซึง่ นอกจากมันจะ
ไม่เป็นสนิมและสามารถน�ำ

SPACE

มาใช้ในการผลิตได้สะดวกง่ายดายแล้วยังมีน�้ำหนักไม่มาก
อีกด้วย แต่ปัญหาก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ซึ่งใน
ที่ สุ ด ก็ มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ท� ำ ให้
พลาสติกมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม วัสดุที่เป็นโลหะนั้นก็ยังมีความจ�ำเป็น
ต่อการผลิตกล้องหรือเลนส์ที่ต้องการความทนทานสูง โดย
เฉพาะในระดับมืออาชีพ และในที่สุดก็มีการน�ำธาตุโลหะที่
เรียกว่าแมกนีเซียมมาใช้ในการผลิตร่วม
โดยธรรมชาติของธาตุชนิดต่างๆ นั้นจะมีคุณสมบัติ
บริสุทธิ์อยู่ในตัวเอง อย่างแมกนีเซียมก็จะมีคุณสมบัติที่
ส�ำคัญคือมีนำ�้ หนักทีเ่ บาทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับธาตุโลหะชนิดอืน่ ๆ
(หนักเพียงสองในสามของอะลูมเิ นียมในปริมาณเท่ากัน) แต่
ถ้าหากใช้ธาตุใดธาตุหนึ่งทั้งร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันก็จะยัง
ไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ พี อ ซึง่ แมกนีเซียมโดยตัวมันเองในทีน่ กี้ ย็ งั
เปราะบางมากเกินไป
จึงมีการใช้เทคนิคทางเคมีที่เรียกว่า “Alloy” ซึ่ง
เป็นการน�ำธาตุโลหะชนิดอื่นเข้ามาผสมในอัตราส่วนต่างๆ
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติส่วนดีของของธาตุประกอบเข้าไป ดังนั้น
แมกนีเซียมอัลลอยจึงไม่ใช่แมกนีเซียมบริสุทธิ์ 100% แต่มี
การผสมของโลหะชนิดอื่นๆ เช่นอลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี
ฯลฯ เข้าไปร่วมด้วย

Pentax K5II, K5IIs
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เช่นเดียวกับในกรณีของทองค�ำรูปพรรณ ซึ่ง
โดยธาตุทองค�ำ 100% แล้วจะมีความนิ่มและไม่
สามารถคงรูปอยูไ่ ด้หากได้รบั แรงกดเพียงน้อยนิด ดัง
นัน้ จึงต้องมีการผสมโลหะอืน่ เข้าไปเพือ่ เพิม่ ความแข็ง
แรง ดังที่เราจะได้เห็นกันทั่วไปว่าเป็นทองค�ำชนิด
98.5% ซึง่ ก็หมายความว่ามีทองค�ำเป็นส่วนประกอบ
98.5% และอีก 1.5% ที่เหลือนั้นจะเป็นธาตุโลหะ
ชนิดอื่น
ในกรณีของกล้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนั้น
วัสุดแมกนีเซียมอัลลอยมีความเหมาะสมเป็นอย่าง
มาก เพราะต้องมีเรือ่ งของการจับถือ จึงต้องพยายาม
ลดน�้ำหนักของกล้องและอุปกรณ์ลงให้มาก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งค�ำนึงถึงความแข็งแรงทนทานด้วย
ซึ่งในข้อนี้วัสดุแมกนีเซียมอัลลอยก็มีให้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และทีส่ ำ� คัญก็คอื มันยังเป็นวัสดุทหี่ าได้
ไม่ยากนัก เพราะมีมากเป็นอันดับที่ 8 ของธาตุโลหะ
ทีม่ ใี นโลกนี้ และไม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสูงเกินไปในขัน้ ตอน
การผลิตเพราะสามารถขึ้นรูปได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ใน
ขณะทีว่ สั ดุอย่างไทเทเนียมจะมีความแข็งแรงและเบา
มากกว่า แต่ก็มีราคาต้นทุนที่สูงมาก หรือคาร์บอน
ไฟเบอร์ก็มีความแข็งแรงและเบามาก แต่ก็ยังขึ้นรูป
เพื่อการผลิตได้ไม่ง่ายนัก ต้นทุนจึงค่อนข้างสูง

เมื่อมองในทุกมิติรอบด้านแล้ว ความ
เหมาะสมลงตัวจึงอยู่ที่แมกนีเซียมอัลลอยที่จะ
น�ำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่
ต้ อ งการความแข็ ง แรงแต่ น�้ ำ หนั ก เบาและมี
ต้นทุนที่เหมาะสม ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมี
ราคาสูงเกินไป ซึ่งในกรณีของเรานั้นส่วนตัวถัง
อันมีหน้าที่เป็นเปลือกนอกให้กับกล้องระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ที่ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ ทุ ก สภาวะหนั ก
หน่ ว งจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการใช้
แมกนีเซียมอัลลอยเป็นวัสดุหลัก
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ดังนั้นก็เป็นที่มั่นใจได้เลย...ถ้าขึ้นชื่อว่า
แมกนีเซียมอัลลอยซึง่ นิยมใช้ในระดับการผลิต
อากาศยานชนิดต่างๆ ไปจนถึงยานอวกาศแล้ว
ความแกร่ง ทน แต่น�้ำหนักเบา คือคุณสมบัติ
ประจ�ำตัวที่จะมารับใช้คุณแน่นอน!

Pentax 645D
Pentax Q
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Photographer : kimu_13
Gear : Ricoh GRD III
Place : N/A
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Photographer : Donald Duck
Gear : Ricoh GRD
Place : ราชบุรี

Photographer : choco
Gear : Ricoh GRD III
Place : เชียงใหม่
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