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ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

กั น เป็ น ครั้ ง ที่ ส อง กั บ
EEP Time ที่จะน�ำเอา
สาระและประโยชน์ น านาในแวดวงการ
บันทึกภาพ ทั้งเรื่องราวของอุปกรณ์อันน่า
สนใจ ข่าวสาร และเทคนิคข้อคิดในการ
ถ่ายภาพ เพือ่ พัฒนาความรูใ้ นการถ่ายภาพ
ของทุกท่านให้กว้างไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม
“นกนางนวล” ก�ำลังทะยอยร่อนลงที่
บางปูแล้ว ฉบับนี้เราไปเก็บภาพจากแหล่ง
ถ่ายภาพนกยอดฮิตมาฝากกัน รวมทัง้ แง่คดิ
มุมมองต่างๆ ในการถ่ายภาพแอ๊คชัน่ ของนก
เหล่านี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชี้เป้าให้นัก
ถ่ายภาพทั้งมือเก่ามือใหม่ได้ไอเดียเด็ดๆ ใน
การถ่ายภาพนกนางนวลให้ต่างออกไปจาก
เดิมเพื่อเพิ่มทักษะและฝีมือให้รุดหน้ากัน
TAMRON ชื่อนี้เราคุ้นหูคุ้นตากันมา
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นาน แต่ใครจะรู้บ้างว่าประวัติของเส้นทาง
สายเลนส์ถ่ายภาพค่ายนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ผ่านร้อนผ่าน
หนาวมายาวนาน ประสบการณ์ แ ละ
เทคโนโลยีบนเส้นทางสายนี้คือสิ่งที่ส่งผล
ให้ TAMRON ก้าวขึน้ มายืนในแถวหน้าของ
ผู้ผลิตเลนส์อิสระชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เป็น
รองใคร ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ข อง
TAMRON เป็นอย่างไร เราได้น�ำมาเสนอ
กันในฉบับนี้แล้ว...
เดือนหน้า...พบกันในงาน Photo
Fair 2012 ซึง่ เราได้ตระเตรียมอะไรหลาย
อย่างชนิดอัดแน่นเสียจนน่าเสียดายหาก
ไม่ได้แวะไปเยี่ยมเยือนกันเลยทีเดียว...
...แล้วพบกัน!
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Photo Hut Academy

ครั้งที่ 26

เลนส์ TAMRON เข้าร่วมกิจกรรมในงาน
Photo Hut Academy ครัง้ ที่ 26 ที่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยในงานมีทั้งการจ�ำหน่ายสินค้า
และเปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจสามารถทดลองใช้เลนส์
ในฐาน Work Shop ซึง่ มีทงั้ Portrait, Macro และ
Stop Action เพื่อทดสอบสมรรถภาพอันยอด
เยี่ยมของเลนส์ TAMRON ได้อย่างเต็มที่
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
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“TAMRON Lens Workshop”
อบรมการใช้งานเลนส์สำ�หรับลูกค้า
TAMRON

บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ผู้แทน
จ�ำหน่ายเลนส์ TAMRON แต่ผเู้ ดียวในประเทศไทย
ได้จดั กิจกรรมการอบรม “TAMRON Lens Workshop” เพื่อมอบความรู้ในการใช้งานเลนส์ และ
เทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ จากเลนส์ TAMRON ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อเลนส์ โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณธิการบริหาร นิตยสาร
FOTOINFO เป็นวิทยากรในการอบรม และมอบ
ความรูร้ วมไปถึงเคล็ดลับในการถ่ายภาพด้วยเลนส์
TAMRON แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
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Japan Festa in Bangkok 2012
Photo Vote by CASIO EXILIM

บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ผู้แทน
จ�ำหน่ายกล้อง Casio Exilim ร่วมกิจกรรม Japan
Festa Photo Vote by CASIO EXILIM ลุ้น
รับกล้อง Exilim N10 โดยการถ่ายภาพร่วมกับทีม
งาน Casio Exilim ผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจะได้
รับกล้อง N10 ไปเป็นรางวัล กิจกรรมนีไ้ ด้รบั ความ
สนใจจากบรรดาชาวคอสเพลย์ที่มาร่วมงานอย่าง
คับคั่ง โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากการโหวตสูงสุดทั้ง
สามรางวัลดังทีเ่ ห็นในภาพ สมกับสไตล์ของกล้อง
N10 ทีม่ สี โลแกนประจ�ำตัวว่า “Your style Your
unique” ซึง่ แต่ละท่านก็มสี ไตล์แบบเฉพาะตัวกัน
จริงๆ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
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Thailand blog.awards 2012
CASIO EXILIM

บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ผู้แทน
จ�ำหน่ายกล้อง Casio Exilim ร่วมมอบรางวัล และ
เปิดบูธกล้องในงาน Thailand Blog Award 2012
ที่ลาน Eden ศูนย์การค้า Central World โดย
กล้อง Casio Exilim เป็นผู้สนับสนุนรางวัลหัวข้อ
Recreation Blog
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EPISODE 2 : Silhouette

หนึ
่
ง
ในลักษณะของภาพถ่ายที่สามารถหยุด
คนดูภาพได้มากทีส่ ดุ โดยทีม่ รี ายละเอียดน้อยทีส่ ดุ
ก็คือภาพแบบ “เงาด�ำ” หรือภาพถ่ายที่เรียกกัน
อย่างเป็นทางการว่า “ซิลูเอท” (Silhouette)

ภาพถ่ายชนิดนี้จะปรากฏแสงสีของฉากหลัง
ให้เป็นเสมือนเวที โดยมีตัวแสดงหลักเป็นโครงร่าง
ของวัตถุต่างๆ เป็นสีด�ำสนิทอยู่ที่ฉากหน้า ซึ่งเป็นได้
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ ที่มีรูปทรงหรือลักษณะอันน่าสนใจ

35mm • f/10 • 1/1600 sec. • ISO 200
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เหตุทภี่ าพลักษณะนีส้ ามารถหยุดคนดูภาพเอา
ไว้ได้ ก็เพราะเป็นภาพที่ต้องใช้จินตนาการในการ
พิจารณาถึงรายละเอียดของเงาด�ำเหล่านั้นว่าคือ
อะไร? ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ด้วยเหตุทคี่ วามอยากรูอ้ ยาก
เห็นนั้นเป็นสัญชาตญาณโดยปกติของมนุษย์ ซึ่งเงา
7
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ด� ำ ในภาพจะเรี ย กร้ อ งให้ ค วามรู ้ สึ ก ส่ ว นนั้ น ขึ้ น มาท� ำ งานโดย
อัตโนมัต.ิ ..นีแ่ หละคือเสน่หอ์ นั ส�ำคัญของภาพ “ซิลเู อท” ทีเ่ ราก�ำลัง
จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการถ่ายภาพ และเทคนิคที่จะท�ำให้ภาพซิลูเอท
ของเราได้รับความสนใจจากคนดูภาพ...
...ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินก�ำลังของคนถ่ายภาพแต่อย่างใดเลย
ก่อนอื่น...ต้องท�ำความเข้าใจถึงส่วนส�ำคัญสองส่วนของภาพ
ซิลูเอทเสียก่อน ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น ฉากหลัง และ ตัวแบบ
ฉากหลัง จ�ำเป็นต้องเป็นพื้นที่แสงสว่าง ซึ่งจะต้องมีความ
เปรียบต่างกับตัวแบบให้มากที่สุด ฉากหลังที่จะส่งผลให้ภาพซิลู
เอทประสบความส�ำเร็จก็คอื ฉากหลังทีม่ คี วามสว่างและมีสสี นั สดใส
รวมไปถึงมีลักษณะอย่างอื่นทางแสงสีที่น่าสนใจ เช่น ท้องฟ้ายาม
เช้าหรือยามเย็นที่ก�ำลังมีสีสันอันน่าตื่นตา แสงจากไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ เป็นต้น

60mm • f/22 • 1/125 sec. • ISO 100
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ตัวแบบ ควรจะต้องมีรูปทรงภายนอกอันน่าสนใจ เพราะ
จะไม่มีการแสดงรายละเอียดใดๆ บนตัวแบบเหล่านี้เลย ดังนั้น
ลักษณะรูปทรงภายนอกจึงส�ำคัญที่สุด หากเป็นสิ่งมีชีวิตก็ควรจะ
ต้องอยู่ในลักษณะท่าทางที่น่าสนใจ หรือหากเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ก็ควรต้องมีรูปทรงที่สวยงามสะดุดตา และควรจะต้องกระตุ้น
จินตนาการของผูช้ มภาพให้ได้มากทีส่ ดุ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งก็คอื ตัวแบบ
อันมีลักษณะสลับซับซ้อนยุ่งเหยิง เพราะเมื่อมีแต่โครงร่างเป็นเงา
ด�ำแล้วจะท�ำให้ความน่าสนใจถูกลดระดับลงไปเป็นอย่างมาก
8
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หลักการกว้างๆ ก็คือ การปรับตั้งค่าการ
ส่วนส�ำคัญอื่นๆ ที่ควรจะต้องพิจารณา
เพิ่มเติมก็คือ มุมกล้อง และการจัดวางองค์ เปิ ด รั บ แสงของกล้ อ งให้ ไ ด้ ร ะดั บ ที่ พ อดี กั บ
ประกอบภาพ ซึง่ นักถ่ายภาพจ�ำเป็นต้องศึกษา ปริมาณแสงที่ฉากหลัง ซึ่งจะท�ำให้วัตถุต่างๆ ที่
อยูด่ า้ นหน้ากล้อง (หรือตัวแบบ) ซึง่ มีปริมาณแสง
และฝึกฝนถึงเรื่องราวพื้นฐานเหล่านี้ให้ดี
น้อยกว่าตกอยู่ในภาวะ “อันเดอร์” ไปโดยปริยาย
ในช่ ว งเวลาหรื อ สภาวะที่ แ สงมี ค วาม ซึ่งก็จะกลายเป็นภาพแบบซิลูเอทไปทันที
เปรียบต่างสูงๆ ระหว่างฉากหลังและตัวแบบนัน้
สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง ก็ คื อ หากตั ว แบบเองก็ มี
หากจะถ่ายภาพแบบปกติให้ออกมาดีก็ต้องมี
การใช้เทคนิคทางด้านการเพิ่มแสงชนิดต่างๆ ปริมาณแสงทีม่ ากก็จะท�ำให้ความเปรียบต่างไม่สงู
เข้ามาช่วยให้แสงกับตัวแบบ แต่มันจะเป็นการ มากนัก ส่งผลให้รายละเอียดต่างๆ ของตัวแบบ
ดีส�ำหรับการถ่ายภาพแบบซิลูเอททันที เพราะ ถูกบันทึกลงมาในภาพด้วย ท�ำให้หลุดจากความ
ยิง่ มีความเปรียบต่างสูงมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ถ่าย เป็นภาพแบบซิลูเอทไปได้เช่นกัน
ภาพได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น

THE

WORLD

ควรเลื อ กใช้ ค ่ า ISO ต�่ ำ ที่ สุ ด เท่ า ที่ ก ล้ อ งจะ
สามารถท�ำได้ เลือกใช้คา่ รูรบั แสงทีเ่ หมาะสมโดยค�ำนึง
ถึงความชัดลึกและชัดตื้นเป็นส�ำคัญ ซึ่งโดยปกติทั่วไป
แล้วมักจะเน้นที่ความชัดลึก (แต่ก็ไม่จ�ำเป็นเสมอไป)
ส่วนค่าสปีดชัตเตอร์นั้นจะมีความส�ำคัญมากเมื่อตัว
แบบคือสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้ เพราะควรต้องใช้
สปีดชัตเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวเหล่า
นั้นเอาไว้

30mm • f/8 • 1/100 sec. • ISO 50
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ซึ่งโดยปกติแล้ว การตั้งค่าเปิดรับแสงในภาพแบบ
ซิลเู อทนัน้ จะไม่ยงุ่ ยาก เพราะเป็นการเน้นทีแ่ สงฉากหลัง
เพื่อให้วัตถุฉากหน้าอยู่ในภาวะอันเดอร์ จึงมักจะเอื้อ
อ�ำนวยให้ใช้สปีดชัตเตอร์สูง รูรับแสงแคบ และค่า ISO
ต�ำ่ ๆ เป็นปกติ ซึง่ เมือ่ ถ่ายภาพซิลเู อทบ่อยๆ ก็จะสามารถ
ปรับตั้งค่าการเปิด รับแสงเอาไว้ ล ่ วงหน้ า ได้ โ ดยอาศั ย
ประสบการณ์และความช�ำนาญโดยที่ไม่ต้องวัดแสงก่อน
แต่อย่างใด เหลือเพียงการให้ความส�ำคัญกับจังหวะและ
การจัดองค์ประกอบภาพเพียงเท่านั้น ซึ่งก็จะท�ำให้มี
โอกาสได้ภาพซิลูเอทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย

24mm • f/8 • 1/125 sec. • ISO 125

w w w.eep.co.th
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จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาพแบบซิลูเอทนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนที่
จะท�ำหน้าทีส่ นับสนุนซึง่ กันและกัน นัน่ ก็คอื ฉากหลังอันเป็นพืน้ ทีส่ ว่ น
แสงสีและความสว่างอันเปรียบเสมือนเวที และส่วนของตัวแบบทีจ่ ะ
มีแต่เพียงโครงขอบร่างภายนอกสีด�ำสนิท การประยุกต์เทคนิคอื่นๆ
เพิ่มเติมเข้าไปก็จะยิ่งท�ำให้ภาพซิลูเอทดูน่าตื่นตามากยิ่งขึ้น แต่ส่วน
หลักทั้งสองคือฉากหลังและตัวแบบต้องดูน่าสนใจจริงๆ จึงจะได้รับ
ความสนใจจากผู้ชมภาพ

50mm • f/16 • 1/15 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th
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24mm • f/8 • 1/10 sec. • ISO 200

หากใครยั ง ไม่ เ คยลองถ่ า ยภาพแนวนี้ ขอ
แนะน�ำให้ลองดู แล้วจะรู้ว่าการถ่ายภาพประเภท
กระตุ้นจินตนาการนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเป็น
อีกหนึ่งเทคนิคการถ่ายภาพที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการจับจังหวะลัน่ ชัตเตอร์เก็บภาพได้เป็นอย่างดียงิ่
เลยทีเดียว!

w w w.eep.co.th

วิธีการถ่ายภาพ
1. ปรับโหมดถ่ายภาพไปที่โหมด M
2. ปรับระบบวัดแสงมาเป็นแบบ “เฉพาะจุด”
(Spot) หรือแบบเฉพาะส่วนกลางภาพ
3. วัดแสงไปที่ส่วนสว่างด้านหลัง (ฉากหลัง)
แล้วปรับค่าการเปิดรับแสงให้เหมาะสมกับ
ปริมาณแสงที่ฉากหลัง
4. จับโฟกัสที่วัตถุฉากหน้าแล้วลองถ่ายภาพ
ซึ่งหากค่าการเปิดรับแสงเหมาะสมกับฉาก
หลัง ก็จะได้ภาพซิลเู อททีต่ วั แบบเป็นโครงเงา
ด�ำทันที
5. หากตัวแบบยังไม่ด�ำสนิท ให้ลองปรับค่ารู
รับแสงให้แคบลงหรือใช้สปีดชัตเตอร์ที่สูงขึ้น

จุดวัดแสง
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SHOOTING

เคล็ดลับภาพสวย

w w w.eep.co.th

ส่วนของฉากหลังนั้นมีความส�ำคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังนั้นฉากหลังจึงควรจะต้องโล่งโดยไม่ควรมีสิ่ง
ใดไปปะปนให้ดูยุ่งเหยิง ซึ่งในกรณีที่ฉากหลังเป็น
ท้องฟ้านัน้ จะยิง่ ส�ำคัญมาก ดังนัน้ มุมกล้องทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่า
ระดับสายตาปกติจะสามารถช่วยให้ตัวแบบดูโดดเด่น
น่าสนใจ เพราะนอกจากมุมภาพจะดูแปลกตาแล้ว ยัง
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ฉากหลังดูกว้างขวางน่าสนใจและหลีกเลีย่ ง
สิ่งที่จะมารบกวนฉากหลังได้เป็นอย่างดีด้วย
ดังเช่นภาพตัวอย่างเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า

THE

WORLD

ตัวแบบในภาพจากมุมต�ำ่ จะดูโดดเด่นและน่าสนใจมากกว่า
มุมภาพจากระดับสายตาปกติเป็นอย่างมาก เพราะส่วน
พื้นที่มืดด้านหลังจะท�ำให้ตัวแบบกลืนหายไปในความมืด
เช่นเดียวกันด้วย
อาจจะไม่ต้องนอนราบไปกับพื้น หากจอภาพของ
กล้องสามารถปรับมุมมองได้กค็ วรใช้งานมัน หรือใช้วธิ คี าด
เดามุมภาพโดยการหย่อนกล้องลงสูร่ ะดับต�ำ่ เงยหน้ากล้อง
ขึ้นเล็กน้อยแล้วลองถ่ายภาพ มันจะได้ผลดีอย่างยิ่งเมื่อใช้
ร่วมกับมุมรับภาพที่กว้างมากๆ
13
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“ฟิลเตอร์” หนึง่ ในอุปกรณ์เสริมทีไ่ ด้รบั การ

ยอมรับมาอย่างยาวนานทั้งในหมู่ช่างภาพมืออาชีพและ
สมัครเล่น ถึงอรรถประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทั้งการ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพและการแสดงผลพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ
ภาพถ่ า ย รวมไปถึ ง การปกป้ อ งเลนส์ ถ ่ า ยภาพจาก
อันตรายและความเสีย่ งหลายประการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
“HAKUBA” อีกหนึง่ ในฟิลเตอร์คณ
ุ ภาพสูงทีผ่ ลิต
ในประเทศญี่ปุ่น คุณภาพระดับแถวหน้านั้นมาจากการ
ที่เลือกใช้ชิ้นเลนส์จาก Schott AG ซึ่งเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ในเครือเดียวกับ Carl Zeiss ประเทศเยอรมันนี
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเลนส์ระดับคุณภาพที่ได้รับการยอมรับกัน
มาอย่างยาวนาน...

w w w.eep.co.th
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นอกจากชิ้นเลนส์คุณภาพจาก Schott AG แล้ว
HAKUBA ยังใช้เทคโนโลยีและเทคนิคขัน้ สูงในการผลิตฟิล
เตอร์แต่ละชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
ตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับมืออาชีพ เทคโนโลยีเหล่านั้น
ได้แก่ :
Schott AG เป็นผูผ้ ลิตวัสดุอปุ กรณ์
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะงานทางด้าน
กระจกและชิ้ น แก้ ว เพื่ อ ใช้ ทั้ ง ในงาน
อุตสาหกรรมและงานทางภาคครัวเรือน
Schott AG มีสโลแกนของตนคือ
“Glass made of ideas” ซึ่งหมายถึง
การประยุกต์และพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แก้ ว และกระจกเป็ น ส� ำ คั ญ
มีอายุการด�ำเนินกิจการมายาวนานถึง 125
ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Schott AG นั้นมี
มากมายหลากหลายด้าน
ด้วยความที่เป็นบริษัทในเครือ Carl
Zeiss ซึง่ มีชอื่ เสียงทางด้านการผลิตเลนส์
ถ่ายภาพมาอย่างยาวนาน จึงมัน่ ใจได้วา่ ชิน้
เลนส์จาก Schoot AG นั้นจะมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอันเป็นเลิศ
สามารถดูข้อมูลของ Schott AG
เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้ :
www.schott.com/thai/index.html

w w w.eep.co.th

• MC (Multi Coating) การเคลือบผิวแบบหลายชั้น
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านแสงประเภทต่างๆ มี
อัตราการสะท้อนแสงเพียง 1.5% ซึ่งหมายความว่าแสงจะ
ผ่านได้มากถึง 98.5%
• SMCP (Super Multi Coating) การเคลือบผิวหลาย
ชั้นแบบพิเศษ เหมาะส�ำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ มี
อัตราการสะท้อนแสงเพียง 0.5% แสงผ่านเข้าสู่เลนส์ได้
มากถึง 99.5%
• WPC (Water Proof Coating) เทคโนโลยีการเคลือบ
ผิวแบบกันน�ำ้ ช่วยให้หยดน�ำ้ หรือละอองน�ำ้ ไม่เกาะผิวเลนส์
ง่ายต่อการท�ำความสะอาดและดูแลรักษา
• ฟิลเตอร์ชนิดขอบบาง เพื่อการใช้งานร่วมกับเลนส์มุม
กว้าง หลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดขอบมืดตามมุมภาพ
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Circular PL (C-PL)

Without C-PL

With C-PL

ฟิลเตอร์โพลาไรซ์จะท�ำหน้าทีใ่ นการตัดแสงบางส่วน
ออกไปจากภาพ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนก็ คือ การตั ด แสง
สะท้ อ นออกจากวั ต ถุ ที่ มี พื้ น ผิ ว มั น วาว เช่ น ผิ ว น�้ ำ
กระจก โลหะ ฯลฯ ท�ำให้วัตถุนั้นๆ มีสีสันที่อิ่มตัวมาก
ยิ่งขึ้นกว่าการถ่ายภาพปกติ
คุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของฟิล
เตอร์ ช นิ ด นี้ ก็ คื อ การเพิ่ ม ความอิ่ ม ตั ว ในสี สั น ของ
ท้องฟ้าในภาพแบบทิวทัศน์ให้ดสู ดใสมากยิง่ ขึน้ เพราะ
แสงที่ฟุ้งกระจายสว่างขาวบางส่วนจะถูกตัดออกไป
ด้วยฟิลเตอร์โพลาไรซ์นั่นเอง
ขนาดของฟิลเตอร์ :
25 มม. - 82 มม.

Without C-PL

w w w.eep.co.th

With C-PL
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Neutral Density (ND)
ฟิลเตอร์ ND มีความส�ำคัญในแง่ของการลดปริมาณ
แสงที่จะผ่านตัวมันเองให้น้อยลง เพราะในการถ่าย
ภาพบางประเภท โดยเฉพาะภาพถ่ายที่ต้องแสดงการ
เคลื่อนไหว (เช่นภาพสายน�้ำตก) โดยใช้สปีดชัตเตอร์
ช้านั้นต้องลดปริมาณแสงลงเพื่อไม่ให้เกิดภาพโอเวอร์
จากการที่ใช้สปีดชัตเตอร์ช้านั่นเอง
ไม่เพียงเฉพาะการลดแสงเพียงอย่างเดียว แต่
ฟิลเตอร์ ND ที่ดีต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเปรียบ
ต่างทางด้านแสงของสิ่งที่ก�ำลังจะบันทึกภาพด้วย
ค่าแสงที่สามารถผ่านได้ :
2X = 50%
4X = 25%
8X = 12.5%
ขนาดของฟิลเตอร์ :
49 มม. - 82 มม.
Without ND

w w w.eep.co.th

With ND
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Close-up Filter
ฟิลเตอร์โคลส-อัพ ใช้สวมติดหน้าเลนส์เพื่อเพิ่ม
ก�ำลังขยายในการถ่ายภาพให้สูงขึ้น ช่วยให้ถ่ายภาพ
วัตถุขนาดเล็กในลักษณะภาพมาโครได้
Without CU Filter

CU Filter No.2

ระยะที่สามารถถ่ายภาพได้ :
No.1		 33-100 cm
No.2		 24-50 cm
No.3		 20-33 cm
No.4		 17-25 cm
No.5		 15-20 cm
No.10		 8-10 cm
*หมายเหตุ : ระยะเมื่อใช้เลนส์
ทางยาวโฟกัส 55 มม.

ขนาดของฟิลเตอร์ :
49 มม. - 77 มม.
CU Filter No.4

w w w.eep.co.th

CU Filter No.10
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Cross Screen
Cross Screen 4X

Without Cross Screen

ฟิลเตอร์สำ� หรับช่วยสร้างประกายแฉกให้กบั ดวงแสง
แบบต่างๆ เช่นหลอดไฟ แสงเทียน ฯลฯ ท�ำให้ภาพดู
มีลักษณะพิเศษ หรูหรา มีคุณค่ามากกว่าภาพถ่าย
ปกติธรรมดา
ลักษณะพิเศษของฟิลเตอร์ :
4X ให้ประกายแสง 4 แฉก
6X ให้ประกายแสง 6 แฉก
ขนาดของฟิลเตอร์ :
49 มม. - 82 มม.

Cross Screen 6X
w w w.eep.co.th
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Protector
ฟิลเตอร์ส�ำหรับช่วยปกป้องหน้าเลนส์ ทั้งจากฝุ่น
ละอองหรือสิง่ สกปรกต่างๆ รวมไปถึงป้องกันสิง่ ทีจ่ ะ
เข้ามากระทบกับหน้าเลนส์โดยตรง ซึ่งฟิลเตอร์
ป้องกันหน้าเลนส์ที่ดีจะต้องไม่ท�ำให้คุณภาพของแสง
ลดต�่ำลงจากความเป็นจริง
ลักษณะพิเศษของฟิลเตอร์ :
MC Lens Guard : ชิ้นเลนส์ใส ไม่มีสี เน้นการ
ถ่ายทอดคุณภาพของเลนส์ทใี่ ช้อย่างครบถ้วนอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุด
MCUV : ดูดซับคลื่นรังสี UV
ช่วยให้ได้ภาพที่มีความเปรียบ
ต่างสูงขึ้น
ขนาดของฟิลเตอร์ :
25 มม. - 82 มม.

w w w.eep.co.th
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นีค่ อื ฟิลเตอร์คณ
ุ ภาพสูงอีกระดับจากญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเข้า
มาสร้างความแตกต่างให้กบั ภาพถ่ายของคุณโดยเริม่
ตัง้ แต่หน้าเลนส์ เพือ่ คุณภาพของแสงทีจ่ ะถูกถ่ายทอด
ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ท�ำให้คุณภาพของแสง
เหล่านั้นเสียไป
ทัง้ เพือ่ เพิม่ คุณภาพและความสวยงาม, สร้าง
ผลพิเศษให้กบั ภาพ ไปจนถึงปกป้องหน้าเลนส์แสน
รักของคุณ ฟิลเตอร์ HAKUBA ก็พร้อมส�ำหรับ
หน้าที่เหล่านั้นแล้ว!

w w w.eep.co.th
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TAMRON

TRIP

&

TRICK

300mm • F/22 • 1/1250 sec. • ISO 200

This issue power by :

มาตรฐานใหม่ ของการออกแบเลนส์ซูมเทเลโฟโต้

w w w.eep.co.th

Model A005
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TAMRON

300mm • F/13 • 1/1250 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th

TRIP

&

TRICK

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Model A005
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TAMRON

300mm • F/29 • 1/1000 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th

TRIP

&

TRICK

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Model A005
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TAMRON

TRIP

&

TRICK

สถานตากอากาศ

F/16 • 1/160 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th

ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อเป็น “สถานตากอากาศ” แต่ใน
ความรับรูข้ องคนทัว่ ไป “บางปู” เป็นเหมือนทีพ่ กั
ผ่อนหย่อนใจยามแดดร่มลมตก และเป็นสถานที่
อันน่าตื่นตาในช่วงเวลาปลายปียามลมหนาวมา
เยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่เพิ่งจะเคยมา
สัมผัสสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นครัง้ แรก เพราะมีเหล่านก
นางนวลนับร้อยนับพัน ทีบ่ นิ ฉวัดเฉวียนสร้างสีสนั
ความมีชีวิตชีวาอันดูน่าตื่นเต้นอยู่ในระยะที่แทบ
จะเอื้อมมือถึง
ยามเย็น...โดยเฉพาะช่วงวันหยุดและวันเสาร์อาทิตย์ นอกจากนกนางนวลนับร้อยนับพันแล้ว
ผู้คนที่มาเที่ยวชมก็มีจ�ำนวนนับร้อยนับพันเช่นกัน
ซึ่งจะว่าไปแล้ว บางปูแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่อันน่า
โรแมนติกด้วยแสงสีที่ฉาบทาท้องฟ้าเมื่อได้เวลา
โพล้เพล้ อากาศเย็นๆ ทีเ่ คล้าคลอด้วยสีสนั อันอบอุน่
ทางทิ ศ ตะวั น ตก เติ ม บรรยากาศด้ ว ยเสี ย งนก
นางนวลที่ บิ น อยู ่ บ นท้ อ งฟ้ า ไม่ ว ่ า ใครก็ ย ่ อ มจะ
เคลิบเคลิ้มไปตามบรรยากาศได้ไม่ยาก...
จนกระทัง่ แสงสีสดุ ท้ายจากไป เมือ่ นัน้ บางปู
ก็จะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบทันที! (ติดตามต่อไป
ว่าเกิดอะไรขึ้น?)
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
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13mm • F/6.3 • 1/8 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]

Model B001
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บางปูแห่งนี้ ได้รับความนิยมจากช่างภาพทั้งมือ
อาชีพและมือสมัครเล่นไม่ใช่น้อย ในช่วงฤดูที่นก
นางนวลมาปรากฏกายที่นี่ ไม่มีวันใดเลยที่สะพาน
แห่งนี้จะว่างเว้นไปจากคนที่มีกล้องถ่ายภาพอยู่ใน
มือ บ้างก็มาถ่ายภาพบรรยากาศ บ้างก็มาถ่ายภาพ
นกนางนวลโดยเฉพาะ แต่บางปูก็หาได้มีแค่นก
นางนวลเท่านั้น ยังคงมีอีกหลากหลายชีวิตที่ท่อง
เที่ยวหากินอยู่ในป่าชายเลนแห่งนี้...
รอบนี้เราน�ำเอาเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ในระยะ
ท�ำการ 70-300mm มาเก็บภาพแบบเน้นเจาะตัว
แบบ เพื่อ “ลองของ” กับเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ค่าตัว
หมืน่ กลางๆ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากผูท้ ไี่ ด้เคยสัมผัส
กับมันมาแล้วว่าเป็นเลนส์ถ่ายภาพที่ดีเยี่ยมจนดู
เหมือนจะเกินราคาค่าตัว ทางทีจ่ ะรูแ้ ละพิสจู น์ทราบ
กันได้ก็คือต้องเอาออกมาลองในภาคสนามเท่านั้น
ในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายภาพ...บอกได้เต็มปาก
เต็มค�ำว่า สมแล้วที่เป็นเลนส์ในอนุกรม “SP”
ของ TAMRON อันหมายถึงเลนส์คุณภาพสูงใน
สายการออกแบบและผลิต การเก็บรายละเอียด
ของแสงและสีสนั นัน้ ท�ำได้อย่างน่าประทับใจ การ
ท�ำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติรวดเร็วทันใจ แต่
ที่น่าชื่นชมมากที่สุดก็คือระบบกันสั่น “VC” ของ
เจ้าตัวนี้ที่นิ่งสนิทเสียจนน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว!
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/80 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th
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SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/80 sec. • ISO 100
• ภาพซิลูเอททั้งสองภาพนี้บันทึก
ในขณะที่มีแสงน้อย สปีดชัตเตอร์
เพียง 1/80 sec ต้องถือว่าต�่ำมาก
เมื่อเทียบกับระยะที่ 300mm แต่
ทั้งสองภาพนี้ใช้มือเปล่าในการจับ
ถือกล้อง ซึง่ ท�ำได้อย่างสบายๆ ด้วย
ความสามารถของ “VC” ในเลนส์
ตัวนี้นั่นเอง
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นางนวล

หลากหลายสายพันธ์ทุ อี่ พยพ
หนีหนาวจากทางเหนือคือจุดขายหลักของที่นี่ ใน
ประเด็นของคนถ่ายภาพแล้วคือประสบการณ์และ
ความรู้ที่ค่อนข้างสนุกสนาน และเป็นเรื่องของการ
ฝึกปรือฝีมือทางการถ่ายภาพชั้นดีเลยทีเดียว
หากคุณคิดที่จะมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การ
มาถึงตอนช่วงเย็นแดดร่มลมตกคือเวลาทีเ่ หมาะสม
แต่ถา้ หากต้องการถ่ายภาพแบบจริงจัง เวลาทีเ่ หมาะ
คือตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป
เหตุผลก็คอื ในช่วงเช้าจะไม่มผี คู้ นมามากนัก
เพราะอากาศและแสงแดดจะค่อนข้างร้อน แต่มัน
กลับเป็นผลดีต่อคนถ่ายภาพในแง่ของทิศทางแสง
และไม่วุ่นวายจอแจมาก สามารถจับจังหวะและมี
สมาธิกับการถ่ายภาพได้มากกว่า
“สะพานสุขตา” คือบริเวณที่เราใช้ถ่ายภาพ
เป็นสะพานปูนที่ทอดยาวออกไปในทะเล สองฟาก
ฝัง่ สะพานจะมีนกนางนวลมาคอยจิกกินอาหารทีน่ กั
ท่องเที่ยวโยนขึ้นไป บ้างก็โฉบลงมาจิกอาหารที่ตก
ลอยอยู่บนผิวน�้ำ ซึ่งนั่นคือจังหวะที่น่าสนใจส�ำหรับ
การถ่ายภาพ เพราะท่าทางของนกและผืนน�ำ้ ทีแ่ ตก
กระจายจะช่ ว ยสร้ า งความตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ
ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ดู
จะเข้าทางส�ำหรับภาพถ่ายท�ำนองนี้มากที่สุด
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/6.3 • 1/1250 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th
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• ในช่ ว งสายจะมีนกสายพัน ธ์ุอื่นๆ ออกมาหากิ นตาม
ชายทะเลจ�ำนวนมากพอสมควร ซึง่ ต้องคอยสอดส่องดูให้ดี
เพราะบางชนิดที่น่าสนใจก็มีขนาดเล็กมากเสียจนอาจหลุด
รอดจากการมองเห็นไปได้เหมือนกัน

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th
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170mm • F/13 • 1/1250 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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ก่อนอื่น ขอให้คุณสังเกตทิศทางของแสงให้ดี
ก่อน พิจารณาดูว่าคุณต้องการภาพถ่ายลักษณะใด
แสงอาทิตย์ทมี่ อี ยูน่ นั้ สามารถให้ภาพอย่างทีต่ อ้ งการ
ได้หรือไม่ ต�ำแหน่งที่คุณอยู่นั้นเหาะสมหรือเปล่า
ข้อบังคับอันส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพใน
ลักษณะทางด้านซ้ายมือนี้ก็คือ คุณจ�ำเป็นต้องใช้
สปีดชัตเตอร์ในระดับที่ไม่ต�่ำไปกว่า 1/1000 sec.
จึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวเอาไว้ได้ทั้งหมด
โดยเฉพาะหยดน�้ำที่จะเป็นตัวช่วยสร้างอารมณ์ใน
ภาพลักษณะเช่นนี้ ส่วนอีกสองปัจจัยคือค่ารูรบั แสง
และ ISO นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะให้มันมี
ลักษณะเป็นอย่างไร?
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำของเรา ค่ารูรับแสงนั้นไม่
ควรจะต�ำ่ กว่า F/5.6 ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ช่วยในเรือ่ งของการ
ควบคุมระยะความคมชัด ซึ่งในการถ่ายภาพแบบนี้
มีความเป็นไปได้ทสี่ ว่ นส�ำคัญจะหลุดจากพืน้ ทีโ่ ฟกัส
เนื่องจากมันมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรวดเร็ว ค่า
รู รั บ แสงที่ ค รอบคลุ ม ระยะชั ด ลึ ก จะไว้ ว างใจได้
มากกว่า ดังนัน้ เมือ่ ต้องใช้รรู บั แสงทีแ่ คบลง ก็จำ� เป็น
ต้องเพิ่มค่า ISO ให้เหมาะสมกันด้วย มิฉะนั้นแล้ว
ภาพจะมืดเกินไป (Under Exposure)
สังเกตจังหวะของนก ใช้โหมดถ่ายภาพต่อ
เนื่อง จากนั้นลองจับจังหวะการลั่นชัตเตอร์ดู แล้ว
คุณจะรู้ว่านี่แหละคือความสนุกในโลกของการถ่าย
ภาพอย่างแท้จริงเลยทีเดียว!
30

TAMRON

TRIP

&

TRICK

นอกจากแอ๊ ค ชั่ น และการจั ด วางองค์
ประกอบภาพแล้ว สิง่ ส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ควรใส่ใจให้มาก
ก็คือ “แสง” ซึ่งภาพที่ถ่ายจากที่นี่โดยมากนั้นมัก
จะมองข้ามเรือ่ งนีไ้ ป ท�ำให้ภาพออกมาดูธรรมดา ไม่
น่าสนใจเท่าทีค่ วร ถึงแม้วา่ จะมีการจัดองค์ประกอบ
ภาพได้ดีก็ตาม
ลองสังเกตทิศทางของแสงที่จะกระท�ำต่อตัว
แบบของเราให้ดี ทิศทางของกล้องที่เราจะหันไปนัน้
ควรทีจ่ ะเป็นอย่างไร? ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายตามแสง
หรื อ ถ่ า ยภาพย้ อ นแสงก็ ต าม หากคุ ณ สามารถ
ควบคุมค่าการเปิดรับแสงได้เหมาะสม ภาพก็จะออก
มาดูน่าสนใจได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากหลายๆ
ภาพที่เราน�ำมาให้ดูนี้ก็มีทั้งที่ถ่ายภาพย้อนแสงและ
ตามแสงทั้งคู่
แน่นอนว่า หากต้องการได้ภาพทีด่ ใี นเรือ่ งของ
แสง คุณจ�ำเป็นต้องแลกมาด้วยความร้อนจากการ
อดทนรอคอยในการเผชิญกับอุณหภูมทิ คี่ อ่ ยๆ เพิม่
สูงขึ้นหากคุณมาถ่ายภาพตั้งแต่ช่วงเช้า แต่รับรอง
ว่าคุณจะมีโอกาสได้ภาพดีๆ มากกว่าการถ่ายภาพ
ในช่วงเย็นแน่นอน
ที่ส�ำคัญก็คือ เนื่องจากเป็นป่าชายเลน หลัง
สิน้ แสงตะวันไปแล้ว บางปูแห่งนีจ้ ะกลายสภาพเป็น
สนามรบของฝูงยุงแห่งป่าชายเลนทันที! และนัน่ คือ
สาเหตุที่ท�ำให้อยู่ต่อไม่ได้อย่างแน่นอน...
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th

31

TAMRON

TRIP

&

TRICK

• บางจังหวะ นกก็จะมีกิริยาอาการที่แตกต่างออกไปจาก
ปกติ การเล็งโฟกัสค้างเอาไว้ที่ตัวนกเป็นเรื่องธรรมดาที่นัก
ถ่ายภาพนกต้องท�ำกัน เพราะในบางจังหวะก็อาจจะได้ภาพ
ในขณะที่นกก�ำลังท�ำอะไรบางอย่าง ซึ่งจะท�ำให้ภาพถ่ายดู
มีเรื่องราวและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th
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ถึงแม้วา่ “สถานตากอากาศบางปู” จะเป็นสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวอันส�ำคัญและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แต่บางปู
ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มของบรรดานักถ่ายภาพทีต่ อ้ งการฝึกปรือฝีมอื
มากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนของนักถ่ายภาพที่ทวี
จ�ำนวนมากขึ้นทุกปี
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการมาที่นี่ก็คือช่วงเดือน
ตุลาคม-มีนาคม แต่ชว่ งทีม่ นี กเยอะมากทีส่ ดุ ก็คอื ปลายเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม หลังจากนั้นนกก็จะเริ่ม
ทยอยเดินทางกลับขึ้นเหนือตามเดิมต่อไป
หนาวนี้ หากยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ลองพกเลนส์เทเลโฟโต้ไปเก็บแอ๊คชั่นมันๆ ของนกนางนวลแห่งบางปูเพื่อ
เป็นการวอร์มทั้งกล้องทั้งคน ก่อนที่จะสะพายกล้องออกไป
ส่องโลกในฤดูแห่งการท่องเที่ยว รับรองว่าบางปูจะช่วยจุดไฟ
ถ่ายภาพของคุณให้ลุกโชนขึ้นมาได้อีกกองใหญ่ๆ เลยทีเดียว
หนึง่ ปีมแี ค่ชว่ งไม่กเี่ ดือนนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะได้ตนื่ ตากับฝูง
นกนางนวลขนาดใหญ่ ในสถานที่อันไม่ไกลเกินการขับรถ
ไปเก็บภาพแห่งนี้ ...อย่าบอกนะว่าคุณจะยอมพลาด?

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

300mm • F/5.6 • 1/6 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th
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“ประกายแฉก”
คุณอาจสนใจวิธกี ารถ่ายภาพแนวเดียวกับภาพนี้ และคุณก็อาจจะรูอ้ ยู่
แล้วว่าต้องใช้รูรับแสงแคบๆ ตั้งแต่ F/16 เป็นต้นไป เพื่อท�ำให้ดวงแสงต่างๆ
เกิดประกายแฉกขึ้นเนื่องจากผลของกลีบรูรับแสงในตัวเลนส์
แน่นอนว่ารูรบั แสงแคบคือเรือ่ งส�ำคัญ แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่าก็คอื “ช่วง
เวลา” เพราะถ้าช่วงเวลาไม่เหมาะสม ลักษณะการท�ำมุมของแสงอาทิคย์ที่
จะสะท้อนกับส่วนโค้งของลอนคลืน่ ผิวน�ำ้ จะไม่แสดงผลเต็มที่ และมันอาจจะ
มีพื้นที่แคบ ลักษณะของแสงและเงาไม่สวยงาม ฯลฯ
ภาพนี้บันทึกในช่วงเวลาเช้าก่อน 8 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่แสง
อาทิตย์ท�ำมุมเฉียงกับผืนน�้ำ และเป็นเวลาที่ระดับน�้ำทะเลยังไม่ลงจนตื้น
เกินไป แต่หลังจากช่วงนี้ระดับน�้ำจะลดและแห้งจนติดพื้น ไม่เหลือ
ประกายแสงแบบนี้ให้ถ่ายภาพได้อีก ดังนั้นนอกจากรูรับแสงแคบแล้วก็
จ�ำเป็นต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาด้วย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องส�ำคัญจริงๆ

300mm • F/29 • 1/1000 sec. • ISO 200

Model A005

มาตรฐานใหม่ ของการออกแบเลนส์ซูมเทเลโฟโต้
นอกจากคุณภาพของชิ้นเลนส์ที่เน้นในเรื่องคุณภาพของภาพแล้ว ระบบป้องกันอาการสั่นไหว VC ของ
เลนส์ตัวนี้ยังน่าทึ่ง เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันภาพเบลอในสปีดชัตเตอร์ต�่ำๆ แล้ว มันยังช่วยให้คุณมีสมาธิ
มากขึน้ ส�ำหรับการจับโฟกัสในสปีดชัตเตอร์สงู ๆ ด้วย ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่าท�ำไมเลนส์ตวั นีจ้ งึ ได้รบั รางวัล
ระดับโลกต่างๆ มากมาย ...นี่แหละเสน่ห์ของเลนส์ตัวนี้
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ใน

การออกแบบสร้างเลนส์ถ่ายภาพหนึ่งตัว ภายในจะ
ประกอบด้วยชิ้นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกหรือแก้วลักษณะต่างๆ
เพือ่ ถ่ายทอดล�ำแสงเข้าสูภ่ ายในกล้องหลายชนิด ซึง่ แต่ละชนิดก็
จะท�ำหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพของชิ้น
เลนส์นั้นๆ
โดยลักษณะและองศาการรับภาพของเลนส์แต่ละแบบจะถูก
ออกแบบเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งในเลนส์บางประเภทก็
จะมีการใช้ชิ้นเลนส์ชนิดพิเศษที่ต่างออกไปจากชิ้นเลนส์ที่ผลิตจาก
กระจกหรื อ ชิ้ น แก้ ว ธรรมดา ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ เสริ ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดล�ำแสงให้ดีขึ้นก่อนที่จะส่งต่อไปยัง
เซนเซอร์รับภาพในตัวกล้อง
ชิ้นเลนส์พิเศษนั้นมีหลายชนิด หนึ่งในชิ้นเลนส์พิเศษที่ใช้
อยูใ่ นเลนส์ TAMRON ระดับมืออาชีพก็คอื ชิน้ เลนส์ชนิด LD และ
XLD ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพของแสงในระดับสูงสุดนั่นเอง...

w w w.eep.co.th
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LD : Low Dispersion

ชิ้นเลนส์พิเศษที่มีหน้าที่ในการลดการเกิด Chromatic Aberration (CA) ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นเลนส์ LD ก็คือจะมี
อัตราการกระจายล�ำแสงในแต่ละช่วงของสเปคตรัมแสงที่ต�่ำกว่าชิ้น
เลนส์ทผี่ ลิตจากแก้วหรือกระจกธรรมดา ส่งผลให้ภาพถ่ายมีความคม
ชัดและได้คุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยในเรื่องของ
ความเร็วในการจับโฟกัสภาพในระบบโฟกัสอัตโนมัติอันเนื่องมาจาก
คุณภาพแสงที่ดีได้ด้วย

XLD : Extra Low Dispersion

ชิน้ เลนส์พเิ ศษทีผ่ ลิตจากชิน้ แก้วคุณภาพสูงชนิดพิเศษ มีอตั รา
การกระจายสเปคตรัมของแสงในอัตราทีต่ ำ�่ กว่าชิน้ เลนส์แบบ LD ปกติ
ชิ้นเลนส์แบบ XLD มีคุณสมบัติในการกระจายล�ำแสงเทียบ
เท่ากับชิน้ เลนส์แบบฟลูโอไรด์ ซึง่ เป็นชิน้ เลนส์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ เี ลิศและ
มีราคาสูง และเมื่อออกแบบเลนส์โดยการใช้ชิ้นเลนส์ XLD ร่วมกับ
ชิน้ เลนส์ LD ก็จะยิง่ ส่งผลให้อตั ราการกระจายของล�ำแสงอยูใ่ นระดับ
ต�ำ่ มาก ส่งผลให้ภาพถ่ายมีความคมชัดและคุณภาพสูงสุด อันเป็นผล
มาจากการที่มีค่า Contrast อยู่ในระดับดีเลิศนั่นเอง
เลนส์ของ TAMRON ที่มีการใช้ชิ้นเลนส์ LD และ XLD ร่วมกัน
คือ SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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Chromatic Aberration :
ความคลาดสี
ปัญหาส�ำคัญซึง่ ส่งผลกระทบกับคุณภาพของภาพถ่ายทีม่ กั จะพบใน
เลนส์ทางยาวโฟกัสสูงอย่างเลนส์เทเลโฟโต ลักษณะของ CA ก็คือ
เกิดสีทผี่ ดิ เพีย้ นไปตามขอบของวัตถุในภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ ซึง่
ท�ำให้คุณภาพความคมชัดของภาพถ่ายลดลง
สาเหตุส�ำคัญของปัญหานี้ก็คือ การกระจายของความยาวคลื่นแสง
แต่ละสีทมี่ คี วามยาวไม่เท่ากันในสเปคตรัม เมือ่ เดินทางผ่านชิน้ เลนส์
ปกติจะท�ำให้เกิดการหักเหที่ความยาวแตกต่างกันและตกกระทบที่
เซนเซอร์รับภาพในต�ำแหน่งที่ต่างกัน ท�ำให้เกิดเป็นสีเหลื่อมตาม
ขอบของวัตถุในภาพถ่าย
วิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือ เพิ่มชิ้นเลนส์ที่ช่วยลดการกระจายของคลื่น
ล�ำแสงให้ตำ�่ ลง เพือ่ ให้แต่ละคลืน่ สีตกกระทบอยูใ่ นต�ำแหน่งเดียวกัน
อย่างชิ้นเลนส์ LD และ XLD เข้าไปในชุดเลนส์นั่นเอง ซึ่งก็จะท�ำให้
ภาพถ่ายมีคุณภาพความคมชัดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว
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หนึ่ง

ในเลนส์อิสระที่มีชื่อเสียงการันตีว่า
เป็นเลนส์ที่โดดเด่นและทันสมัย ให้ผลงานชั้นเลิศ
ผ่านผลงานภาพถ่ายชั้นเยี่ยมมาแล้วมากมาย พร้อม
ทัง้ เลนส์ในสายการผลิตทีค่ รอบคลุมกับทุกช่วงใช้งาน
ทั้งคุณภาพและเทคโนโลยีที่ส่งถึงมือผู้ใช้งานนั้นไม่
เคยเป็นที่สองรองใคร...
ผลงานและชือ่ เสียงอันเป็นทีเ่ ลือ่ งลือย่อมต้องมี
ที่มาที่ไป “TAMRON” เองก็เช่นกัน ที่กว่าจะก้าวขึ้น
มายืนอยู่ในระดับแถวหน้านั้น ก็ต้องผ่านระยะเวลา
แห่งการบ่มเพาะที่ต้องถอยหลังย้อนกันไปยาวนาน
จนถึงช่วงสมัยสงครามโลกนั่นเลยทีเดียว
ประวัติของเลนส์ภายใต้ชื่อ TAMRON นั้นจะ
เป็นอย่างไรบ้าง? ไปติดตามความยิ่งใหญ่ในแง่ของ
ประวัติศาสตร์กันได้ ณ บัดนี้...
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1950 – 1959 ช่วงแห่งการถือก�ำเนิด
หลังจากมหาสงครามโลกครัง้ ทีส่ องสงบราบคาบลง
Mr. Herbert Keppler ซึ่งเป็นช่างภาพอิสระ ได้ออก
ตระเวนไปตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของญีป่ นุ่ เพือ่ ชักจูงและแนะน�ำ
ให้นกั ลงทุนและบริษทั ต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจ
ทางด้านอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพ ซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นอีก
หนึ่ ง ช่ อ งทางที่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น วงจรภาคธุ ร กิ จ ให้ กั บ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวขึ้นจากความบอบช�้ำอันเป็น
ผลพวงส� ำ คั ญ จากภาวะสงครามที่ ส ่ ง ผลเสี ย ไปทั่ ว ทั้ ง
ภูมิภาคในเวลานั้น
เป็ น เวลาห้ า ปี ห ลั ง จาก
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้
สงบลง Taisei Optical
Equipment Manufacturing ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่
เมือง Urawa (ค.ศ. 1950) ด้วยจ�ำนวนเงินลงทุนถึง 2.5
ล้านเยน (ซึง่ เป็นจ�ำนวนเงินทีส่ งู มากในขณะนัน้ ) เพือ่ ผลิต
กล้องถ่ายภาพและกล้องส่องทางไกลออกสู่ตลาด แต่ใน
ยุคนั้นกล้องถ่ายภาพยังไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นมากนัก กลับ
เป็นกล้องส่องทางไกลทีไ่ ด้รบั ความนิยมและสร้างยอดขาย
w w w.eep.co.th
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ให้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำชัดเจน อันเนื่องมาจากความนิยม
และความต้องการใช้งานในขณะนั้น
และในช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
เคลือ่ นไหวในวงการธุรกิจกล้องและการถ่ายภาพของญีป่ นุ่
อย่างมีนัยยะส�ำคัญ โดยดูได้จากการถือก�ำเนิดขึ้นของ
บริษทั ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการถ่ายภาพทีเ่ รารูจ้ กั
กันในชื่อปัจจุบัน เช่น Pentax, Minolta, Nikon และอีก
หลายต่อหลายบริษัท ซึ่งการถือก�ำเนิดขึ้นอย่างมากมาย
ของบริษัทเหล่านี้ท�ำให้ธุรกิจการถ่ายภาพจากฝั่งญี่ปุ่นได้
รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลทางด้านราคาที่
ต�่ำกว่าจ้าวแห่งอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพอย่างเยอรมันใน
ขณะนั้น

กล้องส่องทางไกลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้น
แรกของ TAMRON

Tamron ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการถ่ายภาพอย่างจริงจัง
ในปี ค.ศ. 1957 ด้วยการเปิดตัวเลนส์ “T-mount” ซึ่งใช้
งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพ 35 mm ในท้องตลาดขณะนั้น
โดยเลนส์ T-mount ตัวแรกที่ออกสู่ตลาดคือ 135mm
F/4.5 รุ่น #280 ในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งสร้างยอดขายให้กับ
บริษัท Taisei Optical ได้เป็นอย่างดี

#280 135mm F/4.5

ultra-wide-angle 7x35 11°

รหัส “T” ที่ใช้นั้นน�ำมาจากตัวอักษรแรกของ
บริษัท “Taisei” นั่นเอง
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ด้วยเหตุที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
กันยายนของปี ค.ศ. 1959 ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานผลิต
หลักได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่เมือง Hasunuma, Omiya และชื่อ
“TAMRON” ได้ถูกจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
อย่างเป็นทางการ แต่ชื่อของบริษัทยังไม่ได้รับการเปลี่ยน
ในขณะนั้น
#910P 95-205mm F/6.3

1960 – 1969 ช่วงแห่งการเติบโตอย่างมั่นคง
ปี ค.ศ. 1961 เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ 95-205mm
F/6.3 รุ่น #910P ซึ่งเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ซูมตัวแรกของ
โลกได้ถือก�ำเนิดขึ้นด้วยฝีมือของ Taisei Optical

Adapt-A-Matic

ปี ค.ศ. 1966 Taisei Optical ได้เปิดสายการผลิต
เลนส์ Adapt-A-Matic ซึ่งเป็นเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้
โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องการปรับรูรบั แสงอัตโนมัตสิ ำ� หรับกล้อง
ถ่ายภาพที่มีระบบนี้อยู่ ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญส�ำหรับ
อนาคตของ Tamron เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงทิศทางของการเติบโตในสายงานการผลิตเลนส์ชนิดถอด
เปลีย่ นได้ให้กบั กล้องถ่ายภาพทีห่ ลากหลายอย่างชัดเจนใน
เวลาต่อมา

SPACE

1970 – 1979 เปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร
ในที่สุด Taisei Optical ก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
มาเป็น Tamron Co., Ltd. ในปี ค.ศ. 1970
ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 นับว่าเป็นปีทสี่ ำ� คัญอีก
ปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ Tamron เพราะในปีนี้มี
การเปิดตัวเลนส์ถ่ายภาพที่หลากหลายโดยใช้ระบบ
เม้าท์ใหม่ที่ชื่อว่า “Adaptall” ซึ่งเป็นเม้าท์แบบ
“Bayonet” (ระบบเม้าท์แบบเขี้ยวล็อคที่ถูกพัฒนา
ใช้มาจนถึงปัจจุบนั ) ทีช่ ว่ ยให้ตดิ ตัง้ เลนส์เข้ากับกล้อง
ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกว่าแบบเกลียวที่ใช้ใน
เลนส์ Adapt-A-Matic เดิมของตน และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพสูงกว่าเดิมจนกลาย
มาเป็น Adaptall-2 ในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งในเวลานั้น
TAMRON จัดเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีในการผลิตเลนส์
ระดับแถวหน้าของวงการเลยทีเดียว

CZ-500 200-500mm F/6.9 Adaptall [1976]
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ในปี ค.ศ. 1979 Tamron ได้จัดตั้ง Tamron
Industries Inc. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนส์และชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่ขึ้นในเมืองนิวยอร์ค โดยมีบริษัท Berkeley
Marketing Companies (BMC) เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
อย่างเป็นทางการในอเมริกา ซึ่ง BMC เป็นบริษัทที่เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดจากฝั่งญี่ปุ่น แต่
กลับประสบปัญหาอย่างหนักเรือ่ งความล่าช้าในการซ่อม
บ�ำรุงสินค้า ซึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียง
เป็นอย่างมากในฝั่งของอเมริกาขณะนั้น

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพของเลนส์
ในตระกูล Adaptall-2 และ SP นี้เองท�ำให้เกิดการ
ลงทุนมหาศาลขึ้น ทั้งเครื่องมือและบุคลากรได้ถูก
เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสนับสนุนงานทางด้าน Optical
และ Mechanic อย่างมากมายเป็นประวัติการณ์

บุคคลส�ำคัญที่เป็นแรงผลักดันแนวคิดนี้ก็คือ
ผู้จัดตั้ง Tamron Mr. Takeyuki Arai ซึ่งมีวิสัย
ทัศน์แตกต่างออกไปจากผู้ผลิตเลนส์รายอื่นๆ ที่มี
จุดยืนทางด้านงานกลไกของตัวเลนส์เป็นเหตุผล
แต่ทางด้านของฝั่งอังกฤษ ตัวแทนจ�ำหน่ายใน ส�ำคัญ แต่ Mr. Arai กลับมองไปไกลกว่านัน้ แนวคิด
ขณะนั้นกลับมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในด้านการให้ ของเขาก็คอื เลนส์ควรทีจ่ ะมีความแตกต่างออกไปใน
แง่ของการดีไซน์ทงั้ ในเรือ่ งของการใช้งานและความ
บริการหลังการขายจนเป็นที่เลื่องลือ
สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับส่วนวงแหวน
เลนส์ถ่ายภาพอีกหลายรุ่นได้ถูกประกาศเปิดตัว โฟกัสและวงแหวนปรับซูมของเลนส์
ขึ้ น ในปี นี้ แต่ มี ค วามล่ า ช้ า ในการผลิ ต ออกไปจาก
จากแนวคิดนั้นเอง ส่งผลให้เลนส์ในตระกูล
ก�ำหนดการเดิม เพราะเกิดความยืดเยือ้ ในการพัฒนาขึน้
สาเหตุมาจากการที่ Tamron ต้องการออกแบบและ SP และ Adaptall-2 ถูกยกระดับสู่ความยอดเยี่ยม
พัฒนาเลนส์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม และต้องการ ในแง่ของประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ควบคุมคุณภาพสินค้าของตนให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านของ ยิ่งเลนส์ในตระกูล SP นั้นจะมีราคาที่สูงกว่าเลนส์
Optical และ Mechanic ซึ่งส่งผลมาถึงเลนส์รุ่นใหม่ๆ อื่นๆ ในท้องตลาดอย่างชัดเจน แต่มันก็มีคุณภาพ
ที่เปิดตัวออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 1980 และในอีกหลายปี และประสิทธิภาพที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งยืนยันได้
จากยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
ต่อมา
เป็นรูปธรรม
w w w.eep.co.th
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Mr. Arai นั่งเป็นประธานในการประชุมทีมงานในปี ค.ศ. 1979

เลนส์ในกลุ่ม SP และ Adaptall-2
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นับจากปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา Tamron
ได้เปิดตัวเลนส์ในตระกูล Adaptall-2 และ SP ไป
มากมาย โดยเฉพาะเลนส์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
อย่าง SP 28-80, SP 28-135 และ SP 35-210
ซึ่งเป็นเลนส์ระดับคุณภาพสูงในสายการผลิต SP
LD-IF และที่ ส� ำ คั ญ
ที่ สุ ด ก็ คื อ ก า ร ผ ลิ ต
เลนส์ซมู เอนกประสงค์
ตัวแรกของโลกทีม่ ชี ว่ ง
ระยะรับภาพตั้งแต่มุม
28-200mm 71D [1991]
กว้ า งไปจนถึ ง เทเล
โฟโต้อย่าง 28-200mm 71D ซึ่งมีชิ้นเลนส์ Aspherical เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ

SPACE

จากความส�ำเร็จอย่างมากมายและต่อเนือ่ ง
ตามที่กล่าวมานี้เอง ท�ำให้ Tamron กลายมาเป็น
บริษทั ยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตเลนส์อสิ ระทัง้ ใน
ด้ า นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งสู ง สุ ด อี ก
บริษัทหนึ่งในวงการอุปกรณ์กล้องและการถ่าย
ภาพของโลก และได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวาง ทั้งจากผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นน�ำและในระดับ
ของผู้ใช้งานทั่วไปเป็นอย่างดี...

...ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนานของผู ้ ผ ลิ ต
เลนส์ถ่ายภาพรายนี้ คงยืนยันถึงประสบการณ์
นอกจากนี้ Tamron ยังเป็นผู้ผลิตเลนส์ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของเลนส์อิสระที่
อิสระรายแรกทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO 14001 ด้วย ชื่อว่า “TAMRON” ได้อย่างแน่นอน
w w w.eep.co.th
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Photographer : yomost
Gear : Ricoh GXR A12
Place : AsiaTique กรุงเทพฯ
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Photographer : joes8989
Gear : Ricoh CX3
Place : China

Photographer : ople2000
Gear : Ricoh GX200
Place : อยุธยา
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PRODUCTS

กล้อง DSLR รุ่นใหม่จาก PENTAX ที่เพิ่งเปิดตัว
ล่าสุดในงานโฟโตกีน่า ตัวกล้องดีไซน์เท่ โฉบเฉี่ยว
ทันสมัย มาพร้อมสีสันบนตัวกล้องที่เป็นเทรนด์ใหม่
จากญี่ปุ่น พร้อมคุณสมบัติสูงที่ให้ความมั่นใจได้เต็ม
เปี่ยม รองรับการถ่ายภาพในทุกสภาวะ ตัวกล้องกัน
น�้ำ, ลม และฝุ่น พร้อมเลนส์กันน�้ำ (เฉพาะรุ่น) ที่
ออกแบบมารองรั บ การใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เซนเซอร์ APS-C 16MP, บันทึกภาพ
วีดีโอ Full-HD, ช่องมองภาพครอบคลุม 100% แบบ
ปริซึมที่ผลิตจากคริสตัลคุณภาพสูง ให้ความสว่างคม
ชัดในทุกมุมมอง และคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นอืน่ ๆ อีกมาก
เตรียมพบกับกล้อง PENTAX K30 พร้อม
ราคาพิเศษได้แล้ววันนี้ !

THE HERALDER 33
กระเป๋ า กล้ อ งแบบสะพายข้ า ง
ส� ำ หรั บ มื อ อาชี พ ผู ้ ต ้ อ งการความ
รวดเร็ ว ฉั บ ไวในการบั น ทึ ก ภาพ
ออกแบบให้สามารถหยิบกล้องออก
มาได้ โ ดยการเปิ ด ซิ ป ที่ ฝ าบนเพี ยง
ครัง้ เดียว และทีส่ ำ� คัญยังถูกออกแบบ
มาให้สามารถเก็บขาตั้งกล้องเอาไว้ที่
ส่วนด้านล่างได้ด้วย
นอกจากนีย้ งั สามารถ
ใส่ Notebook ขนาด
15” ได้อีกต่างหาก
w w w.eep.co.th

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD ส�ำหรับ Canon, Nikon
SP 24-70mm F/2.8 Di USD ส�ำหรับ Sony
เลนส์ซูมเกรดโปรส�ำหรับมืออาชีพ
ใช้ได้กับกล้อง Full Frame ด้วยระยะ
มาตรฐานตั้งแต่มุมกว้างไปถึงเทเล
โฟโต้ระยะต้น พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว VC (Vibration Compensation) รวมทั้งมอเตอร์โฟกัส
USD (Ultrasonic Silent Drive) ที่
ทั้งเงียบและเร็ว ไวแสงสูงถึง F/2.8
ตลอดช่วง รองรับทั้ง Canon, Nikon
และ Sony

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ผ้า
Sunbrella ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และได้ รั บ การ
ยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลายในกลุ ่ ม สิ น ค้ า
ระดับสูง ออกแบบแนวเทรนดีท้ เี่ หมาะกับ
คนหนุม่ สาวผูช้ นื่ ชอบสีสนั สดใสและความ
ทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ ภายในกระเป๋า
บุรองหนานุ่มเพื่อการปกป้องกล้องและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพโดยตรง

BCAM
6100
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