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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

เริม่ เข้าสูฤ่ ดูรอ้ นของปี (แต่ดเู หมือน
ว่าจะร้อนมาตลอดเวลา) หลายท่านก็คง
เตรียมวางโปรแกรมที่จะพาครอบครัวเดิน
ทางไปท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม
ทีด่ เู หมือนเด็กๆ จะนับวันรอคอยมากทีส่ ดุ
“เทศกาลสงกรานต์” คืออีกหนึ่งใน
งานประเพณี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ร ะดั บ ประเทศ
โปรแกรมการท่องเที่ยวก็คงจะถูกวางลงไป
ในช่วงนั้น แน่นอนว่าคนหลังกล้องทั้งหลาย
ก็คงอยากจะลองถ่ายภาพในช่วงเวลาที่เต็ม
ไปด้วย “น�้ำ” ซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของ
กล้องถ่ายภาพ ซึ่งต้องระมัดระวังกันอย่าง
ยิ่งยวด แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีกล้องถ่ายภาพ
หลากหลายระดั บ ที่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์แบบนี้ได้ อย่างเช่น Pentax
K-30 และ Pentax K-5 II ที่วางจ�ำหน่าย
กันไปแล้ว ส�ำหรับสองรุ่นนี้ขอบอกเลยว่า

ส�ำหรับสงกรานต์แล้วละก็ รับมือได้สบายๆ
ถ่ายรูปกันได้โดยไม่ต้องกังวล...
ส่วนกล้องรุ่นเล็กแต่ลุยแหลก ฉบับ
นี้เราได้น�ำ “Pentax WG-3” มาน�ำเสนอ
กัน ซึ่งก็จัดเป็นกล้องคอมแพคตัวเล็กที่มี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะในการลุยไม่
น้ อ ยหน้ า ใคร โดยเฉพาะระบบกั น น�้ ำ ที่
สามารถน�ำลงไปถ่ายภาพใต้น�้ำได้สบายๆ
และฉบับนี้ เราจะพาไปถ่ายภาพสัตว์
ป่ากันด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ซมู ระดับคุณภาพ
ในราคาประหยัดจาก TAMRON ชนิดที่
ตัวผู้ถ่ายภาพเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามี
เลนส์เทเลโฟโต้ซมู คุณภาพดีในระดับราคา
นี้ให้ใช้ด้วยเหรอ?
ต้องไปดูวา่ ภาพทีไ่ ด้ออกมาสมกับที่
ได้เกริ่นมาหรือไม่ พร้อมแล้วก็ไปชมกัน
ได้เลย!
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EPISODE 6 : Tail Light

เส้นแสงยาวไกลจาก
แสงไฟบนท้องถนน

อีก

หนึ่งในคุณสมบัติทางภาพถ่ายที่เต็มไป
ด้วยแรงดึงดูดอย่างน่าสนใจของกล้อง DSLR ก็คือ
การเปิดรับแสงเป็นเวลานานเพื่อบันทึกความต่อ
เนือ่ งของวัตถุทมี่ กี ารเคลือ่ นไหว ซึง่ แต่ละภาพทีเ่ กิด
จากคุณสมบัตนิ ลี้ ว้ นแล้วแต่ดแู ปลกตาและสวยงาม
และหนึ่ ง ในภาพที่ ใ ช้ คุ ณ สมบั ติ นี้ ก็ คื อ การ
บันทึกภาพบนท้องถนนที่มีแสงสีจากการจราจรเป็น
เส้นแสงยาวไกลไปไปตามแนวการเคลื่อนที่ ส�ำหรับ
มือใหม่หรือคนทั่วไปแล้วอาจจะเข้าใจว่าการบันทึก
ภาพแบบนี้น่าจะใช้วิธีการที่ยากล�ำบาก แต่ในความ
เป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด
...มีเพียงมุมมองของการถ่ายภาพเท่านั้นที่
ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว...
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หลักการของภาพถ่ายประเภทนี้ก็คือ กล้องถ่ายภาพ
จะบันทึก “แสง” โดยการเปิดและปิดม่านชัตเตอร์ในช่วง
เวลาหนึ่ง ในระหว่างนั้น “แสง” จะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถ้าเป็นแสงที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่
ของแสงก็จะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นทางยาวด้วย
ในที่ นี้ ตั ว แบบซึ่ ง เป็ น รถและยานพาหนะที่ มี ก าร
เคลือ่ นที่ ก็จะท�ำให้เกิดการลากแสงเป็นเส้นทางยาวอย่างต่อ
เนื่อง ส่วนจะยาวได้มากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน
การเปิดรับแสงของกล้อง และความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะ
ดังนั้นต่อให้เราเปิดรับแสงนาน แต่ถ้ารถไม่มีการ
เคลื่อนที่ ก็จะไม่เกิดเส้นแสงเป็นเส้นยาวๆ แต่อย่างใด
เมือ่ ใดก็ตามทีต่ อ้ งถ่ายภาพชนิดทีต่ อ้ งเปิดรับแสงเป็น
เวลานาน สิง่ ส�ำคัญก็คอื การทีต่ อ้ งท�ำให้กล้องอยูน่ งิ่ สนิทเพือ่
ไม่ให้เกิดอาการสัน่ ไหว ซึง่ จะส่งผลต่อทัง้ คุณภาพและความ
คมชัดของภาพถ่ายได้อย่างชัดเจน ดังนั้นอุปกรณ์เสริมที่
ส�ำคัญมากอย่างหนึง่ ส�ำหรับการถ่ายภาพประเภทนีก้ ค็ อื “ขา
ตั้งกล้อง” เพราะการเปิดรับแสงเป็นเวลานานนั้น จะไม่
สามารถจับถือกล้องด้วยมือเปล่าได้ และขาตั้งกล้องจะเข้า
มาท�ำหน้าที่ส�ำหรับกรณีนี้ได้ดีที่สุด
f/8 • 1.5 sec. • ISO 100
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อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือ “สายลั่น
ชัตเตอร์” เพราะจะช่วยให้เราหลีกเลีย่ งการแตะต้องตัวกล้องใน
ขณะถ่ายภาพเพื่อลดอาการสั่นไหวให้มีน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิด
ขึ้นเลย ซึ่งการใช้สายลั่นชัตเตอร์จะช่วยได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้ระบบการถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา
ได้เช่นกัน ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คืออาจจะเสียโอกาสในเรื่อง
ของ “จังหวะ” เท่านั้น
สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดรับแสง
นานจะมีโอกาสทีจ่ ะท�ำให้เกิดภาพลักษณะ “Over Exposure”
หรือมีปริมาณแสงเข้าสู่กล้องมากเกินไป ท�ำให้ภาพถ่ายสว่าง
จนเกินพอดี ดังนั้นต้องใช้วิธีการปรับตั้งและใช้อุปกรณ์เสริม
ส�ำหรับการลดปริมาณแสงลง
วิธีการแรกก็คือ การเลือกใช้รูรับแสงแคบๆ เพื่อให้แสง
เข้าสูก่ ล้องได้นอ้ ยลง แต่กต็ อ้ งให้เหมาะสมกับระยะเวลาการเปิด
รับแสงด้วย เพราะถ้าใช้รูรับแสงแคบมากในขณะที่เปิดรับแสง
ช่วงสัน้ ก็อาจจะท�ำให้แสงเข้าสูก่ ล้องได้นอ้ ย อันท�ำให้เกิดอาการ
“Under Exposure” หรือภาพมืดเกินไปได้เช่นกัน
วิธกี ารต่อมาก็คอื เลือกใช้คา่ ISO หรือค่าความไวแสงต�ำ่
ทีส่ ดุ เท่าทีก่ ล้องจะมี ซึง่ นอกจากจะช่วยลดความเสีย่ งในเรือ่ งของ
f/16 • 6 sec. • ISO 100
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Over Exposure แล้ว ยังท�ำให้ได้คุณภาพสูงสุดของ
ภาพถ่ายด้วย
อีกวิธหี นึง่ ก็คอื การใช้อปุ กรณ์เสริมเพือ่ ลดปริมาณ
แสง ซึ่งในที่นี้ก็คือฟิลเตอร์ลดแสงอย่าง C-PL หรือ ND
สวมติดที่หน้าเลนส์ ก็จะช่วยลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่
กล้องได้เช่นกัน
สิ่งส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเลือกใช้มุมกล้อง
และต�ำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบภาพภาพอย่างเหมาะ
สม อย่างเช่น หลีกเลี่ยงมุมภาพที่หน้ากล้องจะอยู ่ใน
ทิศทางที่ต้องสวนกับแสงไฟหน้ารถซึ่งมีความสว่างจ้า
โดยตรง มุมที่สูงกว่าระดับแสงไฟหน้ารถก็จะช่วยในเรื่อง
นี้ได้เช่นกัน เป็นต้น
เมือ่ จะถ่ายภาพลักษณะนี้ ควรปรับระบบการโฟกัส
ของเลนส์ไปเป็นแบบ “Manual” แล้วท�ำการปรับโฟกัส
ด้วยมือ เพราะในสภาพแสงน้อยหรือยามค�่ำคืนเช่นนี้ มี
ความเป็นไปได้สูงที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะท�ำงานได้ไม่ดี
นัก ซึ่งอาจจะท�ำให้พลาดโอกาสส�ำคัญได้ง่าย
และหากกล้องหรือเลนส์มรี ะบบป้องกันภาพสัน่ ไหว
ก็ ค วรปิ ด ระบบเหล่ า นั้ น ลงเสี ย ก่ อ น เพราะไม่ เ หมาะ
ส�ำหรับการใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้อง
f/13 • 10 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th
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พลังงานของแบตเตอรีก่ เ็ ป็นสิง่ ส�ำคัญ เพราะการเปิดรับแสง
นานนั้นจะใช้พลังงานมากกว่าการถ่ายภาพแบบปกติ ดังนั้นควร
ชาร์จแบตให้เต็ม หรือเตรียมแบตเตอรี่ส�ำรองติดไปด้วย
หลายท่ า นอาจจะเคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการถ่ า ยภาพ
ลักษณะนีม้ าแล้ว และพบว่าหลังจากทีม่ า่ นชัตเตอร์ปดิ ตัวลง กล้อง
จะใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลลงสูก่ าร์ดหน่วยความจ�ำค่อนข้างนาน
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกล้องมีกระบวนการในการลดจุดรบกวน
(Noise) ส�ำหรับการเปิดรับแสงนาน หากไม่ต้องการรอนานก็
สามารถสัง่ ปิดการท�ำงานของระบบนีไ้ ด้ โดยดูวธิ กี ารปรับตัง้ ค�ำสัง่
นี้ได้จากคู่มือของกล้อง โดยมองหาค�ำสั่ง Long Exposure Noise
Reduction หรือที่คล้ายกันนี้
สิ่งที่จะช่วยให้ภาพแบบนี้ดูน่าสนใจก็คือ การจัดวางองค์
ประกอบภาพ โดยทั่วไปแล้วมุมภาพกว้างจะค่อนข้างดูน่าตื่นตา
ตื่นใจ เลือกมุมที่มีแสงสีหลากหลายและมีแนวถนนที่เป็นแนวโค้ง
ยิ่งเป็นบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง (แต่เคลื่อนตัวได้) ก็จะยิ่งดี
หรือถ้าเป็นบริเวณที่มีถนนหลายสายมาบรรจบกันก็จะยิ่งดูน่าตื่น
ตาตื่นใจได้มากเช่นกัน
หากเป็นภาพจากมุมสูง ก็จะได้แสงสีของตึกรามบ้านช่อง
เข้ามาเสริมบรรยากาศให้นา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ แต่ควรระมัดระวัง
ในเรื่องของ Over Exposure เอาไว้ด้วย
f/32 • 15 sec. • ISO 100
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The Perfect Outdoor Companion
ช่วงเวลาแห่งการท่องเทีย่ วเพือ่ เก็บภาพประทับใจในบ้านเรานัน้ มีหลากหลายรูป
แบบในแต่ละช่วงเวลาของปี และแน่นอนว่างานประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความ
สนุกสนานอย่าง “สงกรานต์” ก็ก�ำลังจะเวียนมาถึงในอีกไม่กวี่ นั คนถ่ายภาพก็คงอยาก
จะคว้ากล้องออกมาบันทึกภาพความสนุกสนานกันเอาไว้เป็นความทรงจ�ำ แต่กต็ ดิ ตรง
ที่กลัวว่า “น�้ำ” ซึ่งเป็นศัตรูส�ำคัญของกล้องถ่ายภาพจะท�ำให้กล้องพังไปเสียก่อน
ลืมอุปสรรคในข้อนั้นไปได้เลยถ้าคุณมี WG-III กล้องเล็กแต่ลุยแหลกอยู่ใน
มือ เพราะนี่คือกล้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับการใช้งานแบบ “Outdoor” ใน
สภาพที่เรียกได้ว่า “สุดขั้ว” เลยทีเดียว!
w w w.eep.co.th
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• 4X optical zoom lens with maximum aperture of F2.0 and
25mm wide-angle coverage

กล้องถ่ายภาพทีอ่ อกแบบมาเพือ่ การลุยในสภาพสุดขัว้ มักจะใช้งานได้อย่างจ�ำกัด แต่ไม่ใช่กบั WG-3
เพราะมีเลนส์ซูมถึง 4X ให้ใช้งาน เทียบเท่ากับระยะเลนส์ 25-100mm ส�ำหรับกล้อง 35mm ที่รูรับแสง
กว้างสุดถึง F2.0 ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยอย่างภาพใต้น�้ำท�ำได้อย่างน่าประทับใจ นอกจาก
ระยะของเลนส์จะครอบคลุมตั้งแต่มุมกว้างส�ำหรับ Landscape ไปจนถึงเทเลโฟโต้ช่วงต้นส�ำหรับภาพ
Macro แล้ว ในระบบของกล้องยังมีฟังก์ชั่น Intelligent Zoom ที่จะขยายระดับการซูมภาพได้ถึง 28.8
เท่า (เทียบกับระยะเลนส์ 720mm โดย
ประมาณ)

• Heavy-duty construction for
underwater shooting to 14
metres deep and for up to
two continuous hours

เป็ น อี ก ครั้ ง ที่ ก ล้ อ งจาก Pentax ได้ ถู ก
ปรับปรุงความสามารถให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม WG-3
สามารถท�ำงานได้ที่ระดับความลึก 14 เมตร ต่อ
เนื่องยาวนานได้ถึง 2 ชั่วโมง (หรือเทียบเท่ากับ
มาตรฐาน IPX8/JIS Class 8 Waterproof) รวม
ไปถึงการออกแบบให้ทนทานต่อแรงกระแทก ป้องกัน
ฝุน่ ป้องกันความเย็น ทนทานต่อการตกกระแทกได้ที่
ความสูงจากระดับ 2 เมตร เลยทีเดียว
w w w.eep.co.th
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• Dual anti-shake protection

illuminated CMOS image sensor

for sharp, blur-free images

WG-3 มาพร้อมกับเซนเซอร์รับภาพ CMOS
ชนิด “Back-illuminated” ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพของภาพเป็น
เลิศ สัญญาณรบกวน (Noise) ในระดับต�่ำ และ
ท�ำงานได้รวดเร็ว ประสานงานกับระบบประมวลผล
ภาพตัวใหม่ทใี่ ห้ความไวแสงได้ถงึ ระดับ ISO 6400
ระดับความละเอียด 16MP รวมไปถึงเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพที่ ที่ ใ ห้ ภ าพคมชั ด เป็ น พิ เ ศษ
นอกจากนี้ ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ “Handheld Night
Snap” ทีจ่ ะบันทึกภาพสีภ่ าพแล้วน�ำมารวมกันโดย
อั ต โ น มั ติ เ พื่ อ
แก้ไขอาการภาพ
สั่นไหว เหมาะ
กับการถ่ายภาพ
ภายใต้ ส ภาวะ
แ ส ง น ้ อ ย ห รื อ
ภาพถ่ายในช่วง
ก ล า ง คื น
เป็นอย่าง
ยิ่ง

ระบบชดเชยอาการสัน่ ไหว SR (Shark Reduction) ใน WG-3 จะท�ำการเคลือ่ นไหวเซนเซอร์รบั ภาพ
เพื่อชดเชยอาการสั่นไหวที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ภาพมี
ความคมชัด แม้กระทัง่ ภายใต้สภาวะทีม่ แี สงน้อยกว่า
ปกติ
• Six LED Macro Lights to assist close-up shooting

WG-3 ติดตั้งหลอดไฟ LED จ�ำนวน 6 หลอด
เพือ่ ให้แสงสว่างจากบริเวณหน้าเลนส์สำ� หรับการถ่าย
ภาพ Macro โดยเฉพาะ โดยจะมีการปรับก�ำลังความ
สว่างให้เหมาะสมกับความเร็วชัตเตอร์ด้วย นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้งานในลักษณะอื่น เช่น กระพริบเพื่อ
แจ้งสถานะความพร้อม
ในการถ่ายภาพประเภท
Self-portrait หรือเป็น
แสงไฟเพื่อช่วยให้ความ
สว่ า งลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
Flash ได้ด้วยเช่นกัน
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• Full HD movie recording for extended shooting of high-quality
movies

บันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ Full HD 1080p ในระบบ
H.264 รูปแบบ 16:9 ความเร็ว 30fps และยังสามารถบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวในอัตราเร็วเป็นพิเศษเพื่อเล่นภาพแบบ Slow
motion ได้นุ่มนวล หรือเร่งภาพให้แสดงในอัตราที่เร็วกว่าปกติ
ตัวกล้องจะมีช่องเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Micro-HDMI (Type D)
เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบนอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
• Extra-large, high-resolution,
wide-frame 3.0-inch LCD monitor

จอภาพด้านหลังชนิด LCD ขนาด 3 นิ้ว ในอัตราส่วน
การแสดงภาพแบบ 16:9 ความละเอียด 460,000 px พร้อม
การเคลือบผิวป้องกันแสงสะท้อน AR (Anti-Reflection) ทีช่ ว่ ย
ให้สามารถดูภาพใด้สวยงามแม้กลางแสงแดดจ้า ดูภาพได้
ชัดเจนทุกมุมรอบทิศทางถึง 170 องศา ช่วยให้สามารถถ่ายภาพ
ทัง้ ในมุมต�ำ่ และมุมสูงกว่าระดับสายตาปกติได้สะดวกมากยิง่ ขึน้

w w w.eep.co.th
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จากคุณสมบัตแิ ละความสามารถทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด คงจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า Pentax WG-3 เป็นกล้องที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ
เรื่องที่โดดเด่นก็คงจะเป็นคุณสมบัติในการลุยบันทึกภาพไปในทุก
สภาวะการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณสมบัติของการกันน�้ำที่
สามารถลงได้ลึกถึง 14 เมตร ยาวนานต่อเนื่องถึง 2 ชั่วโมง แค่นี้
ก็คงพอจะรู้แล้วว่าลุยได้ขนาดไหน...
...ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทะเลหน้าร้อนหรือสงกรานต์ที่ก�ำลัง
จะมาถึง WG-3 ก็รับมือได้สบายๆ พร้อมลุยเป็นกล้องคู่มือของ
คุณไปเก็บภาพประทับใจในทุกทิศทางได้อย่างแน่นอน!

w w w.eep.co.th
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This issue power by :

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

มาตรฐานใหม่ ของการออกแบเลนส์ซูมเทเลโฟโต้

w w w.eep.co.th

Model A005
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@300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 200
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SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
Model A005
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@270mm • F/5.6 • 1/400 sec. • ISO 100
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SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
Model A005
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@300mm • F/5.6 • 1/640 sec. • ISO 100
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SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
Model A005
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@270mm F/7.1 • 1/200 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

อย่างน้อย

ก็คงจะมีสักครั้งที่คน
หลั ง กล้ อ งนึ ก อยากจะบั น ทึ ก ภาพตั ว แบบบาง
ประเภทที่อยู่ในระยะไกล ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
ก็ตามทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถเข้าใกล้ตวั แบบได้มากนัก
และเมื่อถึงเวลานั้น เลนส์เทเลโฟโต้ย่อมจะเป็น
สิง่ ทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลอย่างสูงเสมอๆ เนือ่ งจากเป็น
เลนส์ที่มีคุณสมบัติทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมกับ
การถ่ายภาพระยะไกลนั่นเอง
ในครั้งนี้ เราเดินทางไปเก็บภาพ “สัตว์ป่า”
โดยการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ล้วนๆ เพื่อทดสอบทั้ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานและคุณภาพของภาพ จาก
ความหลากหลายทั้งในด้านลักษณะของแสงและ
สถานการณ์ของตัวแบบทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเข้าไป
ถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ ดังนั้นเลนส์ซูมระยะ 70300mm ที่ มี ร ะบบชดเชยอาการสั่ น ไหวจึ ง ถู ก
หยิบยกมาใช้งานกันในครั้งนี้

w w w.eep.co.th
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ส�ำหรับตัวแบบอันเป็น “สัตว์ปา่ ” ในครัง้ นีก้ ค็ อื
สัตว์ปา่ ทีม่ ใี ห้ชมในสวนสัตว์ ซึง่ ถ้าหากเป็นการไปชม
โดยปกติแล้วก็ดูตื่นตาตื่นใจและไม่มีปัญหาทางการ
มองเห็นเท่าใดนัก แต่ถ้าหากเป็นการถ่ายภาพ เรา
จะพบว่ามีอุปสรรคหลายประการ...
สัตว์บางชนิดจะอยู่ในกรงขังที่มีกระจกกั้นอยู่
ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยร่องรอยขีดข่วนและคราบจาก
ความไม่สะอาด ซึ่งการถ่ายภาพผ่านกระจกเหล่านี้
จะมีทั้งเงาสะท้อนและคุณภาพของแสงจะลดลง ซึ่ง
รวมไปถึงความคมชัดด้วย
การถ่ายภาพผ่านกระจกเหล่านี้เรามักจะไม่มี
ทางเลือกมากนัก ที่พอจะท�ำได้ก็คือเลือกถ่ายภาพ
ผ่านบริเวณที่มีริ้วรอยขีดข่วนและคราบสกปรกให้
น้อยทีส่ ดุ และแนบหน้าเลนส์ให้ตดิ กับกระจกให้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพือ่ ลดปัญหาแสงสะท้อนจาก
พื้นผิวของกระจกเอง ซึ่งมีผลพลอยได้ก็คือกล้องจะ
นิ่งมากขึ้นอีกด้วย
อย่างเช่นภาพนี้ที่ถ่ายภาพผ่านกระจกซึ่งมี
ปัญหาดังกล่าวมากพอสมควร แต่ผลที่ได้ออกมานั้น
ก็ยังถือว่ายังมีคุณภาพที่ดี อาศัยคุณภาพของเลนส์
และคุณภาพของแสงในจังหวะที่เหมาะสม ก็จะช่วย
ให้สามารถถ่ายภาพดีๆ ได้เช่นกัน

w w w.eep.co.th
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ปัญหาอีกชนิดหนึง่ ส�ำหรับการถ่ายภาพในสวน
สัตว์กค็ อื “กรง” ซึง่ มักจะมีตาข่ายล้อมรอบ ท�ำให้ยาก
ต่อการถ่ายภาพ โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดนัน้ ทางสวน
สัตว์จ�ำเป็นต้องใช้ตาข่ายในลักษณะถี่ๆ เพื่อป้องกัน
ปัญหาหลายประการ ซึ่งอาจจะไม่เป็นปัญหาต่อการ
มองดูด้วยตาเปล่า แต่จะเป็นปัญหาต่อการถ่ายภาพ
อย่างมาก โดยเฉพาะกับระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ไม่
สามารถจับโฟกัสที่ตัวสัตว์ได้เลย
การแก้ปัญหาดังกล่าวก็สามารถท�ำได้เช่นกัน
โดยการใช้คณ
ุ สมบัตขิ องทางยาวโฟกัสสูงๆ ของเลนส์
เทเลโฟโต้ บวกกับรูรบั แสงกว้าง ก็จะท�ำให้ตาข่ายของ
กรงที่อยู่ทางด้านหน้านั้นหลุดออกไปจากโฟกัสจน
แทบจะมองไม่เห็น (อย่างเช่นในภาพนี้)

@185mm F/5 • 1/320 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

w w w.eep.co.th

21

TAMRON

TRIP

&

TRICK

เราสามารถเล่นกับคุณสมบัติของ “โบเก้” และการออกนอกจุดโฟกัส
ของเลนส์ได้เช่นกัน อย่างเช่นภาพนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้คุณสมบัติ
การตกแต่งภาพของกล้องหรือคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด เป็นภาพที่ได้
จากการถ่ายภาพล้วนๆ โดยอาศัยคุณสมบัตลิ กั ษณะโบเก้ของเลนส์ตวั
นี้ และการปรับตัวแบบให้อยู่นอกจุดโฟกัส ท�ำให้ผลของภาพดูคล้าย
กับการใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารปรับปรุงภาพให้เป็นงานศิลปะในคอมพิวเตอร์
ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

@140mm F/4.5 • 1/200 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

w w w.eep.co.th
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มิติของแสงที่กระท�ำต่อตัวแบบมีผลส�ำคัญต่อการถ่ายภาพเป็นอย่าง
ยิ่ง นักถ่ายภาพควรต้องรู้จักสังเกตเรื่องทิศทางของแสงแล้ววาง
ต�ำแหน่งของตัวเองให้ดี การทีภ่ าพนีด้ นู า่ สนใจก็เพราะทิศทางของแสง
ที่ก่อให้เกิดมิติบนตัวแบบ ประกอบกับคุณสมบัติ “ชัดตื้น” ของเลนส์
ซึ่งท�ำให้ตัวแบบดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

@140mm F/4.5 • 1/200 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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@300mm F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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สัตว์บางชนิดเราก็สามารถเข้าใกล้ได้เช่นกัน ซึง่
ในบางครัง้ การเน้นไปทีส่ ว่ นส�ำคัญก็จะท�ำให้ภาพดูนา่
สนใจได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อมีเลนส์เทเลโฟโต้อยู่
ในมือ
ส่วนส�ำคัญๆ นั้นอาจจะมีอยู่หลายจุด เช่นริ้ว
ลายบนตัวสัตว์, เขา, เส้นขน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ดวงตา อันเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญส�ำหรับการวาง
โฟกัสในภาพถ่ายทุกภาพ ซึ่งในสัตว์บางชนิดก็จะมี
ลักษณะของดวงตาที่น่าสนใจ
การถ่ายภาพแบบทีเ่ รียกว่า “ถ่ายเจาะ” เฉพาะ
ส่วนแบบนี้มักจะไม่ค่อยได้เห็นในภาพถ่ายทั่วไปนัก
เพราะทั้งคุณสมบัติของกล้องและเลนส์มักไม่ค่อยจะ
เอื้ออ�ำนวยสักเท่าไหร่ ที่ส�ำคัญก็คือคนถ่ายภาพโดย
มากมักจะไม่ค่อยได้นึกถึงจุดนี้ มักจะถ่ายภาพแบบ
เห็นทั่วทั้งตัวเสียมากกว่า ดังนั้นภาพลักษณะนี้จึงมัก
จะเป็นที่สนใจได้ไม่ยาก เนื่องจากไม่ค่อยจะมีให้เห็น
กันบ่อยๆ
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ข้อดีอันเป็นเหมือนสีสันของการถ่ายภาพอีก
อย่างหนึ่งของการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ถ่ายภาพในสวน
สัตว์ก็คือ การจ�ำกัดมุมมองของภาพถ่ายเฉพาะส่วน
ท�ำให้เราสามารถตัง้ โจทย์ในการถ่ายภาพให้ไม่เหมือน
ภาพจากสวนสัตว์ได้ชัดเจนมากขึ้น
การจัดองค์ประกอบภาพ หรือมุมมองของภาพ
ในแบบฉบับของเลนส์เทเลโฟโต้นนั้ ท�ำให้เราสามารถ
ตัดบางสิง่ บางอย่างออกไปจากภาพได้มากยิง่ ขึน้ แล้ว
เน้นไปที่บางส่วนได้อย่างชัดเจน ท�ำให้ภาพถ่ายใน
สวนสัตว์ของเราดูราวกับถ่ายภาพมาจากในป่าหรือ
ตามสภาพธรรมชาติจริงๆ ทัง้ นีต้ อ้ งขึน้ อยูก่ บั มุมมอง
และฝีมือของคนถ่ายภาพในการที่จะซ่อนส่วนต่างๆ
ที่ไม่จ�ำเป็นหรือไม่ต้องการให้ปรากฏในภาพได้ด้วย
อย่างเช่นในภาพนี้ที่ถ่ายภาพมาจากบ่อจระเข้
ของสวนสัตว์ ด้วยมุมกล้องที่พยายามปิดบังส่วนที่
เป็นสิ่งก่อสร้างออกไปให้หมด ให้ปรากฏอยู่เฉพาะ
สิง่ ทีด่ เู ป็นธรรมชาติเท่านัน้ ประกอบกับการถ่ายภาพ
ผ่านกิ่งไม้ใบไม้ ท�ำให้ได้อารมณ์ของภาพคล้ายๆ กับ
การซุ่มดูสัตว์ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งก็ จั ดเป็ น อี ก
เทคนิคหนึ่งในการถ่ายภาพลักษณะนี้เลยทีเดียว
w w w.eep.co.th

@90mm F/5.6 • 1/1200 sec. • ISO 200
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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@100mm F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 200
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

w w w.eep.co.th
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@300mm F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 200
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

w w w.eep.co.th
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การถ่ายภาพในสวนสัตว์ อาจจะฟังดูไม่น่าสนใจหากจะมองในแง่ของ
การถ่ายภาพแบบเอาจริงเอาจัง แต่แท้ที่จริงแล้ว “สวนสัตว์” กลับเป็นแบบ
ฝึกหัดชั้นดีส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพ เนื่องจากความ
หลากหลายทั้งของตัวแบบและสถานการณ์ รวมไปถึงสภาวะของ “แสง” ใน
รูปแบบต่างๆ ด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้มีนักถ่ายภาพจ�ำนวนไม่น้อยที่ฝึกฝนการ
ถ่ายภาพในสวนสัตว์ รวมไปถึงระดับมืออาชีพ ก็ยงั นิยมไปฝึกฝนการถ่ยภาพ
เพือ่ เพิม่ เติมประสบการณ์ในสวนสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ต้องท�ำความคุน้
เคยกับเลนส์เทเลโฟโต้สักตัว สวนสัตว์ก็มักจะเป็นสถานที่อันดับต้นๆ ที่ช่าง
ภาพมืออาชีพเลือกเสมอ
สวนสัตว์มีอยู่มากมายหลากหลายสถานที่ ถ้าจะไปเพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจก็คงไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายนัก แต่ถ้าจะไปเพื่อการฝึกฝนถ่ายภาพ
จริงๆ ก็แนะน�ำว่าควรจะไปคนเดียว หรือไปกับคนหลังกล้องคอเดียวกัน เพราะ
เราจ�ำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากส�ำหรับการถ่ายภาพจริงๆ
และทีส่ ำ� คัญ...อย่าลืมเลนส์เทเลโฟโต้คณ
ุ ภาพดีๆ สักตัวติดกล้องไป
“ส่องไกล” ด้วย รับรองว่าสนุกสนานจนหลงคืนลืมวันเลยทีเดียว!

@160mm F/5.6 • 1/200 sec. • ISO 100
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

w w w.eep.co.th
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“ละลายกรง”
วิธีการถ่ายภาพเพื่อหลีกเลี่ยงตาข่ายหรือกรงที่อยู่ด้าน
หน้าอันเป็นอุปสรรคของการถ่ายภาพก็คอื ต้องเข้าใกล้ตาข่าย
ให้ได้มากที่สุด เลือกต�ำแหน่งที่มีช่องว่างมากที่สุด ใช้รูรับแสง
กว้าง และใช้ระยะเทเลโฟโต้ ยิ่งทางยาวโฟกัสไกลเท่าไหร่ ก็
จะยิ่งละลายกรงด้านหน้าได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะส่งผลดีต่อ
“โบเก้” หรือส่วนที่เป็นฉากหลังที่จะเบลอได้มากด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือ ระบบโฟกัสอัตโนมัติ
เนื่องจากลักษณะของตาข่ายนั้นจะท�ำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติ
ท�ำงานสับสน ดังนั้นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบโฟกัสแบบปรับตั้ง
ด้วยมือแทน
135mm • F/5 • 1/320 sec. • ISO 100

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
w w w.eep.co.th
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Vibration Compensation

ภาพ

ขาดความคมชัดจากการสั่นไหวของ
กล้องคืออีกหนึง่ ปัญหาทีน่ กั ถ่ายภาพต้องพบเจอเมือ่ ใช้
สปีดชัตเตอร์ตำ�่ อันเกิดจากสภาพแสงน้อย ทางออกคือ
ต้องใช้ขาตัง้ กล้องเพือ่ จับกล้องให้อยูน่ งิ่ สนิท แต่ในบาง
ครั้งการใช้ขาตั้งกล้องก็ไม่สามารถท�ำได้หรืออาจจะไม่
สะดวกนัก ทั้งยังอาจจะท�ำให้เสียโอกาสในการบันทึก
ภาพบางช่วงเวลาได้เช่นกัน
ระบบชดเชยอาการสั่ น ไหวสามารถรั บ มื อ กั บ
ปัญหานีไ้ ด้ในระดับหนึง่ ซึง่ สปีดชัตเตอร์ระดับ 1/20 sec.
นั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้มือเปล่าจับถือกล้องเพื่อถ่าย
ภาพ แต่ด้วยเทคโนโลยีชดเชยการสั่นไหว “VC” หรือ
Vibration Compensation ของ TAMRON จะช่วยให้คณ
ุ
สามารถถ่ายภาพด้วยมือเปล่าได้จริง

w w w.eep.co.th
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ระบบ VC มีหลักการท�ำงานเริม่ ต้นจาก
Gyro Sensor จะตรวจวัดการสั่นไหว แล้วส่ง
ข้อมูลไปยังไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อค�ำนวณ
การเคลือ่ นทีใ่ นองศาต่างๆ จากนัน้ จึงส่งค�ำสัง่
ไปยังชุด VC เพือ่ ท�ำการเคลือ่ นทีช่ นิ้ เลนส์เพือ่
ชดเชยการสัน่ ไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ที่ตรวจวัดได้
ระบบ VC ท�ำงานโดยการเคลื่อนไหว
ชิน้ เลนส์แบบ 3 แกน ทีจ่ ะท�ำการเคลือ่ นทีช่ นิ้
เลนส์ในทุกทิศทางเพือ่ ชดเชยอาการสัน่ ไหวที่
ตรวจวัดได้ดว้ ยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ในแต่ละ
แกนนั้นจะมีลูกปืนโลหะเพื่อการเคลื่อนไหว
ชุดชิน้ เลนส์ในทิศทางต่างๆ ด้วยความนุม่ นวล
และต่ อ เนื่ อ งแต่ ร วดเร็ ว ด้ ว ยความถี่ ร ะดั บ
4000Hz ซึ่งหมายความว่ามีการปฏิบัติการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบนี้ สู ง สุ ด ถึ ง สี่ พั น ครั้ ง ต่ อ
วินาทีเลยทีเดียว

w w w.eep.co.th
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สิ่งส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับ
VC ที่ถือเป็นข้อดีก็คือ เป็นระบบที่มี
การใช้ชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็ก ซึ่ง
ส่งผลให้สามารถออกแบบเลนส์ที่มี
ขนาดเล็กลงได้ด้วยเช่นกัน
...นอกจากจะช่วยให้สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยด้วยมือเปล่า
ได้แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพด้วยสปีดชัตเตอร์ความเร็วต�่ำเพื่อ
การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

Tamron SP AF17-50mm F/2.8 Di II VC - at 1/30 sec, F/2.8, 17mm, ISO 800
w w w.eep.co.th

32

INFO

SPACE

History of
อาจจะยังไม่เป็นทีค่ นุ้ ชือ่ แก่คนทัว่ ไปนัก แต่แบรนด์
นี้ก็มีอายุกว่า 30 ปี ผ่านประสบการณ์ทั้งความคิดและ
ฝีมือมายาวนานบนแนวทางของศิลปินคุณภาพ เราจะมา
ท�ำความรู้จักกับ Artisan&Artist กันว่ามีที่มาที่ไปเป็น
อย่างไร...

w w w.eep.co.th
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ในช่วงก่อนยุค 80 Seichiro Hangui
(ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง และนั ก ออกแบบของ
Artisan&Artist) มีต�ำแหน่งงานในฐานะ
พนักงานออกแบบของโรงงานอุตสาหกรรม
ทางด้านยานยนต์แห่งหนึ่ง หลังจากที่ได้
คลุกคลีและใส่ใจอยู่ในงานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนางานออกแบบ จนเกิดความช�ำนาญใน
การเลือกใช้วัสดุมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผล
ให้เขามีความสนใจทีจ่ ะผลิตชิน้ งาน
ประเภทกระเป๋าถือและกระเป๋าใบ
เล็กออกท�ำตลาด และจากทีไ่ ด้ออก
ส�ำรวจมาเป็นระยะเวลาหนึง่ เขาได้
พบว่าสินค้าในกลุม่ นีย้ งั คงมีชอ่ งว่าง
ที่เขาจะสามารถพัฒนาสินค้าของ
ตนเองให้ใช้งานได้ดีกว่าเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดได้
จากแนวคิดนีข้ องเขา ส่งผลให้
ในที่สุดก็มีการออกแบบและผลิต

w w w.eep.co.th
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ชุดกระเป๋าใบเล็กที่มีช่องชั้นต่างๆ เพื่อใส่
อุปกรณ์เครื่องส�ำอางได้หลากหลาย หนึ่งใน
กระเป๋ า กลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ถู ก ส่ ง ไปจ� ำ หน่ า ยที่ เ มื อ ง
Barneys กรุง New York ซึ่งก็ได้รับความ
นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายถึ ง ประโยชน์ ใ นการ
ใช้สอยเป็นอย่างมาก และตามมาด้วยการเปิด
ตัวสินค้าอย่างเป็นทางการในห้างร้านของ
เมืองชินจูกุในเวลาต่อมา
และช่วงเวลานีเ้ องที  
่ Seichiro Hangui
ได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตงานงานฝีมือออกสู่
ตลาดโดยการใช้วิสัยทัศน์อย่างศิลปินเป็น
แผนทีน่ �ำทางส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ของเขา
โดยส่วนตัวแล้ว Seichiro Hangui ชื่น
ชอบการถ่ายภาพมากเป็นพิเศษ และโดย
อาศั ย ความเป็ น ศิ ล ปิ น ที่ อ ยู ่ ใ นจิ ต วิ ญ ญาณ
ท� ำ ให้ เ ขามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ งานที่
เกี่ยวข้องกับศิลปินเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์
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เกี่ยวข้องกับศิลปินเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ของเขาจึง
มุ่งเน้นไปที่งานของศิลปินสามกลุ่มคือ ช่างภาพ, ช่าง
แต่งหน้า และ สไตล์ลิสต์

SPACE

มืออาชีพ ด้วยความที่ใช้งานง่ายและลักษณะของการ
ออกแบบที่โดดเด่น ท�ำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่
นิยมของมืออาชีพเป็นอย่างยิ่ง

...ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อ Artisan&Artist นั่นเอง

นับจากปี คศ.1997 เป็นต้นมา (ซึ่งเป็นยุคที่
สายงานด้ า นไอที ก� ำ ลั ง โดดเด่ น เป็ น อย่ า งมาก)
ในปีคศ. 1991 ผลิตภัณฑ์ Artisan&Artist ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานร่วม
กระเป๋าส�ำหรับเครื่องส�ำอางชุด กับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งก็เป็นที่ถูกอก
ใหม่ได้ถกู แนะน�ำออกสูต่ ลาด และ ถูกใจนักธุรกิจผู้ยุ่งอยู่กับงานจนแทบไม่มีเวลา แต่
ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ใช้งาน ต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านสะดวกแต่ ยั ง คงมี ส ไตล์
เป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็นการ ทางการออกแบบอย่างชัดเจน
ตอกย�้ำภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของ
ปี คศ. 1999 Artisan&Artist ได้เปิดตัวกระเป๋า
Artisan&Artist อย่างมาก นับจาก
นั้ น เป็ น ต้ น มา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก กล้องในชุด ACAMด้วยแนวคิด “Simple&Classic”
Artisan&Artist ก็ถูกวางจ�ำหน่าย ออกสู่ตลาดกล้องและการถ่ายภาพ
ในห้างสรรพสินค้าชือ่ ดังของญีป่ นุ่
อย่างแพร่หลาย
ด้วยการเน้นย�ำ้ ภาพลักษณ์ในสินค้าอย่างชัดเจน
ถึงเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งานและงานออกแบบกระเป๋า
ในปี คศ.1996 กล่องส�ำหรับบรรจุเครื่องส�ำอาง กล้อง ท�ำให้ทั้งสองปัจจัยนี้ต้องเดินไปคู่กัน กระเป๋า
และเครื่องแต่งหน้า รวมทั้งแปรงแต่งหน้าได้ถูกแนะน�ำ กล้องในยุคนั้นจึงมีสีสันสดใส ถูกใจทั้งมืออาชีพและ
ออกสูต่ ลาดส�ำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพและช่างท�ำผม มือสมัครเล่นเป็นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม Artist&Artist
ก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่กระเป๋ากล้องเท่านั้น แต่ยังขยาย
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ออกไปสูอ่ ปุ กรณ์สว่ นควบเช่น สายสะพายกล้อง ซองใส่กล้อง รวม
ไปถึงส�ำหรับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอีกด้วย
ในปี คศ. 2002 Seichiro Hangui และ Katsuma Yokoyama ซึง่ เป็นทัง้ Hairstylist และ Chief Producer ได้เปิดวิสยั ทัศน์
และแนวคิดในงานออกแบบของ Artisan&Artist ในงานระดับโลก
ที่ชื่อ New York Collection 2003
ปัจจุบนั สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Artisan&Artist ได้รบั การ
ยอมรับและแพร่หลายใน อเมริกา, แคนาดา, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม,
เยอรมัน, สวิสเซอร์แลนด์, สเปน, ฮ่องกง, เกาหลี, ไต้หวัน, จีน,
ออสเตรเลีย และในอีกหลายประเทศในกลุ่มยุโรป
...ซึ่งก็รวมถึงในประเทศไทย ที่เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึ้น ในแง่ของความมีสไตล์อย่างมีคุณภาพในงานออกแบบ
นั่นเอง
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Photographer : หนุ่มน่าน
Gear : Ricoh GX200
Place : ระยอง
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Photographer : twongnap
Gear : Ricoh GXR
Place : N/A

Photographer : joes8989
Gear : Ricoh GXR
Place : N/A
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PRODUCTS

GDR-211C
LMB-M7
ออกแบบมาส�ำหรับกล้อง Leica M7 เท่านั้น ผลิตจากวัสดุ
หนังแกะแท้คุณภาพสูงจากเมืองทัศคานี ประเทศอิตาลี ผลิต
และขึน้ รูปด้วยกรรมวิธกี ารผลิตชัน้ ครูทสี่ บื ทอดมาอย่างยาวนาน
ในรูปแบบที่เรียกว่าTakumi เพื่อให้เข้ารูปกับตัวกล้องอย่าง
สมบูรณ์แบบ และยังสามารถใช้งานกล้องได้สะดวกเช่นเดิม รวม
ถึงแป้นหมุนด้านหลังของกล้องด้วย มีหลายสีให้เลือกทั้งสีด้าน
นอก และชั้ นด้ านใน เพื่ อความสวยงามไม่ ซ�้ ำแบบใคร
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำมาสวมกับกล้องรุ่น M6TTL ได้อีก
ด้วย

กระเป๋ากล้องที่ถูกออกแบบมาอย่างโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร ผลิตจาก
วัสดุ PVC และไนลอนคุณภาพสูง เหมาะส�ำหรับสุภาพสตรีที่
ต้องการความสามารถในการปกป้องอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กับความ
สวยงามเมื่อใช้งาน สามารถบรรจุกล้องพร้อมเลนส์และอุปกรณ์
เสริมได้ มีช่องกระเป๋าขนาดเล็กส�ำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ช่องกัน
กระแทกภายในสามารถปรับเปลีย่ นตามความต้องการ และสามารถ
ถอดออกเพื่อใช้เป็นกระเป๋าถือได้

ACAM-61
กระเป๋าขนาดเล็ก ส�ำหรับบรรจุเลนส์ หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ผลิตจากไนลอนและวัสดุ PVC คุณภาพสูง เพื่อ
เป็นการป้องกันการกระแทก รอยขีดข่วน และฝุน่ ละออง
อุปกรณ์ชิ้นส�ำคัญบางชนิด อย่างเช่น เลนส์ถ่ายภาพ
หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษชนิดอื่น
สามารถบรรจุลงใน ACAM-61 เพื่อจัดเก็บแยกเอาไว้
สามารถแบ่งช่องภายในให้พอดีกับอุปกรณ์ แล้วจัดเก็บ
ลงในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าอุปกรณ์ใบใหญ่อีกที
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