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เตรียมพบกับกิจกรรม
ร่วมสนุกใหม่!
ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
...ติดตามรายละเอียดได้ในเล่ม
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TALK

เข้าสู่ปีที่สามแล้วส�ำหรับ EEP TIME
ของคุณผู้อ่าน ซึ่งในโอกาสที่เข้าสู่ปีที่
สามนีเ้ ราก็ได้ทำ� การปรับปรุงและเปลีย่ น
โฉมกันใหม่พร้อมทั้งเพิ่มขนาดให้ใหญ่
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เราจะได้ดูภาพและ
สือ่ สารกันได้อย่างคมชัดเต็มอารมณ์มาก
ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของสินค้าและบริการ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่จะท�ำให้เราได้
รู้จักกับโลกของการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น

ความเคลื่อนไหวของสินค้าใหม่ในการดูแลของเราที่มีการเปิดตัวในช่วงงานนี้
มาน�ำเสนอต่อกันในคอลัมน์รายงานพิเศษ และแน่นอนว่าเมือ่ สินค้าใหม่เหล่า
นั้นมาถึงเมืองไทยเราก็จะน�ำมาเสนอต่อกันโดยละเอียดอีกครั้งอย่างแน่นอน

...และในโอกาสของการขึ้นสู่ปีที่ 3 นี้เราก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษ
“Reader Reward” ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้อา่ นได้ร่วมสนุกกันโดยเริ่มตั้งแต่
ในฉบับหน้าเป็นต้นไป งานนี้มีของรางวัลเพียบ!

แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่าก็คอื เทคนิควิธกี ารส�ำหรับการถ่ายภาพแบบต่างๆ
เพื่อใช้ในสถานที่จริงเป็นสิ่งที่คุณจ�ำเป็นต้องมีติดตัวไปด้วย นานๆ ครั้งเราจึง
จะมีโอกาสออกไปถึงสถานที่อันสวยงามเหล่านั้นก็ควรต้องถ่ายภาพกันกลับ
มาให้คมุ้ โอกาส ซึง่ สรรพความรูท้ งั้ หลายเหล่านัน้ ก็มอี ยูม่ ากมายใน EEP TIME
ที่เราน�ำเสนอมาตั้งแต่ฉบับแรก หากคุณยังไม่มีไว้ในครอบครองก็ดาวน์โหลด
มาติดไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วติดตัวไปศึกษาในภาคสนามได้เลย

ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้ผ่านงานใหญ่ระดับโลกอย่าง “Photokina
2014” ซึง่ เป็นงานทีส่ องปีจะจัดขึน้ หนึง่ ครัง้ เพือ่ แสดงสินค้าและเทคโนโลยีทาง
ด้านภาพ และจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลานัดหมายที่คนหลังกล้องทั่วโลกรอคอย
ก็ว่าได้เพราะมักจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ในฉบับนี้เราก็ได้น�ำ

เข้าใกล้ชว่ งปลายปีทจี่ ะเป็นทัง้ ฤดูทอ่ งเทีย่ วและถ่ายภาพ ซึง่ ส�ำหรับคน
หลังกล้องอย่างเราๆ ก็คงจะต้องเริ่มวางแผนเพื่อการเดินทางส่งท้ายปีกันแล้ว
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการถ่ายภาพก็มกั จะอยูใ่ นความสนใจทีจ่ ะซือ้ หากันอย่าง
มาก บางอย่างบางชิ้นนั้นถึงกับขาดตลาดในช่วงส�ำคัญได้เลยทีเดียว ดังนั้น
หากอะไรที่เตรียมได้ก่อนก็จัดหามาไว้แต่เนิ่นๆ ก็น่าจะดี

...แล้วภาพสวยๆ จะเป็นของคุณแน่นอน!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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IN PHOTOGRAPHY

“สิ่งที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลก
มักจะอยู่เบื้องหลังเสมอ”
ไม่เว้นแม้แต่กบั ภาพถ่าย “ฉากหลัง” หรือ Background มีอทิ ธิพล
ต่อกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ สิ่งนี้เป็นที่รับรู้กันเป็นอย่างดีในหมู่ช่างภาพมือ
อาชีพ ไม่ว่าตัวแบบหลักในภาพจะดูโดดเด่นเช่นไรก็ต้องให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งที่อยู่ด้านหลังไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ต้องไม่ให้โดดเด่นไปกว่ากัน

การควบคุมฉากหลังในภาพถ่ายนั้นมีทั้งแบบที่สามารถจัดการได้
และไม่ได้ในทางกายภาพ และต้องมีความเข้าใจในการควบคุมอุปกรณ์
ถ่ายภาพอยูพ่ อสมควรจึงจะสามารถควบคุมความมีตวั ตนของฉากหลังได้
ไม่ว่ามันจะมีสีสันหรือประกอบด้วยเรื่องราวหรือไม่ก็ตาม
และต่อจากนี้คือเทคนิควิธีการในการควบคุมฉากหลังของคุณ
ทั้งโดยกายภาพและโดยการควบคุมกล้องถ่ายภาพ...
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“สี สั น ” คือสิ่งที่ทรงอิทธิพล

อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง ฉ า ก ห ลั ง ใ น
ภาพถ่าย หากเป็นภาพทิวทัศน์
หรือตัวแบบในธรรมชาติแล้วสีฟ้า
ของท้องฟ้าจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นตา
และกลมกลืนกับแทบทุกสีที่มีใน
ธรรมชาติ นอกจากค่าการเปิดรับ
แสงและช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
“มุมมอง” ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ทีจ่ ะช่วยให้ฉากหลังของคุณส่งผล
ถึ ง ตั ว แบบหลั ก ในภาพได้ อ ย่ า ง
มาก ซึ่งถ้าพูดถึงท้องฟ้าแล้วละก็
มุ ม ต�่ ำ จะมี ค วามได้ เ ปรี ย บเป็ น
อย่างยิ่ง

PENTAX K-30 • Tamron 10-24mm F/3.5-5.6 Di II • @24mm • F/14 • 1/500 sec. • ISO 200
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PENTAX K-30 • Tamron 10-24mm F/3.5-5.6 Di II • @10mm • F/22 • 1/80 sec. • ISO 200

Color Matching
การจับคู่สีมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวส�ำหรับคน
ทั่วไป แต่ในปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือส�ำหรับเรื่องนี้ที่ใช้งานง่ายอยู่
ดาษดื่นทั่วไป สามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย
ส�ำหรับการถ่ายภาพ (หรืองานศิลปะต่างๆ) เราสามารถใช้
ประโยชน์จากการจับคู่สีได้โดยดูที่ตัวแบบหลักเป็นส�ำคัญ ในการถ่าย
ภาพทีเ่ ราสามารถควบคุมทุกอย่างได้เองนัน้ มันจะยิง่ ช่วยได้มาก คุณอาจ
จะเลือกสีเสือ้ ผ้าของบุคคลผูเ้ ป็นแบบโดยพิจารณาจากฉากหลังร่วมด้วย
เช่น การถ่ายภาพในสถานที่หนึ่งๆ ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่ามีสีสันเป็นอย่างไร
เมือ่ ใช้เครือ่ งมือช่วยจับคูส่ เี หล่านีค้ ณ
ุ ก็จะรูว้ า่ บุคคลซึง่ เป็นตัวแบบในภาพ
ควรจะใส่เสือ้ ผ้าสีอะไรจึงจะยิง่ ดูโดดเด่นด้วยคูส่ ตี รงข้าม หรือดูกลมกลืน
ด้วยคู่สีข้างเคียง เป็นต้น
เมือ่ คุณศึกษาเรือ่ งนีแ้ ละใช้งานไปได้ชว่ งระยะเวลาหนึง่ คูส่ ตี า่ งๆ
ก็จะอยูใ่ นความช�ำนาญของคุณไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถถ่ายภาพได้
โดยไม่ตอ้ งเปิดเครือ่ งมือเหล่านีเ้ พราะมันจะอยูใ่ นความจ�ำของคุณไปเอง

• ตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการจับคู่สีที่ใช้งานง่าย แสดงความ
สัมพันธ์ของคู่สีได้ถึง 5 แบบ เพียงแค่วางเม้าส์ไว้บนต�ำแหน่งสีหลัก
เท่านั้น คู่สีต่างๆ ก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นทันที
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Exposure
คุณสามารถควบคุมระดับความสว่างของแสงธรรมชาติทฉี่ ากหลัง
ได้โดยการใช้ค่าการเปิดรับแสงทั้งสามคือ รูรับแสง, สปีดชัตเตอร์ และ
ค่าความไวแสง (ISO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สปีดชัตเตอร์ ยิ่งมันมี
ความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่แสงก็จะยิ่งเข้าได้น้อยลงเท่านั้น
หลักการนี้ใช้กันเป็นประจ�ำในภาพที่เรียกว่า “ภาพฉากหลังด�ำ”
โดยการใช้คา่ สปีดชัตเตอร์ทเี่ ร็วมากพอจนท�ำให้ทงั้ ภาพกลายเป็นภาพที่
มืดสนิท จากนั้นก็เติมแสงแฟลชเข้าไปยังตัวแบบเพื่อให้มันสว่างขึ้นมา
ในทางกลับกัน ยิ่งสปีดชัตเตอร์ช้าลงมากเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งสว่างมาก
ขึ้นเท่านั้น สิ่งที่คุณควรท�ำความเข้าใจก็คือการเปิดรับแสงที่สมดุลย์
ระหว่างแสงธรรมชาติและแสงแฟลชเพือ่ ให้เกิดภาพในลักษณะทีต่ อ้ งการ
ซึ่งการฝึกฝนท�ำความเข้าใจเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างมาก
การควบคุมแสงรวมทั้งเพิ่มแสงแฟลชเข้าไปในภาพถ่ายนี้จะ
สามารถช่วยให้คุณถ่ายภาพที่ดีได้แม้ในวันที่สภาพแสงธรรมชาติไม่
เป็นใจ ซึง่ นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมได้แต่แก้ไขได้ดว้ ยวิธนี นี้ นั่ เอง

F/18 • 1/200 sec. • ISO 100 • 1/32 Flash Power

F/22 • 1/200 sec. • ISO 100 • 1/32 Flash Power

• การแก้ไขสภาพแสงที่ไม่เป็นใจและดูราบเรียบโดยการเติมแสงแฟลช
เข้าไปยังตัวแบบหลักของภาพจะช่วยท�ำให้มันดูมีมิติแสงเงาที่น่าสนใจ
มากขึ้น และถ้าคุณท�ำได้ดีมันก็จะดูไม่ออกเลยว่ามีการใช้แฟลชด้วย
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Direction
หากคุณใช้แสงธรรมชาติเพียงอย่างเดียว “ทิศทาง” คือสิ่งที่ต้อง
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก คุณต้องดูด้วยว่าในทิศทางที่หน้ากล้องหัน
ไปนั้นจะช่วยในเรื่องของฉากหลังมากแค่ไหน?
ทิ ศ ทางที่ ดี ต ่ อ เรื่ อ งนี้ ม ากที่ สุ ด และส่ ง ผลโดยตรงก็ คื อ เมื่ อ
พระอาทิตย์อยูด่ า้ นหลังคุณ มันจะส่งแสงสว่างไปยังตัวแบบและฉากหลัง
ได้ดีที่สุด แต่นั่นก็ยังไม่ใช่กฏตายตัว หากฉากหลังสว่างๆ คือสิ่งที่คุณ
มองหาก็เพียงแต่มองเลยจากตัวแบบหลักไปดูว่ามันสว่างเพียงพอหรือ
ไม่? เพราะแม้แต่ในทิศทางเกือบๆ จะย้อนแสง (อย่างในภาพตัวอย่าง
นี้) ก็ยังสามารถให้ฉากหลังที่สว่างสดใสได้
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือฉากหลังที่ตกอยู่ในเงามืด เพราะมันมี
ความเป็นไปได้อย่างมากทีเ่ มือ่ ถ่ายภาพแล้วมันจะมืดสนิทจริงๆ ซึง่ เรือ่ ง
นี้ก็จะขึ้นอยู่กับค่าการเปิดรับแสงของคุณด้วย
ปริมาณแสงทีเ่ ท่ากันทัง้ ตัวแบบและฉากหลังจะท�ำให้คณ
ุ ถ่ายภาพ
ได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นพิเศษในกรณีเช่นนั้นก็คือ ฉากหลัง
ที่มีความชัดเจนจะรบกวนตัวแบบของคุณได้มาก ดังนั้นการพิจารณาใช้
รูรบั แสงกว้างเพือ่ ท�ำให้ฉากหลังพ้นจากระยะโฟกัสก็จะช่วยได้มาก ทัง้ นี้
ต้องดูที่ระยะห่างของฉากหลังด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งมันห่างออกไปมาก
ก็จะยิ่งง่ายที่จะเบลอ แต่ยิ่งอยู่ใกล้ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้น

TAMRON 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm F/5.6• 1/180 sec. • ISO 100
TAMRON 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm F/5.6• 1/350 sec. • ISO 400
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Manual Background
ตามสตูดโิ อถ่ายภาพต่างๆ ต้องมีการเซ็ทฉากหลังขึน้ มาเป็นการ
เฉพาะ โดยทีฉ่ ากหลังเหล่านัน้ สามารถควบคุมได้ทงั้ สี แสง และลักษณะ
แต่ในการถ่ายภาพทั่วไปอาจจะเป็นการล�ำบากสักหน่อยหากจะท�ำเช่น
เดียวกับที่ท�ำในสตูดิโอ
นอกจากการมองหาทิศทางที่เหมาะสมแล้ว บางครั้งเราก็ยัง
สามารถสร้างฉากหลังขึ้นมาเองได้อย่างง่ายๆ โดยเฉพาะภาพ “มาโคร”
ที่เน้นการถ่ายภาพสิ่งเล็กจิ๋วและการเข้าใกล้ตัวแบบเป็นส�ำคัญ เรา
สามารถหยิบฉวยสิ่งรอบตัวมาใช้เป็นฉากหลังได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่
วางลงไปเท่านั้น
ด้วยระดับความชัดตืน้ ทีค่ อ่ นข้างมากส�ำหรับการถ่ายภาพประเภท
นีท้ ำ� ให้สงิ่ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปเพียงสอง-สามนิว้ ก็พน้ ระยะโฟกัสจนเหลือแต่
เพียงสีสนั เบลอๆ เข้าหากัน ดังนัน้ เพียงแค่คณ
ุ หยิบใบไม้แก่ทมี่ สี สี นั หรือ
กลีบดอกไม้ซึ่งร่วงหล่นอยู่แถวนั้นมาวางเป็นฉากหลังมันก็จะท�ำให้ภาพ
ดูน่าตื่นตาเป็นอย่างมาก
หากคุณใช้แฟลชก็พยายามหันทิศทางหน้าแฟลชให้ตกกระทบ
กับฉากหลังสักเล็กน้อย หรือใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำลงเพื่อเปิดให้แสงจาก
ฉากหลังเข้ามาสว่างอยู่ในภาพมากยิ่งขึ้น
แม้ แ ต่ ซ องขนม
หลากสีสันหรือเสื้อผ้าก็
ใช้ ง านในลั ก ษณะนี้ ไ ด้
เพราะอย่ า งไรมั น ก็ จ ะ
หลุดจากโฟกัสจนมองไม่
ออกอยู ่ ดี และวิ ธี ก าร
แบบนี้ คุ ณ ก็ ส ามารถ
ประยุ ก ต์ ไ ปใช้ กั บ การ
ถ่ า ยภาพแบบอื่ น ๆ ได้
ด้วยเช่นกัน
F/9 • 1/200 sec. • ISO 50
F/16 • 1/200 sec. • ISO 200
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จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วการถ่ายภาพเป็นศิลปะอัน
ละเอียดอ่อนทีส่ ามารถใช้วธิ กี ารต่างๆ มากมายมาร่วมใน
การถ่ายทอดภาพที่ก�ำลังมองเห็นตรงหน้าออกมาตาม
จินตนาการ ซึง่ ก็มตี งั้ แต่วธิ กี ารทีไ่ ม่ยงุ่ ยากมากมายนัก ไป
จนถึงวิธอี นั สลับซับซ้อนจนไม่งา่ ยเลยกว่าจะได้ภาพดีๆ สัก
หนึ่งภาพมาเก็บไว้ในอัลบั้ม
เทคนิควิธีการที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน
การถ่ า ยภาพเท่ า นั้ น ยั ง คงมี เ รื่ อ งราวอั น หลากหลาย
มากมายส�ำหรับเรือ่ งนีท้ บี่ างครัง้ ก็งา่ ยจนนึกไม่ถงึ และบาง
ครั้งก็ยากจนเกินความเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งหมด
นั้นก็คือเสน่ห์ที่ส�ำคัญของ “การถ่ายภาพ” ที่ไม่ได้มีเพียง
เฉพาะแค่ตัวแบบหลักเท่านั้นที่ส�ำคัญ เพราะเบื้องหลัง
อย่าง “ฉากหลัง” นั้นก็สามารถส่งผลต่อภาพได้อย่าง
มากมายจนคาดไม่ถงึ และยากทีเ่ ราจะประสบความส�ำเร็จ
ในการถ่ายภาพได้หากไม่รู้จักให้ความส�ำคัญต่อฉากหลัง
อันทรงพลัง แม้วา่ มันจะเป็นเพียงความมืดสีดำ� ทีไ่ ม่มอี ะไร
เป็นรายละเอียดเลยก็ตาม
ลองพิจารณาทบทวนเรือ่ งนีด้ ใู หม่อกี ครัง้ หากคุณ
ยังไม่เคยมองไปไกลเกินกว่าตัวแบบ สิ่งนี้ฝึกฝนกันได้
และไม่เกินความพยายาม หากคิดที่จะถ่ายภาพให้สวย
จริงๆ

TAMRON 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@300mm F/5.6• 1/250 sec. • ISO 100
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EVERY 2 YEARS

ทุกรอบสองปี จะมีงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์ทาง

ด้ า นภาพระดั บ โลกถู ก จั ด แสดงขึ้ น ที่ เ มื อ งโคโลญจน์
ประเทศเยอรมันนี ภายใต้ชื่อ “Photokina” ซึ่งในปี คศ.
2014 นี้ก็ถึงก�ำหนดในการจัดงานแสดงขึ้นอีกครั้ง

งาน Photokina ถือเป็นงานใหญ่และส�ำคัญในระดับโลกส�ำหรับสินค้า
ประเภทกล้องและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ ง ซึง่ นอกจากจะเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์
แล้วก็ยงั มีการจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ และการประชุมเสวนาทัง้ ทางด้านการ
ตลาดและความร่วมมือต่างๆ อีกมากมาย โดยที่ในแต่ละครั้งก็จะมีผู้คนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับแวดวงนี้เดินทางเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามในทุกรอบ
แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ ผูค้ นทัว่ โลกต่างก็จบั ตารอคอย นัน่ ก็คอื การประกาศ
เปิดตัวสินค้ารุน่ ใหม่จากแบรนด์ชนั้ น�ำ ซึง่ มักจะมีการประกาศเปิดตัวก่อนหน้า
งานนีเ้ พียงไม่นาน และก็จะตรงกับช่วงเวลาทีจ่ ะน�ำสินค้าใหม่เหล่านัน้ เข้าร่วม
แสดงภายในงานพอดี
แน่นอนว่าสินค้าใหม่ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของเราก็มีการ
ประกาศเปิดตัวด้วยเช่นกัน จะมีอะไรบ้างนั้นมาชมพร้อมกันเลย...
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กล้อง DSLR รุ่นเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามดีไซน์ รูปโฉมใหม่ที่ต่างออก
ไปจากเส้นทางของ DSLR แบบเดิมๆ คือเสน่ห์ที่ส�ำคัญของ K-S1 ซึ่งไม่เพียงแต่เน้น
การใช้งานง่ายและคล่องตัว แต่คุณภาพของภาพต้องออกมาดีด้วย
K-S1 ใช้เซนเซอร์รบั ภาพแบบ CMOS ขนาด APS-C ความละเอียด 20.12MP
เน้นความคมชัดเป็นพิเศษโดยการเป็นเซนเซอร์รบั ภาพทีไ่ ม่มี AA Filter อยูด่ า้ นหน้า
ท�ำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ PRIME MII ให้ค่าความไวแสงสูงสุดที่ ISO 51200 มี
ระบบลดการสั่นไหว “SR” ที่เซนเซอร์รับภาพ และถึงแม้ว่าจะไม่มี AA Filter แต่ก็
ยังสามารถจ�ำลอง AA Filter ให้ออกมาในภาพได้โดยใช้คุณสมบัติของการเคลื่อนที่
เซนเซอร์รับภาพนั่นเอง
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/6000 sec. และถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง 5.4 ภาพ/
วินาที ช่องมองภาพชนิด “ปริซึม” ครอบคลุมพื้นที่ 100% ให้ภาพสว่างคมชัดสู่
สายตาก่อนที่จะกดชัตเตอร์
ที่ด้ามกริปมือจับมีหลอด LED จ�ำนวนห้า
หลอดเพื่อแสดงจ�ำนวนของใบหน้าที่กล้องสามารถ
จับได้ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวีดีโอที่ความ
ละเอียดสูงถึงระดับ Full HD จอภาพ LCD ด้าน
หลังขนาด 3 นิ้ว

ข่าวเปิดตัว PENTAX K-S1
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ภาคล่าสุดของ Pentax “Q” System ซึ่งเน้นไปที่ขนาดเล็ก
น่ารัก พกพาสะดวก และเป็นกล้องทีถ่ า่ ยภาพสนุกตามประสาคนวัย
ฮิปผูอ้ าศัยอยูใ่ นเมือง หรือรักการท่องเทีย่ วโดยไม่ตอ้ งมีภาระในส่วน
ของกล้องมากนัก ซึ่ง Q System ก็เป็นกล้องเล็กที่สามารถอยู่ใน
อุ้งมือได้อย่างสบาย
Q-S1 ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ Back-Illuminated CMOS
ชนิด 1/1.7 นิ้ว ความละเอียด 12.4MP ความไวแสงสูงถึง ISO
12800 รวมถึงระบบป้องกันการสั่นไหว Shake-Reduction ในตัว
กล้อง และฟังก์ชั่น Smart Effect เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ ลงใน
ภาพถ่าย ซึ่งความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยให้กล้อง Q-S1 ตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างครบครัน ทั้งคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่ายและ
เติมเต็มทุกความสร้างสรรค์ได้ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายภายในตัว
กล้อง
Q-S1 มีน�้ำหนักตัวรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่ 203 กรัม ดัง
นั้นตัดปัญหาเรื่องอุปสรรคทางสัมภาระหรือการพกพาไปได้เลย

ข่าวเปิดตัว PENTAX Q-S1
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HD PENTAX DA645

28-45mm
F4.5 ED AW SR

ข่าวเปิดตัว Pentax-DA645
28-45mm F4.5ED AW SR

ด้วยทางยาวโฟกัสที่มีมุมกว้างเทียบเท่า 22-35.5mm ในกล้องระบบ
35mm และการออกแบบอย่างเหนือชัน้ ในทุกด้าน นีจ่ งึ เป็นเลนส์ซมู มุมกว้าง
ส�ำหรับกล้อง Medium-format ที่มีคุณภาพสูง ให้ความสะดวก และใช้งาน
คล่องตัวกับงานทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นภาพแฟชัน่ ไปจนถึงภาพทิวทัศน์ และ
ภาพสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ตัวเลนส์ยังมีความสามารถในการป้องกันฝน
และฝุน่ (รหัส AW) และระบบป้องกันการสัน่ ไหว SR จึงสามารถใช้งานนอก
สถานทีไ่ ด้ทกุ รูปแบบ แม้ในสภาพอากาศทีไ่ ม่เป็นใจทัง้ พายุฝน หรือฝุน่ ทราย
ที่มากับลมแรง

15

SPECIAL

REPORT

HD PENTAX-DA

16-85mm
F3.5-5.6ED DC WR

เลนส์ซูมมาตรฐานที่เริ่มต้นด้วยมุมกว้างระดับ 16mm ไปจนถึงเทเล
โฟโต้ชว่ งต้นที่ 85mm นัน่ หมายความว่าคุณสามารถใช้ถา่ ยภาพทิวทัศน์และ
ภาพบุคคลด้วยเลนส์ตวั เดียวกัน โดยทีเ่ ลนส์ตวั นีใ้ ห้ความละเอียดของภาพสูง
กว่าเลนส์ทั่วไปประมาณ 5.3 เท่า ในขนาดที่ทั้งเล็กและเบา

ข่าวการเปิดตัวเลนส์ทั้ง
สามรุ่นนี้จาก RICOH

ระบบเคลือบผิวเลนส์แบบ HD คุณภาพสูงยิ่งท�ำให้ประสิทธิภาพทาง
ด้านแสงดียงิ่ ขึน้ และยังมีระบบ “WR” (Weather Resistant) ทีท่ ำ� ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ จับโฟกัสได้รวดเร็วและเงียบด้วยระบบมอเตอร์
ออโต้โฟกัสที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเลนส์

UNDER DEVELOPMENT
นอกจากนี้ยังได้ประกาศเปิดตัวเลนส์ที่อยู่
ในระหว่างการพัฒนาอีกสองรุ่น (ยังไม่ระบุราย
ละเอียดและเวลาในการเปิดตัว) หนึ่งนั้นคือเลนส์
ซูม Super-Telephoto ก�ำลังแยกขยายสูง และอีก
หนึ่งคือเลนส์ซูม Telephoto เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดใหญ่ (ซึ่งก็คือเลนส์ไวแสง) นับว่าเป็นข่าวดี
และเป็นการยืนยันถึงการเดินหน้าของ PENTAX
DSLR อย่างแน่นอน
แฟนๆ PENTAX โปรดอดใจรอ อีกไม่นาน
คงได้พบกัน!
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RICOH

WG-M1
RICOH WG-M1

ที่มาพร้อมความสามารถในการป้องกันน�้ำ 
ทนต่อการกระแทกและใช้เลนส์มมุ กว้างคุณภาพสูง เพือ่ บันทึกภาพอันน่าตืน่
ตาระหว่างกิจกรรมหรือกีฬาทางน�ำ 
้ และกิจกรรมผจญภัยทุกรูปแบบ ทัง้ แบบ
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
เพื่อประสิทธิภาพรอบด้านและความสามารถในการใช้งานในทุก
สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัย กีฬาและการท่องเที่ยว กล้อง RICOH
WG-M1 จึงมาพร้อมความสามารถในการป้องกันน�้ำได้ลึกสูงสุดถึง 10 เมตร  
ทนการตกกระแทกได้สูง 2 เมตร  ใช้งานในอากาศหนาวเย็นได้ถึง -10°C
ติดตัง้ เลนส์มมุ กว้าง บันทึกวีดโิ อความละเอียดสูง Full HD และภาพนิง่ ความ
ละเอียดสูงถึง 14 ล้านพิกเซล ถ่ายทอดความสวยงามได้คมชัดและคุณภาพ
สูง ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงถึง 10 ภาพ/วินาที ตัวกล้องได้รับการ
ออกแบบตามแบบฉบับของกล้องในกลุม่ WG series ด้วยเหลีย่ มมุมและเส้น
สายที่สวยงาม โฉบเฉี่ยว พร้อมจอแสดงผลขนาด 1.5 นิ้ว ส�ำหรับการตั้งค่า
และชมภาพที่บันทึกไว้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Wireless LAN ส�ำหรับการ
เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ทั้งยังมีระบบอุปกรณ์เสริมที่ครบครัน
สามารถติดตัง้ บนอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้อย่างสะดวกเพือ่ การใช้งานในมุมมองใหม่
อย่างไร้ขีดจ�ำกัด

ข่าวเปิดตัว RICOH
WG-M1
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TAMRON

SP 15-30mm
F/2.8 Di VC USD
Model A012

หลังจาก Tamron ได้พฒ
ั นาเลนส์คณ
ุ ภาพสูงส�ำหรับกล้อง DSLR
แบบ Full Frame มาอย่างต่อเนื่องและประสบความส�ำเร็จอย่างมากกับ
เลนส์รุ่นก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
(Model A007) เลนส์รูปแบบนี้รุ่นแรกของโลกที่มีระบบป้องกันการสั่น
ไหว ตามด้วย SP 70-200mm F/2.8 DiVC USD (Model A009), SP
90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F004) และ SP
150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011)
แม้ว่าเลนส์ทุกรุ่นดังกล่าวจะได้รับเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมแต่
Tamron ก็ยงั คงต้องการเติมเต็มความต้องการของช่างภาพทุกระดับด้วย
เลนส์ทนี่ า่ สนใจ และยอดเยีย่ มยิง่ ขึน้ พร้อมแสดงความเป็นผูน้ ำ� ด้านการ
ออกแบบเลนส์ระดับโลกด้วยการพัฒนาเลนส์รุ่นล่าสุดนี้ เลนส์ SP 1530mm F/2.8 Di VCUSD เลนส์มุมกว้าง ความสว่างสูง พร้อมระบบ
ป้องกันการสัน่ ไหวและมอเตอร์โฟกัสความเร็วสูง และจัดเป็นมาตรฐาน
ใหม่ของเลนส์ในรูปแบบนี้
พิเศษด้วยชิ้นเลนส์ XGM (eXpanded Glass Molded Aspherical) และ LD (Low Dispersion) เพื่อคุณภาพความคมชัด
สูงสุด พร้อมด้วยการเคลือบผิวเลนส์แบบ eBAND และ BBAR ที่
ได้รบั การปรับปรุงใหม่ ป้องกันแสงแฟลร์ แสงหลอน และความคลาด
ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข่าวเปิดตัว SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
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นัน่ คือความเคลือ่ นไหวส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทอี่ ยูภ่ ายใต้การ
ดูแลในประเทศไทยของเรา ซึ่งดูแล้วก็บอกได้แต่เพียงว่ามีสิ่งที่น่า
สนใจและท้าทายต่อการทดลองทั้งสิ้น อีกไม่นานของใหม่เหล่านี้ก็
จะเดินทางจาก Photokina 2014 มาถึงบ้านเราอย่างแน่นอน
และเมือ่ เวลานัน้ มาถึง เราจะน�ำตัวจริงเสียงจริงมาน�ำเสนอ
ต่อคุณผู้อ่านโดยพลัน โปรดอดใจไว้...ไม่นานเกินรอ

OFFICIAL

PHOTO

BY

PHOTOKINA
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อะไรคือการถ่ายภาพในป่า
ด้วย Medium Format?
คงจะมีไม่บ่อยครั้งนัก ที่กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่

“เมือ่ ไฟล์ภาพขนาดใหญ่
คือสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้...ภายใต้
สภาวะทรหด”

ระดับ Medium Format ราคาแพงจะสามารถบุกตะลุย
อยู่บนบ่าในสภาพสมบุกสมบันกลางป่ากลางเขา โดย
เฉพาะในบ้านเราที่สภาพอากาศร้อนชื้นนั้นเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญของอุปกรณ์ประเภทอิเลคทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่
...เว้นเสียแต่ว่า อุปกรณ์นั้นจะมีคุณสมบัติที่
พร้อมรับมือกับสภาพเช่นนั้นได้อย่างเต็มรูปแบบ
“กล้องถ่ายภาพ” ก็ตกอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดนั้นเช่น
เดียวกัน มันมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากต่อความชื้นใน
สภาพป่าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งไปถึงใช้

การไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องการไฟล์ภาพความละเอียดสูง
คุณภาพดีจากเซนเซอร์รับภาพขนาดใหญ่แค่ไหนแต่ก็คง
ไม่มีใครอยากเสี่ยงกับการน�ำกล้องและอุปกรณ์ราคาแพงที่
ไม่พร้อมรับมือสภาวะเช่นนัน้ มาบันทึกภาพกลางป่าอันเต็ม
ไปด้วยความชื้นเช่นนี้
...แต่ไม่ใช่กับ “PENTAX 645Z” กล้อง Medium
Format เพียงหนึ่งเดียวที่มีระบบซีลป้องกันสภาวะกดดัน
ทางภูมิอากาศระดับสูงชนิดที่ยังไม่มีใครท�ำได้
และนี่เองคือเหตุผลที่ไฟล์ภาพคุณภาพสูงขนาด
ใหญ่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ภายใต้สภาวะทรหด
...ที่เหลือก็เพียงแค่ปล่อยให้จินตนาการและฝีมือ
แสดงผลงานออกมาให้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลใดๆ
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90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/16 • 0.4 sec. • ISO 200
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Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR

เพราะเป็นกล้องทีถ่ อด-เปลีย่ นเลนส์ได้ เลนส์ทใี่ ช้จงึ ส�ำคัญต่อ
สภาวะสมบุกสมบัน ส�ำหรับในการถ่ายภาพกลางป่าเช่นนี้เราจึงใช้
เลนส์มาโครรุ่นล่าสุดส�ำหรับ 645 ที่มีคุณสมบัติในการซีลปกป้องทั้ง
ฝุน่ ละอองและความชืน้ (หรือแม้กระทัง่ น�ำ้ จากละอองฝน) “AW” หรือ
All Weather

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/11 • 1/60 sec. • ISO 100

เลนส์รุ่นนี้เป็นมาโครก�ำลังแยกขยาย 1:2 พร้อมระบบ Shake
Reduction “SR” ที่ช่วยให้การถ่ายภาพในหลายครั้งสามารถท�ำได้แม้
จะจับถือกล้องด้วยมือเปล่า เช่นเดียวกับภาพแมลงปอด้านข้างนีก้ ถ็ า่ ย
ภาพด้วยสปีดชัตเตอร์ระดับต�่ำกว่าปกติโดยใช้มือเปล่าจับถือกล้อง
ภาพก็ยังคงออกมาอย่างคมชัดสวยงาม

22

THROUGH

THE

TRIP

• ประสิทธิภาพของระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “SR” ของเลนส์รุ่นนี้
สามารถท�ำงานได้อย่างน่าทึ่ง ภาพนี้ท�ำการครอปในสัดส่วน 100%
จากเซนเซอร์รบั ภาพ โดยถ่ายภาพด้วยมือเปล่า ถึงแม้วา่ ทัง้ กล้องและ
เลนส์รวมกันจะมีน�้ำหนักราวๆ 2.5 กก. และใช้สปีดชัตเตอร์เพียง
1/60 sec. ก็ยังคงสามารถถ่ายภาพได้โดยที่ไม่ออกอาการภาพเบลอ
จากความสั่นไหวมาให้เห็น

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/11 • 1/60 sec. • ISO 100 • 100% Crop
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• ในภาวะอันเต็มไปด้วยน�้ำและความชื้นเช่นนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ
กับ 645Z และเลนส์มาโคร 90mm พร้อมระบบ AW ทุกอย่างยังคง
ท�ำงานสมบูรณ์เป็นปกติ ในการถ่ายภาพบางครั้งคุณอาจจะต้องการ
เติมเต็มจินตนาการโดยการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษอย่างเช่นละอองน�้ำ
เข้าไปในภาพก็สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/11 • 1/60 sec. • ISO 100 • 100% Crop
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จุดเด่นอันเป็นข้อได้เปรียบส�ำคัญมากส�ำหรับกล้อง Medium
Format อย่าง PENTAX 645Z ก็คอื ขนาดของไฟล์ภาพจากเซนเซอร์
รับภาพความละเอียดระดับ 50MP ซึ่งมีขนาดใหญ่มากพอที่จะผลิต
งานสิง่ พิมพ์ขนาดใหญ่อย่างหนังสือพิมพ์ได้โดยยังคงคุณภาพเอาไว้ได้
ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ท�ำงานกับไฟล์ภาพของ 645Z เกิดความได้เปรียบ
อย่างมากในเรื่องของขนาดภาพและมีความยืดหยุ่นส�ำหรับการครอป
ใช้งานเฉพาะส่วนค่อนข้างสูง
ภาพด้านล่างนี้คือขนาดภาพทั้งหมดที่ได้จาก 645Z ส่วนภาพ
ด้านข้างนั้นครอปเฉพาะส่วนโดยครอปจากขนาดจริงประมาณ 40%
จะเห็นได้วา่ แม้จะถูกครอปก่อนน�ำไปใช้เฉพาะส่วนแต่รายละเอียดและ
ความคมชัดยังคงอยูใ่ นระดับทีด่ มี ากต่างจากกล้องถ่ายภาพปกติทวั่ ไป

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/11 • 1/60 sec. • ISO 100 • 40% Crop
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90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/9 • 1/60 sec. • ISO 200 • 100% Crop

• แม้กระทั่งการครอปภาพที่ 100% ก็ยังคงให้คุณภาพของไฟล์ภาพที่น่า
ทึ่ง คุณจะเห็นภาพปกติที่ได้จาก 645Z ในล้อมกรอบด้านข้าง ซึ่งภาพนี้
ก็คือแมงมุมกระโดดที่นั่งอยู่บนใบไม้ของภาพเล็กทางด้านซ้ายนี้นี่เอง
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• ลุยเข้าไปในสภาพที่เต็มไปด้วยละอองน�ำ้ และความชื้นได้อย่างไม่ต้องกลัวเกรง
นี่คือ Medium Format หนึ่งเดียวในโลกที่สามารถท�ำได้

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/16 • 3 sec. • ISO 100

ขนาดของเซนเซอร์รับภาพที่ใหญ่กว่าแบบ Full Frame ประมาณ
68% ท�ำให้สามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่าในขณะทีม่ พี นื้ ทีใ่ นการเก็บ
แสงตกกระทบได้มากกว่าซึ่งจะช่วยโดยตรงในแง่ Dynamic Range ของ
ภาพถ่ายทีจ่ ะยังคงรายละเอียดเอาไว้ได้ทงั้ ในส่วนมืดและสว่าง ดังนัน้ ไม่วา่
จะเป็นงานจบหลังกล้องหรือการน�ำภาพไปปรับแต่งแก้ไขเพิม่ เติมจึงมีความ
ยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก สามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ดีมากกว่า
ดังนั้น 645Z จึงไม่ได้ให้เพียงแค่ไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังให้คุณภาพของภาพอันน่าอัศจรรย์ใจด้วย
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90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/22 • 4 sec. • ISO 100

28

THROUGH

THE

TRIP

90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/8 • 1/125 sec. • ISO 100
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90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/13 • 1/60 sec. • ISO 200 • 50% Crop
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90mm f/2.8 D FA 645 Macro
ED AW SR
F/4 • 1/13 sec. • ISO 100 • 50% Crop
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คุณอาจจะยังนึกภาพไม่ออกหรอกว่าจะต้องมีคุณสมบัติ อึด ทน แกร่ง  
ส�ำหรับกล้อง Medium Format ไปท�ำไม? เพราะเราก็มักจะใช้งานในสตูดิโอ
หรือสถานที่ปิดอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องไปลุยล�ำบากตรากตร�ำอย่างที่เห็น
สถานการณ์ของโลกก�ำลังเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็ว การรับรู้ของผู้คน
กว้างไกลมากยิ่งขึ้น การถ่ายภาพภายในสตูดิโออันแสนสะดวกสบายดูเหมือน
จะไม่เพียงพอ และบางครั้งมืออาชีพเองก็ได้รับโจทย์ยากๆ ซึ่งต้องอาศัยการ
ท�ำงานในสถานที่จริง ซึ่งก็ไม่สามารถควบคุมสภาวะอากาศแวดล้อมได้ ดังนั้น
เครื่องมือที่เอื้ออ�ำนวยและเปิดโอกาสให้กับคุณเสมอจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยลดข้อ
จ�ำกัดในการผลิตงานออกสู่โลกใบนี้ให้น้อยลง นั่นเท่ากับเพิ่มโอกาสทางความ
ก้าวหน้าและจินตนาการของคุณเองด้วย
และเมื่อไฟล์ภาพขนาดใหญ่ยังคงเป็นเรื่องส�ำคัญ แล้วข้อจ�ำกัดของ
คุณจะยังคงมีอยูห่ รือ? เมือ่ สภาพแวดล้อมไม่ใช่ปญ
ั หาระหว่างคุณและ 645Z
อีกต่อไป!
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Photo Processing Software สัญชาติญปี่ นุ่ ซึง่ เป็นอีกทางเลือกอัน
น่าสนใจ ซึ่งเมื่อคุณเป็นเจ้าของเลนส์ TAMRON ที่ระบุเอาไว้ 4 รุ่น
ก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Lite มาใช้งานได้อย่างถูกต้องทันที

SILKYPIX เป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการปรับปรุงไฟล์ภาพถ่ายทัง้ ในรูปแบบ
RAW, TIFF และ JPEG ซึ่งบางคุณสมบัตินั้นก็แตกต่างออกไปจากซอฟต์แวร์
ค่าย อื่นๆ ส�ำหรับเวอร์ชั่นที่มาพร้อมกับเลนส์ TAMRON SP ห้ารุ่นตามภาพ
ด้านข้างนีจ้ ะเป็นรุน่ Lite ซึง่ คุณสมบัตบิ างประการจะถูกตัดออกจากเวอร์ชนั่ เต็ม
คุณอาจจะปรับแต่งภาพถ่ายไม่ได้มากนักในเวอร์ชั่น Lite ที่แถมมาด้วยนี้
แต่คุณสมบัติที่ส�ำคัญและง่ายบางประการของ SILKYPIX เวอร์ชั่น Lite นั้นก็น่า
สนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะค่า Preset ภาพถ่ายแบบอัตโนมัติของตัวโปรแกรมนั้น
ดูน่าสนุกและให้ผลที่น่าสนใจอยู่พอสมควร
A012

SP15-30mm F/2.8
Di VC USD

A007

SP24-70mm F/2.8
Di VC USD

F004

SP90mm F/2.8
Di VC USD Macro

A009

SP70-200mm F/2.8
Di VC USD

A011

SP150-600mm F/5-6.3
Di VC USD

คุณต้องลอง...ด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นก็จะได้ภาพถ่ายอันมีสีสันน่า
ประทับใจ โดยเฉพาะภาพแนวสตรีทนั้นเป็นอะไรที่ดูดีมากๆ แต่ก่อนอื่นต้อง
ดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาติดตั้งเสียก่อน...
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1

2

3

ในกล่องของ TAMRON ทั้ง 5 รุ่นที่ระบุมาตอน
ต้นคอลัมน์นั้นจะมีเอกสารของ SILKYPIX อยู่
ซึ่งจะมี Serial number และ Product key ที่เรา
จะต้องใช้
ดาวน์โหลด SILKYPIX ได้ที่ลิ้งค์นี้
เลือกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่
คุณใช้งาน ซึง่ จะมีทงั้ Mac และ Windows

ตรวจสอบรุ่นของกล้องที่สามารถใช้งานร่วมกับ SILKYPIX
เว็บไซต์ของ SILKYPIX

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ท�ำการติดตั้งไฟล์
ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นเปิดโปรแกรม
SILKYPIX ซึง่ จะมีหน้าต่างให้กรอก Serial
number และ Product key ตามที่อยู่ใน
เอกสารลงไป
เพียงเท่านี้ SILKYPIX ก็พร้อมส�ำหรับการ
ใช้งานแล้ว

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่น Lite ท�ำให้เครื่องมือในหลายๆ จุดจะถูกตัด
ออกจากเวอร์ชั่นเต็ม หากจุดใดที่ไม่สามารถเลื่อนหรือกรอกค่าตัวเลข (รวมทั้ง
วิธีการปรับค่าแบบต่างๆ) ก็แสดงว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะเวอร์ชั่นเต็ม
เท่านั้น สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้จากลิ้งค์นี้
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A
B
C
D

E

A เรียกเปิดไฟล์แบบเดี่ยว
B เรียกเปิดไฟล์แบบทั้งโฟลเดอร์ ซึ่งไฟล์
ทั้ ง หมดในโฟลเดอร์ นั้ น จะมาแสดงเป็ น
Film Strip ที่แถบด้านล่าง

C Preset แบบอัตโนมัติส�ำหรับการปรับแต่ง

สีภาพตามสไตล์ของ SILKYPIX ทีน่ า่ สนใจ
ซึ่งต้องลองเลือกให้เหมาะกับลักษณะภาพ
ของคุณ โดยมีให้เลือกคือ :
• Super Neutral
• Fine Street
• Landscape
• Nostalgic Toy Camera
• Red Enhancer
• Portrait
• Blue Sky
• Sunset
• Sepia
• Instant Film

D ส�ำหรับ Export ไฟล์เป็น JPEG หรือ TIFF
E พารามิเตอร์ปรับแต่งภาพพืน้ ฐานอัตโนมัติ
F ปุ่มเรียกเครื่องมือต่างๆ
F
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SILKYPIX Preset Sample

• Fine Street

• Instant Film

• Landscape

• Portrait

• Red Enhancer

• Sepia

• Sunset

• Nostalgic Toy Camera

• Super Neutral
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จากตัวอย่างทีเ่ ราได้นำ� มาให้ชมกันนีจ้ ะเห็นได้วา่ ถึงแม้จะไม่ใช่
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม (ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกคุณสมบัติและ
เครือ่ งมือ) แต่ซอฟต์แวร์ SILKYPIX ก็มคี วามน่าสนใจในตัวเอง โดย
เฉพาะกับ PRESET อัตโนมัติทั้ง 10 รูปแบบนั้นให้สีสันและอารมณ์
ของภาพได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว ซึ่งไฟล์ภาพที่ได้นั้นเราสามารถ
น�ำมาพัฒนาต่อในโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ หรืออาจจะย้อนขั้นตอน
การท�ำงานโดยการพัฒนาภาพถ่ายในโปรแกรมตกแต่งอืน่ ๆ ก่อนแล้ว
น�ำไฟล์ที่ได้ (JPEG หรือ TIFF) เข้ามาพัฒนาต่อด้วยค่า PRESET
ของ SILKYPIX ก็สามารถท�ำได้ และได้ภาพที่น่าสนใจแค่ในไม่กี่ขั้น
ตอนเท่านั้น
...ของแบบนีค้ งต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรูว้ า่ เป็นอย่างไร ซึง่
ถ้าคุณเป็นเจ้าของ TAMRON SP ทั้ง 5 รุ่นที่กล่าวมาก็ได้รับสิทธิ์
นั้นทันที!
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 1 : ส่งภาพไปโพสต์ลง Facebook

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Social Media
ส�ำหรับคนถ่ายภาพโดยตรง แต่

Facebook ก็เป็นแหล่งที่มีผู้คนนิยมใช้งานมาก
ที่สุดในโลก อีกทั้งระบบการแสดงผลภาพถ่าย
ก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินกว่าที่ภาพสวยๆ จะรับ
ไหว ดั ง นั้ น เราจึ ง ได้ เ ห็ น ช่ า งภาพมื อ อาชี พ
มากมายแสดงผลงานอยู่ใน Facebook แห่งนี้ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีสื่ออื่นๆ ที่
สามารถแสดงผลภาพได้ดีกว่าก็ตาม
ประเด็นส�ำคัญก็คือ “การเตรียมภาพให้เหมาะสม” ส�ำหรับการ
โพสต์ลง Facebook เพื่อให้แสดงผลได้ดีที่สุด เพราะหากเราจัดเตรียม
ภาพไม่เหมาะสม งานดีๆ ของเราก็อาจจะแสดงผลออกมาได้แย่กว่าที่คิด
เอาไว้มาก เพราะนอกจากในขั้นตอนก่อนโพสต์แล้ว Facebook ยังต้อง
ลงมืออีกหลายขัน้ ตอนก่อนทีจ่ ะน�ำภาพของเราไปปรากฏอยูบ่ นหน้า Feed
หรือบนหน้าเพจของเราเอง โดยที่เราจะไม่สามารถควบคุมจัดการอะไรได้
อีกเลย
นัน่ จึงเป็นสิง่ ทีค่ นทัว่ โลกสงสัยว่าท�ำไมภาพถ่ายอันแสนสวยของ
เราจึงดูแย่เมื่อโพสต์ขึ้นไปบน Facebook แล้ว?
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เราสามารถคงสัดส่วนของภาพเอาไว้ให้ถกู ต้องตามขนาดเดิมโดย
การปรับขนาดด้านที่ยาวที่สุดของภาพเอาไว้ที่ 2048 พิกเซล ส่วนอีก
ด้านหนึ่งนั้นก็ปล่อยให้โปรแกรมท�ำการค�ำนวณให้ตามสัดส่วนโดย
อัตโนมัติ

2048px

2048px

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โปรแกรม Photoshop ก็ใช้ค�ำสั่ง
Image > Image Size เพื่อท�ำการปรับขนาดตามสัดส่วน เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นภาพแนวตั้งหรือแนวนอนก็ให้ใช้ด้านยาวที่ 2048
พิกเซลเสมอ คุณอาจจะท�ำให้มขี นาดเล็กกว่านีก้ ไ็ ด้ แต่ผลของการแสดง
ภาพจะไม่ดีที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็น

หลักจากที่ปรับขนาดโดยใช้ค่า 2048 ในการอ้างอิงแล้ว คุณควร
เซฟไฟล์ภาพเป็นแบบ JPEG ซึ่งในขั้นตอนการเซฟนี้เองที่โปรแกรมจะให้
เราเลือกระดับของการบีบอัดข้อมูลภาพ ยิง่ บีบอัดมากขนาดข้อมูลของไฟล์
ก็จะเล็กลง (ไม่มีผลกับขนาดกว้างxยาวของไฟล์ภาพ) แต่คุณภาพก็จะยิ่ง
ต�่ำลงด้วย

FACEBOOK จะสามารถรองรับขนาดของไฟล์ภาพถ่ายสูงสุดได้ที่ 2048
x 2048 พิกเซล
หากไฟล์ภาพทีถ่ กู โพสต์เข้ามามีขนาดใหญ่เกินกว่านัน้ ระบบ “บีบ
อัด” ข้อมูลของทาง Facebook จะท�ำการลดขนาดของภาพลง ซึ่งในขั้น
ตอนนี้เราจะไม่สามารถเลือกอะไรได้ ระบบจะท�ำการบีบอัดโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไม่มีการรับประกันว่าภาพถ่ายของเราจะยังคงดูดี

ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องเราเองทีจ่ ะต้องเตรียมไฟล์ภาพไม่ให้มขี นาด
ใหญ่เกินไปกว่านี้ โดยการปรับขนาดภาพที่โปรแกรมตกแต่งภาพต่างๆ

FACEBOOK สามารถรับไฟล์ภาพชนิด JPEG และ PNG
โดยปกติแล้วเมื่อเราจะโพสต์ภาพถ่ายก็มักจะใช้ไฟล์ภาพชนิด
JPEG ซึ่งเหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพถ่าย

SIZE : ขนาดของไฟล์ภาพถ่าย

“การบีบอัดข้อมูล” จะหมายถึงขั้นตอนการลดทอนข้อมูลทาง
ดิจิตอลออกไปเพื่อให้มีขนาดข้อมูลที่เล็กลง ซึ่งมันหมายถึงข้อมูลจุดสีใน
ภาพถ่ายบางส่วนทีห่ ายไป หรือรวมกันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วใช้แทนที่
ในภาพ ซึง่ อาจจะท�ำให้ลกั ษณะการไล่สขี องภาพเปลีย่ นแปลงไป ยิง่ มันถูก
บีบอัดมากก็จะท�ำให้รายละเอียดและคุณภาพของภาพถ่ายเสียไปมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน

Compress : บีบอัดข้อมูล

Sharpen : ระดับความคมชัด
เมื่อภาพถูกย่อขนาดลง ความคมชัดของภาพก็จะสูญเสียไปด้วย
คุณควรเพิ่มความคมชัดของภาพให้กลับมาด้วยอัตราที่ไม่สูงมาก
นัก หากคุณใช้ Photoshop ก็ใช้ค�ำสั่ง Filter > Sharpen > Unsharp
Mask โดยก�ำหนดค่า Amount ที่ 100% และ Radius ที่ 0.3 - 0.6 ซึ่ง
เป็นค่าที่เหมาะสมมากส�ำหรับการแสดงผลบนหน้าจอ

ใช้อัตราการบีบอัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บางโปรแกรมก็
จะก�ำหนดเป็นเปอร์เซนต์ ในขณะที่บางโปรแกรมก็จะก�ำหนดเป็นล�ำดับ
ขั้น ดังนั้นคุณควรใช้ค่าการบีบอัดตั้งแต่ 80-100 หรือที่ขั้น 10-12 ไม่ควร
จะต�่ำไปกว่านี้หากคุณภาพและความสวยงามคือเรื่องส�ำคัญอันดับหนึ่ง

Color Space : ข้อมูลสี
บางท่านอาจจะใช้ระบบข้อมูลสีแบบ Adobe RGB แต่สำ� หรับระบบ
ที่เหมาะส�ำหรับการแสดงผลด้วย Browser ส�ำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่คือแบบ
sRGB ซึ่งจะมีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ทั่วไปมากกว่า
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TEXT : ตัวอักษร
หากภาพถ่ายของคุณมีการจัดวางตัวอักษรลงไปประกอบ การ
บันทึกภาพเป็นแบบ JPEG อาจจะให้ผลที่ไม่ดีนัก และจะยิ่งด้อยคุณภาพ
ลงไปอีกเมื่อผ่านระบบการบีบอัดของ Facebook บนหน้าจอ
หากตัวอักษรเหล่านั้นมีความส�ำคัญ วิธีการง่ายๆ ก็คือเปลี่ยนจาก
ไฟล์ภาพชนิด JPEG ไปเป็นแบบ PNG24 ซึ่งไฟล์ภาพชนิดนี้จะเหมาะสม
กับการแสดงผลของเนื้อสีแบบกราฟิกมากกว่า แต่ข้อเสียก็คือขนาดของ
ไฟล์จะใหญ่กว่าชนิด JPEG และการแสดงผลในส่วนของจุดทีเ่ ป็นภาพถ่าย
อาจจะด้อยกว่า

JPEG คือการบีบอัดภาพที่เหมาะสมที่สุด
คุณอาจจะเคยสงสัยว่าท�ำไมในแต่ละครั้งที่เซฟ JPEG ขนาดของ
ข้อมูลภาพจึงไม่เท่ากัน? บางครั้งไฟล์ก็ใหญ่ แต่บางครั้งก็เล็กจนน่าแปลก
ใจ ค�ำตอบของเรือ่ งนีอ้ ยูท่ ลี่ กั ษณะภาพถ่ายของคุณว่ามีรายละเอียดของจุด
สีอยู่มากหรือน้อยเพียงใด?
ยกตัวอย่างเช่น ภาพชนิดฉากหลังสีด�ำก็จะมีจ�ำนวนจุดสีอยู่น้อย
กว่าภาพปกติ ข้อมูลจึงมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่มีจุดสี
กระจัดกระจายทั่วทุกจุดในภาพ

หมายเหตุ : บทความนี้จัดท�ำขึ้นในปี 2014 ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องขนาดและคุณภาพของภาพได้

สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างทีค่ ณ
ุ ควรทราบก็คอื JPEG จะท�ำการบีบอัดข้อมูล
ภาพทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นไฟล์เดิม ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรท�ำเป็นอย่างยิ่งก็คือ
การเปิดไฟล์ภาพที่เคยเซฟเป็น JPEG มาแล้วเพื่อท�ำการเซฟเป็น JPEG
ซ�้ำอีกครั้ง นั่นก็เพราะยิ่งคุณมีการเซฟมากครั้งเท่าไหร่คุณภาพของภาพก็
จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการถูกบีบอัดข้อมูลซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
นั่นเอง
ช่างภาพมืออาชีพจึงมักจะเซฟไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับไว้ในฟอร์แมต
อื่น (เช่น TIFF หรือ PSD) หากต้องการใช้งานก็จะเปิดไฟล์ต้นฉบับนั้น
ขึ้นมาแล้วค่อยท�ำการเซฟเป็น JPEG เพื่อบีบอัดเป็นครั้งๆ ไป ทั้งนี้ก็เพื่อ
ที่จะรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพต้นฉบับให้ดีที่สุดนั่นเอง

หลังจากทีค่ ณ
ุ ท�ำตามขัน้ ตอนทัง้ หมดนีแ้ ล้วก็ยงั ไม่ได้หมายความว่า
ภาพถ่ายที่ปรากฏขึ้นบน Facebook ของคุณจะเป็นเหมือนกับที่เห็นใน
โปรแกรมตกแต่งภาพ เพราะ Facebook จะท�ำการบีบอัดข้อมูลอีกครั้ง
โดยที่เราจะไม่สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้อีกเลย หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่า
ไฟล์ภาพที่มีส่วนของการไล่น�้ำหนักสี (เช่นท้องฟ้าหรือสีผิว) จะด้อย
คุณภาพลงจากเวอร์ชั่น JPEG ของเรา ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของฝั่ง
Facebook ที่เราไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อีกเลย
ดังนั้นสิ่งที่เราท�ำได้มากที่สุดก็คือการจัดการตั้งแต่ต้นทางฝั่งของ
เราไปให้ดแี ละเหมาะสมทีส่ ดุ เสียก่อน ซึง่ โดยวิธที บี่ อกมาทัง้ หมดนีก้ ถ็ อื ว่า
เหมาะสมในระดับหนึ่งและมักจะให้คุณภาพของภาพที่ดีอยู่พอสมควร
หากคุณยังไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนก็ขอให้ลองท�ำดู แล้ว
จะพบว่าผลงานภาพถ่ายบน Facebook ของคุณจะดูดีกว่าที่เคยอย่าง
แน่นอน

ดูรายละเอียดจาก Facebook

40

TECHNOLOGY

เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตเลนส์สำ� หรับการถ่ายภาพ เพราะ
การ “เคลือบผิว” หรือ Coating นั้นช่วยแก้ปัญหาทางแสง
ได้หลายประการ...
หากเป็นเพียงชิ้นเลนส์ปกติ

ที่ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางแสง
มากมายหลายประการ แต่คุณสมบัติเหล่านั้นก็แฝงมาด้วย “ข้อด้อย” อีก
หลากหลายประการอันจะลดทอนคุณภาพของภาพถ่ายด้วยเช่นกัน วิธกี าร
ทางเทคนิคที่เข้ามาช่วยแก้ไขเพื่อลดทอนข้อด้อยดังกล่าวก็คือ การเคลือบ
พืน้ ผิวเลนส์เหล่านัน้ ด้วยเทคนิคและวิธกี ารทางเคมีบางประการ ซึง่ จะมีผล
ต่อ “แสง” ที่เดินทางผ่านชิ้นเลนส์ในรูปแบบต่างๆ แล้วส่งผลให้เกิดข้อ
ด้อย เช่น แสงสะท้อน แฟลร์ แสงหลอน แสงเหลื่อม ฯลฯ ซึ่งนอกจาก
จะท�ำให้เกิดสิง่ ทีส่ งั เกตได้บนภาพถ่ายแล้วยังท�ำให้คณ
ุ ภาพความคมชัดลด
ลง รวมไปถึงสีสันที่จะผิดเพี้ยนไปอย่างมาก
TAMRON มีเทคโนโลยีและเทคนิคในการเคลือบผิวเลนส์สองรูป
แบบที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ “eBAND” และ “BBAR”
อันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านการสั่งสมมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานในอุตสาหกรรมชิ้นเลนส์นี่เอง...
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eBAND Coating

Broad-Band Anti-Reflective

Advanced lens coating produces even sharper, crisper images

Cleaner, crisper images without flare or ghosting

เทคนิควิธกี ารใหม่ทพี่ ฒ
ั นาโดย TAMRON ซึง่ ใช้เทคโนโลยี Nano-Structured
เพือ่ ท�ำการเคลือบสารเคมีทมี่ อี นุภาคในระดับนาโน (1 nm = 1/1,000,000mm) ซึง่
ส่งผลให้ชั้นของสารเคลือบผิวนั้นมีอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าช่วงความยาวของคลื่น
แสง เทคนิคนี้ถูกเรียกว่า “eBAND” (Extend Bandwidth & ANgular-Dependency)

“BBAR” คือเทคนิคการเคลือบผิวเลนส์แบบหลายชั้น (Multi-layer) เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวให้ท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเคลือบผิวนั้นต้อง
ไม่ท�ำให้คุณภาพของแสงที่เดินทางผ่านลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดทอนข้อ
ด้อยต่างๆ ของแสงออกไปด้วย เมื่อมีชั้นของสารเคลือบผิวอยู่หลายชั้นเทคนิควิธี
การในการเคลือบก็ตอ้ งมีความพิเศษและต้องใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงจึงจะบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งก็คือ BBAR ของ TAMRON นี่เอง

วิธีการนี้ส่งผลให้มีอัตราการกระเจิงแสง (Reflactive index) อยู่ในระดับต�่ำ
มาก เมือ่ รวมเข้ากับการเคลือบผิวแบบหลายชัน้ ก็จะยิง่ ส่งผลดีตอ่ การลดระดับอัตรา
สะท้อนแสงได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้อาการแฟลร์และแสงหลอน (ghosting) ลด
ลง แน่นอนว่าจะท�ำให้ภาพมีความคมชัดและสดใสในระดับสูง

นอกจากจะช่วยลดอาการแฟลร์ แสงหลอน แสงเหลื่อม ฯลฯ ได้แล้ว BBAR
ยังช่วยในแง่สมดุลย์สีของแสงด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อเรื่องนี้ทั้งในช่วงความยาวคลื่นแสง
สัน้ และยาว (แสงสีตา่ งๆ) ท�ำให้สสี นั ของภาพถ่ายมีความชัดเจนสดใสและเกิดอาการ
ผิดเพี้ยนน้อยมาก

ทั้งสองเทคนิคในการเคลือบผิวนี้เป็นวิธีการที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยที่ eBAND นั้นจะเป็นเทคนิค
ของชั้นเคลือบผิวที่ใช้เทคโนโลยีนาโน ในขณะที่ BBAR จะ
เป็นวิธีการจัดการเคลือบผิวแบบหลายชั้น หรือจะอธิบาย
ง่ายๆ ก็คอื BBAR เป็นเทคนิควิธกี ารน�ำเอา eBAND หลายๆ
ชั้นมาจัดการในการวางซ้อนกันนั่นเอง
เราจะได้เห็นทั้งสองเทคนิคนี้รวมอยู่ในเลนส์รุ่น
ใหม่ๆ ของ TAMRON มากขึ้นนับจากนี้
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SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012)

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO (F004)

อย่างที่เราได้ตั้งข้อสังเกตไปว่าเลนส์ TAMRON ในยุคใหม่
นั้นมีประสิทธิภาพและให้คุณภาพของภาพในระดับเหลือเชื่อและ
เหนือชั้นกว่าในยุคก่อนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนอกจากเทคนิคในการ
ออกแบบและผลิตชิ้นเลนส์แล้ว การเคลือบผิวหรือ “Coating” ทั้ง
สองแบบที่ประสานงานกันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
และส่งผลให้ TAMRON ยุคใหม่มีผลงานอันน่าประทับใจ
eBAND นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง ซึ่ง
จะพบเทคโนโลยี eBAND นี้ได้ในเลนส์ 90mm Macro (F004)
และ 150-600mm (A011) ซึ่งต่างก็เป็นเลนส์ที่ให้ผลงานของภาพ
อย่างสุดยอดอย่างที่ได้เห็นผลงานกันไปบ้างแล้ว
และแน่นอนว่าเราจะได้เห็นทั้งสองเทคโนโลยีนี้ในเลนส์มุม
กว้างรุ่นใหม่ SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012) ที่ก�ำลัง
จะมาถึงนี้ด้วย

SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD (A011)

ซึ่งคงไม่น่าประหลาดใจหากจะเป็นเลนส์ใหม่อีกรุ่นที่ให้
คุณภาพของภาพชนิดสุดยอดด้วยเช่นกัน!
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CHASING LIGHT
IN THE PALOUSE
WITH THE PENTAX 645D
BY ASHWIN RAO
คงจะมีไม่บอ่ ยครัง้ นักหรอก ทีค่ ณุ จะได้ยนิ เรือ่ งราวของการถ่ายภาพ

ทิวทัศน์กลางแจ้งด้วยกล้องระดับ Medium Format (แต่เชื่อว่าหลังจากนี้
จะได้เห็นกันบ่อยมากขึน้ ) ซึง่ นีก่ เ็ ป็นอีกผลงานหนึง่ ทีร่ บั ประกันได้วา่ เมือ่ ดู
ภาพแล้วคุณจะเกิดแรงบันดาลใจโชติช่วงอย่างแน่นอน   กับภาพ Landscape หลากหลายทั้งสีและขาว/ด�ำอันทรงพลังที่ช่างภาพผู้นี้จะโชว์ให้ดูว่า
645D สามารถท�ำอะไรได้บ้างที่กลางแจ้ง?
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Casio EX-TR 35 : DigitalRev Review
เป็นอีกหนึ่งส�ำนัก ที่รีวิวกล้องได้โดนใจผู้คนทั่วโลกจนมีผู้
ติดตามรับชมอยู่ไม่น้อย ในแวดวงนี้อาจจะคิดว่าจะมีรีวิวเพียงแค่
กล้องและเลนส์ระดับโปรเท่านัน้ แต่จริงๆ แล้วมีกล้องถ่ายภาพและ
อุปกรณ์ต่างๆ หลายระดับที่น�ำมารีวิวแนะน�ำกันทาง Youtube
Casio EX-TR35 ก็เป็นกล้อง Selfie อีกรุ่นที่ DigitalRev
น�ำมารีวิวการใช้งานในลักษณะการใช้จริงให้ดูกันเพลินๆ ต้องลอง
เข้าไปดูว่าลูกเล่นลูกฮาในการรีวิวของส�ำนักนี้โดย Mr.Kai จะท�ำให้
คุณรู้จักกับ TR35 ได้มากขึ้นแค่ไหน
รีวิวชิ้นนี้ออกเผยแพร่มาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เราเห็น
ว่าน่าสนใจดีก็เลยน�ำมาเสนอให้เห็นกัน ต่อให้คุณเป็นตากล้องมือ
อาชีพก็เข้าไปดูได้
...เพื่อที่จะได้เข้าใจกันว่าท�ำไมหญิงสาวข้างกายถึงอยาก
ได้กล้องฟรุ้งฟริ้งรุ่นนี้จัง?
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CLICK!

SP 24-70mm
SP 24-70mm

SP 90mm
SP 90mm

F/2.8 Di VC USD

For Nikon, Canon

F/2.8 Di USD

For Nikon, Canon

Model A007

For Nikon, Canon

F/2.8 Di MACRO 1:1 USD
For Sony

Model F004
NEW

NEW

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

F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

36,990.-

32,990.-

27,990.-

22,990.-
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ตอบรับกระแสความนิยมของ EEP Time ในโอกาสขึน้ สู่รอบปี ท่สี าม ด้วย
กิจกรรมสุดพิเศษส�ำหรับคุณผู ้อ่านที่เข้ามาศึ กษาหาความรู้ในโลกของการ
ถ่ายภาพกับเรา นับตัง้ แต่ฉบับหน้าเป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นของรางวัลที่
ระลึกสุดพิเศษ กับกติกาง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ตามด้วยรางวัลใหญ่สุดเซอร์ไพรส์
ที่คุณคาดไม่ถึง
โปรดติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ในฉบับหน้า (ฉบับที่ 26) แล้วคุณจะรู้
ว่าการศึ กษาหาความรู้ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลเป็นโบนัสจริงๆ !
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ปิ ดเล่ม...
เพราะเราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คุณผูอ้ า่ นจะได้รบั สาระดีๆ ทัง้ เทคนิคการ

ถ่ายภาพและเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และแม้กระทั่งการได้ชมภาพถ่าย
เป็นไอเดียในการถ่ายภาพแบบเต็มอารมณ์ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง
EEP Time นับตั้งแต่ฉบับนี้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับปรัชญาการด�ำเนิน
งานของเราที่ทั้งสินค้าและบริการต้องดีขึ้นทุกวัน เพราะเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณ
ผู้อ่านต้องการจากเรามากที่สุด และเราก็จะตั้งใจท�ำให้ดีที่สุดเช่นกัน
ด้วยความตืน่ เต้นต่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ในหลากหลายรุน่ ทีเ่ ราดูแลอยู่
ซึง่ ก็เนือ่ งมาจากเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชดั เหล่านัน้ เองท�ำให้
เราใช้ความถ้วนถี่ในการน�ำเสนอข้อมูลอยู่เป็นระยะ ซึ่งบางเรื่องก็เป็นสิ่งใหม่
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย ยกตัวอย่างเช่นเลนส์ซูม TAMRON รุ่นใหม่
ล่าสุด SP15-30mm F/2.8 Di VC USD รหัส A012 ที่สามารถใช้กับกล้อง
Full frame ได้นั้นก�ำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมาก หรือกล้องที่เน้นความ
สะดวกคล่องตัวจาก PENTAX อย่าง K-S1 และ Q-S1 ก็ยิ่งน่าสนใจ เพราะ
บางส่วนนั้นจะเป็นการฉีกกฏเดิมๆ ของกล้องถ่ายภาพกันเลยทีเดียว
สินค้ารุ่นใหม่ๆ อันน่าสนใจเหล่านั้นก�ำลังทยอยเดินทางเข้ามาสู่ความ
ดูแลของเรา และแน่นอนว่าเราจะน�ำมาเสนอต่อคุณผู้อ่านที่สนใจในเร็ววัน...
รับรองว่าไม่นานเกินการรอคอย
...พบกันใหม่ วันที่ 8 เดือนหน้าเช่นเคย

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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