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อะไรคือการ Export เป็นไฟล์ JPEG?
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ในทีส่ ดุ เราก็เข้าสูช่ ว่ งเดือนสุดท้ายของปี พศ.
2557 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องใหญ่
ไปจนถึงเรื่องเล็ก ปีที่มีอุปกรณ์ในแวดวงของ
การถ่ายภาพถูกส่งออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
และน่ า ตื่ น เต้ น เร้ า ใจ นั่ น ก็ เ ป็ น เพราะ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั นีท้ ตี่ อ้ งเรียกว่า “ก้าว
กระโดด” กันอย่างรวดเร็ว ทั้งกล้องและเลนส์ที่อยู่ในการดูแลของเรานั้น
ก็มสี งิ่ อันน่าประทับใจหลากหลายเสียจนอดทีจ่ ะทึง่ กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสียมิได้
ใครเลยจะคาดคิด ว่าเราสามารถหมุนภาพเคลือ่ นไหวดูได้รอบทิศทาง
ตามต้องการราวกับอยู่ในสถานที่นั้นด้วยตัวเอง ซึ่งต้องย�้ำว่าคือ “ภาพ
เคลื่อนไหว” ไม่ใช่เพียงภาพนิ่งอย่างที่ RICOH THETA ได้ท�ำเอาไว้ในรุ่น
แรก ซึ่งภาพเคลื่อนไหวแบบ 360 องศานี้ก็เป็นผลงานที่ต่อยอดออกมาสู่
THETA ในรุน่ ทีส่ องด้วยรหัส “M15” โดยเพิม่ คุณสมบัตใิ นการบันทึกทัง้ ภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงมาให้เราได้หมุนดูรอบทิศทางตามต้องการ ที่บรรยายมา
ุ เองก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงกันแน่? ก็ขอแนะน�ำให้ไปลอง
นีค้ ณ
ดูจากลิ้งค์ที่เรามีไว้ในส่วนท้ายฉบับ แล้วคุณจะทึ่งไม่ใช่น้อย

TALK

ในช่วงปลายเดือนทีผ่ า่ นมาเราก็ได้สมั ผัสกับงานใหญ่ระดับประเทศกัน
ไปเป็นที่เรียบร้อยกับ “Photo Fair 2014” ได้พบปะพูดคุยรวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมกันเป็นทีส่ นุกสนานรวมทัง้ ได้ความรูใ้ หม่ๆ เปิดโลกทัศน์ทางการถ่าย
ภาพของเราให้กว้างยิง่ ขึน้ งานนีเ้ ราได้นำ� มืออาชีพในวงการถ่ายภาพมาพูดคุย
บอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับการท�ำงานด้วย “PENTAX 645Z” รุ่นใหญ่
ทีค่ ณ
ุ ภาพไม่เป็นรองใคร ซึง่ ก็หวังว่าคงจะเป็นทีถ่ กู อกถูกใจใครหลายคน และ
แน่นอนว่าขบวนทัพสินค้าอันหลากหลายของเราตั้งแต่กล้องตัวจิ๋วไปจนถึง
กล้องตัวใหญ่ในระดับมืออาชีพก็ประกาศศักดากันไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่
เรียบร้อยตามสไตล์ East Enterprises ซึ่งเราได้ประมวลภาพจากบูธของเรา
มาบันทึกไว้ในฉบับนี้กันด้วย
หลายท่านได้ของทีร่ ะลึกซึง่ สามารถน�ำไปใช้งานได้จริงจากเรา ซึง่ ก็หวัง
อีกเช่นกันว่าคงเป็นที่ถูกอกถูกใจ แน่นอนว่าปีหน้าเราต้องได้พบกันใหม่ ซึ่งก็
เป็นไปได้อีกว่าจะต้องมีของใหม่ๆ พร้อมเทคโนโลยีอันบรรเจิดจะต้องถูกน�ำ
เสนอกันอีกอย่างแน่นอน
...แต่ตอนนี้มาดูเรื่องราวอันหลากหลายในฉบับนี้กันก่อนเลย

สัญลักษณ์สำ� คัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

TIPS & TECHNIQUE

แนวคิดในการถ่ายภาพแบบ Candid
แบบพร้อมยิงตลอดเวลา!
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“TR50” กล้องฟรุ๊งฟริ๊งรุ่นใหม่ล่าสุด
จาก Casio ฟรุ๊งฟริ๊งยิ่งกว่าเดิม
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BREAKTHROUGH OUTPUT

TECHNOLOGY

Toshihiko Kawa เขาผู้นี้แหละคือผู้
คิดค้น “THETA”

THROUGH

NEW PRODUCT
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ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ไฟล์ ภ าพแบบ
“JPEG” ที่เราคลุกคลีกันอยู่
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THE

TRIP

ญี่ปุ่นในเมืองไทย ใกล้แค่นี้ขับรถไป
ก็ได้สมั ผัสบรรยากาศอันใกล้เคียงแล้ว!
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SUGGESTION

ไปดูความเจ๋งของ 645Z จากผูใ้ ช้งาน
จริง แถมมีไฟล์ต้นฉบับให้ลอง!
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“มิใช่แค่ความรวดเร็วเพียงอย่าง
เดียว ยังมีอีกหลายสิ่งอยู่ที่นั่น ถึง
แม้วา่ มันจะเป็นหัวใจของภาพถ่าย
ประเภทนี้ก็ตาม”
TIPS & TECHNIQUE

เกือบจะเป็นเพียงแค่งานอดิเรก ส�ำหรับการถ่ายภาพแบบไม่รตู้ วั
หรือที่เรียกกันอย่างสากลว่า “Candid” ที่เป็นการถ่ายภาพในอิริยาบท
ต่างๆ ของผู้คน (อาจรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วย) โดยที่เป็นการถ่ายภาพ
ชนิดทีไ่ ม่รตู้ วั ไม่มกี ารส่งสัญญาณนับถอยหลัง เป็นภาพแบบไม่ตงั้ ใจ หรือ
แม้กระทั่งเป็นภาพแอบถ่ายในทางที่ไม่เสื่อมเสีย

จวบจนกระทั่ง “โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ได้รับความนิยมโดยที่หลายๆ
แห่งนั้นใช้การน�ำเสนอภาพถ่ายในเชิง Candid นี้เพื่อสร้างเนื้อหาต่างๆ
อันชวนติดตามของเหล่าบรรดาเซเลบฯ คนดังในหลากหลายวงการ ซึ่งก็
มีการว่าจ้างช่างภาพมืออาชีพให้คอยตามถ่ายภาพในชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
น�ำภาพถ่ายมาเสนอกันเป็นเรื่องเป็นราว
ดังนั้นมันจึงไม่ได้จ�ำกัดวงอยู่เพียงแค่งานอดิเรกหรือการถ่าย
ภาพกันเพียงเล่นๆ อีกต่อไป...
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Concept
ต่างออกไปจากการถ่ายภาพในแบบทีเ่ รียกว่า “Snapshot” อยูเ่ ล็ก
น้อยส�ำหรับการถ่ายภาพแบบ Candid ตรงที่ Snapshot นั้นไม่ได้เน้นที่
ผู้คนเป็นหลัก และต่างออกไปจาก “ปาปารัสซี่” ตรงที่เน้นความเร็วใน
การได้ภาพโดยไม่ต้องสนใจความสวยงาม ถึงแม้ว่าเมื่อมองโดยผิวเผิน
แล้วลักษณะภาพทั้งสามแบบจะเหมือนกัน
เสน่ห์ส�ำคัญที่สุดของภาพ Candid ก็คือความเป็นธรรมชาติของ
ตัวแบบ ทั้งสีหน้า ท่าทาง แววตา อิริยาบถต่างๆ โดยมากแล้วจะเน้นไป
ที่ภาพซึ่งแสดงถึงความสุข อบอุ่น สนุกสนานอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งก็
เป็นผลมาจากการถ่ายภาพในขณะที่ไม่รู้ตัวจึงท�ำให้ภาพออกมาดูเป็น
ธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์ใดๆ
หากเป็นการถ่ายภาพแบบมีการเตรียมตัวเอาไว้ส�ำหรับในรายที่
ตัวแบบไม่ใช่ผู้ช�ำนาญ เราก็มักจะได้ภาพสีหน้าหรือแววตาที่ออกอาการ
เก้อเขินไม่เป็นธรรมชาติเสียส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะใช้ความพยายามทาง
สีหน้าอย่างมากแล้วก็ตาม ดังนั้นช่างภาพอาชีพจึงมักจะใช้วิธีการพูดคุย
แล้วหาโอกาสกดถ่ายภาพไปเรือ่ ยๆ โดยทีไ่ ม่ทำ� ให้ตวั แบบรูส้ กึ อึดอัดหรือ
รู้ตัวมากจนเกินไปนัก

Tamron SP AF70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm • F/5.6 • 1/125 sec • ISO 200
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วิธีการซึ่งตรงต่อประเด็นการถ่ายภาพแนวนี้เป็นอย่างมากก็คือ
การใช้เลนส์ระยะไกลในการถ่ายภาพ ซึง่ ด้วยระยะห่างจากตัวแบบมากๆ
นั้นจะยิ่งท�ำให้ได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวแบบจะไม่
เกิดอาการเก้อเขินเพราะแทบไม่รู้ตัวว่าก�ำลังถูกถ่ายภาพอยู่
อุปสรรคส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับการใช้เลนส์ชว่ งเทเลโฟโต้ระยะไกล
ในการถ่ายภาพ Candid ก็คือ เรามักจะถูกผู้คนอื่นๆ เดินตัดบังมุมอยู่
ตลอดเวลาหากเป็นสถานทีซ่ งึ่ มีผคู้ นพลุกพล่าน ด้วยความทีเ่ ป็นการถ่าย
ภาพแบบที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เช่นนี้ บางครั้งก็ท�ำให้พลาดจังหวะ
ดีๆ อันเนื่องมาจากการโดนบังมุมไปอย่างน่าเสียดาย
ข้อเสียนั้นสามารถมองอีกมุมหนึ่งได้เช่นกัน การที่มีผู้คนเดิน
พลุกพล่านนัน้ ท�ำให้เราสามารถซ่อนตัวอยูใ่ นกลุม่ ผูค้ นได้อย่างแนบเนียน
ซึ่งก็จะท�ำให้ได้ภาพในอิริยาบทที่เป็นธรรมชาติมากๆ
จะว่าไปแล้วการถ่ายภาพแบบ Candid นี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาพ
ที่ถ่ายได้ง่ายดายนักอันเนื่องมาจากอุปสรรคเช่นที่ว่า แต่มันก็เป็นสิ่งที่
ค่อนข้างท้าทายและสนุกสนานอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน

Tamron SP AF70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm • F/5.6 • 1/750 sec • ISO 100
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Professional
ภาพ Candid ยังคงปะปนอยู่ในงานระดับอาชีพอีกด้วย ในโอกาส
พิเศษต่างๆ ที่มีการว่าจ้างช่างภาพนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองที่ช่างภาพ
จะต้องเก็บภาพในขณะไม่รู้ตัวของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มาร่วมงาน
ซึ่งก็จะท�ำให้บรรยากาศในชุดภาพถ่ายนั้นๆ ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่ใช่จะ
มีแต่เพียงภาพที่ตั้งใจถ่ายเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นทักษะในการถ่ายภาพแบบ Candid จึงไม่ใช่เพียงแค่การ
ถ่ายเล่นไม่เป็นจริงเป็นจังเท่านั้น เพราะเราสามารถน�ำเอาประสบการณ์
นี้ไปใช้ร่วมกับงานในระดับอาชีพได้ด้วย และก็เป็นสิ่งที่ควรท�ำเช่นกัน
ช่างภาพมืออาชีพจ�ำนวนมากจะต้องมีภาพถ่ายในลักษณะนีใ้ ห้กบั
ผูว้ า่ จ้างเสมอ นับตัง้ แต่ระดับทัว่ ไปจนถึงระดับโลกต่างก็แนะน�ำให้คณ
ุ ถ่าย
ภาพลักษณะนี้ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความประทับใจ
ในงานระดับฝีมอื ของเรา ทีบ่ างครัง้ ก็ทำ� ให้ผวู้ า่ จ้างประหลาดใจในการรูจ้ กั
จับจังหวะถ่ายภาพในขณะที่เขาหรือเธอเหล่านั้นไม่รู้ตัว
แน่นอน...คุณต้องจับภาพในจังหวะที่ดูดี ไม่ใช่เป็นภาพ Candid
ที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ดูไม่ดี ซึ่งคงจะไม่มีใครชอบแน่ๆ

Tamron SP AF70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm • F/5.6 • 1/750 sec • ISO 100
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Technique
“วิธคี ดิ ” และ “จังหวะ” คือเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการ
ถ่ายภาพ Candid...
หากไม่ได้ตอ้ งการเพียงแค่ภาพในจังหวะดีๆ แต่ควรต้อง
เป็นภาพทีส่ วยงามด้วย อันดับแรกก่อนทีจ่ ะท�ำอะไรกับอุปกรณ์
คุณต้องมองหาทิศทางแสงที่สวยงามให้เจอเสียก่อน จากนั้นก็
น�ำตัวเองไปอยู่ในมุมนั้น มุมที่คุณคิดว่าสภาพแสงจะสวยงาม
มากที่สุด มากกว่าแค่การมีแสงสว่างธรรมดา
ปรับตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมกับลักษณะแสงในสถานที่
นั้น ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือความเร็วของชัตเตอร์ที่จะต้องเร็วมาก
พอที่จะหยุดทุกอย่างเอาไว้ในภาพได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องเร็ว
พอทีจ่ ะหยุดตัวแบบหลักเอาไว้ได้ เพราะหากภาพเกิดการเบลอ
อันเนื่องมาจากสปีดชัตเตอร์เร็วไม่พอ ภาพ Candid ของคุณก็
จะขาดความสมบูรณ์ไปในทันที ...นัน่ คือปัจจัยส�ำคัญอันดับแรก
คุณอาจจ�ำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าความไวแสง (ISO) ขึ้น
ไปในกรณีทแี่ สงน้อยก็เป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำ เพราะภาพทีค่ มชัดจะยัง
ส�ำคัญกว่าภาพที่มีจุดรบกวน แต่ถ้าสภาพแสงมากพอก็ไม่
จ�ำเป็น

คุณอาจจะถ่ายแบบทีละชอตก็ได้ แต่การใช้ระบบถ่าย
ภาพต่อเนื่อง (Continuous) จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้จังหวะ
ภาพที่ดีมากขึ้น เพราะตัวแบบที่เป็นบุคคลนั้นมีความเป็นไปได้
สูงที่จะท�ำกิริยาทางกายภาพต่างๆ ที่ไม่น่าดูเมื่ออยู่ในภาพถ่าย
เช่น หลับตา กระพริบตา อ้าปาก ซึ่งที่แย่ที่สุดก็คือภาพที่เป็น
จังหวะในระหว่างกระพริบตาที่เปลือกตาจะปิดลงมาเพียงครึ่ง
เดียว ซึ่งภาพแบบนี้จะพบเห็นได้บ่อยมาก ดังนั้นการถ่ายภาพ
แบบต่อเนื่องจะท�ำให้คุณมีโอกาสที่มากขึ้นในการเลือกภาพที่
เหมาะสมที่สุด
หลี ก เลี่ ย งการใช้ แ ฟลชโดยไม่ จ� ำ เป็ น เพราะนั่ น จะ
เป็นการบอกให้ตวั แบบรูว้ า่ เกิดการถ่ายภาพขึน้ ซึง่ จะท�ำให้อริ ยิ า
บทต่างๆ อันเป็นธรรมชาติหายไปทันที
ปรับตั้งค่าต่างๆ ของกล้องรอเอาไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะ
เป็นการวัดแสงหรือโฟกัส เมือ่ ค่าต่างๆ เข้าทีแ่ ล้วก็เพียงยกกล้อง
ขึ้นแล้วกดถ่ายภาพ ลดกล้องลงอย่างรวดเร็ว นั่นจะท�ำให้เกิด
การรู้ตัวน้อยมากและยังคงความเป็นธรรมชาติได้อยู่

Tamron SP AF70-300mm F/4-5.6 Di VC USD • @300mm • F/5.6 • 1/90 sec • ISO 800
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โปรดระลึกไว้เสมอว่า เสน่หท์ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับภาพแนว Candid
ก็คือ “อารมณ์อันเป็นธรรมชาติ” ของตัวแบบ ซึ่งยากยิง่ นักทีจ่ ะเป็นไปได้
หากเป็นการถ่ายภาพแบบรูต้ วั เพราะนัน่ เป็นปกติของมนุษย์ทสี่ ว่ นมักจะ
ไม่ค่อยมั่นใจเมื่อต้องอยู่ต่อหน้ากล้องถ่ายภาพ อาจจะเกิดความกังวลใจ
เล็กๆ เพราะเกรงว่าภาพของตนจะออกมาดูไม่ดี หรือรู้สึกเก้ๆ กังๆ ด้วย
ไม่รู้จะวางตัวอย่างไร และในที่สุดก็มักจะจบลงด้วยการยืนตัวตรง สีหน้า
ยิ่งเหมือนกับที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าถ่ายรูปติดบัตรนั่นเอง
ภาพถ่ายแนว Candid จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพที่ต้องเลือกมุมแสงอันน่าสนใจ
และสวยงาม เลือกจับจังหวะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งบางกรณีนั้นอาจ
จะไม่ใช่ตัวแบบที่หน้าตาดี แต่เมื่อมีสีหน้าท่าทางอันเป็นธรรมชาติก็กลับ
ท�ำให้ดูดีกว่าปกติก็เป็นได้ ซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของช่างภาพอย่างเราที่ควร
จะต้องท�ำออกมาให้ได้
อย่าได้มองว่าเป็นเพียงการถ่ายภาพเล่นๆ ไม่ซีเรียสเสมอไป
ส�ำหรับแนว Candid เพราะอันที่จริงแล้วนี่คืออีกหนึ่งแนวที่ใช้พิสูจน์
ฝีมือในการถ่ายภาพได้ด้วยเช่นกัน
Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD • @150mm • F/5.6 • 1/60 sec • ISO 12800
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จบลงอย่างยิ่งใหญ่

และสวยงามเช่นเคยส�ำหรับการร่วม
แสดงสินค้าในงานใหญ่ระดับประเทศ “Photo Fair 2014” ณ ไบ
เทค บางนา ส�ำหรับ “East Enterprises Co., Ltd.” ของเราที่
ยกทัพอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์หลากหลายแบรนด์ดงั เข้าร่วม โดย
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งก็ด้วยความ
หลากหลายของสินค้าในความดูแลของเรา   ตั้งแต่ระดับมืออาชีพไปจนระดับ
ฟรุ๊งฟริ๊ง - ตั้งแต่ระดับจริงจังไปจนถึงชิวๆ
แต่กใ็ ช่เพียงแค่สนิ ค้าอันหลากหลายทีน่ ำ� ไปจัดแสดง เพราะทีบ่ ธู ของเรา
ได้เชิญช่างภาพระดับมืออาชีพมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้ด้านการ
ถ่ายภาพกับกล้องโปรฯ อย่าง “PENTAX 645Z” ซึ่งถือเป็นเรือธงอยู่ในขณะ
นี้ และแน่นอนว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ชมด้วยเช่นกัน...
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เรียกได้วา่ เป็นบรรยากาศแห่งความหลากหลาย
ทีส่ ดุ ในงานส�ำหรับผูท้ั แี่ วะเวียนมาทีบ่ ธู ของเรา ตัง้ แต่
มืออาชีพชัน้ แนวหน้าในวงการถ่ายภาพ, ตากล้องระดับ
ต�ำนาน, ตากล้องรุ่นใหม่, นักถ่ายภาพมือสมัครเล่น
แบบจริงจัง, นักถ่ายภาพมือใหม่, นักท่องเที่ยวผจญ
ภัย, นักท่องเที่ยวสบายในวันหยุด, หญิงสาวผู้รักสวย
รักงาม, ครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น หรือแม้กระทั่งกลุ่ม
Distributor ทางด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพรายใหญ่จาก
มาเลเซียก็ยังแวะเยี่ยมชมที่บูธของเราด้วย
นั่นก็เป็นเพราะสินค้าอันหลากหลายนับตั้งแต่
ระดับมืออาชีพลงมาจนถึงกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ขนาด
เล็กทีส่ ดุ , กล้องฟรุง๊ ฟริง๊ , หรือแม้กระทัง่ กล้องแนวใหม่
“RICOH THETA” 360 องศา ก็รวมอยู่ที่บูธของเรา
ทั้งสิ้น ในขณะที่ตากล้องมืออาชีพหรือผู้ที่จริงจังก�ำลัง
ให้ความสนใจกับ 645Z อยูน่ นั้ หวานใจของเขาก็กำ� ลัง
ไปดู CASIO EXILIM TR50 กล้องฟรุ๊งฟริีงรุ่นใหม่
ล่าสุดรวมทัง้ แวะไปทีม่ มุ เซลฟีเ่ พือ่ ร่วมกิจกรรมรับของ
ที่ระลึก หรือขณะที่เขาก�ำลังทดลองเลนส์ TAMRON
150-600mm เธอก็ก�ำลังไปเลือกดู PENTAX Q-S1 สีสันสดใสน่ารักเข้ากับ
สไตล์อยู่ที่มุมใกล้เคียงกัน
• Distributor ทางด้านอุปกรณ์ถ่ายภาพรายใหญ่จากมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมบูธของเรา

ในขณะที่ผู้ใช้ RICOH GR ก็มาลงทะเบียนเพื่อรับวงแหวนสีแดงซึ่งเป็น
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษได้ อีกทั้งลูกค้าที่น�ำสินค้าภายใต้การดูแลของเรามาแสดง
ก็รับถุงใส่เลนส์กันน�้ำได้ใบใหญ่เนื้อดีกันไปโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องแข่งขัน และ
ทั้งหมดนั้น...ฟรี!
...ดูแลกันถึงใจขนาดนี้เลยทีเดียว
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ในส่วนของกิจกรรม “Pro’s Talk” ซึ่งได้เชิญช่างภาพมืออาชีพผู้มาก
ประสบการณ์ในวงการถ่ายภาพถึงสามท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ
“ท�ำไมต้อง Medium Format” ซึ่งได้แก่ “คุณเก๋ เรวัฒน์” มือฉมังจากห้อง
มือหมุน, “คุณกานต์” แห่ง Kaitom Studio ผู้มีงานล้นตลอดปี, และ “คุณโล่
พัชร”   ช่างภาพจิวเวลลี่มืออาชีพทั้งในไทยและสากล ซึ่งนอกจากจะได้รับฟัง
การบรรยายแล้ว งานนี้เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองถ่ายภาพด้วย
PENTAX 645Z กันแบบตัวจริงเสียงจริง ซึ่งท่านใดที่น�ำการ์ด SD มาด้วยก็
สามารถน�ำไฟล์ภาพที่ตนเองถ่ายจาก Medium Format รุ่นนี้กลับไปทดสอบดู
ที่บ้านได้เลย
...ไม่เพียงแค่ขาย แต่เรายังใส่ใจในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์
อันเป็นสิ่งส�ำคัญของผู้ใช้ด้วย
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SURROUNDING BY RICOH THETA “M15”
คลิกเพื่อชมภาพ 360 องศาแบบ Interactive
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โดยผิวเผินแล้วก็เหมือนกับการออกบูธแสดงสินค้าตามปกติทวั่ ไป (ทีอ่ ลังการ
สักหน่อย) แต่ในอีกแง่มมุ นัน้ ก็เป็นเช่นดัง่ ค�ำสัญญาในเชิงสัญลักษณ์วา่ เส้นทางสายนี้
ยังคงอีกยาวไกล ซึ่งไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหน EEP ของเราก็จะยังคงร่วมอยู่บนเส้นทาง
เดียวกันกับลูกค้าผู้สนใจและให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อันหลากหลายซึ่งมี
ความแข็งแกร่งภายใต้การดูแลของเรา ซึ่งเราก็ยังไม่หยุดและคงเดินหน้าอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นทัง้ การบริการและงานขายทีไ่ ม่เคยห่างหายไปจากวงการ นัน่ คือความเชือ่ มัน่
ในชื่อ “EAST ENTERPRISES” ที่คุณรู้จักและวางใจมาอย่างยาวนาน
“2015” พบกันใหม่...กับความยิ่งใหญ่อลังการอันหลากหลายเช่นเคย
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เพราะสิง่ ทีป่ รากฏออกมาให้เห็นสามารถบ่งบอกถึง
ระดับของความงามที่คุณมีต่อผู้อื่น

Enjoy the benefits of
elegantly subtle beauty
with a whole new level of
expressiveness

นอกจากความฟรุง๊ ฟริง๊ อันเป็นเอกลักษณ์ของกล้องในตระถูล TR
แล้ว TR50 ยังเพิ่มคุณสมบัติในการถ่ายทอดความงามด้วยตัว
คุณเองในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับกล้องเซลฟี่ในตระกูล
นี้ ทีส่ ามารถปรับปรุงและถ่ายทอดสีผวิ อันสวยงามได้มากกว่าที่
คุณคาดคิด
และบางที...อาจจะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณเอง
จะสามารถดูสวยงามได้ปานนี้
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Overwhelmingly subtle beauty
and brilliance.

เพื่อการเพิ่มระดับความคมชัดสวยงามในการถ่ายทอดภาพด้วย
คุณภาพระดับสูง ระบบพืน้ ฐานของ “Beautiful Selfie Photography” ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงในครั้งนี้ก็คือ เซนเซอร์รับภาพแบบ
CMOS ความไวสูงขนาด 1/1.7 นิ้ว และชุดเลนส์ที่ออกแบบใหม่เพื่อ
ถ่ายทอดลักษณะของแสงในระดับคุณภาพ พร้อมกันนีย้ งั ท�ำงานด้วย
“Exilim Engine HS Ver. 3” เพื่อการประมวลผลของภาพถ่ายใน
ระดับสูงสุด ซึ่งจากทั้งสามปัจจัยดังกล่าวที่ประสานงานร่วมกันจะ
ท�ำให้ได้ภาพถ่ายอันมีคุณภาพคมชัดสวยงาม ถ่ายทอดทุกราย
ละเอียดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นเส้นผมอันนุม่ ละเอียดหรือ
ประกายตาอันเจิดจรัส แม้ว่าภาพนั้นจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ก็ตาม
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Beauty and brilliance
that penetrates the
dark even at night

Newly Developed Lens

เซนเซอร์รับภาพ CMOS ขนาด 1/1.7 นิ้ว ชนิด Back-illuminated แบบใหม่มีความไวต่อแสง
สูงมาก ในขณะที่มีสัญญาณรบกวนหรือ Noise ในระดับต�่ำ  ซึ่งจากการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างเลนส์ชุดใหม่และระบบการประมวลผลใหม่ท�ำให้ยังคงได้ภาพที่ใส เคลียร์ แม้จะถ่าย
ภาพตัวเองในที่ซึ่งมีแสงน้อย
TR50 ยังมาพร้อมกับชุดให้แสงแสว่างแบบ LED ทีจ่ ะช่วยให้แสงอันนุม่ นวลและประกาย
ตาอันเจิดจรัสไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพตนเองจากส่วนใดของพื้นที่อันมีแสงน้อย (เช่น ในงานเลี้ยง  
หรือในบรรยากาศของห้องจัดงานที่มีแสงไม่มากนัก) นอกจากนี้แสงจากชุด LED ยังช่วยให้สี
ผิวดูนุ่มนวลสวยงามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้วย

ชุดเลนส์ที่ออกแบบใหม่นี้ใช้ชิ้นเลนส์ชนิด Aspherical รวมไปถึงชิ้นเลนส์พิเศษซึ่งจะช่วย
ถ่ายทอดแสงสีได้อย่างสวยงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังพัฒนาความละเอียดตั้งแต่ส่วน
กลางภาพและบริเวณโดยรอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังลดปัญหาการเกิดแฟลร์และแสง
หลอนต่างๆ อันเป็นต้นเหตุที่ลดทอนคุณภาพของภาพถ่ายด้วย
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ด้วยประสิทธิภาพใหม่ของเซนเซอร์รับภาพ, ชุดเลนส์ และหน่วยประมวลผล ฟังก์ชั่นปรับแต่งภาพ “Make-up Plus” จึงถูกปรับปรุงให้
มีความสามารถใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งไปกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งสีผิว (“Skin Tone”) ได้หลากหลายและสวยงามยิ่งขึ้น
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพียงแค่ก�ำหนดค่าปรับตั้งที่คุณถูกใจ จากนั้น TR50 จะถ่ายทอดสีผิวอันงดงามออกมาให้คุณเอง
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NEW PRODUCT

Setting up your optimum
“Skin Tone”.

ปรับแต่งรูปแบบของสีผิวได้มากถึง 6 ระดับเพื่อให้เป็นสีผิว
ในแบบที่คุณต้องการมากที่สุด รวมไปถึงการก�ำหนดให้ใกล้
เคียงกับสีผิวแบบ “สีแทน” ได้ด้วย

“Smooth Skin”

anytime and everytime
ปรับแต่งความนุ่มนวลของสีผิวได้มากถึง 12 ระดับ เมื่อใช้
งานร่วมกับ Skin Tone ก็จะยิง่ ได้รปู แบบอันน่าประทับใจมาก
ขึ้นอีก

Make-up BKT (Bracketing)
โดยอ้างอิงจากค่าปรับตั้งในส่วนของสีผิวที่คุณก�ำหนดใน Make-up mode กล้อง
TR50 จะท�ำการบันทึกภาพทั้งในระดับแสงที่สว่างขึ้นและมืดลงเล็กน้อยในเวลา
เดียวกันเพือ่ ผลของสีผวิ ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ เลือกภาพทีถ่ กู ใจได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งถ่ายภาพ
ซ�้ำใหม่อีกครั้ง
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ระบบติดต่อกับผู้ใช้ (GUI - Graphic User Interface) คืออีกสิ่งที่ถูกพัฒนาออกแบบใหม่เพื่อ
ควบคุมระบบต่างๆ ของกล้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพความละเอียดสูงในรูปแบบที่สบายตาและ
ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบอันหลากหลาย
ยกตัวอย่างไอคอนในแต่ละเมนูจะใช้ระบบ “สี” ที่แตกต่างกันในแต่ละฟังก์ชั่น รูปแบบการ
เรียงตัวของเมนูสอดรับกับทั้งแนวตั้งและแนวนอนของจอภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ก็เพื่อการใช้งาน
ที่ราบรื่นในขณะถ่ายภาพแบบเซลฟี่ไม่ว่าจะจับถือกล้องในรูปแบบใด
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลแบบชุดสีขาวมาตรฐานและไอคอนแบบวงกลมเพื่อให้เข้ากับรูป
ลักษณ์โดยรวมของกล้องถ่ายภาพซึ่งแสดงถึงรสนิยมชั้นเยี่ยมในขณะใช้งาน
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความต่อเนื่องและง่ายดายในการสื่อสารควบคุมกล้อง ซึ่งจะยิ่งท�ำให้คุณดูดี
ในทุกขณะท่วงท่าระหว่างการบันทึกภาพ
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Digital Mirror
จอภาพ LCD ความละเอียดสูงสามารถใช้เป็นกระจกเงาดิจิตอล
ให้คุณได้ ใบหน้าของคุณจะถูกแสดงได้จนถึงขนาดใหญ่เต็มจอ
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของทุกสิ่งที่ปรากฏบนใบหน้า ไม่
ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของเครือ่ งส�ำอางไปจนถึงรูปลักษณะของ
เรือนผม เป็นอีกฟังก์ชั่นที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับคุณได้
ทุกเวลา
* ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น Make-up Plus ได้ในขณะใช้ฟังก์ชั่นนี้

21mm* Wide Angle Lens
ด้วยการบันทึกภาพตัวคุณโดยวางกล้องในระดับต�่ำ
จะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูเรียวเล็กลงและท�ำให้ดูสูง
มากขึ้น เทคนิคนี้เริ่มเพียงการปรับตั้งค่าที่คุณใช้งาน
ตามปกติ คุณสมบัติในการวางตั้งและมุมรับภาพที่
กว้างของ TR50 จะช่วยคุณเอง นอกจากนี้ยังสะดวก
ต่อการถ่ายภาพแบบกลุ่มอีกด้วย
* เปรียบเทียบกับระบบฟิล์ม 35mm
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จอภาพ LCD ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 920,000 พิกเซล
ระดับคุณภาพสูง ให้มุมมองภาพที่กว้างและค่าคอนทราสต์
ระดับดีเยี่ยม สามารถแสดงผลทุกรายละเอียดในภาพถ่าย
เซลฟี่อันงดงามของคุณ และยังสามารถสั่งถ่ายภาพโดยการ
แตะที่หน้าจอได้ด้วย ระบบสัมผัสอันรื่นไหลจะช่วยให้คุณ
ควบคุม TR50 ได้อย่างคล่องแคล่วง่ายดาย

สัมผัสอารมณ์การถ่ายภาพตามสไตล์ภาพแฟชัน่ อันต่อเนือ่ งด้วยการโพสต์ทา่ ทางต่างๆ
เพื่อความหลากหลายในชุดภาพถ่ายเซลฟี่ของคุณให้มากยิ่งขึ้น
ระบบจะท�ำการส่งเสียงนับส�ำหรับการถ่ายภาพในแต่ละชอตในลักษณะต่อเนือ่ ง
(5 ชอต) เชื่อเถอะว่าในแต่ละชอตคุณจะยิ่งเชี่ยวชาญการโพสต์ในท่าทางต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากความต่อเนื่องและเป็นอิสระ เผยความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณให้
เด่นชัดยิ่งขึ้น
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“Promotion Movie” ช่วยให้คุณสร้างชุดภาพเคลื่อนไหวในระดับคุณภาพสูงจากภาพนิ่ง 5 ภาพที่คุณเลือกโดยจะใส่เอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนภาพพร้อมเสียงเพลงพื้นหลังให้โดยอัตโนมัติ จากนั้น
คุณก็เพียงแค่อัพโหลดภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ นี้ของคุณเพื่อขึ้นไปสร้างความประทับใจในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลย

เลือกปรับค่าระยะเวลาการเล่นภาพ (15 หรือ 6 วินาที), Effect (On/Off) และรูปแบบของเพลงพื้นหลัง (Hyper/Groove/Retro/Cosmic/Dream/Off) ซึ่งทั้งหมดนี้คือความสนุกสนาน
ที่คุณสามารถเลือกเพื่อสร้างภาพยนตร์สั้นของคุณด้วยตัวเอง
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ด้วยคุณสมบัติ Wi-Fi จะช่วยให้คุณควบคุมกล้อง,
สัง่ การถ่ายภาพเซลฟีห่ ลากหลายรูปแบบ และแชร์
ภาพถ่ายของคุณผ่านสมาร์ทโฟนเผยแพร่ไปทั่ว
โลกได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองโดยผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ให้ลักษณะ
ภาพที่เหมือนกับมืออาชีพ เพียงวาง TR50 ในทุกจุดทุกมุมที่เป็นไปได้ ตรวจสอบมุมภาพผ่าน
จอภาพสมาร์ทโฟนแล้วสั่งถ่ายภาพโดยการแตะที่หน้าจอสมาร์ทโฟนในมือคุณ ซึ่งการถ่ายภาพ
ได้โดยที่ไม่ต้องถือกล้องเอาไว้ในมือนี้เองที่จะช่วยให้คุณค้นพบมุมมองใหม่ๆ ที่ถ่ายทอดความ
งดงามของตัวคุณเองได้มากยิ่งขึ้น

Application for your smart phone

App ที่ใช้งานอย่างง่ายดาย
จะช่ ว ยให้ คุ ณ สามารถ
ควบคุมกล้องและอัพโหลด
ภาพของคุณไปยังโซเชียล
เน็ตเวิร์กต่างๆ ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
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An All-New Design Epitomizing an Unparalleled Level of Presence
TR50 ถูกออกแบบใหม่เพื่อสะกดทุกสายตากับอุปกรณ์อันดูราวกับเครื่องประดับอันมีรสนิยมคู่กายคุณ ชุดประดับในลักษณะ
ของเพชรรอบส่วนเลนส์ท�ำให้กล้องดูหรูหรายิ่งขึ้น เหลี่ยมมุมต่างๆ ถูกออกแบบให้โค้งมนเพื่อทั้งความสวยงามและการจับถือที่
กระชับมือและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทุกส่วนของคุณ
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Japanese Quality
TR50 ผลิตโดย “YAMAGATA CASIO” ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันดีว่าเป็นผู้ผลิตชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่น โดยใช้เทคนิคทาง
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต TR50 ซึ่งขึ้นรูปด้วยวัสุดโพลีคา
บอร์เนตเรซิน จากนัน้ จึงท�ำการลงสีและเคลือบพืน้ ผิวด้วยระบบ
UV เพือ่ ให้เกิดความสุกใส สร้างลวดลายทีแ่ ตกต่างในแต่ละมุม
มอง
ด้วยขั้นตอนการผลิตเช่นนี้จึงท�ำให้ TR50 เป็นเหมือน
ดังเครือ่ งประดับอันหรูหรา เข้ากับทุกมุมมองของความเป็นคุณ
ในทุกสไตล์ ไม่วา่ จะเป็นในวันธรรมดาหรือเมือ่ อยูท่ า่ มกลางงาน
เลี้ยงอันหรูหรา มั่นใจทุกครั้งที่บันทึกภาพตัวคุณเอง
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เลือกสีสันที่เข้ากับความเป็นคุณ ทั้งแรงบันดาลใจ
สไตล์ แฟชั่น อารมณ์ หรือแม้จะไม่ต้องใช้เหตุผล อารมณ์
ในสีสันใดล่ะที่จะลงตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งประกอบกันขึ้นมา
เป็นคุณมากที่สุด?
ภายใต้ความงดงามหรูหราของ TR50 ซึ่งห่อหุ้มเอาไว้
ด้วยรูปลักษณ์อนั งดงามภายนอกคือทีส่ ดุ ของความงามอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เลือกสีสันที่เข้ากับตัวตนที่สุดเพื่อให้เข้า
กับความงดงามทัง้ ภายในและภายนอกของคุณซึง่ ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะ
ต้องเก็บเอาไว้เพียงล�ำพัง ถ่ายทอดมันออกไปด้วยความมั่นใจ
บนทุกภาพถ่ายเซลฟี่ของคุณ ในทุกโอกาส...ทุกเวลา

ทั้ ง หมดที่ ผ ่ า นสายตาไปนั้ น ยั ง ไม่ ใ ช่ คุ ณ สมบั ติ อั น
มากมายที่ TR Serie มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “TR50”
ทีส่ ดุ ของกล้องถ่ายภาพเซลฟีฟ่ รุง๊ ฟริง๊ ทีไ่ ม่ได้เป็นเพียงแค่กล้อง
แต่คือทั้งความหรูหราและรสนิยมที่จะถ่ายทอดความเป็นคุณ
ออกไปทัง้ ทางด้านภาพลักษณ์และภาพถ่ายทีใ่ ครๆ ต่างก็อดไม่
ได้ที่จะชื่นชม ซึ่งความเป็นที่สุดก็คือการท�ำให้คุณงดงามมาก
ยิ่งขึ้นไปในทุกแง่มุมที่ใช่ว่าใครๆ ก็จะสามารถท�ำได้
พิสูจน์ที่สุดของเซลฟี่ฟรุ๊งฟริ๊ง “TR50” ได้แล้ววันนี้

on-line
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THE

สายลมหนาวโบกโบย

หลายท่ า นคงนึ ก ถึ ง ภาพ
บรรยากาศใบไม้เปลีย่ นสีทตี่ า่ งแดนซึง่ ดูแล้วซาบซึง้ โรแมนติก
ไม่ใช่เล่น แต่ระยะห่างและการเดินทางก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก ถ้าขับ
รถไปถึงได้ในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงก็คงจะดี
ความฝันนั้นกลายเป็นความจริง กับบรรยากาศจ�ำลองที่
เหมือนกับยกดินแดนปลาดิบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาวางเอาไว้ที่
เมืองชายทะเลบนแผ่นดินสยาม “ชลบุรี” เพียงแค่ขับรถชั่วโมง
เศษๆ ก็ได้สัมผัสอารมณ์นั้นแบบใกล้เคียง
เราน�ำกล้องจิ๋วเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่นใหม่ล่าสุด “Q-S1”
ไปเก็บภาพบรรยากาศสบายๆ มาให้สมกับเป็นวันพักผ่อน ไม่
ต้องหอบหิว้ อุปกรณ์กนั พะรุงพะรังให้เป็นภาระ...มาดูกนั ว่าจะ
เป็นอย่างไร?
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TRIP
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THE

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
• @4.7mm • F/5.6 • 1/320 sec. • ISO 100
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TRIP

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
• @3.8mm • F/5.6 • 1/200 sec. • ISO 100
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ต้องถือว่าเป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่ วเลยทีเดียวส�ำหรับ “ชลบุร”ี ทีม่ หี ลากหลายบรรยากาศ
ให้ได้สมั ผัส นับตัง้ แต่ชายทะเลกว้างใหญ่ไปจนขุนเขาทะมึน นับเป็น
ประตูด่านแรกของการเดินทางสู่ภาคตะวันออกของไทย
นอกจากการท่องเทีย่ วแล้ว เมืองนีย้ งั เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จ�ำนวนมากอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนของนิคม
อุตสาหกรรมทัง้ ใหญ่และเล็กมากมายรายรอบตัวเมือง ซึง่ ส่วนใหญ่
ก็เป็นธุรกิจข้ามชาติจากทางฝัง่ ญีป่ นุ่ ดังนัน้ พืน้ ทีเ่ มืองชลบุรจี งึ มีชาว
ญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนไม่น้อย
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันหนึ่งจะมีผู้รังสรรค์ไอเดียในการเปิด
ศูนย์การค้าในบรรยากาศแบบเดียวกับแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อรองรับ
ชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ แต่ที่ส�ำคัญก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่ซึ่งคนไทยเองก็
สามารถสัมผัสได้ด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งที่มีเฉพาะสินค้าใน
สไตล์ญปี่ นุ่ อันหลากหลาย แต่บรรยากาศรายล้อมและสิง่ ปลูกสร้าง
ทั้งหมดก็น�ำมาจากสไตล์ของญี่ปุ่นแท้ๆ ชนิดที่ว่าเหมือนกับเดินอยู่
ในญี่ปุ่นจริงๆ เลยทีเดียว
ซึ่งในที่สุด สถานที่อันมีชื่อว่า “J Park” ก็กลายเป็นอีก
หนึง่ หมุดหมายใหม่เมือ่ มาถึง “ศรีราชา, ชลบุร”ี ไปแล้วเรียบร้อย

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/4 • 1/250 sec. • ISO 100
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จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของที่นี่ก็คือ การจัดสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอิงกับลักษณะทางญี่ปุ่นแทบจะ
100% ตัวอาคารและทางเดินจะเป็นลักษณะวนรอบ มีสายน�้ำอยู่
รอบข้าง ตรงกลางพื้นที่เป็นส่วนจัดแสดงสวนในสไตล์ญี่ปุ่นพร้อม
ต้นไม้(เทียม)สีสด ซึง่ ดูมมุ ไหนก็ยงั คงเป็นญีป่ นุ่ แท้ๆ จนแทบจะลืม
ว่าขณะนี้เราอยู่ที่ศรีราชา
ร้านค้าต่างๆ รายรอบนั้นมีหลากหลาย ทั้งฟู๊ดมาร์ท เครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับ แฟชั่น เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า และที่พลาด
ไม่ได้อย่างแน่นอนก็ยอ่ มจะต้องเป็นทัง้ อาหารและขนมรสชาติญปี่ นุ่
ที่มีอยู่แทบจะเต็มพื้นที่ ครบบรรยากาศกันเลยทีเดียว

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/6.3 • 1/200 sec. • ISO 100
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อาคารรูปจ�ำลองของ
ปราสาทแบบญีป่ นุ่ ยุคเอโดะ
สีทองทีส่ ว่ นด้านในสุดคือจุด
ที่โดดเด่นที่สุดของ J Park
ด้านบนนัน้ เป็นร้านอาหารที่
สามารถชมวิวของทัง้ สวนได้ทวั่ จากมุมสูง ยอดปราสาท
เป็นรูปวัวสีทองอร่าม ซึง่ เป็นความเชือ่ ในด้านความทรง
พลังรวมทัง้ การท�ำมาค้าขายของชาวญีป่ นุ่ ซึง่ รูปปัน้ วัว
สี ท องนี้ จ ะดู โ ดดเด่ น อร่ า มสายตาทั้ ง วั น เพราะโดน

THE

TRIP

แสงแดดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งใดบดบังหรือมีเงา
ตกทอดถึง ส่วนในช่วงกลางคืนก็จะมีแสงไฟสาดส่อง
ไปที่รูปปั้น เรียกได้ว่าโดดเด่นทั้งในช่วงกลางวันและ
กลางคืนเลยทีเดียว

เลนส์เทเลโฟโต้ซมู รุน่ นี้ (06) มีระยะซูมบนตัวเลนส์ระบุเอา
ไว้ที่ 45mm ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบบ 35mm แล้วมันก็
จะเท่ากับระยะรับภาพที่ 200mm นั่นเอง
Pentax Q-S1 • 06 Telephoto Zoom
F/4.5 • 1/320 sec. • ISO 100
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Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 100
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ปกติแล้วการถ่ายภาพในอาคารที่มีหน้าต่างเห็นภาพภายนอกเช่นนี้จะต้องเลือกอย่างใด
อย่างหนึง่ ระหว่างเห็นด้านนอกหรือด้านในด้วยความเปรียบต่างของแสง แต่ดว้ ยฟังก์ชนั่
“HDR” ของ O-S1 ท�ำให้สามารถเก็บสภาพแสงทั้งสองได้ในชอตเดียว
Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/3.7 • 1/50 sec. • ISO 400
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“อาหาร” ย่อมจะต้องเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ส�ำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าที่ J Park
แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่มในสไตล์ญี่ปุ่นอยู่จ�ำนวนมากจนแทบ
จะเรียกได้ว่ามีอยู่ในทุกจุดทุกมุม ซึ่งเน้นไปที่ความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ ชนิดที่พ่อครัวแม่
ครัวของบางร้านนั้นก็เป็นคนญี่ปุ่น 100% ที่ออกมาดูแลลูกค้าพร้อมส่งภาษาญี่ปุ่น
ด้วยตัวเองเลยทีเดียว

• ภาพสีน่ารักๆ แนว Manga ของญี่ปุ่น ตกแต่งด้วย Cretive Filter จาก
ในตัวกล้อง ซึ่งเราสามารถบันทึกเป็น JPEG และน�ำไปใช้งานต่อได้ทันที
Pentax Q-S1 • 06 Telephoto Zoom
F/2.8 • 1/50 sec. • ISO 100
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ด้วยความสามารถของระบบ HDR ท�ำให้คณ
ุ สามารถเก็บภาพใน
ลักษณะนี้ได้ทั้งๆ ที่ในส่วนมืดและส่วนสว่างมีความเปรียบต่าง
สูงมาก ซึ่งปกติแล้วต้องเลือกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
Pentax Q-S1 • 03 Fish-Eye
F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 100
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ในที่สุดยามค�่ำก็มาถึง แสงไฟหลากสีสันได้บรรยากาศผสมทั้งอดีต
และปัจจุบนั ก็เริม่ เฉิดฉาย J Park แห่งนีเ้ ปิดให้บริการจนถึงสีท่ มุ่ ทุกวัน ดัง
นั้นในยามราตรีเราก็ยังสามารถ
ทั้ ง ช้ อ ปปิ ้ ง รั บ ประทานอาหาร
หรือถ่ายภาพกันเพลินๆ ได้ต่อ
เนื่อง ซึ่งการถ่ายภาพในช่วงเวลา
โพล้เพล้เช่นนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่
ได้บรรยากาศแปลกตาสวยงาม
ด้วยเช่นกัน
เราสามารถใช้ขาตั้งกล้อง
ได้ แต่ส�ำหรับในช่วงวันเสาร์และ
อาทิ ต ย์ นั้ น ผู ้ ค นจะมากอยู ่ สั ก
หน่อยซึ่งอาจจะล�ำบากส�ำหรับขา
ตั้งกล้องสักนิด

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/4 • 1/50 sec. • ISO 400
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หากคุณเดินทางมาพักผ่อนวันหยุดในโซนภาคตะวันออกโดยเริม่ ต้น
จากชลบุรี “J Park” น่าจะเป็นอีกจุดที่คุณสามารถแวะ ช้อป ชม ชิม ได้
ตลอดเวลาที่คุณสะดวก สัมผัสบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นอันแสนสวยงามทั้ง
กลางวันและกลางคืน ตัง้ แต่ 10.00 ไปจนถึง 22.00 มีทจี่ อดรถอยูร่ ายรอบ
ห้องน�้ำติดแอร์พร้อมห้องน�้ำผู้พิการ สามารถใช้รถเข็นไปได้ทั่วบริเวณ
บรรยากาศสวยๆ อาหารอร่อยๆ ในบรรยากาศชิวๆ เช่นนี้ คงจะ
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเก็บภาพความประทับใจกลับไปพร้อมกัน มีกล้อง
เล็กๆ พร้อมเลนส์จวิ๋ ครบช่วงแบบ Q-S1 อันทรงประสิทธิภาพเกินตัวพร้อม
ลูกเล่นต่างๆ แพรวพราวแบบไม่ต้องเป็นภาระหอบหิ้วก็จะยิ่งเติมให้วันพัก
ผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ชนิดที่คุณจะรู้สึกต่างออกไปเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะ J Park หรือ Q-S1 ก็ต้องลองสักครั้ง แล้วจะรู้ว่าความ
สุขเล็กๆ ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่อย่างใด

Pentax Q-S1 • 03 Fish-Eye
F/5.6 • 2 sec. • ISO 200
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J-PARK
Japanese Shopping Mall

“J-PARK” ศรีราชา เป็นโครงการประเภท Comunity Mall ตั้งอยู่บน
ถนนสาย 3241 (อัชสัมชัญ-หนองคล้อ) ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ข้ามไปสวน
เสือศรีราชา เปิดบริการตั้งแต่ 10.00-22.00 ทุกวัน โดยผู้คนจะหนาแน่นเป็น
พิเศษในช่วงเสาร์/อาทิตย์และวันหยุดราชการ
เป็นโครงการที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม สหพัฒน์ อินเตอร์โฮลดิ้ง PCL
ลงทุนกว่า 800 ล้านบาทบนพื้นที่หลายสิบไร่ริมถนนสายนี้
http://www.saha-jpark.com
All photos by :

Pentax Q-S1 • 08 Wide Zoom
F/8 • 1.3 sec. • ISO 100
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See J-Park in 360-degree
Photos by RICOH THETA M15

Click! to surround!
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ถึงแม้ว่าประสบการณ์ของภาพถ่าย
แบบใหม่จาก THETA จะดูนา่ ตืน่ เต้นแค่ไหน
แต่ก็ดูเหมือนว่า Mr. KAWA จะยังไม่หยุด
อยู่เพียงแค่นั้น
“ผมออกแบบโดยใช้รูปทรงกลมแบบ
ง่ายๆ ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ยังคง
เรียนรูแ้ ละพัฒนามันต่อมาเรือ่ ยๆ โดยการคิดค้นวิธกี ารค�ำนวณเพือ่ น�ำมาใช้
สร้างภาพและขยายศักยภาพให้สงู ขึน้ ไปอีก” นัน่ ก็เพราะสิง่ ทีเ่ รามองเห็นนัน้
เป็นภูมิทัศน์ที่ยังคงมีขอบเขตแก่สายตา ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดตามธรรมชาติที่อยู่
มาตั้งแต่เมื่อโลกถือก�ำเนิดขึ้นเลยทีเดียว

“ผมเป็ น ประเภทที่ ต ้ อ งหยิ บ จั บ
เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ไม่คอ่ ยชอบชีวติ ที่
สงบนิ่ ง มากนั ก ” นั่ น คื อ ตั ว ตนของ Mr.
KAWA ซึ่งก�ำลังออกแบบไม้แขวนเสื้อด้วย
แนวคิดใหม่ๆ โดยเริม่ ตัง้ แต่การร่างแบบด้วย
มือในรูปทรงต่างๆ รวมไปถึงการเลือกวัสดุ
ในการประดิษฐ์ ซึง่ นีด่ เู หมือนจะป็นความสามารถพิเศษในการน�ำของใช้รอบ
ตัวมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตั้งแต่สมัยที่เขายังคงศึกษาอยู่

นักออกแบบต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตเป็นเรื่องที่ง่าย
ขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์การออกแบบชนิดไร้กรอบของ MR. KAWA นี่แหละคือต้น
ก�ำเนิดที่สร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ๆ อย่าง THETA ขึ้นมา

Mr. KAWA คื อ ผู ้ อ อกแบบ RICOH THETA
แต่เดิมนั้นเขายังไม่ได้รับหน้าที่นี้โดยตรง ในขณะนั้นฝ่าย
ออกแบบของ RICOH ได้จัดแข่งขันออกแบบสินค้าชนิด
ใหม่ขึ้น และผลงานออกแบบของ Mr. KAWA ได้ถูกรับ
เลือกจากการแข่งขันในรายการนั้น
“เพราะเป็ น กล้ อ งที่ ส ามารถถ่ า ยภาพได้ 360
องศาในรอบทิศทาง โดยทีผ่ ใู้ ช้ไม่ตอ้ งกังวลกับการถ่ายภาพ
ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-บน-ล่าง แต่อย่างใด”
ด้ ว ยรู ป ทรงที่ เ รี ย บง่ า ย ผู ้ ใ ช้ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ ว ่ า
จะจับถือกล้องอย่างไรจึงจะถูกต้อง เพราะมีเพียงแค่เส้น
สายที่เรียบง่ายและไม่ยากต่อการจดจ�ำ
และเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ การใช้ ง านร่ ว มกั บ สมาร์ ท
โฟน เขาจึงให้ความส�ำคัญกับการออกแบบที่เรียบหรูดูดี
ตัวกล้องสีขาวพร้อมเส้นขอบสีเงินท�ำให้มันดูมีสไตล์ ดูแล
รักษาง่าย น่าประทับใจ ในแง่ของการใช้งานนั้นก็ยังเรียบ
ง่ายด้วยเช่นกัน เพราะต�ำแหน่งของนิ้วโป้งจะอยู่ที่ปุ่ม
ชัตเตอร์บนตัวกล้องโดยต�ำแหน่งการจับถือตามธรรมชาติ
ซึ่งท�ำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า
“เพราะมีขอ้ จ�ำกัดอันมากมายส�ำหรับเรือ่ งของเลนส์และแบตเตอรีข่ องกล้อง ท�ำให้ผมจ�ำเป็น
ต้องออกแบบรูปทรงโดยค�ำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย”
ในที่สุดการออกแบบก็ลงตัวด้วยรูปทรงที่เรียบง่าย อีกทั้งยังใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก นั่นก็
เพราะมันถูกออกแบบควบคู่ไปกับการทดลองใช้งานซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนลงตัวในที่สุดนั่นเอง
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 3 : เซฟไฟล์ภาพถ่ายเป็น JPEG และอื่นๆ

เป็นการยาก

ที่จะใช้งานกล้องดิจิตอลแล้วจะหลีก
เลี่ยงจากไฟล์ภาพชนิด JPEG หรือที่มีจุดนามสกุล .jpg
เพราะนับว่าเป็นไฟล์ภาพมาตรฐานทีก่ ล้องดิจติ อลจะต้อง
สามารถผลิตออกมาได้จากเซนเซอร์รับภาพ
ในสมัยยุคฟิล์มนั้นไฟล์ภาพแบบ JPEG ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
เพราะจะเน้นที่เรื่องของคุณภาพของภาพในระดับสูงเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออื่นๆ เป็นหลัก ในขณะที่ไฟล์ภาพแบบ JPEG มันจะเป็นชนิดที่ผู้
เกีย่ วข้องพากันหลีกเลีย่ งเพราะอาจจะมีปญ
ั หาในแง่คณ
ุ ภาพของภาพถ่าย
ที่ยังท�ำได้ไม่ดีนัก นั่นก็เพราะไฟล์ภาพชนิด JPEG จะเน้นไปที่การบีบอัด
ข้อมูลเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กเป็นส�ำคัญ ซึ่งในอดีตนั้นสื่อบันทึกข้อมูลยัง
คงมีราคาแพงและมีพื้นที่ไม่มากนัก อีกทั้งยังไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้
งานสักเท่าไหร่
จนกระทัง่ มาถึงยุคแห่งเทคโนโลยีการสือ่ สารในปัจจุบนั ทีข่ นาดของ
ไฟล์เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความเร็วในการส่งข้อมูล อีกทั้งเรายังสามารถใช้
งานไฟล์ภาพถ่ายได้อย่างหลากหลายด้วยเครื่องมือที่เรามี ท�ำให้ไฟล์ภาพ
ชนิด JPEG กลายมาเป็นชนิดไฟล์ทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างมาก อีกทัง้ คุณภาพ
ของไฟล์ภาพที่ได้ก็ยังมีคุณภาพดี รวมไปถึงความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
ชนิดต่างๆ ที่สามารถอ่านไฟล์ภาพ JPEG ได้เป็นมาตรฐาน ท�ำให้ JPEG
ครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของไฟล์ภาพถ่ายไปโดยปริยาย...
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JPEG : Joint Photographic Experts Group

JPEG : In real life

JPEG ถือก�ำเนิดขึ้นในปี คศ. 1986 โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางการพัฒนามาตรฐานภาพนิ่งส�ำหรับการใช้งาน ซึ่งมาตรฐานแรกของ
JPEG นั้นถูกบัญญัติขึ้นในปี คศ.1992

อย่างที่เราทราบกันไปแล้วว่าข้อมูลชนิด JPEG นั้นมีสาระส�ำคัญ
อยู่ที่การบีบอัดข้อมูลและคุณภาพที่ต่างก็ส่งผลถึงกัน

หลักการส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนามาตรฐาน JPEG ก็คือ วิธีการ
“บีบอัด” (Compress) ข้อมูลทางดิจิตอลโดยอ้างอิงกับคุณภาพของไฟล์
ภาพ และวิธีการในการ “คลาย” (Decode) ข้อมูลที่ถูกบีบอัดนั้นกลับมา
ยิง่ มีอตั ราการบีบอัดมาก ขนาดของไฟล์กจ็ ะยิง่ เล็กมาก แต่คณ
ุ ภาพ
ก็จะลดลงไปตามสัดส่วน
แนวคิดส�ำหรับไฟล์ภาพชนิด JPEG ก็คอื การพิจารณาถึงลักษณะ
ข้อมูลทางดิจติ อลเพือ่ ท�ำการบีบอัดโดยการก�ำหนดทัง้ จากผูใ้ ช้เองและจาก
อุปกรณ์ โดยที่ตัวแปลงข้อมูล (Algorithm - อัลกอริธึม) ของทั้งจากฝั่ง
บีบอัดและฝั่งคลายจะต้องใช้ระบบการสื่อสารในรูปแบบเดียวกันจึงจะ
สามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานได้ (ซึ่งโดยปกติแล้วก็ต้องเหมือนกันโดย
ความเป็นมาตรฐาน)

Quality

Low

Medium

High

File size

Small

Medium

Large

• ระดับการบีบอัดข้อมูลและคุณภาพของภาพ กับขนาดของ
ไฟล์ภาพในแต่ละระดับในอัตราที่สัมพันธ์กัน

ยิ่งบีบให้ข้อมูลมีขนาดเล็กมากคุณภาพก็จะยิ่งด้อยลง ในขณะที่
การบีบอัดข้อมูลไม่มากก็จะท�ำให้ไฟล์ภาพถ่ายมีคุณภาพดีแต่ไฟล์ก็จะมี
ขนาดใหญ่
ในกล้องดิจิตอลนั้นมักจะมีเงื่อนไขให้เราเลือกได้ว่าจะก�ำหนดให้
กล้องบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ในขนาดและรูปแบบใด ซึ่งโดยมากนั้นก็จะ
ก�ำหนดเป็น 3 รูปแบบคือ เล็ก (S:Small), กลาง (M:Medium) และ
ใหญ่ (L:Large) โดยทีใ่ นแต่ละแบบก็จะมีตวั เลือกในด้านคุณภาพและการ
บีบอัดซ้อนอยู่ ซึ่งจะให้เราเลือกอีกครั้งว่าจะเป็น JPEG ที่เน้นคุณภาพ
หรือเน้นที่ไฟล์ขนาดเล็ก

เพราะเป็ น ระบบที่ ใ ช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลายนั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นยุ ค
อินเตอร์เน็ต ท�ำให้อุปกรณ์ต่างๆ ถูกติดตั้งระบบการอ่านและเขียนไฟล์
JPEG มาเป็นมาตรฐาน ท�ำให้ไม่วา่ จะสร้างไฟล์ JPEG จากอุปกรณ์ (หรือ
ซอฟต์แวร์) ใดมันก็จะสามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด
ซึ่งก็เปรียบเหมือนเป็นภาษาอันเป็นสากลในระบบดิจิตอลนั่นเอง
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ทั้ง TIFF และ EPS นั้นอาจจะเป็นชนิดของไฟล์ที่เราผ่านตาอยู่
บ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ชนิดของไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องดิจิตอลมากนัก ในบาง
กรณีนั้นไฟล์ต้นฉบับจากกล้องดิจิตอลอาจจะถูก Save As หรือ Export
ออกมาเป็นชนิด TIFF และ EPS เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพ
ของไฟล์ภาพเพื่อน�ำไปใช้งานภายหลังในระดับมืออาชีพ แต่ในระดับการ
ใช้งานทั่วไปแล้วไฟล์ทั้งสองชนิดมีความเกี่ยวข้องอยู่น้อยมาก

JPEG : Output
เมื่อไฟล์ JPEG ออกมาจากกล้องนั่นหมายความว่ามันได้ถูก “บีบ
อัด” ข้อมูลมาแล้ว ซึง่ ในขัน้ ตอนการบีบอัดข้อมูลนีเ้ องทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ มูลของ
จุดสีบางส่วนหายไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับในการบีบอัด (ซึ่งเป็นที่มาของ
การที่คุณภาพของภาพลดลงจากต้นฉบับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
การไล่โทนสีจากเบาไปหาหนัก ยิ่งบีบอัดมากก็จะยิ่งเห็นการหายไปของ
จุดสีในส่วนนี้มากขึ้น คุณภาพของภาพจะลดลงตามล�ำดับ
เมื่อน�ำไฟล์ภาพมาเปิดในคอมพิวเตอร์ หากมีการตกแต่งและ
“Save” อีกครั้งในรูปแบบ JPEG นั่นย่อมหมายความว่าข้อมูลจะถูกบีบ
อัดซ�ำ้ อีกครัง้ ซึง่ ก็จะท�ำให้ขอ้ มูลของจุดสีบางส่วนหายไปอีก และจะทยอย
หายไปเรื่อยๆ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลซ�้ำลงไปหลายๆ ครั้ง ท�ำให้คุณภาพ
ของภาพลดลงในทุกครั้งที่มีการ Save
ดังนั้นหากเราต้องการรักษาคุณภาพของภาพเอาไว้ เราควรจะ
ใช้ค�ำสั่ง Save as หรือ Export เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ภาพใหม่ในทุกครั้ง
ที่มีการเปิดไฟล์ขึ้นมาท�ำงานต่างๆ
หรือถ้าจะให้ดี เราควรบันทึกภาพต้นฉบับมาเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ
(เช่น “RAW”) เพื่อน�ำมาใช้งาน จากนั้นค่อย Save As หรือ Export ออก
มาเป็น JPEG ซึ่งก็จะท�ำให้ไฟล์ของเรามีคุณภาพสูงสุดในทุกครั้ง ในขณะ
ที่ต้นฉบับก็ยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้เหมือนเดิม
ซอฟต์แวร์ทสี่ ามารถบันทึก JPEG ได้นนั้ จะมีระดับของคุณภาพมา
ให้เราเลือกทุกครั้งที่มีการ Save As ในกรณีที่เราต้องการคุณภาพสูงสุด
ก็ควรต้องเลือกระดับคุณภาพสูงสุดเอาไว้ด้วย การลดระดับคุณภาพของ
JPEG ลงจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการลดขนาดไฟล์เท่านั้น

• เครื่องมือควบคุณคุณภาพการบีบอัดใน Adobe Photoshop ซึ่งมีระดับ
การบีบอัดทั้งฝั่ง Small File และ Large File ให้ผู้ใช้เลือกเอง โดยที่จะ
บอกขนาดของไฟล์หลังจากที่บีบอัดให้รู้ด้วย

TIFF & EPS
TIFF (Tagged Image File Format) เป็นชนิดของไฟล์ภาพ
อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นเรื่องคุณภาพของภาพเพื่อน�ำไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์ มี
การบีบอัดข้อมูลอยู่บ้างแต่ไม่เน้นมากนัก ดังนั้นไฟล์ประเภท TIFF จะมี
คุณภาพดีแต่ก็จะมีขนาดของไฟล์ที่ใหญ่ด้วยเช่นกัน กล้องดิจิตอลบางรุ่น
ในระดับมืออาชีพมีความสามารถในการบันทึกไฟล์ภาพชนิดนี้ แต่ใน
ปัจจุบันก็ค่อยๆ หมดความส�ำคัญลงไปเพราะเป็นอุปสรรคส�ำหรับทั้ง
ความเร็วและการใช้พื้นที่ของสื่อบันทึกข้อมูลนั่นเอง
EPS (Encapsulated PostScript) ถึงแม้จะเป็นไฟล์ที่สามารถ
บันทึกภาพถ่ายได้แต่วัตถุประสงค์จริงๆ นั้นอยู่ที่งาน Graphic สิ่งพิมพ์ที่
ต้องอาศัยการค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพ ดังนั้นถึงแม้จะ
เป็นไฟล์คณ
ุ ภาพสูงและสามารถบันทึกภาพถ่ายได้แต่ไฟล์กจ็ ะมีขนาดใหญ่
ไม่เหมาะต่อการใช้งานร่วมกับกล้องดิจิตอลแต่อย่างใด

ในแง่ของความส�ำคัญต่อการใช้งานทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไฟล์
ภาพชนิด JPEG นั้นสามารถอ่านขึ้นมาใช้งานในซอฟต์แวร์ประเภท Internet Browser และ Mail ทุกตัว ดังนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าหากเป็นไฟล์
ภาพถ่ายชนิด JPEG แล้วจะสามารถเปิดขึ้นมาดูได้ ในขณะที่ไฟล์ภาพ
ชนิดอืน่ ๆ นัน้ ก็อยูท่ เี่ ครือ่ งมือหรือซอฟต์แวร์วา่ จะสามารถเปิดมันขึน้ มาได้
หรือไม่
...แน่นอนว่า TIFF และ EPS นั้นไม่สามารถเปิดได้ด้วย
ซอฟต์แวร์ Internet Browser อย่างแน่นอน

ในบุคคลทัว่ ไปนัน้ ไม่คอ่ ยจะให้สำ� คัญกับการท�ำความเข้าใจในเรือ่ ง
ของ JPEG กล้องมีมาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนัน้ แต่สำ� หรับนักถ่ายภาพอย่าง
เราๆ แล้ว คุณภาพยังคงเป็นเรื่องส�ำคัญ ในขณะที่ขนาดของไฟล์ก็ยังเป็น
เรื่องส�ำคัญที่เราต้องถ่วงดุลน�้ำหนักความส�ำคัญให้ดี เพราะมีผลต่อการ
โพสต์ภาพไปยัง Social Network ต่างๆ ที่ถึงแม้จะแสดงผลได้ยอดเยี่ยม
แต่ก็ต้องค�ำนึงถึงขนาดของไฟล์ภาพด้วย ซึ่งก็รวมไปถึงการน�ำไฟล์
ภาพถ่ายไปพิมพ์ออกมาบนกระดาษ (ดังที่น�ำเสนอไปในฉบับที่แล้ว) ซึ่ง
หากปราศจากความเข้าใจในลักษณะของ JPEG เราก็อาจจะพลาดในเรือ่ ง
คุณภาพของภาพได้เช่นกัน
...ดังนั้น นี่จึงเป็นความส�ำคัญของไฟล์ภาพถ่ายชนิด “JPEG”
ที่เราจ�ำเป็นต้องรู้นั่นเอง
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Video Gallery

เพราะ THETA รุ่นใหม่กับโค้ดเนม “M15” นั้น

เพิ่มคุณสมบัติในการบันทึกวีดีโอเข้ามาด้วย ดังนั้นที่หน้า
Gallery ของ THETA จึงเพิ่มคลิปวีดีโอเข้ามาให้ได้ลองชม
กัน ซึ่งเป็นอะไรที่นา่ มหัศจรรย์มากเพราะนี่จะเป็นครั้งแรก
ที่คุณสามารถหมุนวีดีโอได้รอบทิศทางราวกับคุณอยู่ที่นั่น
ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่ภาพนิ่งอีกต่อไป
ฟังแล้วก็อาจจะงงๆ ลองเข้าไปดูด้วยตัวเองเลยก็
แล้วกัน รับรองว่าต้องทึ่งแน่ๆ
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หลายท่านคงสงสัยว่าไฟล์ทไี่ ด้จากกล้อง Medium Format
ระดับ 645Z จะน่าทึ่งขนาดไหน?
อันทีจ่ ริงแล้วไฟล์ภาพจาก 645Z นัน้ ไม่ใช่มแี ต่เพียงแค่ขนาด
ใหญ่เท่านั้น ยังคงเป็นเรื่องของคุณภาพที่ยังสามารถต่อยอดออกไป
ได้อีกมากมาย รวมไปถึงการน�ำภาพไปตกแต่งแก้ไขต่อไป โดย
เฉพาะเรื่องของ “Dynamic Range” นั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก
พิสูจน์ได้จาก Blog นี้ของ StarvingPhotographer ที่ได้น�ำ
ไฟล์ ที่ ไ ด้ จ าก 645Z มาทดสอบให้ ดู พร้ อ มทั้ ง เปิ ด ให้ คุ ณ ได้
ดาวน์โหลดไฟล์ .dng ต้นฉบับนี้มาลองด้วยตัวเองด้วย
...ไปพิสูจน์กันได้เลย

46

47

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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ชื่อ
ที่อยู่

สมนาคุณสมาชิกผู ้อ่านในโอกาสขึน้ รอบปี ท่ี 3 ของ “EEP Time”
ชิงรางวัลของที่ระลึกกันง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงสัง่ พิมพ์หน้านีล้ งบนกระดาษ กรอก
ข้อมู ลตามรายละเอียดด้านข้างนีแ้ ล้วตัดเฉพาะส่วน (ตามรอยประ) ส่งไปรษณีย์มาที่ :

โทร
อีเมล
ปัจจุบัน ท่านใช้สินค้าแบรนด์ในเครือ EEP หรือไม่ และใช้แบรนด์ใดอยู่ ?

ท่านมีความสนใจสินค้าแบรนด์ใดในเครือ EEP เป็นพิเศษ ?

ฝ่ ายสื่อสารการตลาด
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
156/1 อาคารเด่นอยู ่ ถนน สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
วงเล็บมุ มซองว่า (FAN CORNER) เพียงเท่านีแ้ ล้วรอลุ้นรางวัลของที่ระลึกจากการจับ
สลากผู ้โชคดีจ�ำนวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้

* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
เป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคักส่งท้ายปลายปี กับช่วง

อากาศเย็นๆ ก�ำลังดีทั่วทุกพื้นที่ซึ่งจะมีเย็นจัดบ้างตามพื้นที่สูงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมต่างๆ ของบ้านเรา หลายท่านเก็บข้าวของออกไปท่องโลกพร้อมบันทึกภาพแห่งความ
ทรงจ�ำอันน่าประทับใจนัน้ กลับมาจนแทบจะดูกนั ไม่ไหว แสงสีทงั้ ยามเช้าและเย็นหลากสีสนั
คงจะเป็นอีกหนึ่งในภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้มากที่สุดส�ำหรับช่วงเวลาเช่นนี้
นัน่ คือเรือ่ งราวของภาพนิง่ ...แต่ตอนนีเ้ รามีความสามารถในการบันทึกภาพเคลือ่ นไหว
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวีดีโอในแบบ “360 องศา” ชนิด Interactive ซึ่งหมายความว่าคุณ
ผู้ชมจะสามารถหมุนภาพรอบทิศทางได้ด้วยตัวเองตามต้องการตลอดเวลา นี่คือนวัตกรรม
ใหม่ที่มาจากความสามารถของ “RICOH THETA M15” ที่ยังไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อน
และก็พร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดายแล้ววันนี้
...โลกรอบทิศทางของคุณจะไม่เป็นเพียงภาพนิ่งอีกต่อไป ภาพและเสียงมาครบ
ทั้งบรรยากาศ บอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจของคุณได้ในแบบที่ใครๆ ก็ต้องทึ่งกับ
ความสามารถนี้กันไปเลย
...จะดีแค่ไหนล่ะ ถ้าปีใหม่นคี้ ณ
ุ มีภาพวีดโี อแบบรอบทิศทางมาแบ่งปันให้เพือ่ นๆ หรือ
ครอบครัวได้ดูกัน หรือจะส่งมันไปให้คนรักที่อยู่แดนไกลราวกับว่าเขาหรือเธอก็ได้อยู่ที่นั่น
กับคุณด้วยก็ยังได้?
ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สวัสดีปีใหม่ 2558 พบกันอีกทีปีหน้าเลย

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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