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เผลอแป๊บเดียว เดือนแรกของปีนี้ก็ผ่านชีวิต
เราไปอย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่รู้สึกเหมือนเพิ่งจะ
ฉลองปีใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง บรรยากาศ
ของการเที่ยวเตร่สนุกสนานยังอบอวลไม่ห่าง
จากตัว และที่ส�ำคัญ ภาพถ่ายอันเป็นความ
ทรงจ�ำของช่วงเวลานั้นบางท่านก็ยังจัดการได้
ไม่หมดเสียที แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านัน้ ก็ถกู เก็บบันทึกเอาไว้ทงั้
สองส่วนของหน่วยความจ�ำ ไม่ว่าจะเป็นสมองหรือการ์ดบันทึกข้อมูล ซึ่งก็
จะกลายมาเป็นประสบการณ์ดีๆ ของชีวิตต่อไป

เราจะก้าวไปสู่ความสงบเงียบหงอยเหงาหรือ? เปล่าเลย...เมืองไทย
ของเราเต็มไปด้วยงานเทศกาลมงคลต่างๆ อันเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอด
ทัง้ ปี ตากล้องอย่างเราๆ จึงได้มโี อกาสเก็บภาพฝึกปรือฝีมอื กันอยูเ่ สมอ อย่าง
ในเดือนนี้ก็มีเทศกาล “ตรุษจีน” ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ในวัฒนธรรมแบบจีน
ซึง่ ความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมและสีสนั ก็ไม่เป็นรองเทศกาลอืน่ ๆ เลย และ
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื อาหารเลิศรสตามสไตล์แบบจีนทัง้ คาวหวานทีห่ ลายท่านเฝ้า
รอคอยก็เห็นจะไม่พลาด เพราะนอกจากภาระกิจการเก็บภาพแล้วการเที่ยว

TALK

ชิมก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีย่ อ่ มเคียงข้างกันไปได้เสมอ สุดแท้แต่ใครจะถนัดแนวไหน
เป็นหลัก (แต่โดยมากแล้วก็เห็นจะถนัดกันทั้งสองแนวนั่นแหละ)
พอพูดถึงเรือ่ งนีก้ น็ กึ ถึงบรรยากาศในการเก็บภาพทุกที หลายครัง้ หลาย
คราวทีเ่ รามักจะท�ำอะไรไม่ถนัดนักเพราะเป็นห่วงอุปกรณ์ถา่ ยภาพประดามีที่
เราน�ำติดตัวกันไปราวกับยกย้ายคลังแสง มันก็ดูอลังการดีอยู่เหมือนกัน แต่
ปัญหาก็คอื จะหยิบจับเก็บวางเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาก็ดลู ำ� บาก ซึง่ บางครัง้ ก็ทำ� ให้
พลาดประสบการณ์หลายอย่างในชีวิตไปได้เหมือนกัน ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งใคร
หลายคนก็จะนึกถึงเลนส์ถา่ ยภาพประเภท “ครอบจักรวาล” ตัวเดียวอยูส่ ำ� หรับ
วันสบายๆ เพราะแม้แต่มอื อาชีพก็ยอ่ มจะต้องการช่วงเวลาสบายๆ เหมือนคน
อื่นๆ จะเดินไปทางไหนก็สะดวกสบายและได้อิสระมากกว่าเดิมส�ำหรับเลนส์
ประเภทนี้
ในฉบับนี้เราจึงน�ำมาเสนอต่อกันส�ำหรับระยะ “28-300mm” ชนิดที่
เรียกว่าไม่มีมุมไหนที่คุณจะพลาดไปได้เลย เที่ยวสนุกลุกนั่งสบายอีกด้วย
...เดินตัวปลิวเที่ยวสนุกยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยเชียว

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

TIPS & TECHNIQUE

ถ่ายภาพโคลส-อัพ ด้วยการใช้เลนส์ไวด์
เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่?
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BREAKTHROUGH OUTPUT

เทคโนโลยีเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะ
ท�ำให้การใช้งานกล้องง่ายยิ่งขึ้น

THROUGH
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“MR1” กล้องถ่ายภาพเซลฟี่แนวคิด
ใหม่ ที่จะท�ำให้คุณเก๋ไก๋อยิ่งขึ้น
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TECHNOLOGY

RGB vs. CMYK เส้นทางมหัศจรรย์
พันลึกแห่ง “สี” ที่คุณอาจจะไม่รู้

THE

TRIP

ผลงานของเลนส์อเนกประสงค์ สะดวก
ด้วยระยะซูม 28-300mm!
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SUGGESTION

36

กล้องตัวเล็กของ Casio ที่สามารถ
ถ่ายภาพสโลว์โมชั่นอันน่าทึ่ง

39
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“มิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งเรื่ อ งของมาโคร
หรือเทเลโฟโต้ เลนส์ไวด์กส็ ามารถ
ถ่ายภาพโคลสอัพได้เช่นกัน และ
บางครั้ ง ก็ ดู เ หมื อ นว่ า จะท� ำ ได้ ดี
กว่าเสียด้วย”

“ภาพโคลสอัพ” เพียงแค่ได้ยนิ แบบนีเ้ ราก็ยอ่ มจะต้องนึกถึงเลนส์

TIPS & TECHNIQUE

มาโครหรือเทเลโฟโต้ที่เป็นเรื่องราวอันตรงประเด็น สามารถเข้าใกล้
ตัวแบบได้มากหรือให้อัตราขยายอันน่าตื่นตา ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็น
เช่นนั้น ในขณะที่เราจะไม่มีทางนึกถึงเลนส์มุมกว้างส�ำหรับการถ่าย
ภาพประเภทนีอ้ ย่างแน่นอน เพราะมักจะคิดอยูเ่ สมอว่าเลนส์มมุ กว้าง
ก็จะมีไว้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์มากกว่า
ไม่แปลกที่คุณจะคิดเช่นนั้น แต่เราอยากจะบอกว่า อันที่จริงแล้ว
ก็สามารถน�ำเลนส์มมุ กว้างมาประยุกต์ใช้กบั การถ่ายภาพโคลสอัพส�ำหรับ
บางเทคนิคและตัวแบบบางชนิดได้เช่นกัน เพราะคุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ของ
เลนส์มุมกว้างก็คือ มันสามารถเข้าใกล้วัตถุได้มากและมีระดับความชัด
ลึกค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อน�ำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการใช้แฟลชในบาง
ลักษณะแล้ว มันก็จะกลายเป็นภาพโคลสอัพทีแ่ ม้แต่เลนส์มาโครเองก็ยงั
ท�ำไม่ได้เลยทีเดียว
...มาลองดูเทคนิคอย่างที่ว่านี้กัน...
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เราก�ำลังพูดถึงวิธีการถ่ายภาพดอกไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่
ประมาณเท่าฝ่ามือ ยกตัวอย่างเช่น “ดอกบัว” หรืออาจจะเป็นดอกไม้ที่
มีลักษณะช่อดอกขนาดใหญ่อันมีหลายดอกอยู่ในช่อเดียวกัน ซึ่งเราจะ
ท�ำการถ่ายภาพโดยการใช้ “แฟลชแยก” เพือ่ ให้แสงโดยเฉพาะ และภาพ
ที่ได้จะเป็นลักษณะของ “ภาพหลังด�ำ” คือมีพื้นหลังด�ำสนิท
ทัง้ หมดนีโ้ ดยการถ่ายภาพตามล�ำพังตัวคนเดียวโดยไม่มผี ชู้ ว่ ย
ดังนั้นคุณจึงต้องทั้งถือกล้องและแฟลชด้วยตัวเอง...
การใช้เลนส์มาโครทีม่ ที างยาวโฟกัสในระยะกึง่ ๆ เทเลโฟโต้ (เช่น
60mm หรือ 100mm) จะไม่สามารถท�ำได้ นั่นก็เพราะด้วยขนาดของ
ดอกที่ค่อนข้างใหญ่ การจะถ่ายภาพให้ครบทั้งดอกนั้นเราจ�ำเป็นต้องมี
ระยะห่างทีค่ อ่ นข้างไกลเกินระยะเอือ้ มมือจึงจะเห็นครบทัง้ ดอก (หรือทัง้
ช่อ) ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถให้แสงด้วยแฟลชแยกจากมืออีกข้างหนึ่งได้
เว้นเสียแต่จะใช้ขาตั้งแฟลช ซึ่งก็จะไม่สะดวกต่อการจัดมุมแสงและค่อน
ข้างจะใช้เวลานานในการถ่ายภาพแต่ละภาพอันเนื่องมาจากระยะห่าง
และถ้ายิ่งเป็นเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็จะยิ่งต้องห่างออกไปมากกว่าเดิม
นี่จึงเป็นที่มาของการใช้คุณสมบัติของเลนส์มุมกว้าง (เลนส์ไวด์)
ซึ่งสามารถเข้าใกล้ตัวแบบได้โดยที่องศาการรับภาพค่อนข้างกว้างของ
เลนส์ไวด์นั้นจะสามารถครอบคลุมมุมมองของดอกไม้ขนาดใหญ่ได้ครบ
ทั้งดอก ในขณะที่คุณสามารถยืดแขนออกไปเพื่อส่งแสงแฟลชไปยังตัว
ดอกไม้ได้ ซึง่ ก็จะท�ำให้สามารถถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว และผลทีไ่ ด้ออก
มาก็จะดูค่อนข้างดีจนแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นการถ่ายภาพโดยใช้เลนส์
มุมกว้างที่ปกติเรามักจะเก็บเอาไว้ถ่ายภาพทิวทัศน์เสียมากกว่า
แม้กระทั่งเลนส์คิท 18-55mm ก็สามารถใช้ได้ที่ระยะ 18mm
ซึ่งจัดว่าเป็นมุมกว้างเช่นกัน...
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PENTAX 645Z • Pentax smc FA 645 35mmf/3.5 AL IF
• F/16 • 1/125 sec. • ISO 100
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EQUIPMENT
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นนอกจากเลนส์มุมกว้างก็คือ “แฟลชแยก” ซึ่ง
สามารถแยกออกจากตัวกล้องได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งระบบสายน�ำ
สัญญาณ (Wired) และระบบไร้สาย (Wireless) หรือคุณอาจจะใช้ไฟฉาย
ก�ำลังสูงก็ได้ แต่ข้อเสียก็คือจะควบคุมแสงค่อนข้างล�ำบาก

HOW-TO
ปรับตั้งระบบถ่ายภาพของคุณไปเป็นโหมด “M” เลือกใช้ค่า ISO
100-200 ปรับค่ารูรับแสงอยู่ระหว่าง F/16-F/22 ใช้สปีดชัตเตอร์ 1/1801/250 sec. หรือเท่ากับค่า x-Sync ของกล้อง (ค่าที่จะสามารถรองรับ
แสงแฟลชได้สูงสุด)
ปรับระบบของแฟลชไปเป็นแบบ “M” ตัง้ ค่าก�ำลังแสงแฟลชมาอยู่
ที่ช่วง 1/64-1/128 และปรับ “ซูม” ของแฟลชมาที่ช่วง 80-120mm ซึ่ง
การซูมแฟลชนีจ้ ะท�ำให้ลำ� แสงไม่กระจายตัวเป็นวงกว้าง หากแต่จำ� กัดให้
อยู่ในพื้นที่เฉพาะบนตัวแบบเท่านั้น
ค่าตั้งทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ขึ้นอยู่กับลักษณะดอกไม้, ขนาด, สีสัน ซึ่งคุณควรทดลองดูค่าที่เหมาะ
สมด้วยตัวคุณเอง
เริ่มถ่ายภาพโดยการยื่นกล้องเข้าไปจนกระทั่งมุมมองครอบคลุม
ดอกไม้ทงั้ ดอก ถือแฟลชส่องไปยังดอกไม้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีระยะห่างมากนัก
จากนั้นลองถ่ายภาพแล้วดูผลที่ได้ ปรับตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะสมอีกครั้ง

@30mm • F/22 • 1/200 sec. • ISO 100
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ทุกปัจจัยที่คุณควบคุมอยู่นั้นจะมีผลต่อตัวแบบทั้งสิ้น แม้กระทั่ง
ระยะห่างและองศาของแฟลชที่คุณถืออยู่ ควรหลีกเลี่ยงการส่องแฟลช
เข้าไปยังด้านหน้าโดยตรงเพราะแสงแฟลชจะท�ำให้สงิ่ ต่างๆ ทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง
สว่างขึ้นมา ควรใช้ทิศทางเฉียงมาจากด้านข้างหรือย้อนหลัง ซึ่งต้อง
พิจารณาจากลักษณะของตัวแบบอีกครั้ง
โปรดอย่าลืมว่าแฟลชไม่ควรจะอยู่ห่างจากดอกไม้มากนัก หาก
ภาพที่ได้ดูมืดไปก็ลองขยับแฟลชเข้าไปใกล้กว่าเดิมหรือเพิ่มก�ำลังแสง
แฟลชให้สว่างขึ้น หรือลองเปลี่ยนทิศทางดูหลายๆ แบบ ซึ่งทิศทางแสง
แต่ละแบบก็จะให้ลักษณะและอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วย
ถึงแม้วธิ นี แี้ ทบจะมีสตู รส�ำเร็จส�ำหรับการถ่ายภาพตามค่าปรับตัง้
ดังที่ได้บอกไปแล้ว แต่คุณก็ควรทดลองปรับเปลี่ยนค่าให้เหมาะสม และ
การถ่ายภาพแบบนี้ก็จ�ำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ
ไม่ใช่เพียงแค่เปิดตามสูตรแล้วจะถ่ายภาพออกมาได้สวยทันที แต่กไ็ ม่แน่
ว่าคุณอาจจะได้ภาพสวยทันทีตั้งแต่ในชอตแรกที่ทดลองถ่ายภาพเลยก็
เป็นได้
เป็นอีกหนึง่ เทคนิคการถ่ายภาพทีใ่ ครต่อใครมักจะคาดไม่ถงึ และ
ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การถ่ายภาพอีกหลากหลายรูปแบบได้ ซึง่
การทดลองออกจากกฏเกณฑ์เดิมๆ ก็ใช่วา่ จะให้ผลในทางร้ายเพียงอย่าง
เดียว ในทางตรงกันข้ามมันอาจจะให้ผลดีจนคาดไม่ถึงไปเลยก็เป็นได้
ทดลองดูได้งา่ ยๆ ด้วยวิธกี ารนี้ ซึง่ เชือ่ ว่าตัวแบบจะมีอยูร่ อบตัว
คุณเต็มไปหมด แล้วจะรู้ว่าเลนส์ไวด์มิได้มีเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น.

@27mm • F/22 • 1/200 sec. • ISO 100
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“FULL FRAME”

ในช่วงงาน CP+ 2015 นี้ PENTAX ได้
ประกาศข่าวล่าสุดอันน่าตืน่ เต้นหลังจากที่
ได้รอคอยกันมานานส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ถึ ง สามข่ า วด้ ว ยกั น ...ใครที่ คิ ด ว่ า เป็ น
PENTAX นัน้ ต้องท�ำใจ สงสัยคงจะต้องคิด
ใหม่แล้วล่ะ

และแล้วก็ได้เวลาที่ PENTAX จะลงสู่สนาม DSLR ชนิด Full Frame
บ้างหลังจากที่มีแฟนๆ เฝ้ารอคอยการมาถึง
ข่าวนี้คงจะเป็นที่สะเทือนวงการทั้งคู่แข่งและผู้ใช้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี
รายละเอียดใดๆ ส�ำหรับกล้อง DSLR ที่ PENTAX ประกาศออกมาว่าอยู่
ในระหว่างช่วงการพัฒนาโดยที่จะท�ำการประกาศเปิดตัวช่วงปลายปี 2015
ซึ่งอันที่จริงแล้วก็ต้องถือว่าไม่นานเลย ส�ำหรับยุคที่วันเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็วเช่นนี้...โปรดติดตามชม

HD PENTAX-D FA

* 70-200mm F2.8ED DC AW

เลนส์ซูมระยะยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดในระดับคุณภาพสูงในสายพันธ์ุของ
PENTAX STAR พร้อมรูรบั แสง F/2.8 ตลอดช่วง เคลือบผิวชิน้ เลนส์ดว้ ย
เทคโนโลยี Aero Bright Coating II ในระดับ Nano เพื่อลดการกระเจิง
ของแสงชนิดต่างๆ รวมทั้งระบบการเคลือบผิวชิ้นเลนส์แบบ HD หลาย
ชั้น พร้อมชิ้นเลนส์แบบ ED และ Super ED ทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพของ
ภาพในระดับคมชัดสุดยอดและให้คอนทราสต์สูง และที่ส�ำคัญยังมีระบบ
ซีลรอยต่อเพื่อป้องกันละอองน�้ำ, ความชื้นและฝุ่นละออง เพื่อการใช้งาน
ภาคสนามได้อย่างหายห่วงด้วย

HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW

เลนส์ซูม Super-Telephoto รุ่นใหม่ล่าสุดที่ชาว Pentax รอคอย ระบบ
เคลือบผิวเลนส์แบบ HD คุณภาพสูงเพื่อคุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยม
มีชิ้นเลนส์ ED สามชิ้นพร้อมชิ้นเลนส์ช่วยลดอาการสีเหลื่อม ตัวเลนส์
ออกแบบให้มีระบบซีลป้องกันละอองน�้ำ  ความชื้นและฝุ่นละออง พร้อม
โหมดโฟกัสแบบใหม่ที่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังมีปุ่ม AF ถึงสี่ปุ่ม
รอบกระบอกเลนส์เพือ่ ก�ำหนดการใช้งานทัง้ ก�ำหนดระยะโฟกัสตายตัวและ
ตัดการท�ำงานของระบบออโต้โฟกัสชั่วคราวได้ด้วย
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“KAWAII” Selfie by Mirror Cam
ฉีกกฏวงการเซลฟี่แบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดใหม่ของอุปกรณ์บันทึกภาพ ด้วย
สไตล์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครที่ใครต่อใครก็ต้องพากันแปลกใจ...
กล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Casio ด้วยไอเดียในการถ่ายภาพเซลฟี่
แบบใหม่ที่เห็นภาพชัดใสในเงาสะท้อนของกระจก ซึ่งคงไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว
นั่นคือกล้องถ่ายภาพ และแน่นอนว่าคุณสามารถใช้แทนกระจกเงาได้เพื่อตรวจ
เช็คความพร้อมของใบหน้าได้ตลอดเวลา เพราะด้านหน้านั้นคือ “กระจกเงา” ซึ่ง
เป็นเสมือนอุปกรณ์ส�ำคัญที่ผู้นิยมความงามอย่างเราจะขาดไม่ได้อยู่แล้วนั่นเอง...
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NEW Make-up Mode for
capturing beauty just the
way you want
ก�ำหนดค่า “Skin Tone” และ “Smooth Skin” ได้
ในรู ป แบบที่ คุ ณ ต้ อ งการ ยกตั ว อย่ า งเช่ น คุ ณ
สามารถใช้ “Skin Tone” เพื่อบันทึกภาพของคุณ
ให้ดูสีผิวสว่าง และใช้ค่า “Smooth Skin” เพื่อให้
ผิวดูสว่างใสสะดุดตา
NEW A new style selfie camera that captures the image you
see reflected in its mirror surface
ด้วยชุดเลนส์ถ่ายภาพที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกรอบกระจกเงาอันเป็นส่วนหนึ่งทางด้านหน้าของตัวกล้อง
ท�ำให้คุณสามารถเห็นเงาสะท้อนได้ทันทีในขณะที่ถ่ายภาพเช่นเดียวกับที่ถือกระจกเงาในยามปกติ
กระจกด้านหน้านีถ้ กู เคลือบผิวแบบหลายชัน้ เพือ่ ป้องกันข้อบกพร่องทางการสะท้อนแสงหลายประการ
และปราศจากการบิดเบี้ยวของภาพสะท้อน แตกต่างจากกระจกปกติธรรมดาทั่วไป

NEW EXILIM Link lets you see and share with
your smartphone
หากติดตั้งแอพ “Exilim Link” บนสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ท คุณจะ
เพลิดเพลินกับการใช้กล้อง MR1 โดยการตรวจเช็คภาพจากกล้อง และยัง
สามารถอัพโหลดภาพขึ้นไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ค (SNS - Social Network
System) ได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าภาพถ่ายอันสวยงามจากฝีมือ
ของคุณเองจะสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
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[ Make-up Mode ] Express your beauty the way you know it’s meant to be

ปรับแต่งความสว่างสดใสของสีผิว (Skin Tone) ได้ถึง 6 ระดับ และความเรียบเนียน (Smooth Skin) ได้ถึง 12 ระดับ

[ 21mm* Wide-angle Lens ] Wide images for group portraits

เลนส์รับภาพมุมกว้างเทียบเท่า 21mm ในกล้องระบบ 35mm ช่วยให้การถ่ายภาพ
แบบกลุ่มท�ำได้ครอบคลุมมากกว่า

[ Auto Image Rotation ] Viewing images has never been easier

ระบบหมุนภาพเพื่อการแสดงผลโดยอัตโนมัติ โดย ช่วยให้การตรวจสอบภาพถ่าย
ภายหลังการบันทึกท�ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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[ Premium Auto ] Advanced
full-auto function captures the
ideal picture

เพียงแค่กดปุ่มถ่ายภาพเท่านั้น กล้องจะท�ำการ
ประมวลผลทุ ก อย่ า งส� ำ หรั บ ค่ า การปรั บ ตั้ ง โดย
อัตโนมัตเิ พือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทีส่ วยงามทีส่ ดุ โดยทีค่ ณ
ุ
ไม่ต้องกังวล

[ Art Effect ] Have fun applying
art effects to your captured
images

ปรับแต่งภาพถ่ายให้เป็นแนวอาร์ตได้อย่างรวดเร็ว
ง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติ “Art Effect”

[ Decoration Function ] For continuing the fun after shooting

[ Blur Effect ] Blurs and softens the background of a captured image

สร้างสรรค์ภาพอันน่าประทับใจและเน้นความโดด
เด่นโดยการเพิ่มผลของค่าการเบลอแบบซูมเข้าหา
ตัวคุณเอง (เช่นเดียวกับเทคนิค “ระเบิดซูม” ใน
การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ) สามารถปรับตั้งค่าได้
ถึง 3 ระดับ

ตกแต่งภาพถ่ายของคุณให้เก๋ไก๋โดยการใช้ชุดกรอบภาพและกราฟิกประดับตกแต่งส�ำเร็จรูปจากในกล้องโดยไม่ต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ ภาพที่ผ่านการตกแต่งแล้วสามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันที

[ Full HD Movie ] Save your
memorable moments in high
definition

MR1 สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) ได้ถึงระดับ
Full HD 1920x1080px ที่ 30fps

[ Silent Mode ] Capture and
Playback settings that allow
you to be considerate to others

MR1 มาพร้อมระบบ Silent Mode ที่สามารถปิดเสียงและ
ไฟแสงสว่างต่างๆ ได้เพือ่ หลีกเลีย่ งการรบกวนผูอ้ นื่ ในขณะ
ใช้ ก ล้ อ งในสถานที่ อั น ต้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว เช่ น
ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์ หรือในงานพิธีต่างๆ
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[ Art Shot ] Individualistic
photographs can be taken
with ease.

Crystal Ball

Crystal Ball

รู ป แบบการบั น ทึ ก ภาพแบบ “Art Shot”
ทั้งหมด 9 แบบจะสามารถแสดงผลบนจอภาพ
ได้ก่อนการบันทึกภาพเพื่อให้คุณเห็นความ
เปลี่ ย นแปลงของภาพเพื่ อ ประกอบการ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งผลที่
ได้นี้เป็นการประมวลผลจากในกล้องโดยตรง
โดยทีค่ ณ
ุ ไม่ตอ้ งน�ำภาพไปปรับแต่งเพิม่ เติมโดย
คอมพิวเตอร์ในภายหลังแต่อย่างใด สามารถ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายแนวอาร์ตของคุณแล้วน�ำไป
ใช้งานต่อได้ทันที

[ BEST SHOT ] Capture each image with the setting that best suits the scene

โหมดถ่ายภาพที่จะช่วยให้คุณบันทึกภาพได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เพียงแค่เลือก
การถ่ายภาพตามภาพตัวอย่างที่มีมาให้ ซึ่งกล้องจะท�ำการปรับตั้งค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติ
Pet

Flower

Children

Browse and copy images on your smartphone or tablet
Monochrome

Soft Focus

Toy Camera

Light Tone

เรียกดูหรือสั่ง Copy ภาพถ่ายจาก MR1 สู่อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ทได้ผ่านระบบ Wi-fi ด้วย
ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

Miniature

[ Browsing and SNS Share Functions ] Upload images to SNS sites

สามารถใช้แอพ Exlim Link เพื่อเรียกดูหรือ
Copy ภาพเข้ามาในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ
แทปเล็ต จากนั้นท�ำการแชร์ภาพถ่ายออกไป
ยังโซเชียลเน็ตเวิร์ค (SNS) ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

Pop

Fisheye

Sepia
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คุณอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ากล้องเซลฟี่แนวคิด
ใหม่อย่าง MR1 นั้นจะเป็นอย่างไร กับรูปแบบและสไตล์ที่
ฉีกทุกกฏเดิมๆ โดยการใช้เงาสะท้อนของคุณเองในการ
แสดงภาพ ดังนัน้ คิดอย่างง่ายๆ ก็คอื นอกจากคุณจะมีกล้อง
ถ่ายภาพแล้วก็ยังเปรียบเสมือนมีกระจกส่องหน้าให้คุณใช้
งานได้ไปในตัว แต่เป็นกระจกที่เก๋ไก๋ไม่มีใครเหมือน และ
เมื่อทุกอย่างเข้าที่อย่างสวยงามแล้วก็บันทึกภาพเก็บเอาไว้
หรือจะอวดโฉมไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์คก็ท�ำได้ทันที
จะมีอุปกรณ์เพื่อความงามชิ้นไหนที่เก๋ไก๋ไฮเทค
เหมือน MR1? ต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเอง รับรองว่า
ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอน

On-Line
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ใครเล่าจะเข้าใจคนถ่ายภาพได้เท่ากับคนถ่ายภาพ
ด้วยกันเอง? ปัญหาอันหนักหนาสาหัสและยิง่ ใหญ่ซงึ่ เป็นอุปสรรคใน

หลายๆ ครัง้ ของการเดินทางหรือในวันทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายก็คอื
น�ำ้ หนักและความเยอะแยะของเลนส์ถา่ ยภาพอันหลากหลาย ซึง่ ดูเหมือน
จะเป็นภาระใหญ่หลวงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่แบกขนกันไปใน
แต่ละครั้งที่ออกเดินทางเลยทีเดียว
“เลนส์อเนกประสงค์” ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การใช้เลนส์เพียงตัวเดียวให้รับมือกับทุกมุม
มองของการถ่ายภาพทั้งมุมมกว้างและมุมไกล ซึ่งก็ไม่เพียงแต่ “ขนาด”
และ “น�้ำหนัก” เท่านั้นที่เป็นโจทย์ส�ำคัญในการพัฒนาปรับปรุง เพราะ
ส�ำหรับยุคของการถ่ายภาพอันมีความคมชัดสวยงามเป็นเรือ่ งส�ำคัญเช่น
นี้ “คุณภาพ” ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงด้วย
...ซึง่ เลนส์ซมู อเนกประสงค์ในรหัส “A010” พร้อมระยะท�ำการ
28-300mm รุ่นนี้จะสามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างครบถ้วนแล้ว...

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @300mm • F/13 • 1/1250 sec. • ISO 100
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28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @28mm • F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 100
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28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @300mm • F/11 • 1/400 sec. • ISO 200
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28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @95mm • F/7.1 • 1/125 sec. • ISO 200
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เราย่อมต้องมีเลนส์ถ่ายภาพเฉพาะทางอันมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
อยู่ในครอบครอง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเลนส์จ�ำนวนมากจากหลากหลายประเภทเหล่านั้น
มีความส�ำคัญในแง่ของการใช้งานอยู่ไม่น้อย ต้องการภาพชนิดไหนก็ใช้เลนส์ให้เข้า
กับลักษณะของภาพในแบบนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและฝีมือของ
ผู้ถ่ายภาพ ซึ่งก็คือเราเองเป็นส�ำคัญ
แน่ละว่า เมือ่ เรามีเลนส์แยกประเภทครบทุกช่วงส�ำหรับใช้งานอยูแ่ ล้ว เหตุผล
ใดกันเล่าที่จะต้องให้ความส�ำคัญกับเลนส์อเนกประสงค์?
...จนกระทัง่ “น�ำ้ หนัก” และ “ความคล่องตัว” คือปัจจัยบังคับทีม่ าถึงคุณ
เข้าในวันหนึ่งจนได้
เลนส์อเนกประสงค์ไม่สามารถแทนที่เลนส์ทุกตัวที่เรามีอยู่ได้ในบางเหตุผล
แต่เลนส์ทกุ ตัวเหล่านัน้ ก็ไม่สามารถเอาชนะในเรือ่ งของความสะดวกสบายและความ
คล่องตัวของความเป็นอเนกประสงค์แบบจบในตัวเดียวของเลนส์ชนิดนี้ได้เช่นกัน
ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพในงานถ่ายภาพ แต่อย่างน้อยก็คงจะมีสักครั้งที่
อยากจะวางทุกสิง่ ทุกอย่างลง แล้วเดินถ่ายภาพในวันสบายๆ โดยไร้ภาระในการถอด
เปลี่ยนและแบกขนเลนส์อันมากมายเหล่านั้น
...การบรรทุกอุปกรณ์ทงั้ หมดทีม่ เี พือ่ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยทีค่ ณ
ุ เข้าไป
เดินเล่นในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสักแห่งหนึง่ คงจะไม่ใช่เรือ่ งน่าสนุกสักเท่าไหร่นกั บางที
แทนที่จะได้พักผ่อนโดยไม่ต้องคิดอะไรมากก็กลายเป็นการที่ต้องคิดมากเพราะสิ่ง
พะรุงพะรังที่ติดตัวอยู่ ครั้นจะเลือกเลนส์เฉพาะทางติดกล้องเข้าไปเพียงตัวเดียวก็
อาจจะไม่สามารถบันทึกภาพส�ำหรับทุกมุมมองและทุกจังหวะได้อย่างที่ต้องการ
และการทีต่ อ้ งปล่อยอุปกรณ์ทงั้ หมดไว้ในรถหรือยานพาหนะซึง่ ไร้คนคอยเฝ้า
ก็เป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิและท�ำให้ห่วงหน้าพะวงหลังสิ้นดี
...มืออาชีพอย่างคุณก็ไม่จ�ำเป็นต้องพาเลนส์ทุกตัวที่มีเพื่อไปท่องเที่ยวแบบ
สบายๆ กับเพือ่ นฝูงให้กลายเป็นตัวประหลาดและท�ำให้เสียบรรยากาศอันสนุกสนาน
...จะดีสักแค่ไหนหากคุณมีเลนส์ที่รองรับทุกความต้องการได้ส�ำหรับใน
กรณีเช่นนี้?
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @55mm • F/7.1 • 1/250 sec. • ISO 200
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ระยะมุมกว้าง 28mm บนกล้อง Full
Frame อาจจะยังไม่ใช่มมุ รับภาพทีก่ ว้างมากมาย
เท่ากับเลนส์มุมกว้างพิเศษซึ่งคุณมีครอบครอง
อยู่ แต่ส�ำหรับองศา 28mm นั้นก็ต้องเรียกได้ว่า
กว้างพอที่จะถ่ายภาพแนวนี้ได้พอสมควร ซึ่งจะ
บอกว่าเป็นหนึ่งในอีกการฝึกปรือฝีมือก็ยังได้
ระยะ 300mm อาจจะยังไม่ไกลมากพอ
ส�ำหรับการถ่ายภาพตัวแบบทีอ่ ยูไ่ กลมากเท่ากับ
เลนส์เฉพาะทางราคาแสนแพงที่คุณมี แต่ระยะ
นี้ก็ต้องถือว่าไม่น้อยส�ำหรับในวันเบาๆ พักผ่อน
สบายๆ ของเราเอง
เพราะตั้งแต่มุมกว้างและไกลภายใน
เลนส์ตัวเดียวที่มีขนาดและน�้ำหนักไม่ต่างกับ
น�ำ้ อัดลมหนึง่ กระป๋อง ก็เป็นเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนัก
เพียงพอส�ำหรับการเลือกใช้เป็นเลนส์ตัวเดียว
ที่สามารถท่องเที่ยวไปกับคุณได้ทุกแห่งแล้ว
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า “อเนกประสงค์” คุณอาจ
จะนึกถึงเครือ่ งมือทีส่ ามารถท�ำทุกอย่างได้แต่ไม่
ดีสักอย่าง ความเข้าใจนั้นต้องจัดว่าเป็นเรื่องเก่า
ในอดีต เพราะ “อเนกประสงค์” ส�ำหรับเลนส์ซมู
อั น ครอบคลุ ม ทุ ก ระยะรุ ่ น นี้ ยั ง บรรจุ ไ ปด้ ว ย
คุณภาพของภาพชัน้ เลิศ เทียบไม่ได้เลยกับเลนส์
อเนกประสงค์เดิมๆ ที่คุณรู้จักในอดีต

28mm

300mm
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28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @250mm • F/6.3 • 1/200 sec. • ISO 100
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คุณสมบัติความคมชัด สีสัน และการเบลอฉากหลังอย่างสวยงามในระยะ
เทเลโฟโต้ที่สามารถใช้งานได้ราวกับเป็นเลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยวไวแสง
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @240mm • F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 100
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ระบบการเคลือบผิวเลนส์อันยอดเยี่ยม แทบไม่ปรากฏอาการ “แฟลร์” ให้
เห็นแม้จะถ่ายภาพย้อนแสงตรงๆ ส่งผลในด้านดีสำ� หรับคุณภาพของภาพถ่าย

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @100mm • F/13 • 1/640 sec. • ISO 100
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ไม่จ�ำเป็นต้องทิ้งฝีมือและลวดลายในแบบมืออาชีพหรือผู้มากฝีมือทางการ
ถ่ายภาพของคุณเอาไว้กับความเชื่อเดิมๆ ในค�ำว่า “อเนกประสงค์” ไม่ว่าคุณจะถ่าย
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคุณไปเยือน, สถานที่พักอันแสนสบาย, อาหารเลิศรสหรือ
สิ่งแปลกใหม่ที่คุณลิ้มลอง, ภาพบุคคลทั้งที่รู้และไม่รู้จัก ทั้งจากระยะใกล้และไกล,
บันทึกภาพแคนดิตของเด็กๆ หรือสาวสวยหนุม่ หล่อในกิจกรรมต่างๆ หรือแม้กระทัง่
บรรยากาศยามเย็นอันแสนโรแมนติก ไปจนถึงค�่ำคืนอันเต็มไปด้วยแสงดาว ฯลฯ
ทั้งหมดนี้อยู่ในเลนส์เพียงตัวเดียวที่ไม่จ�ำเป็นต้องถอดเปลี่ยนตลอดการเดินทาง
เก็บพื้นที่เอาไว้ส�ำหรับสัมภาระอื่นๆ ที่จ�ำเป็น เก็บเรี่ยวแรงที่จะเสียไปเอา
ไว้ส�ำหรับเป็นพลังเพื่อให้ไปทั้งได้ไกลยิ่งกว่าและสูงยิ่งขึ้นในทุกเส้นทาง
เลนส์รนุ่ นีแ้ ทบจะเรียกได้วา่ เป็นชุดอุปกรณ์ทบี่ รรจุทกุ สิง่ ทุกอย่างทีจ่ ำ� เป็น ไม่
ว่าจะเป็นระบบมอเตอร์ออโตโฟกัส “PZD” ซึ่งทั้งเงียบ เร็ว แม่นย�ำ จนแทบไม่เปิด
โอกาสให้คุณคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย ระบบป้องกันอาการสั่นไหว “VC” ที่ช่วย
ในการบันทึกภาพในสภาพแสงน้อยอย่างได้ผล รวมไปถึงการบันทึกวีดีโอโดยจับถือ
กล้องด้วยมือเปล่า (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว)
คุณภาพของภาพจะเป็นอย่างไร? ส�ำหรับคุณที่เป็นผู้นิยมเทคโนโลยี เลนส์
รุน่ นีป้ ระกอบไปด้วยชิน้ เลนส์ LD, Hybrid Aspherical, XR และ UXR ประกอบ
อยู่ในชุด ดังนั้นไม่เพียงแค่ภาพถ่ายเท่านั้นที่คุณจะสามารถบันทึกได้ แต่จะเป็น
ภาพถ่ายในระดับคุณภาพ ทั้งสีสันและความคมชัดในระดับเยี่ยมยอดซึ่งจะถูก
ถ่ายทอดจากเลนส์รุ่นนี้เลยทีเดียว
...ลืมค�ำว่า “อเนกประสงค์” เดิมๆ ไปได้เลย
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @28mm • F/3.5 • 1/100 sec. • ISO 800
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ความคมชัดในระดับทีไ่ ม่ธรรมดาและการถ่ายทอดรายละเอียดทัง้ ส่วน
มืดและสว่างได้อย่างดีเยี่ยม ท�ำให้ลืมค�ำว่า “อเนกประสงค์” ในอดีต
ที่มักจะเน้นเพียงแค่พอใช้งานได้ไปเลย
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @90mm • F/7.1 • 1/200 sec. • ISO 200
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มีระบบช่วยรับมือกับอาการสั่นไหวเมื่อจับถือกล้องด้วยมือเปล่า “VC” ท�ำให้
การถ่ายภาพในสถานการณ์แสงน้อยจนสปีดชัตเตอร์ตำ�่ มากสามารถท�ำได้โดย
ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง ไม่ต้องขัดใจกับกฏการห้ามใช้ขาตั้งกล้องในสถานที่ซึ่ง
คุณไปเยือนอีกต่อไป
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @28mm • F/4.5 • 1/30 sec. • ISO 1250
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คุณสามารถสลับรูปแบบการถ่ายภาพจากมุมกว้างไปสูเ่ ทเลโฟโต้เพือ่ ถ่ายภาพ
แบบ “Candid” ได้อย่างรวดเร็วฉับไวและทันต่อเหตุการณ์ เพราะระยะช่วง
ซูมจาก 28mm ไปเป็น 300mm สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็วภายในเลนส์ตัว
เดียวกันนี้
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @250mm • F/7.1 • 1/250 sec. • ISO 200
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ทุกระยะการใช้งานตลอดช่วงซูมสามารถท�ำผลงานได้อย่างน่าทึ่งใน
ประสิทธิภาพจนลืมไปเลยว่านี่คือเลนส์อเนกประสงค์
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @140mm • F/7.1 • 1/125 sec. • ISO 100
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ไม่ใช่เรื่องแปลกหากเลนส์รุ่นนี้จะร่วมอยู่ในการท�ำงานของคุณด้วย ก็เพราะ
ด้วยคุณภาพทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแทบจะเรียกได้ว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายใน
ระดับมืออาชีพได้เลย ซึ่งแต่เดิมนั้นเลนส์ประเภทนี้มักจะเป็นเลนส์ส�ำหรับมือใหม่ผู้เริ่ม
ต้น ด้วยความที่เน้นเรื่องอเนกประสงค์เป็นส�ำคัญ คุณภาพและประสิทธิภาพจึงไม่ได้ถูก
เน้นมากนัก แต่ไม่ใช่กับเลนส์ส�ำหรับในยุคนี้และรุ่นนี้อีกต่อไป
คงไม่ใช่เรื่องสนุกนักส�ำหรับมืออาชีพที่ท่องเที่ยวไปบนภูเขาสูงซึ่งต้องการความ
คล่องตัวและน�้ำหนักสัมภาระที่เบา หรือการแทรกตัวเข้าไปในสถานที่ซึ่งมีผู้คนมากมาย
ในจุดอันเป็นสาธารณะ ด้วยสัมภาระอันเป็นอุปกรณ์หนักอึ้งใหญ่โตในกระเป๋า
หรือในสภาพอันฉุกเฉินซึ่งต้องการความรวดเร็วส�ำหรับทุกมุมองในการบันทึก
ภาพทั้งกว้างและไกล ไม่ต้องพะวงกับการเปลี่ยนเลนส์เข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา แน่ใจได้
เลยว่าคุณต้องเคยเจอกับสถานการณ์เหล่านัน้ มาแล้ว หรือไม่กก็ ำ� ลังรอคุณอยูใ่ นวันใดวัน
หนึ่งเบื้องหน้า
ทัง้ หมดนีจ้ ะแก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยเลนส์เพียงตัวเดียวอย่าง “A010” ทีถ่ กู ออกแบบมา
เพือ่ ทัง้ มืออาชีพและผูถ้ า่ ยภาพในระดับจริงจัง ตามแนวคิดของความเป็น “อเนกประสงค์”
ที่ค�ำนึงถึงคุณภาพของภาพอย่างแท้จริง
แล้วคุณจะรู้ว่า โลกของการถ่ายภาพยังมีมุมทั้งกว้าง, ไกล และใกล้ อันน่า
อภิรมย์อยู่อีกมากมายซึ่งรอคอยให้คุณออกค้นหาและบันทึกภาพอย่างไม่รู้จบ เมื่อ
รู้จักกับเลนส์อเนกประสงค์ส�ำหรับกล้อง Full Frame รุ่นล่าสุดนี้

สถานที่ :
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ) อ่างศิลา ชลบุรี
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) • @60mm • F/14 • 1/400 sec. • ISO 100
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เลนส์อเนกประสงค์ส�ำหรับกล้อง Full Frame ที่มาพร้อม
ประสิทธิภาพรอบด้าน ในขนาดที่เล็ก และกะทัดรัดกว่าเดิม

A010 ON-LINE

เลนส์อเนกประสงค์ส�ำหรับกล้อง DSLR แบบ Full Frame รุ่นล่าสุดจาก Tamron
มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยทั้งมอเตอร์โฟกัส PZD ( Piezo Drive ) ที่หาโฟกัสได้
อย่างรวดเร็ว เงียบ และแม่นย�ำ  รวมถึงระบบป้องกันการสั่นไหว VC ( Vibration
Compensation ) ทีช่ ่วยลดความสัน่ เบลอของภาพถ่ายในที่แสงน้อย หรือเมือ่ ใช้ทาง
ยาวโฟกัสสูงๆ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยขนาดที่กะทัดรัด น�้ำหนักเบาเพียง 540
กรัม และด้วยพลังซูม 28-300mm นี่จึงเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่ให้ทั้งความคล่อง
ตัว และเปี่ยมประสิทธิภาพที่สุดในเลนส์แบบเดียวกัน
เลนส์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยการใช้ชิ้นเลนส์พิเศษในการแก้ไข
ความคลาดต่างๆ ทั้งชิ้นเลนส์ LD (Low Dispersion) , ชิ้นเลนส์ Molded-Glass
Aspherical , ชิ้นเลนส์ Hybrid Aspherical , ชิ้นเลนส์ XR (Extra Refractive
Index) และชิน้ เลนส์ UXR (Ultra-Extra Refractive Index) ทีช่ ว่ ยควบคุมคุณภาพ
ของเลนส์ให้ดีเยี่ยมตลอดช่วงซูม เลนส์รุ่นนี้จึงเพียบพร้อมในทุกด้าน ส�ำหรับการใช้
งานอันหลากหลาย พกพาง่าย คล่องตัว และมีคุณภาพสูง
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“ความสะดวกและง่ายดาย” ในการถ่ายภาพคือสิง่ อันเป็นผลลัพธ์
จากประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ในฐานะผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้ค�ำนึงถึง
สิ่งนี้เท่าไหร่นัก แต่ในฐานะผู้ออกแบบและผลิตอย่าง “Casio” ส�ำหรับ
กล้อง “Exlim” แล้วมันคือหัวใจอันส�ำคัญทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะออกมาเป็นกล้อง
Exlim รุ่นต่างๆ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
ด้วยคอนเซปต์ “Quick, Exquisite, Fun” ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2012
ท�ำให้การออกแบบกล้อง Exilim ต้องอยู่ภายใต้หลัก “ศูนย์” สามประการ
หรือที่เรียกว่า “TRIPLE ZERO” เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพอันน่าประทับใจ ซึ่งคอนเซปต์นี้ท�ำให้เทคโนโลยีของ Casio ถูก
พัฒนาใหม่อกี ครัง้ ภายใต้ชอื่ Exilim Engine HS เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ
ความเร็วทางด้านต่างๆ ของกล้องให้เป็นไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะท�ำให้
สามารถเพิ่มความสะดวกสบายและสนุกสนานให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นด้วย
“ZERO” ทั้งสามประกอบไปด้วย “ZERO Timelag”, “ZERO
Blur” และ “Zero Camera Shake” ซึ่งจัดเป็นความท้าทายในการ
ออกแบบกล้อง Exilim ทุกรุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา...
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ประสิทธิภาพทางด้านความเร็วทีต่ อ่ เนือ่ งตัง้ แต่เปิดกล้องไปจนถึงบันทึกภาพ
การประมวลผลต่างๆ จะต้องรวดเร็วแม่นย�ำ
•
•
•
•

บันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ไม่สะดุดขาดช่วงให้เสียจังหวะ
กล้องพร้อมบันทึกภาพในทันทีที่เปิดใช้งาน
ไม่มีการหน่วงเวลารอในแต่ละครั้งที่บันทึกภาพ
เพิ่มความเร็วระบบโฟกัสอัตโนมัติ

[Short shooting interval] Shoot the
next photo with no waiting.

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของเลนส์ด้วย CPU ชุดที่สอง ในขณะที่ CPU ชุดที่หนึ่ง
จัดการประมวลผลด้านอื่นๆ เพื่อให้พร้อมบันทึกภาพในทันทีที่เปิดกล้อง

ชุดค�ำสัง่ ส�ำหรับการตรวจจับโฟกัสอัตโนมัตลิ า่ สุดทีท่ ำ� งานได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ส่งผลให้อตั ราการ
บันทึกภาพต่อเนื่องรวดเร็วและแม่นย�ำมากขึ้นด้วย

ระบบการประมวลผลต่างๆ ท�ำงานในแบบคูข่ นานด้วยชุด
ประมวลผลความเร็วสูง ท�ำให้สามารถบันทึกภาพต่อไป
ได้โดยที่ยังคงประมวลผลอื่นๆ อยู่

[Release time lag] More reliable
response to photo opportunities

“Lag Correction” เป็นชุดค�ำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อลด
ระยะการหน่วงเวลาในแต่ละภาพโดยเฉพาะ กล้องจะ
ท�ำการบันทึกภาพก่อนที่จะกดชัตเตอร์เก็บไว้ใน Buffer
เพือ่ ช่วยคุณเก็บภาพอันน่าประทับใจได้มากกว่าทีส่ งั่ การ
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ภาพทีบ่ นั ทึกแบบต่อเนือ่ งเพือ่ จับโฟกัสวัตถุ
ในทุ ก ระยะของแต่ ล ะชอต จะถู ก น� ำ มา
ประมวลผลเข้าด้วยกันแล้วออกมาเป็นภาพ
เดียวโดยที่ทุกระยะจะอยู่ในโฟกัสทั้งหมด
• บันทึกภาพโดยให้ทุกพื้นที่อยู่ในโฟกัส
  [All-In-Focus Macro]
• ให้ทุกวัตถุที่เคลื่อนไหวคงอยู่ในโฟกัส แม้ว่าจะอยู่ในระบบ    
  การบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง

ช่วงระยะห่างของวัตถุในการถ่ายภาพจากฉากหน้าถึงฉากหลังโดยปกติจะต้องอยูต่ า่ งความคมชัดซึง่ ไม่สามารถโฟกัสได้ทงั้ หมด
ในภาพเดียว ด้วยระบบ All-In-Focus Macro จะท�ำให้ทุกอย่างตั้งแต่วัตถุในระยะมาโคร (ระยะใกล้) ไปจนถึงจากหลังระยะ
ไกลอยู่ในโฟกัสทั้งหมดภายในชอตเดียว ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากประสิทธิภาพทางด้านความเร็วในการประมวลผลข้อมูลของชุด
ภาพทั้งหมดที่จะน�ำมาต่อเชื่อมเข้าด้วยกันนั่นเอง

Keeps moving subjects in focus, even during
Continuous Shutter shooting.

ความเร็วในการบันทึกภาพแบบต่อเนื่องต่อวัตถุท่ีเคลื่อนไหวจะสามารถ
เป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วและประสิทธิภาพ
ของเลนส์, ระบบประมวลผลภาพ (CPU) และระบบที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ
ซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมชุดเลนส์และเซนเซอร์รบั ภาพ ชุดค�ำสัง่ ใหม่ในการจับ
โฟกัสจึงถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ รองรับสถานการณ์บนั ทึกภาพเช่นนี้ โดยระบบ
จะท�ำการสลับการควบคุมระหว่างการจับโฟกัสและชัตเตอร์ ซึง่ ระบบของ
Exilim สามารถท�ำความเร็วได้ตั้งแต่ 5 ภาพต่อวินาที ไปจนถึง 30 ภาพ
ต่อวินาที ซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานการณ์ขณะนั้น
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• ไม่ตอ้ งกังวลกับปัญหาภาพสัน่ ไหวเมือ่ จับถือกล้องด้วย
มือเปล่าในการบันทึกภาพในสภาพแสงน้อย
[High Speed Night Shot]

ภาพต่อเนื่องถูกบันทึกโดยอัตโนมัติแล้วน�ำมา
ประมวลผลเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว พร้อมลด
ปริมาณจุดรบกวน (Noise) ลงด้วย

Up to 25600 ISO sensitivity Manipulates light to
capture images clearly in low-light environments.

ภาพถ่ายจ�ำนวนมากจะถูกบันทึกแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในทันทีที่มีการกด
ชัตเตอร์ โดยจะท�ำการเลือกค่าความไวแสง (ISO) ที่เหมาะสมอัตโนมัติเช่น
กัน ซึง่ ค่าความไวแสงนีส้ ามารถท�ำได้สงู ถึง ISO25600 จากนัน้ ระบบประมวล
ผลความแร็วสูงจะท�ำการตรวจสอบต�ำแหน่งของภาพที่ตรงกันแล้วรวมภาพ
ทั้งหมดเข้าเป็นภาพเดียว วิธีการเช่นนี้จะไม่สามารถท�ำได้โดยการบันทึกแสง
แบบปกติ แต่ดว้ ยเทคโนโลยีทางด้านความเร็วแบบใหม่และเทคนิคการบันทึก
ภาพต่อเนื่องจะท�ำให้การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยโดยจับถือกล้องด้วยมือ
เปล่าสามารถเป็นไปได้ นอกจากนีภ้ าพทีไ่ ด้ยงั คงความใสเคลียร์เป็นธรรมชาติ
ด้วยคุณสมบัติการลดจุดรบกวน (Noise) อีกด้วย
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ระบบการประมวลผลต่างๆ จะประสานงานร่วมกันในระหว่าง CPU สองชุดในการท�ำงานหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง
เช่น CPU ชุดที่หนึ่งท�ำการประมวลผลและควบคุมส่วนต่างๆ ในขณะที่ CPU ชุดที่สองจะควบคุมชุดเลนส์และระบบออโต้
โฟกัสโดยเฉพาะ ท�ำให้สามารถท�ำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบประมวลผลถูกออกแบบให้มีสองช่องทางในการส่งข้อมูลร่วมกับ
CPU สองชุด พร้อมความสามารถและประสิทธิภาพอันเกิดจาก CPU
ที่ออกแบบใหม่ ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลที่สลับซับซ้อนและต้อง
กระท�ำซ�้ำเป็นจ�ำนวนมากสามารถท�ำได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

ชุดค�ำสัง่ ในระบบการท�ำงานต่างๆ จะถูกก�ำหนด
เอาไว้โดยเฉพาะส�ำหรับการใช้งาน CPU สอง
ชุด ดังนั้นจึงสามารถท�ำงานคู่ขนานกันได้ด้วย
ความเร็วสูง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระบบ
เดิมก่อนหน้านี้

ด้วยวิธคี ดิ แบบ “TRIPLE ZERO” นีเ้ อง ท�ำให้
ระบบต่างๆ ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Exlim ถูก
ออกแบบใหม่ทงั้ หมดนับตัง้ แต่ปี 2012 เพือ่ รองรับทาง
ด้านความเร็วที่คอนเซปต์นี้ต้องการ

ด้วยความสามารถในการโหลดชุดค�ำสั่งก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของ CPU ที่ออกแบบใหม่หมด ท�ำให้
ระบบประมวลผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน CPU ท�ำได้รวดเร็วในช่วงเสี้ยววินาทีที่กล้องถ่ายภาพถูกเปิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ชุด
ประมวลผลจะต้องท�ำงานในส่วนนี้โดยใช้เวลาที่นานกว่า

จะเห็นได้ว่า ภายใต้การใช้งานที่สะดวกสบาย
และดูงา่ ยดายนัน้ มีเบือ้ งหลังคือเทคโนโลยีซงึ่ เป็นก�ำลัง
หลักส�ำคัญ กระบวนการต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ลับ
ซับซ้อนและยุง่ ยากเกินกว่าทีผ่ ใู้ ช้งานกล้องจะท�ำความ
เข้าใจ ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลหลักส�ำคัญที่จะต้องกังวล
เพราะจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีอันล�้ำหน้าและสลับ
ซับซ้อนจนเกินเข้าใจเหล่านี้ก็คือเพื่อให้ผู้ใช้ Casio
Exilim เกิดประสบการณ์อันสนุกสนานในการบันทึก
ภาพ และที่ส�ำคัญก็คือ เราไม่อยากให้คุณต้องพลาด
จังหวะส�ำคัญรอบตัว ซึ่งบางทีอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว ดังนั้นความเร็วสูงและระบบรองรับต่างๆ จึงถูก
พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองโจทย์เหล่านั้น

ความสามารถในการประมวลผลแบบโดยตรง
และประมวลผลซ�้ำได้จากหลายทางท�ำให้การ
ประมวลผลเพื่อสร้างภาพท�ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

...เพื่อให้คุณใช้ Exilim ได้อย่างที่ไม่มีใคร
เหมือนจนน่าแปลกใจ
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เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 5 : RGB vs. CMYK

“ระบบสี”ยังคงดูเหมือนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและยังต้องการการ

ศึกษาเพิม่ เติมอีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่กบั มืออาชีพทีค่ ลุกคลีอยูก่ บั เรือ่ ง
นีเ้ ป็นประจ�ำ แต่สำ� หรับในรายของมือใหม่แล้วนีค่ อื เรือ่ งจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ท�ำความเข้าใจเพราะเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากๆ ซึง่ มันหมายถึงความสมบูรณ์
ของภาพถ่ายเมื่อถูกน�ำเสนอผ่านกระบวนการ “สิ่งพิมพ์”
ภาพถ่ายที่ได้จากอุปกรณ์บันทึกภาพนั้นเป็นกระบวนการที่แปลง
จาก “แสง” มาเป็นภาพ ในขณะที่สิ่งพิมพ์นั้นจะแปลงจากแสงสีเหล่านั้น
ให้กลายเป็นปริมาณของ “หมึกพิมพ์” ที่บันทึกลงบนสื่อชนิดต่างๆ เรื่อง
นี้พ้นไปจากความเข้าใจของบุคคลทั่วไปและแม้กระทั่งนักถ่ายภาพ ซึ่งเรา
มักจะคุ้นเคยกันกับผลงานภาพถ่ายของตัวเองที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
อันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ “แสง” ในการสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นเช่นกัน
...แต่ มั น จะต่ า งออกไปเมื่ อ น� ำ ไฟล์ ภ าพถ่ า ยนั้ น ไปประกอบใน
กระบวนการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ หรือแม้กระทัง่ สัง่ พิมพ์ออกมาทางเครือ่ งพิมพ์
ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
เพราะ “แสง” และ “หมึกพิมพ์” ใช้กระบวนการที่ต่างกันออกไป
ดังนั้นปัญหาการพิมพ์ภาพออกมาแล้วสีสันผิดเพี้ยนไปจากที่เห็นในกล้อง
ถ่ายภาพหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ  ซึ่งมันเป็นเรื่องที่
ซีเรียสอย่างมากส�ำหรับในระดับมืออาชีพ
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#

GREEN

BLUE

ค�ำว่า “สีเพี้ยน” หมายถึงอาการที่ภาพมีสีสันผิดแปลกไปจาก
ภาพถ่ายต้นฉบับ ไม่ตรงกับทีเ่ ราเห็นหรือรูส้ กึ ซึง่ ส่งผลต่อภาพอันแตก
ต่างกันระหว่างต้นทางและปลายทาง
สีสนั ทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือผิดเพีย้ นไปนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะในวงการธุรกิจ สีสันของเครื่องหมายการค้าหรือสีสันของสินค้าที่
ผิดเพี้ยนไปจะส่งผลต่อทั้งความรู้สึก ความมั่นใจ ความถูกต้องในการสั่ง
ซื้อ ซึ่งในหลายๆ กรณีนั้นก็ถึงกับเป็นคดีความฟ้องร้องกันขึ้นมาเป็นเรื่อง
เป็นราว เหตุเพราะสินค้าจริงไม่ตรงกับในภาพทีเ่ ห็นในแคตตาล็อค ซึง่ โดย
มากแล้วเราก็จะได้เห็นข้อความในท�ำนองว่า “สีอาจต่างไปจากสินค้าจริง
อันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์” ซึ่งก็หมายถึงกรณีเช่นนี้นั่นเอง
ลองนึกภาพสินค้าที่มีสีสันผิดเพี้ยนไปจากภาพถ่ายต้นฉบับ เรา
อาจจะเข้าใจว่าเป็นของปลอมก็เป็นได้ หรือภาพอาหารในเมนูที่ผิดเพี้ยน
ไปก็จะส่งผลถึงยอดการสั่งได้ เป็นต้น

ภาพถ่ายนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นด้วย “แสง” ซึ่งมีแม่สีคือ R
(Red - แดง), G (Green - เขียว) และ B (Blue - น�้ำเงิน) ซึ่งเมื่อทั้ง
สามสีมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสีขาว หรือไม่มีมีสี เป็นเพียงแค่ความ
สว่างปกติที่เราสัมผัสเห็นกันอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน

RED
แม่สีของแสงในระบบ RGB

MAGENTA

เราไม่ได้ใช้ภาพถ่ายในระบบงานสิง่ พิมพ์ จ�ำเป็นต้องรูไ้ หม? ความ
จริงก็อาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าวันหนึ่งภาพของเราอาจ
จะต้องเข้าไปอยูใ่ นกระบวนการนัน้ ? ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็เช่นการพิมพ์ภาพ
ออกทาง Printer ที่บ้านหรือที่ท�ำงาน เพียงเท่านี้เราก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการเหล่านี้เสียแล้ว ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เอาไว้บ้างก็ไม่ใช่เรื่อง
เสียหายอะไร

YELLOW

ส่วนภาพพิมพ์นั้นเป็นกระบวนการที่พิมพ์โดยหมึกพิมพ์ คือ C
(Cyan - สีฟ้า), M (Magenta - สีบานเย็น) และ Y (Yellow - สีเหลือง)
โดยที่เมื่อหมึกทั้งสามผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นสีออกมืดๆ ซึ่งเรามักจะ
เข้าใจกันว่าเป็นสีด�ำ  แต่แท้ท่ีจริงแล้วจะไม่ใช่สีด�ำเสียทีเดียว ซึ่งจะเป็น
“K” (Key) ซึ่งก็จะมีหมึกสีด�ำเป็นการเฉพาะส�ำหรับการพิมพ์
กล้องถ่ายภาพจะสร้างไฟล์ภาพถ่ายชนิด “RGB” ขึ้นมา เมื่อจะน�ำ
ไปพิมพ์จึงต้องท�ำการแปลงข้อมูลดิจิตอลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลตามหมึก
พิมพ์ ซึ่งเราจะเห็นในภาพสีเปรียบเทียบทางด้านข้างนี้ว่ามันมีคามแตก
ต่างกันอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งตัวแม่สีเองและระบบการผสมเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ในภาพถ่ายของเรานั้นจะประกอบไปด้วยสีสันจ�ำนวนมาก คอมพิวเตอร์
ต้องท�ำการแปลงข้อมูลเหล่านี้ก่อนจึงจะสามารถน�ำไปพิมพ์ได้

ดังนั้นเรื่องของสีสันที่ผิดเพี้ยนไปจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส�ำคัญ
มากเลยทีเดียว

CYAN
แม่สีของหมึกพิมพ์ในระบบ CMYK

พูดง่ายๆ ก็คอื ต้องท�ำให้เป็นข้อมูลทีเ่ ข้าใจตรงกันเสียก่อน ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์
...ซึ่งในขั้นตอนนี้เองที่จะท�ำให้เกิดอาการ “สีเพี้ยน” ขึ้นมา
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เมื่อท�ำการแปลงข้อมูลจาก RGB ไปเป็น CMYK ระบบดิจิตอลจะ
ท�ำการค�ำนวณหาข้อมูลสีของทั้งสองระบบเพื่อน�ำมาเปรียบเทียบและ
แทนทีก่ นั โดยให้เกิดความใกล้เคียงทีส่ ดุ (ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความสามารถของ
แต่ละโปรแกรมด้วย) ดังนั้นแต่ละเม็ดสี (Pixel) ของ RGB ก็จะถูกแทนที่
ด้วยระบบรหัสสีแบบ CMYK
RGB Color Space

CMYK Color Space

แต่อย่างที่เห็นในภาพด้านข้างนี้ ระบบสีของ CMYK นั้นจะมีช่วง
ที่สามารถใช้งานได้น้อยกว่าระบบ RGB จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่
สามารถแสดงได้มากกว่า ดังนั้นพิกเซลของ RGB ในภาพที่ไม่ปรากฏใน
รหัสสีของ CMYK ก็จะถูกแทนที่ด้วยรหัสสีที่ CMYK มีใช้งานเท่านั้น ซึ่ง
ก็จะเป็นเพียงแค่ความใกล้เคียง พิกเซลสีที่อยู่นอกขอบเขตของ CMYK
จึงเกิดการผิดเพี้ยนไป เช่น สีเขียวของใบไม้ในภาพถ่ายก็อาจจะไม่เขียว
สดเหมือนกับที่ปรากฏในขณะเป็นไฟล์ RGB เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านั้น เพราะพิกเซลจ�ำนวนมากในภาพถ่ายก็จะต้องเกิด
จากการพิมพ์ทบั กันในระหว่างหมึกสีเพือ่ ให้เกิดเป็นสีเหล่านัน้ ขึน้ มา ความ
ผิดเพี้ยนก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีก นอกจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนในระหว่างการ
พิมพ์อีกมากมายที่อาจจะท�ำให้เกิดสีสันอันผิดเพี้ยนได้ ไม่เว้นแม้กระทั่ง
กระดาษ (หรือสิง่ อืน่ ) ทีห่ มึกพิมพ์จะต้องถูกกดทับลงไป อัตราการสะท้อน
แสงหรือสีของวัสดุเหล่านั้นก็มีผลที่จะต้องชดเชยด้วยเช่นกัน

Color Management System
“Color Gamut” - พื้นที่สีทั้งหมดนั้นคือสีสันจากการสะท้อนของแสงที่
สายตาและระบบการมองเห็นของมนุษย์จะสามารถเห็นได้ ส่วนในพื้นที่
เส้นสีฟ้าคือขอบเขตของระบบสี CMYK จะสามารถพิมพ์ออกมาได้ ใน
ขณะที่พื้นที่เส้นสีเหลืองคือสีที่ระบบ RGB จะสามารถแสดงผลได้

ในระบบการผลิตสิง่ พิมพ์จงึ ได้เกิดขัน้ ตอนการท�ำงานอย่างหนึง่ ขึน้
มาที่เรียกว่า “CMS” (Color Management System) เพื่อท�ำการควบคุม
เรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดการผิดเพีย้ นของสีในระบบการ
พิมพ์ให้มากที่สุด ซึ่งก็จะมีขั้นตอนอีกมากมายตั้งแต่ในระดับการบันทึก
ภาพ (Input) การแสดงผล การท�ำงาน และการพิมพ์ (Output)
กระบวนการนี้จะใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักที่ต้องผ่านการศึกษาราย
ละเอียดต่างๆ อีกมากมายและค่อนข้างสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งก็
นับว่ายังเป็นปัญหาส�ำคัญของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ในทุกวันนี้

RGB

CMYK

คุณสามารถทดสอบภาพถ่ายของคุณเองส�ำหรับปัญหาเรื่องนี้ได้
เบือ้ งต้น โดยการใช้คำ� สัง่ แปลงไฟล์จาก RGB ไปเป็น CMYK ในซอฟต์แวร์
ตกแต่งภาพต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในโปรแกรม Adobe Photoshop ให้ไป
ทีค่ ำ� สัง่ Image > Mode ซึง่ คุณจะเห็นว่า RGB ถูกเลือกอยู่ ให้ลองเปลีย่ น
เป็น CMYK แล้วดูผลการเปลี่ยนแปลง นั่นคือตัวอย่างที่ภาพของคุณจะ
เกิดขึ้นบนงานสิ่งพิมพ์เมื่อส่งไฟล์ภาพนั้นไปยังโรงพิมพ์ ซึ่งมันอาจจะไม่
เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ได้ หากว่ายังอยู่ในขอบเขตสีเดียวกัน
ดังนั้นมันจึงแทบไม่มีประโยชน์เลยเมื่อคุณท�ำการตกแต่งภาพให้
สีสันสดใสคมชัดจนเป็นที่พอใจตามที่เห็นบนจอภาพ จากนั้นส่งไฟล์ที่ได้
ไปยังโรงพิมพ์ เพราะในท้ายที่สุดไฟล์ภาพก็จะมีสีสันที่ผิดเพี้ยนไปจากที่
เห็นบนหน้าจออันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดของขั้นตอนและหมึกพิมพ์นั่นเอง
แล้วจะท�ำอย่างไร? อย่างง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือ ก่อน
จะท�ำการใดๆ กับไฟล์ภาพ ให้คุณเปลี่ยนไปเป็นแบบ CMYK เสียก่อน
แล้วจึงค่อยตกแต่งภาพ แน่นอนว่าภาพทีเ่ ห็นอาจจะไม่มสี สี นั ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ
สนุกสนานมากนัก (และค�ำสัง่ หรือเครือ่ งมือบางอย่างจะไม่สามารถใช้งาน
ได้) แต่อย่างน้อยมันก็จะอยูใ่ นขอบเขตของสีทสี่ ามารถพิมพ์ออกมาได้ใกล้
เคียงกว่า ซึง่ หากจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องคลุกคลีกบั งานทางด้านนีค้ ณ
ุ ก็ตอ้ งศึกษา
เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้วา่ การน�ำไฟล์ภาพไปผลิตสิง่ พิมพ์นนั้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่
ถ้าคุณไม่ท�ำความเข้าใจก็ต้องเตรียมท�ำใจยอมรับผลที่ออกมา ซึ่งไม่มี
ทางที่จะเป็น 100% อย่างที่เห็นจากจอภาพหลังกล้องแน่นอน แต่การ
ท�ำความเข้าใจจะท�ำให้คุณได้ชิ้นงานที่ใกล้เคียงยิ่งกว่าเดิม แน่นอนว่า
มันส่งผลต่อคุณภาพผลงานของคุณด้วยเช่นกัน
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เดี๋ยวนี้พอได้ยินชื่อ “Casio Exilim” ละก็ ค�ำว่า “ฟรุ๊งฟริ๊ง” จะตาม
กันมาติดๆ เลยทีเดียวอันเนือ่ งมาจากคาแรคเตอร์ทถี่ า่ ยภาพหญิงสวยได้สวยงาม
เป็นที่ร�่ำลือ แต่อันที่จริงแล้ว Exilim หลายรุ่นยังมีความสามารถมากกว่านั้น
โดยเฉพาะในด้านความเร็วแล้วต้องถือว่าน่าทึ่งมาก ทาง Casio ก็เลยจัดท�ำ 
Gallery ขึ้นมาโชว์ผลงานส�ำหรับการบันทึกภาพความเร็วสูงให้เราได้ดูกัน มีทั้ง
ภาพนิง่ ต่อเนือ่ งและวีดโี อความเร็วสูงทีน่ ำ� มาสโลว์-โมชัน่ กันให้เห็นแบบจะๆ จัด
แบ่งเป็น 5 หมวดด้วยกัน
...ดูเพลินๆ แถมยังได้ไอเดียใหม่ๆ เพราะ
หลายชิ้ น ในนั้ น คื อ สิ่ ง ที่ เ ราไม่ มี ท างได้ เ ห็ น ด้ ว ย
สายตาปกติแน่ๆ
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eepstore.com
คาดว่าคงยังมีอกี หลายท่านทีย่ งั ไม่รจู้ กั เว็บไซต์นี้
ของเรา “eepstore.com” บางท่านอาจจะอยากรู้ราคา
แต่ยังไม่สะดวกที่จะโทรสอบถามพูดคุย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะ
ไปหาข้ อ มู ล ได้ จ ากที่ ไ หน ก็ ข อเชิ ญ มาไล่ เ รี ย งตาม
อัธยาศัยกันได้ที่นี่เลย เพราะนอกจากจะได้เห็นราคา
ปกติแล้วก็ยังมีราคาพิเศษมาบอกกัน รวมไปถึงสารพัด
รายการโปรโมชั่นตามช่วงที่จัดรายการ ลด แลก แจก
แถม ต้ อ งคอยจั บ ตาติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวกั น ให้ ดี
เพราะมีมาอยู่ตลอดระยะเลยทีเดียว
ทั้ง 7 แบรนด์ดังอันได้แก่ TAMRON, PENTAX,
RICOH, KODAK, CASIO, VANGUARD, HAKUBA
รวมไปถึงสินค้า Accessorie อันหลากหลายมากมาย
ต่างมารวมกันอยู่ที่นี่ ท่านใดถนัดช้อปปิ้งออนไลน์หรือ
วางแผนจับจ่ายอุปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพก็ขอเรียนเชิญ
ที่ eepstore.com ได้เลย
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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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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 ้โชคดีจำ� นวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้
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* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
ในที่สุด เลนส์ถ่ายภาพจาก TAMRON ก็ขยายไปถึงระยะ Ultra-Wide ด้วย

เลนส์ถ่ายภาพรุ่นใหม่ล่าสุด SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD ด้วยรหัส Di
ที่ตามหลังมาท�ำให้เลนส์รุ่นนี้สามารถใช้กับกล้องชนิด Full Frame ได้ ดังนั้นจึง
ให้มุมมองที่กว้างมากเป็นพิเศษ ซึ่งด้วยความที่ระยะกว้างสุดถึง 15mm ส�ำหรับ
กล้อง Full Frame จึงท�ำให้การเปิดตัวตั้งแต่ในงาน Photokina เมื่อปีที่ผ่านมา
กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานไปเลยทีเดียว
และในที่สุดก็ถึงเวลาลงตลาดอย่างเป็นทางการส�ำหรับเลนส์ซูมมุมกว้าง
พิเศษรุ่นนี้ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อย เรื่องอันน่าตื่นเต้นก็คือ สินค้าล็อตแรกที่
เข้าถึงเมืองไทยถูกจับจองไปจนหมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว!
นัน่ ย่อมหมายความว่าหลายท่านเข้าครอบครองเป็นเจ้าของไปแล้วบางท่าน
ก็อาจจะยังคงรีรอกันอยู่ แต่ในอีกไม่นานก็จะมีภาพที่ได้จากเลนส์รุ่นนี้ออกสู่
สายตามากขึน้ เรือ่ ยๆ ส�ำหรับท่านทีพ่ กติดตัวแล้วก็อย่าลืมน�ำภาพมาโชว์กนั บ้าง
จะได้แบ่งกันดูว่าประสิทธิภาพเป็นเช่นไร
แน่นอนว่าเราย่อมต้องเก็บภาพจากเลนส์รุ่นนี้มาน�ำเสนอต่อคุณผู้อ่านใน
อีกไม่นานนี้ แล้วเราจะมาดูกันว่าได้เวลาที่เลนส์ตัวนี้จะต้องเข้ามาอยู่ในกระเป๋า
กล้องเพื่อออกไปส่องโลกด้วยกันหรือยัง?
...โปรดติดตามชม!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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