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ฉบับที่แล้วเราได้น�ำเลนส์อเนกประสงค์จาก
TAMRON ในรุ่นระยะ 28-300mm มาน�ำ
เสนอกันไปแล้ว ฉบับนี้เราได้น�ำรุ่นที่แทบจะ
เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ฝาแฝดกั น ด้ ว ยระยะ 16300mm แต่เป็นเลนส์ส�ำหรับกล้อง APS-C
หรือทีเ่ รียกติดปากกันว่ากล้องตัวคูณมาให้ชม
กันบ้าง ถึงแม้ว่าอารมณ์ของสถานที่จะคล้ายๆ กันแต่ก็เป็นคนละสถานที่
คนละจังหวัดเลยทีเดียว
สาเหตุที่เราน�ำเลนส์ไปทดสอบถ่ายภาพในสถานที่อันเป็นวัฒนธรรม
ของจีนก็เป็นเพราะเราจะได้เห็นกันชัดๆ ไปเลยในเรื่องของแสง, สี, ราย
ละเอียด และที่ส�ำคัญก็คือ เส้นสายต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในศิลปะวัฒนธรรม
แบบจีนนี้มีอยู่เต็มไปหมด ซึ่งก็สามารถใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพของเลนส์ได้
เป็นอย่างดี ชนิดที่เรียกว่าถ้ามีอะไรไม่ดีจริงก็จะฟ้องออกมาให้เห็นๆ กันเลย
ส�ำหรับท่านที่ยังเล็งๆ เลนส์รุ่นนี้เข้าประจ�ำการก็โปรดลองพิจารณาดู
จากภาพที่เราน�ำมาเสนอ เชื่อว่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

TALK

ส่วนท่านที่ยังจับทางไม่ถูกว่าจะเลือกเริ่มต้นกับเลนส์อะไรดี? นี่คือเลนส์ที่เรา
ภูมิใจน�ำเสนออย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วยังมี
ประสิทธิภาพอันน่าประทับใจอีกต่างหาก
หรือถ้าคุณเป็นมืออาชีพ...คุณเองก็คงต้องการจะมีวันสบายๆ ชนิด
เลนส์ตัวเดียวจบทั้งวันบ้างใช่ไหมล่ะ?
งานใหญ่ที่ผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วอย่าง “CP+” ที่ญี่ปุ่นก็กระตุ้นตลาด
กล้องถ่ายภาพให้คึกคักขึ้นมาอีกครั้ง งานนี้ดูเหมือนว่า “PENTAX” จะมาแรง
เป็นพิเศษด้วยการเปิดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่ พร้อมเลนส์ใหม่อันเป็นอาวุธ
หนักอีกสองรุ่นด้วยกัน แถมยังมีตัวต้นแบบของกล้อง Full Frame ออกมาอีก
ต่างหาก เล่นเอาแฟนๆ PENTAX หัวใจพองโต เพราะอย่างน้อยๆ นี่ก็เป็น
สัญญาณว่า PENTAX จะยังคงเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งต่อไปอีกนาน
ในระยะถัดไปสินค้ารุ่นใหม่ๆ เหล่านี้ก็จะเริ่มทยอยเดินทางมาถึง
เมืองไทย แน่นอนว่าเราย่อมต้องน�ำมาเสนอต่อคุณผู้อ่านชนิดทันต่อ
เหตุการณ์เลยทีเดียว โปรดคอยติดตามชม!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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ทิศทางของแสงทีม่ ผี ลต่อภาพถ่าย เรือ่ ง
ง่ายๆ ที่เรียนรู้ได้เร็วแต่ได้ผล
BREAKTHROUGH OUTPUT

Adobe RGB หรือ sRGB? อีกหนึ่ง
เรื่องคาใจของคนใช้กล้องถ่ายภาพ

THROUGH

NEW PRODUCT

34

“WG-M1” อย่าบอกนะว่าคุณเป็นขา
ลุยถ้ายังไม่รู้จักกล้องรุ่นนี้

15

TECHNOLOGY

คุณเคยเห็นกล้องดิจิตอลตัวแรกของ
โลกหรือเปล่า? ไปดูกันเลย!

THE

TRIP

เลนส์ อ เนกประสงค์ อี ก รุ ่ น ส� ำ หรั บ
DSLR ชนิด APS-C จะแน่สักแค่ไหน?

19
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อี ก หนึ่ ง ความสามารถของกล้ อ งที่
เรียกกันว่าฟรุง๊ ฟริง๊ แนวอาร์ตก็ได้นะ

39
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“อะไรที่ท�ำให้คนถ่ายภาพดูต่าง
กั น ...มั น เป็ น เพี ย งเรื่ อ งความ
จริงจังในอุปกรณ์เช่นนั้นหรือ?”
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้คนถ่ายภาพในหลากหลายรูปแบบถูก
แยกออกจากกันก็คือ “แสง” หรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนออกไปก็
คือ การรู้จักใช้ประโยชน์จากแสงที่ใช้ในการบันทึกภาพ

ให้ปรากฏเป็นภาพถ่ายขึน้ ซึง่ ก็ดเู หมือนว่าถึงแม้จะได้เป็นภาพถ่ายออก
มาอย่างที่เห็นแต่ก็มักจะไม่เป็นอย่างที่คิด นั่นก็เพราะขาดความลึกซึ้ง
ในเรื่องของแสงที่ยังไม่มากพอ

ส�ำหรับผู้ถ่ายภาพที่จริงจัง ไม่ว่าจะเป็นในรายของมืออาชีพ
หรือสมัครเล่นก็ย่อมจะต้องท�ำความเข้าใจกับเรื่องราวของ “แสง”
ในทุกมิตขิ องมันเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ต่างจากผูบ้ นั ทึกภาพอืน่ ๆ ทีข่ อ
เพียงแค่เป็นเรื่องของเหตุการณ์และความสว่างที่เพียงพอส�ำหรับ

“ทิศทางของแสง” ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ถ่ายภาพไม่ควรจะมอง
ข้ามเพราะเราสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้อย่างมากมาย และนับ
ว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นหากคุณต้องการจะแตกต่างออกไปจากคนมีกล้อง ผู้
มักจะไม่เข้าใจว่าท�ำไมจึงถ่ายภาพไม่ได้อย่างที่คิดนั่นเอง...
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Side Light
อย่างพื้นฐานที่สุด เราควรจะรู้จักกับทิศทางของแสงที่สามารถ

ช่วยให้เกิด “มิต”ิ ทางรูปทรงในภาพถ่าย นัน่ ก็เพราะส�ำหรับภาพถ่าย
ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงได้เพียงสองมิติ (กว้างและยาว) ซึง่ จะขาดมิตทิ สี่ าม
คือ “ความลึก” อันไม่สามารถแสดงบนพื้นราบเรียบแบบสองมิติได้
เราจึงควรใช้เรือ่ งของ “แสง/เงา” เพือ่ ช่วยขับเน้นเรือ่ งนีใ้ ห้โดด
เด่นมากยิง่ ขึน้ เป็นพิเศษ ผลของการเน้นเรือ่ งมิตทิ างแสงและเงาโดย
ใช้ทิศทางแสงนี้ก็คือ มันจะท�ำให้ภาพถ่ายดูมีชีวิตชีวาและเข้าถึงได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างความประทับใจได้เป็น
อย่างมาก
ทิศทางแสงทีจ่ ะช่วยเอือ้ อ�ำนวยต่อการเกิดมิตทิ างรูปทรงเป็น
อย่างไร? ก็คือทิศทางแสงที่เฉียงมาจากด้านข้างซ้าย/ขวาของกล้อง
ถ่ายภาพ เมือ่ ด้านหนึง่ เป็นแสงอีกด้านหนึง่ ก็จะเป็นเงา ซึง่ นีเ่ ป็นหลัก
การปกติ พื้ น ฐานที่ นั ก ถ่ า ยภาพใช้ กั น และเมื่ อ ประกอบเข้ า กั บ
ลักษณะภาพแบบ “ชัดตื้น” เข้าด้วยแล้ว ก็ดูราวกับว่าวัตถุใน
ภาพถ่ายจะสามารถลอยออกมาได้เลยทีเดียว
ไม่จำ� เป็นเสมอไปว่าเราจะต้องหาสถานทีซ่ งึ่ มีทศิ ทางแสงแบบ
นี้ เพราะเราสามารถย้ายต�ำแหน่งและทิศทางหน้ากล้องถ่ายภาพเพือ่
ให้ด้านหน้ามีลักษณะแสงดังกล่าว เว้นแต่ว่าจะเป็นสถานที่หรือสิ่ง
อื่นซึ่งมีทิศทางตายตัว เช่น ด้านหน้าของอาคาร ลักษณะเช่นนี้เรา
จ�ำเป็นต้องรอเวลาอันเหมาะสมเพื่อให้เกิดลักษณะแสงที่จะช่วยใน
ด้านมิติด้วย
ในการถ่ายภาพบางประเภทเราก็สามารถใช้วธิ กี ารจัดทิศทาง
ของแสงประดิษฐ์ เช่น แฟลช ในลักษณะเช่นนี้ได้ด้วยเช่นกัน

Full Frame DSLR • Tamron SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
• @300mm • F/5.6 • 1/500 sec. • ISO 200
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• ในวันซึง่ สภาพแสงไม่เอือ้ อ�ำนวยมากนัก (เช่นส่วนใหญ่ในฤดูฝน)
ภาพถ่ายทีอ่ าศัยเพียงแสงธรรมชาติอย่างเดียวก็จะดูขาดมิตทิ างด้าน
รูปทรงเป็นอย่างมาก การพิจารณาใช้แสงแฟลชเข้ามาช่วยโดย
เปลี่ ย นทิ ศ ทางให้ ส ่ อ งแสงมาจากทางด้ า นข้ า งก็ จ ะช่ ว ยท� ำ ให้
สถานการณ์ของภาพถ่ายดูดีขึ้น
PENTAX K-5II • smc PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL
• @18mm • F/5 • 1/160 sec. • ISO 80
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SPOT Fall-off
แสงเฉียงแบบไล่ระดับความสว่างเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ
ซึ่งเราสามารถพบแสงในลักษณะนี้ได้ในอาคารหรือในพื้นที่ร่ม
ความแตกต่างทางความสว่างจากปริมาณแสงซึง่ ไม่เท่ากันใน
พืน้ ทีภ่ าพสามารถช่วยสร้างความน่าสนใจหรือช่วยสร้าง “มิตเิ ทียม”
ขึ้นได้ ซึ่งมันจะสามารถช่วยได้อย่างมากส�ำหรับการถ่ายภาพวัตถุ
อันเป็นแนวระนาบซึ่งไม่ค่อยปรากฏรูปทรงมากนัก อย่างเช่นผนัง
ภาพวาด หรือลวดลายต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะของแสงที่เฉียงลงมาจากด้านบนนี้จะท�ำให้พื้นผิวดูมี
รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มันจะท�ำให้ภาพดูน่าสนใจมากกว่า
แค่มีเพียงความสว่างตามปกติซึ่งไม่อาจจะแสดงรายละเอียดอันน่า
สนใจได้มากนัก เราสามารถพบแสงในลักษณะนี้ได้จากช่องแสง
ต่างๆ ในอาคารบ้านเรือน แสงไฟจากด้านบนเพดาน หรือแม้กระทัง่
การใช้แฟลชช่วยสร้างทิศทางแสงในลักษณะนี้ขึ้นมา
เราอาจจะใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อสร้างลักษณะความสว่างนี้
ได้จากแสงธรรมชาติเช่นกัน โดยการใช้วัตถุทึบแสงมาบังแสงหลัก
บางส่วนเอาไว้และปล่อยให้มีแสงสว่างตกกระทบเข้ามายังจุดสนใจ
ของภาพอย่างเต็มที่ ในขณะทีส่ ว่ นซึง่ โดนบังเอาไว้นนั้ ก็จะกลายเป็น
ส่วนของเงาไปโดยปริยาย
...เป็นวิธกี ารง่ายๆ แต่สามารถใช้อย่างได้ผลมากเลยทีเดียว

Ricoh GR
• F/8 • 1/160 sec. • ISO 200
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Full Frame DSLR • Tamron SP28-300mm F/3.5-5.6 Di VC USD
• @46mm • F/7.1 • 1/200 sec. • ISO 200

7

TIPS & TECHNIQUE

WINDOW Light
ดูเหมือนจะเป็นแสงทีเ่ อือ้ อ�ำนวยและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แบบ
“รีวิว” ส�ำหรับผู้คนในยุคนี้สมัยนี้จริงๆ
แสงจากหน้าต่างเป็นที่รู้จักและใช้งานกันโดยทั่วไปอยู่แล้วใน
แวดวงของมืออาชีพ การอาศัยแสงธรรมชาติในทิศทางที่ลอดเข้ามา
จากช่องหน้าต่างบวกกับการจัดแสงเสริมเข้าไปก็ทำ� ให้ภาพดูนมุ่ นวล
เป็นธรรมชาติมากขึ้น และไม่มีเงาที่แข็งกระด้างด้วย
ส�ำหรับในกลุ่มนักถ่ายภาพทั่วไปที่ต้องการบันทึกภาพในวัน
สบายๆ แบบไม่ต้องท�ำอะไรให้วุ่นวายมากนัก การอาศัยแสงจาก
หน้าต่างเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้ภาพดูดีในระดับหนึ่ง
โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ให้แสงเสริมใดๆ แสงในลักษณะนี้จะให้
ความสว่างที่มีทิศทางชัดเจนแน่นอนทางด้านมิติรูปทรง แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยังสะท้อนจากสภาพแวดล้อมมาจากรอบทิศทางเพื่อช่วย
เผยรายละเอียดได้มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ภาพทีไ่ ด้จงึ ดูเป็นธรรมชาติอย่าง
ง่ายดาย
ตัวแบบทุกชนิดที่ได้รับแสงจากหน้าต่างเช่นนี้มักจะบันทึก
ภาพแล้วออกมาดูดีมากกว่าการไม่ใช้หรือไม่เลือกลักษณะของแสง
เลย ดังนั้นในโอกาสต่อไปที่คุณคิดจะรีวิวอาหารจานโปรดหรือร้าน
น่านั่งโดยต้องการได้ภาพที่ออกมาดูดีละก็ พยายามเลือกที่นั่งติด
หน้าต่างเข้าไว้ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นเลือกมุมกล้องที่ปล่อยให้
แสงเดินทางเข้ามาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
...เพียงเท่านี้ภาพประกอบรีวิวของคุณก็ดูดีไม่แพ้ใครแล้ว

PENTAX Q7 • 02 STANDARD ZOOM
• @ 9mm • F/4 • 1/100 sec. • ISO 100
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TIPS & TECHNIQUE

• ภาพนี้ใช้แสงจากหน้าต่างเพียงอย่างเดียว หากอยู่ในทิศทาง
และมุ ม มองที่ เ หมาะสมรวมไปถึ ง ความสว่ า งที่ ไ ด้ ร ะดั บ
ประกอบกับใช้แสงไฟฟ้าปกติของในร้านก็จะท�ำให้เราถ่ายภาพ
อาหารได้น่าทานได้ง่ายๆ
Casio ZR 1200
• @5.4mm • F/3.5 • 1/125 sec. • ISO 640
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TIPS & TECHNIQUE

BACK Light
ภาพถ่ายด้วยเทคนิค “Silhouette” อันดูน่าประทับใจนั้นเป็นที่รู้กัน
ดีวา่ เป็นวิธกี ารทีอ่ าศัยประโยชน์จาก “แสงหลัง” หรือแสงสว่างทีส่ อ่ ง
มาจากทางด้านหลังอย่างเต็มที่ เพราะเมือ่ ปราศจากแสงหลังเสียแล้ว
ภาพเงาด�ำเช่นนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ภาพซิลูเอทเท่านั้นที่ใช้งานแสงหลังได้
ภาพถ่ายแบบอื่นๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากแสงทางด้านหลังได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่ลักษณะของภาพอาจจะต่างออกไปบ้าง
แสงที่ส่องมาจากทางด้านหลังในทิศทางที่สวนกับหน้ากล้อง
โดยตรงนั้น หากมีตัวแบบมาคั่นกลางอยู่ก็จะท�ำให้เกิดลักษณะแสง
แบบ “ริมไลท์” ขึ้นโดยรอบตัวแบบ โดยเฉพาะชนิดที่มีลักษณะ
โปร่งแสงอยูต่ ามขอบโครงร่าง หรือแสงย้อนหลังทีม่ ลี กั ษณะเฉียงไป
ทางด้านใดด้านหนึ่งกับตัวแบบในลักษณะโปร่งแสงก็จะท�ำให้มันดู
โดดเด่นมากเป็นพิเศษ ในบางชนิดนั้นอาจจะท�ำให้เหมือนกับเรือง
แสงได้เลยทีเดียว
โดยทัว่ ไปนัน้ ก็จะปรากฏแหล่งแสงเข้ามาในภาพด้วย แต่หาก
เลือกใช้มมุ กล้องทีเ่ หมาะสมโดยไม่ให้มนั ปรากฏเข้ามาก็จะยิง่ ท�ำให้
ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีจุดสว่างมาแย่งความสนใจไป
นั่นเอง
เราสามารถใช้ทั้งแสงธรรมชาติและแสงแฟลชได้ในกรณีนี้
และจะใช้มันเป็นแสงหลักหรือแสงเสริมก็ได้เช่นกัน

APS-C DSLR • Tamron SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
• @300mm • F/14 • 1/125 sec. • ISO 100
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TIPS & TECHNIQUE

• ตัวแบบที่มีลักษณะกึ่งโปร่งแสงก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทิศทางเกือบๆ ย้อนแสงได้ดีเช่นกัน เพราะมันจะยิ่งขับสีสัน
ออกมาได้นุ่มนวลจนดูราวกับจะเรืองแสงได้เลยทีเดียว
Full Frame DSLR • Tamron SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
• @300mm • F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 200
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TIPS & TECHNIQUE

• ภาพทีผ่ สมผสานกันระหว่างหลายเทคนิค ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื
แสงแฟลชที่ส่องมาจากทิศทางเฉียงด้านหลัง เมื่อเป็นตัวแบบ
ที่โปร่งแสงประกอบกับเทคนิคภาพฉากหลังด�ำก็ท�ำให้มันดู
ราวกับจะเรืองแสงท่ามกลางความมืดเลยทีเดียว
APS-C DSLR • TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO1:1 F004
• F/18 • 1/100 sec. • ISO 100
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TIPS & TECHNIQUE

• “ริมไลท์” แสงที่ช่วยเน้นความสว่างไปที่ขอบโครงร่างของตัว
แบบ ภาพนี้ได้จากแหล่งแสงธรรมชาติหรือแสงอาทิตย์ที่ส่อง
มาจากด้านหลังโดยอยู่สูงขึ้นไปด้านบนนั่นเอง
Full Frame DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011
• F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 100
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TIPS & TECHNIQUE

ดูเหมือนว่าลูกเล่นในเรือ่ งทิศทางของแสงนัน้ จะมีให้สร้างสรรค์และคิดค้นขึน้ อีก
ได้มากมายโดยไม่มชี ดี จ�ำกัด ซึง่ นอกจากทีจ่ ะใช้แสงจากธรรมชาติแล้วก็ยงั สามารถใช้
แสงประดิษฐ์ได้ ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้ขอ้ จ�ำกัดของเรือ่ งนีถ้ กู ลดลงไปเรือ่ ยๆ เพราะอุปกรณ์อนั
เกิดจากการคิดค้นส�ำหรับเรือ่ งนีน้ บั วันก็จะทยอยออกมาให้เราได้รจู้ กั กันอยูเ่ ป็นระยะ
ซึ่งก็สามารถใช้งานได้กับการบันทึกภาพหลากหลายรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ถ่ายภาพเป็นส�ำคัญ เพราะไม่ว่า
อุปกรณ์จะดีเพียงใดหรือแสงจะสวยขนาดไหน แต่ถ้าไม่มีการพิจารณาใช้งานให้ดีมัน
ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดได้มากกว่าภาพถ่ายที่พอมองเห็นภาพเท่านั้น ยากนักที่จะท�ำให้
กลายเป็นภาพถ่ายที่สวยงามขึ้นมาได้
ผูท้ มี่ งุ่ หวังความเป็นเลิศทางการถ่ายภาพก็จงอย่าได้ละเลยทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ
เรื่องนี้ให้ดี เพราะนี่คืออีกหนึ่งหัวใจของการถ่ายภาพที่มืออาชีพรู้กัน
Full Frame DSLR • Tamron SP24-70mm F/2.8 Di VC USD
• @24mm • F/8 • 1/90 sec. • ISO 50

14

NEW PRODUCT

For true-to-life recording of action scenes

เพราะความหลากหลายของ
การใช้ชีวิตล้วนเต็มไปด้วย
ประสบการณ์อันไร้ขีดจ�ำกัด

ซึ่งทุกฉากทุกตอนของเรื่องราว
เหล่ า นั้ น ไม่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ องถู ก
บันทึกอยูเ่ ฉพาะในความทรงจ�ำที่
ไม่สามารถแบ่งปันให้ใครอืน่ เห็นได้ จะมีอะไรดีไปกว่าระบบบันทึกภาพ
ที่สามารถติดตามไปเก็บเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับคุณชนิดที่
ครบทัง้ ภาพและเสียง? ไม่วา่ จะเป็นทีแ่ ห่งไหนในโลกหรือแม้กระทัง่ ใต้
ผิวน�้ำเช่นเดียวกับที่คุณมองเห็น
“WG-M1” คืออุปกรณ์บันทึกทั้งภาพนิ่งและวีดีโอล่าสุดจาก
RICOH ที่จะติดตามคุณไปได้ทุกหนทุกแห่ง ด้วยระบบที่ถูกออกแบบ
มาให้แกร่งพร้อมรับกับทุกสภาวะซึ่งคุณเข้าถึง
...ท�ำไมจะต้องเก็บประสบการณ์อันน่าประทับใจเหล่านั้นไว้
คนเดียว?
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Incredible movies

Crystal-clear sound

Beautiful still images

บันทึกความเคลื่อนไหวความละเอียด
สูงระดับ Full HD (1280 x 960
พิกเซล) ด้วยเลนส์มุมกว้าง 137
องศา ที่สามารถเก็บรายละเอียดและ
สภาพแวดล้อมได้ครบถ้วน

ด้วยการออกแบบโดยไม่มีเฮาส์ซิ่ง
หรือสิ่งอื่นใดมากีดกั้น ระบบบันทึก
เสียงสเตอริโอของกล้องจึงสามารถ
รับเสียงได้อย่างเต็มที่และสมจริง

โดยคุณภาพจากเลนส์มุมกว้าง 160
องศา ที่มีความสว่างถึง F2.8 ร่วม
ด้วยเซนเซอร์ความละเอียด 14 ล้าน
พิกเซล จึงถ่ายทอดภาพถ่ายได้อย่าง
สวยงาม สมจริง และเปี่ยมคุณภาพ

Color LCD monitor

Large, easy-to-access control buttons

กล้อง WG-M1 ติดตั้งจอ LCD มา
พร้อมบนตัวกล้อง เพื่อความสะดวก
ในการเล็งภาพ การตั้งค่าในเมนู และ
การชมภาพที่บันทึกไว้

กล้อง WG-M1 มีปุ่มตั้งค่าที่มีขนาดใหญ่ กดสะดวก ให้คุณ
สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ง่ายแม้จะใส่ถุงมือหนา
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Effortless underwater shooting
without a housing
เพียงสวมฝาครอบเลนส์สำ� หรับใช้งานใต้นำ 
�้ (มีมาให้ใน
ชุด) ก็สามารถใช้งาน WG-M1 ได้ถึงระยะความลึก 10
เมตร เป็นเวลายาวนานถึง 1 ชั่วโมง (เทียบเท่ากับ
มาตรฐาน IPX8 หรือ JIS Class 8) โดยไม่ต้องใช้
ชุดเฮ้าส์ซงิ่ ส�ำหรับกันน�ำ 
้ รองรับการตกกระแทกทีค่ วาม
สูง 2 เมตร ใช้งานได้ที่อุณหภูมิเย็นจัดถึง 14°F ด้วย
คุณสมบัตเิ หล่านีท้ ำ� ให้ WG-M1 เป็นกล้องแกร่งทีพ่ ร้อม
ลุยไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา

Smartphone-support functions to
capture decisive moments
ตัวกล้องได้รับการติดตั้งระบบ Wi-Fi ในตัว เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ
กล้อง WG-M1 กับสมาร์ตโฟน ซึง่ รองรับการใช้งานหลากหลาย ทัง้ การควบคุม
การตั้งค่าและชมภาพถ่ายในกล้อง รวมถึงการโอนภาพถ่ายเข้าสู่สมาร์ตโฟน
และแชร์ลงสูโ่ ซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้อย่างง่ายดาย ทัง้ หมดนัน้ เกิดขึน้ ได้จากระบบ
Wi-Fi และแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพจาก Ricoh

Underwater lens protector and WG
Flat Adhesive Mount included
ในชุดมาพร้อมฝาครอบเลนส์สำ� หรับใช้งานใต้นำ 
�้ 1 ชุด และอุปกรณ์
ติดตั้งกล้องถาวรด้วยเทปกาวแรงยึดสูง 1 ชิ้น พร้อมใช้งานทันที่ที่
คุณต้องการ
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เรียกได้ว่าครบเครื่องจบในตัวจนแทบไม่ต้องหา
ซือ้ อะไรเพิม่ เติม ทันทีทอี่ อกจากร้าน WG-M1 ก็พร้อม
จะขึน้ ทีส่ งู หรือลงใต้ผวิ น�ำ้ ไปพร้อมกับคุณได้เลยทีเดียว
ด้ ว ยดี ไ ซน์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และโดดเด่ น สะดุ ด ตา
นอกจากจะคงความเท่อันเป็นเอกลักษณ์ส�ำหรับขาลุย
เช่นคุณแล้ว ประสิทธิภาพในการท�ำงานและคุณภาพ
ทั้งของภาพและเสียงยังไร้ที่ติในขนาดกระชับมือ ที่
เหลือก็อยูท่ คี่ วามคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอมุมมอง
อันท้าทายแปลกใหม่สโู่ ลกกว้าง อย่างทีใ่ ช่วา่ ใครก็ทำ� ได้
...แล้วจะเก็บมุมมองอันท้าทายเหล่านั้นไว้
เพียงแค่ที่เห็นด้วยสายตาเฉพาะตนไปท�ำไมกัน?

On-Line

ตรวจสอบราคาล่าสุดที่
eepstore.com
HOT!
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การออกเดินทางเพื่อเก็บบันทึกโลกกว้างทั้งเพียงล�ำพังหรือ

กับคนรู้ใจดูเหมือนจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ ตราบเท่าที่ยังคงมีพื้นที่
ว่างในหน่วยความจ�ำ ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์สุกปลั่งดวงกลมโตซึ่ง
ลอยล่องอยูใ่ นผืนฟ้ากว้างสีสนั งามตาจะเป็นแรงกระตุน้ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เรายังคงสะพายกล้องคู่ใจออกไปส่องโลกกันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
...เพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายมุมให้เก็บภาพนัก
จุดแข็งอันยิ่งใหญ่ส�ำหรับกล้อง DSLR ที่ไม่ห่างมือเราไปไหน
ก็คอื คุณภาพของภาพอันสวยงามทรงพลัง และความสามารถในการ
ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ต่างๆ นานา สุดแท้ตามความต้องการส�ำหรับ
การน�ำเสนอต่อมุมมองในแต่ละแบบ

THROUGH

THE

TRIP

โดยที่เราคาดกันไปไม่ถึงว่าจุดแข็งนั้นในทางกลับกันก็เป็นจุด
อ่อนที่ส�ำคัญ น�้ำหนักอันมากมายของเลนส์หลากหลายคือหนึ่งใน
อุปสรรคใหญ่ที่กางกั้นไม่ให้เราไปไกลยิ่งกว่าส�ำหรับในบางความทรง
จ�ำ  เส้นทางไกลกลับดูห่างออกไปยิ่งกว่าเดิมในอัตราทวีคูณเมื่อน�้ำ
หนักและจ�ำนวนท�ำปฏิกิริยากับแรงดึงดูดของโลก ซึ่งดูเหมือนว่ามัน
จะหนักเกินกว่าความเป็นจริงทางกายภาพ
...และแน่นอนว่ามันก�ำลังบั่นทอนเรี่ยวแรงในความคิดแห่ง
การสร้างสรรค์ต่อมุมมองของเราด้วย
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THROUGH

THE

TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
APS-C DSLR • @300MM • F/8 • 1/250 sec. • ISO 100
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TRIP

THROUGH

THE

TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
APS-C DSLR • @16MM • F/8 • 1/250 sec. • ISO 100

21

TRIP

THROUGH

THE

ไม่เหมือนกับกล้องเล็กทั่วไป ...DSLR มีขนาดและน�้ำหนักอัน
พอสมควร ความกระทัดรัดคล่องตัวยังคงเป็นปัญหาทีห่ ลายคนอยาก
จะให้มันจางไปจากกล้องอันเป็นคู่มือ แต่คุณภาพไฟล์ภาพถ่ายและ
ลูกเล่นสารพันคือสิ่งที่ท�ำให้ยังคงใช้งานกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ชนิดนี้
คงจะดีไม่นอ้ ยหากเราสามารถย่อเลนส์ทกุ ชนิดทีม่ ี ตัง้ แต่เลนส์
มุมกว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้ หรือแม้กระทั่งมาโครที่สามารถเก็บราย
ละเอียดได้ใกล้วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราหยิบยกมาน�ำ
เสนอแชร์ออกไปสู่การรับรู้ของโลกกว้างใบใหญ่
“เลนส์อเนกประสงค์” คือค�ำตอบส�ำหรับเรื่องนี้ แต่ในอดีต
ที่ผ่านมานั้น มันมักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และน�้ำหนักค่อนข้าง
มาก ได้ความสะดวกสบายกลับมาก็จริง แต่ดูเหมือนว่าภาระต่อน�้ำ
หนักจะไม่ได้น้อยลง และที่ส�ำคัญก็คือ คุณภาพของไฟล์ที่ไม่โดดเด่น
เป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ วามอเนกประสงค์ทำ� ให้ตอ้ งยอมตัดใจจากภาพ
สวยๆ ออกไปบ้าง ...ซึ่งนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับได้ส�ำหรับคน
ถ่ายภาพอันมีโลกกว้างไกลในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นสรณะ...

APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@185mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100

@160mm
F/6.3
1/100 sec.
ISO 200

22

TRIP

THROUGH

THE

TRIP

APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@300mm • F/6.3 • 1/2000 sec. • ISO 200

@80mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100

ดูเหมือนว่าสถานการณ์อันเป็นจุดอ่อนนั้นก�ำลังจะเปลี่ยนไป
แล้ว เมื่อเลนส์อเนกประสงค์ส�ำหรับ DSLR ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพ
ขนาด APS-C (หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า “กล้องตัวคูณ”) รุ่นล่าสุด
กับระยะการใช้งานที่ครอบคลุมมุมกว้างมากถึง 16mm ไปจนถึงช่วง
เทเลโฟโต้ที่ระยะ 300mm รวมไปถึงความสามารถในการถ่ายภาพ
ใกล้ในแบบฉบับของมาโครถูกออกแบบให้อยู่ร่วมกันในเลนส์รุ่นนี้
ด้วยขนาดและน�้ำหนักไม่เกินไปกว่าน�้ำอัดลมหนึ่งกระป๋อง

และเพื่อให้สมกับความอเนกประสงค์อันจะเป็นเลนส์คู่มือ
ชนิดตัวเดียวเทีย่ วรอบโลก เลนส์รนุ่ นีจ้ งึ มีระบบช่วยลดอาการสัน่
ไหว “VC” (Vibration Compensation) มาให้ด้วย ซึ่งก็อ�ำนวย
ประโยชน์ให้กบั ทัง้ ทางด้านภาพนิง่ และวีดโี อ ไม่วา่ จะเป็นในสภาพ
แสงน้อยหรือทีร่ ะยะเทเลโฟโต้ อันเป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับการ
จั บ ถื อ กล้ อ งด้ ว ยมื อ เปล่ า ...ซึ่ ง ก็ เ พื่ อ ให้ คุ ณ ใช้ ง านได้ ใ นทุ ก
สถานการณ์นั่นเอง

ส�ำคัญทีส่ ดุ ...คุณภาพของภาพทีไ่ ด้กด็ คู มชัดสวยงาม ท�ำลาย
ความเชื่อเดิมๆ ของความเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่มักจะถูกจัดไว้
ส�ำหรับ “มือใหม่” ผู้ที่ยังอยู่ในขั้นของการเรียนรู้โลกหลังกล้อง
หรือส�ำหรับการใช้งานแบบไม่ซเี รียสจริงจังอะไรมากนัก เพราะมัน
กลับให้ความคมชัดและสีสนั ใกล้เคียงระดับมืออาชีพในทุกฟังก์ชนั่
ชนิดที่เรียกว่าหายใจรดต้นคอ!

ค�ำถามก็คือ...ในเมื่อเรามีเลนส์หลายรุ่นซึ่งครบช่วงหมด
แล้ว จะต้องสนใจเลนส์ชนิดนี้หรือรุ่นนี้ไปเพื่อสิ่งใดกัน?
เป็นการดีที่คุณมีเลนส์เฉพาะทางอยู่ครบครัน แต่ค�ำตอบ
ส�ำหรับเรือ่ งนีก้ ค็ อื ในโอกาสอันไม่เป็นทางการ วันพักผ่อนสบายๆ
ที่ไม่ต้องการภาระทางอุปกรณ์ให้เหนื่อยหนักเกินจ�ำเป็น...
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• กลีบรูรับแสงใกล้เคียงทรงกลมท�ำให้มีโบเก้ที่ดูน่าสนใจ
ให้ภาพคมชัดแต่นมุ่ นวลแม้ในระยะโฟกัสค่อนข้างใกล้แบบ
มาโคร
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@50mm • F/6.3 • 1/160 sec. • ISO 400
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• มีชิ้นเลนส์พิเศษหลายชิ้นท�ำให้ช่วยแก้ปัญหาความผิด
เพี้ยนของแสงได้หลายประการ รวมไปถึงประสิทธิภาพใน
การเก็บรายละเอียดทั้งในส่วนมืดและสว่าง
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@50mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 400
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• ท�ำลายความเชื่อเดิมๆ ของความคมชัดอันอ่อนด้อยของ
เลนส์อเนกประสงค์ ด้วยความคมชัดในระยะใกล้ในระดับ
น่าทึง่ แม้จะไม่ได้ใช้ขาตัง้ กล้อง ซึง่ ก็เป็นผลมาจากระบบช่วย
ลดอาการสั่นไหว “VC” ด้วยนั่นเอง
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@160mm • F/6.3 • 1/800 sec. • ISO 200
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ดูเหมือนว่าความ “อเนกประสงค์” ก็ควรจะต้องตอบ
ทุกโจทย์ทเี่ ป็นไปได้เท่าทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ เลนส์รนุ่ นีจ้ งึ บรรจุแทบ
จะทุกเทคโนโลยีของ TAMRON ใส่ลงมา
“ความเร็ว” คืออีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็น เพราะในทุก
เสี้ ย ววิ น าที มั ก จะมี จั ง หวะที่ น ่ า สนใจให้ เ ก็ บ ภาพอยู ่ เ สมอ
แน่นอนว่าไม่มใี ครอยากพลาดโอกาสอันเล็กน้อยนัน้ เพราะมัน
อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นได้
เลนส์รหัส “B016” รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ออโต้
โฟกัสแบบ “PZD” (Piezzo Drive) ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ
ของ TAMRON โดยจุดเด่นก็คือใช้พ้ืนที่ไม่มากนักแต่ยังคง
ความเร็วในระดับเหนือกว่ามอเตอร์ปกติในเลนส์ทวั่ ไป อีกทัง้
ยังสามารถท�ำงานได้เงียบเชียบจนแทบจะไม่รสู้ กึ นัน่ ท�ำให้คณ
ุ
มีโอกาสในการเก็บภาพได้มากขึน้ แม้วา่ จะเป็นภาพแคนดิทใน
สถานที่ซึ่งไม่เหมาะต่อการใช้เสียงก็ตาม
...และ “PZD” นี่เองที่เป็นค�ำตอบว่าท�ำไมเลนส์
B016 จึงมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปกว่ากระป๋องน�้ำอัดลม
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@300mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 200

APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@300mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 200
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• ความรวดเร็วแม่นย�ำจากมอเตอร์ “PZD” คือสิ่งที่คุณ
สามารถพบได้จากเลนส์รุ่นนี้ และเมื่อรวมเข้ากับระยะ
เทเลโฟโต้ถึง 300mm และระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
“VC” แล้วจึงส่งผลให้เป็นเลนส์ที่มีความคล่องตัวต่อการใช้
งานอย่างมาก เพิม่ โอกาสในการได้ภาพของคุณอย่างชัดเจน
(ภาพนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง)
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@300mm • F/6.3 • 1/25 sec. • ISO 200
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APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@24mm • F/4 • 1/500 sec. • ISO 100

29

THROUGH

THE

TRIP

• เพราะมีชิ้นเลนส์พิเศษส�ำหรับรับมือกับสภาวะล่อแหลม
ทางแสงในด้านต่างๆ ท�ำให้เลนส์รนุ่ นีม้ ขี อ้ บกพร่องน้อยมาก
สังเกตได้จากการที่ยังคงเก็บรายละเอียดทางสีสันทั้งในที่
มืดและสว่างได้แทบจะครบถ้วนแม้จะอยูใ่ นสภาวะย้อนแสง
และโปรดสังเกตว่าความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนของเส้นสาย
ต่างๆ แทบจะไม่ปรากฏแม้จะใช้มุมกว้างที่สุดของเลนส์
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@16mm • F/16 • 1/50 sec. • ISO 200
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• ดูประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเส้นตรงต่างๆ กันอีกครั้ง
พิสูจน์ได้ว่าเลนส์รุ่นนี้สามารถท�ำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
แม้จะเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเส้นทั้งแนวตั้งและนอน
ต่างๆ มากมาย หากไม่มีการออกแบบทางด้านชิ้นเลนส์ที่
เหมาะสมก็จะบันทึกภาพไม่ได้เช่นนี้
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@16mm • F/6.3 • 1/40 sec. • ISO 400
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ต่อข้อค�ำถามที่ว่า “ท�ำไมจึงต้องสนใจเลนส์ประเภทนี้
หรือรุ่นนี้?” คุณคงจะต้องค้นหาค�ำตอบด้วยตัวเองโดยการ
ลองนึกภาพว่า หากจะบันทึกภาพสถานทีแ่ ห่งนีใ้ นหลากหลาย
ลักษณะภาพอย่างที่ได้ผ่านตากันไปแล้ว คุณจะต้องใช้เลนส์
ในชุดของคุณกี่ตัว? แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการสะพาย
กระเป๋าเพื่อบรรจุอุปกรณ์เกิดขึ้น ในขณะที่เราเดินตัวปลิว
พร้อมกล้องและเลนส์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ...นี่ยังไม่นับรวม
เวลาที่ต้องเสียไปจากการถอดเปลี่ยนเลนส์เข้าออกในแต่ละ
โอกาส
...และยังไม่นับรวมการเสียโอกาสและจังหวะไปใน
ขณะที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ด้วย
เลนส์อเนกประสงค์รนุ่ นีไ้ ม่ได้ถกู สร้างมาเพือ่ ทดแทน
เลนส์ทงั้ หมดทีค่ ณ
ุ มี แต่สำ� หรับในบางโอกาสแล้วมันคือสิง่
ทีถ่ กู ออกแบบมาโดยตรงเพือ่ มอบความคล่องตัวและสะดวก
สบายในการบันทึกภาพ ซึง่ มันอาจจะเป็นวันพักผ่อนสบายๆ
ของคุณในขณะทีก่ ย็ งั คงประสิทธิภาพของภาพในระดับสูง ดัง
นั้นต่อให้คุณเป็นมืออาชีพผู้ครบถ้วนไปด้วยเลนส์ทุกช่วง

THE

ครอบคลุมการใช้งาน แต่ก็อย่าได้มองข้ามประเด็นนี้ไป
เพราะบางครั้งมืออาชีพเช่นคุณก็ต้องการความเบาสบาย
อยู่บ้างเหมือนกัน
ถือว่าเป็นเลนส์อีกรุ่นที่พิสูจน์ประสบการณ์อัน
ยาวนานของ TAMRON ในฐานะทีเ่ ป็นผูค้ ร�ำ่ หวดในการ
ออกแบบและผลิตเลนส์ประเภทนี้มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
เพราะผลงานออกมาน่าประทับใจ และเลนส์รนุ่ นีก้ ก็ ลาย
เป็นเลนส์อเนกประสงค์รนุ่ แรกของโลกทีม่ อี ตั ราซูมภาพ
มากถึง 18.8 เท่า โดยเริ่มต้นจากระยะ 16mm ซึ่งยังไม่
เคยมีใครท�ำได้มาก่อน
“B016” พร้อมแล้วส�ำหรับนิยามใหม่ในความ
คล่องตัวบนโลกหลังกล้องของคุณ.

สถานที่ :

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
APS-C DSLR • TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD B016
@30mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100
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คุณคงเคยสงสัยประเด็นหนึ่งในกล้องถ่ายภาพ นั่นก็คือ
ตัวเลือกระหว่าง Adobe RGB และ sRGB
...เราควรจะเลือกใช้อันไหนกันแน่?

เพราะการน�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมัก
จะไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิด
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 6 : Adobe RGB vs. sRGB

เป็นหนึ่งในค�ำถามที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยครั้งที่สุด

ส�ำหรับเรื่องของระบบสีในกล้องถ่ายภาพว่าควรจะเลือกใช้อะไรดี
ระหว่างสองตัวเลือกนี้ ซึ่งค�ำตอบแบบค่อนข้างคลุมเครือก็คือ
เลือกตัวใดตัวหนึง่ แล้วก็ลมื มันไปเสีย ไม่ได้มผี ลอะไรมากมายนัก
อันที่จริงแล้วทั้ง Adobe RGB และ sRGB ต่างก็มีข้อดีข้อ
เสียเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ซึง่ หากรูถ้ งึ เรือ่ งราวเหล่านัน้ ก็จะช่วย
ให้สามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับเราได้...ไม่อย่างนัน้ เขาจะท�ำมา
ให้เลือกไปท�ำไมกัน?
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Adobe RGB

sRGB

Color Space
ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับ “Color Space” เสียก่อนว่ามันคืออะไร? Color
Space คือจ�ำนวนสีทั้งหมดที่สามารถบันทึกและแสดงผลในภาพถ่ายได้ ส�ำหรับ
ไฟล์ภาพซึ่งเป็นข้อมูลชนิด JPEG นั้นจะสามารถแสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสี ซึ่ง
อยู่ในขอบเขต Color Space ของทั้งคู่ โดยที่ระบบสีทั้งสองนั้นก็มีความแตกต่าง
กันอยู่บ้างในเรื่อง “ความลึก” และ “ความกว้าง” ของระดับสี
หากเราเคยสังเกตดูจะพบว่า ภาพถ่ายที่บันทึกด้วย sRGB จะเหมาะกับ
การดูด้วยสายตา ในขณะที่ Adobe RGB จะค่อนข้างแม่นย�ำต่อการใช้งาน …
ฟังดูก็เหมาะสมดีทั้งคู่ แต่เราควรจะเลือกใช้อันไหนกันล่ะ?

Adobe RGB
sRGB

• ความแตกต่าง
เพื่อที่จะเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ก่อนอื่นคุณต้องรู้จัก
ความแตกต่างของทั้งสองระบบเสียก่อน
Adobe RGB จะสามารถใช้สีได้ดีที่สุดเพราะมีช่วงความ
กว้างของสีมากกว่า หมายความว่าสามารถแสดงสีใด้สมจริง
มากกว่าเพราะมีจำ� นวนสีให้ใช้มากกว่านัน่ เอง ซึง่ ผลในทางตัวเลข
ก็คือมีจ�ำนวนสีมากกว่า sRGB ประมาณ 35%
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกใช้ Adobe RGB ล่ะสิ? …ไม่แน่
เสมอไป เพราะระบบต่างๆ ของโลกนี้ใช้แบบ sRGB มาก่อนเป็น
เวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ เครื่องปริ้นท์ หรือข้อมูลใน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ล้วนอ้างอิง sRGB เป็นหลักเสียส่วนใหญ่
ในขณะที่ Adobe RGB เกิดตามมาทีหลังในขณะที่ sRGB อยู่มา
ก่อนแล้ว
ดั ง นั้ น แทบจะทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ระบบสี ข อง
คอมพิวเตอร์จึงยังคงอิงอยู่กับ sRGB เป็นหลัก แม้กระทั่งระบบ
อินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ ยังมีอายุไม่มากนักก็ยงั อิงข้อมูล
สีของ sRGB เป็นมาตรฐานอยู่ดี

ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื “จอภาพ” ทีค่ ณ
ุ ใช้ในการดูภาพถ่ายและ
ท�ำงานร่วมกับมัน เพราะจอภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบนั นีไ้ ม่สามารถ
แสดงสีทั้งหมดของ Adobe RGB หรือแสดงได้เพียง 76% ใน
ขณะที่สามารถแสดงสีของ sRGB ได้ถึง 97%
ดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่คุณบันทึกภาพมาเป็นแบบ
Adobe RGB ซึ่งมีสีให้ใช้มากกว่า แต่ไม่สามารถแสดงผลขึ้น
มาให้ดูได้?
และประเด็นส�ำคัญก็คือ Web Browser ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ใน
การเรียกดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็ใช้ระบบข้อมูลสีแบบ sRGB
ดังนั้นถึงคุณจะใช้ระบบสี Adobe RGB อันสวยสดงดงามใน
ภาพถ่าย แต่เมื่อถูกเรียกดูผ่าน Web Browser มันก็ถูกลด
จ�ำนวนสีลงและกลายเป็น sRGB อยู่ดี หรือแม้กระทั่งเครื่อง
ปริ้นเตอร์ก็จะอยู่ในอาการเดียวกัน
ระบบแสดงผลในช่องทางต่างๆ จะลดจ�ำนวนสีอนั สวยสด
งดงามที่มีอยู่ในภาพถ่ายของคุณลง จากนั้นจึงแสดงผลออกมา
เท่าที่มันจะสามารถท�ำได้
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• แล้วจะมี Adobe RGB ไปเพื่ออะไร?
Adobe RGB นั้นเป็น Color Space ที่คิดค้นโดยบริษัท Adobe ซึ่งหวังผลใน
เรือ่ งของการแสดงผลทางการพิมพ์มากกว่า ดังนัน้ มันจึงเหมาะส�ำหรับไฟล์ภาพทีจ่ ะน�ำ
มาพิมพ์ ซึ่งก็ต้องการเครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ที่รองรับ Color Space ชนิด Abobe
RGB ด้วย จึงจะสามารถแสดงผลออกมาใกล้เคียงถูกต้องได้ แต่หากเป็นเครื่องพิมพ์
ทั่วไปที่ไม่ได้รองรับ Adobe RGB ก็จะไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้อยู่ดี
โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Adobe RGB จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่า
เครื่องพิมพ์แบบ sRGB ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพที่มีต้นทุนค่อนข้าง
สูงแต่ก็ให้ผลที่เยี่ยมยอดด้วยเช่น ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องท�ำการควบคุมคุณภาพของข้อมูล
ตั้งแต่ต้นทาง (กล้องถ่ายภาพ), กลางทาง (คอมพิวเตอร์และโปรแกรมตกแต่งภาพ)
มาจนถึงปลายทาง (เครื่องพิมพ์) เพื่อรักษาคุณสมบัติของ Adobe RGB เอาไว้

หากคุณถ่ายภาพด้วย Adobe RGB แต่มาแปลง Color
Space เป็นแบบ sRGB ในโปรแกรมตกแต่งภาพ นั่น
หมายความว่าข้อมูลสีบางส่วนจะหายไป ดังนัน้ ถึงแม้จะพิมพ์
ออกมาทางเครื่องพิมพ์ที่เป็น Adobe RGB มันก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อันใดขึ้นมาอยู่ดี
คุณสามารถแปลงไฟล์ภาพถ่ายจากระบบ sRGB ไป
เป็น Adobe RGB ได้โดยที่ข้อมูลสีไม่หายไป เพราะ Adobe
RGB มีย่านสีที่ครอบคลุม sRGB อยู่แล้ว แต่ถ้าเปลี่ยนจาก
sRGB มาเป็น Adobe RGB มันก็จะไม่ช่วยอะไร เพราะคุณ
จะได้เปลี่ยนเพียงแค่ชื่อแต่ข้อมูลสีที่กว้างกว่าไม่มีมาตั้งแต่
ต้นอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง
โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายโดยทั่วไปสามารถแปลง
Color Space ทั้งสองระบบได้ เช่น Adobe Photoshop จะ
ใช้ค�ำสั่ง Edit > Convert to Profile เป็นต้น

• ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ Inkjet
และจอภาพที่สนับสนุนระบบ
สีแบบ Adobe RGB ซึง่ มันจะ
มี ร าคาสู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
อุปกรณ์ระดับเดียวกันแต่ใช้
เฉพาะระบบสี sRGB

• สรุป
หากคุณใช้งานภาพถ่ายไปกับการโพสต์ในอินเตอร์เนต,
แสดงภาพบนจอภาพ (เช่นงานพรีเซ้นท์ต่างๆ) หรืออาจจะ
พิมพ์บนเครื่องพิมพ์บ้างแต่ไม่ถึงกับซีเรียสอะไรมากนัก รวม
ถึงไม่รู้ว่าปลายทางที่ภาพของคุณจะถูก Output ออกมานั้น
เป็นอย่างไร? ก็เลือกใช้แบบ sRGB เพราะคุณจะได้เห็น
ลักษณะสีของภาพที่แท้จริงตั้งแต่ต้นทาง เหมือนคุณเลือกท�ำ
อาหารรสชาติกลางๆ เสิรฟ์ ให้แขกเหรือ่ เพราะทุกคนสามารถ
ทานได้ จะอร่อยแค่ไหนก็ว่ากันไปตามแต่ละบุคคล
หากคุณใช้งานในระดับมืออาชีพ เป้าหมายในทาง Output ของคุณคืองานพิมพ์ในระดับมือโปรต้นทุนสูง ควรเลือก
ใช้ Adobe RGB เพราะสามารถใช้งานสีได้มากกว่า สีสัน
สมจริงมากกว่า แต่อย่าลืมว่าคุณต้องการระบบการจัดการทีม่ ี
ขั้นตอนอยู่พอสมควร เพราะถ้าเรื่องของคุณจบลงด้วยภาพที่
เลิศเลอเพอร์เฟคจาก Adobe RGB แต่ต้องถูกเปลี่ยนเป็น
sRGB ในภายหลังมันก็อาจจะไม่ใช่ผลงานทีจ่ ะน่ายินดีมากนัก
แต่ถ้าเป็นงานที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นจนจบมัน
ก็จะเป็นงานชั้นเลิศให้คุณเลยทีเดียว เปรียบเหมือนเราเลือก
ท�ำอาหารรสจัดอันน่าจดจ�ำมาเสิรฟ์ ให้แขกเหรือ่ แต่กอ็ าจจะมี
บางท่านเท่านั้นที่สามารถลิ้มรสชาตินั้นได้ ในขณะที่บางท่าน
ก็อาจจะไม่สามารถสัมผัสได้เลย
นี่คือเรื่องราวของระบบสีแบบ Adobe RGB และ
sRGB ที่เราสงสัยมานาน อย่าลืมเลือกใช้มันให้ถูกทางซึ่ง
เหมาะสมที่สุดส�ำหรับชิ้นงานปลายทางของคุณเองล่ะ
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“อดีตที่ผ่านพ้น สามารถชี้ไปยังอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ได้” นี่คือเหตุผลหลักที่ท�ำให้เรายังคงต้องมีการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในหลักสูตรการศึกษาทุกแขนง
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่พลาดรถไฟขบวนดิจิตอล แต่
“Kodak” ก็คือผู้ที่คิดค้นกล้องถ่ายภาพนิ่งในระบบดิจิตอลได้
เป็นครั้งแรกของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของวิศวกรจาก Kodak
ที่ เ ห็ น อยู ่ ใ นภาพด้ า นข้ า งนี้ คื อ กล้ อ งถ่ า ยภาพระบบ
ดิจิตอลตัวแรกของโลกที่ว่า ถูกสร้างขึ้นในเดือนธันวาคม ปี
คศ. 1975 โดย Mr.Steve Sasson ซึ่งได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นผู้ให้ก�ำเนิดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไปเป็นที่เรียบร้อย
มันมีน�้ำหนัก 8 ปอนด์ และถูกสร้างขึ้นจากการ
รวบรวมชิ้นส่วนซึ่งไม่ใช้งานแล้วเข้าด้วยกัน และในที่สุดก็
ส�ำเร็จเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกของโลกเข้าจนได้
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กล้องตัวนี้ (ซึง่ อันทีจ่ ริงควรจะเรียกว่า “ชุดนี”้ มากกว่า)
มีน�้ำหนัก 8 ปอนด์ บันทึกข้อมูลด้วยเซนเซอร์รับภาพแบบ
CCD ของ Fairchild (ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเซมิ
คอนดักเตอร์) ขนาด 100 X 100 พิกเซล ซึง่ เป็นความละเอียด
0.01MP หรือเพียง 10,000 พิกเซลเท่านั้น  เราผู้อยู่ในยุคนี้
อาจจะข�ำอยู่ในใจเพราะสัมผัสอยู่กับความละเอียดหลายสิบ
ล้านพิกเซล แต่ต้องไม่ลืมว่านี่คือเรื่องราวที่ย้อนหลังไปราวสี่
สิบปีที่แล้ว
ภาพทีไ่ ด้นนั้ เป็นชนิดไม่มสี ี และการประมวลผลในภาพ
แรกสุดนั้นใช้เวลา 23 วินาทีจึงจะสร้างเป็นภาพออกมาส�ำเร็จ
โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึกลงบน “เทปคาสเซ็ท” ซึ่งแน่
ละว่าในยุคนั้นอะไรๆ ก็ยังคงถูกบันทึกอยู่บนแถบแม่เหล็ก
หลากหลายชนิด และหนึ่งในนั้นก็คือเทปคาสเซ็ทที่ทุกวันนี้
แทบจะไม่มีเหลือเอาไว้ให้ดูแล้ว
“มันใช้เลนส์ที่เราได้มาจากชิ้นส่วนของกล้อง Super 8
ซึ่งทิ้งระเกะระกะไร้ค่าอยู่ในถังขยะของฝ่ายผลิตที่อยู่ลงบันได
ไปจากห้องปฏิบัติการเล็กๆ ของเราในอาคาร 4”
“ในแง่ของการเป็นสิง่ ประดิษฐ์อนั เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก
เราต้องพยายามยัดเครือ่ งบันทึกเทปคาสเซ็ทแบบดิจติ อลลงไป
ร่วมกับมันโดยใช้แบตเตอรี่แบบนิเกิลแคตเมี่ยม 16 ก้อน”

• Mr.Steve Sasson กับกล้องถ่ายภาพดิจติ อล
ตัวแรกของโลกจากฝีมือของเขาเอง

“ส่วนเซนเซอร์ CCD ทีย่ งั คงเอาแต่อารมณ์และชุดแปลง
สัญญาณ Analog/Digital เราก็ฉวยเอามาจากงานค้นคว้าของ
อุปกรณ์โวลต์มเิ ตอร์ จากนัน้ ก็ประกอบเข้าด้วยกันกับแผงวงจร
และเซอร์กิตบอร์ดอีกร่วมโหลนึงเห็นจะได้”
“ในที่สุด มันก็ออกมาเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพแบบ
ดิจิตอลขนาดเล็กอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่แหละ”

* ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.kodak.com/US/en/
corp/researchDevelopment/facts.jhtml

...นั่นคือค�ำบอกเล่าของ Steve Sasson ซึ่งบรรยายเอา
ไว้ที่ Blog ของเขาในปี 2007

เมื่อจะเปิดภาพขึ้นมาดู ข้อมูลจะถูกอ่านกลับขึ้นมาจาก
เทปคาสเซ็ทอีกครัง้ ผ่านระบบการประมวลผลเพือ่ สร้างให้เป็น
ภาพ ก่อนที่จะส่งค�ำสั่งยิงล�ำแสงไปปรากฏบนจอโทรทัศน์
ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด
ขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ
Steve Sasson ที่
อยากจะเห็ น กล้ อ ง
ถ่ายภาพซึง่ ปราศจาก
ชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อน
ไหวแบบแมคคานิ ก
ภายใน เพราะใน
ขณะนั้ น กล้ อ งที่ ใ ช้
ฟิลม์ ยังไงก็ตอ้ งมีการ
เลือ่ นฟิลม์ เคลือ่ นไหว
อยู่ภายใน

จากก้าวแรกนั้น ในอีกสิบปีต่อมา Kodak ก็
พั ฒ นาเซนเซอร์ รั บ ภาพชนิ ด CCD ด้ ว ยความ
ละเอียดระดับ MegaPixel (MP) ได้ส�ำเร็จเป็นราย
แรกของโลก และก็ยงั คงอยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จใน
หลายๆ โครงการอั น เกี่ ย วกั บ ระบบบั น ทึ ก ภาพ
ดิจิตอลของมนุษยชาติ เช่น โครงการ Apollo 11
เป็นต้น
ถึงแม้วา่ ชือ่ เสียงของ Kodak จะห่างหายไป
จากตลาดผู้ใช้ทั่วไปมานานปี แต่ในขณะนี้ก็ก�ำลัง
เผยเทคโนโลยีกลับมาอีกครั้งในชื่อ Kodak เช่น
เดิม ซึง่ เราคงต้องติดตามดูกนั ต่อไปว่าผูใ้ ห้กำ� เนิด
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลรายนี้จะมีอะไรมาพลิกโลก
ได้อีกหรือไม่?
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SUGGESTION

HDR ART Gallery
คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนส�ำหรับกล้อง “ฟรุ๊งฟริ๊ง” Exilim ของ
Casio ที่คุณเองหรือหวานใจครอบครองอยู่นั้นมีฟังก์ชั่นหนึ่งที่ชื่อว่า
“HDR Art” ซึ่งจะบันดาลภาพถ่ายจากฝีมือของคุณให้กลายเป็นงาน
สร้างสรรค์เชิงศิลปะอันเกิดจากฝีมือของคุณเองอีกนั่นแหละ
บางทีอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะใช้มันไปท�ำไม? ลองเข้าไปดูใน
Gallery ตรงนี้เสียก่อน แล้วคุณจะรู้เลยว่ามีของดีอยู่ในมือแล้ว
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SUGGESTION

เพียงพูดกันปากเปล่าเราท่านคงจะนึกไม่ออกหรอกว่าไฟล์ภาพทีไ่ ด้
จากเซนเซอร์รับภาพของกล้อง Medium Format มันจะเจ๋งแค่ไหน? ก็
เพียงแค่ความละเอียด 50MP ทีม่ ขี นาดไฟล์ใหญ่โตมโหฬารเท่านัน้ เองหรือ
เปล่า? เราคงจะต้องขอท้าทายให้คุณลองโหลดไฟล์ภาพตัวอย่างจากทาง
Ricoh มาเปิดทดสอบกันให้เห็นต่อสายตาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
เองกันไปเลย มีภาพตัวอย่างจ�ำนวน 10
ภาพอยู่ในนี้ ซึ่งก็เป็นภาพหลายประเภท
มิใช่เพียงแค่แฟชั่นอย่างเดียว
แล้วจะติดใจว่า 645Z ไม่ใช่เพียงแค่ได้
ไฟล์ใหญ่เท่านั้นหรอก...ลองดูสิ!
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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 ้โชคดีจ�ำนวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้
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* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
หลังจากงาน CP+ แห่งแดนซามูไรผ่านไป เราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆ

ปรากฏโฉมออกมาอีกมากมาย บางสิง่ ก็เป็นอะไรทีเ่ รารับรูก้ นั มาก่อนหน้าอยูแ่ ล้ว
แต่บางสิ่งก็เกินความคาดหมายไปไกลเลยทีเดียว

หนึง่ ในแบรนด์ทสี่ ร้างความฮือฮาในงานนีก้ ค็ อื PENTAX ซึง่ หลายท่านคง
เข้าใจว่ากล้อง DSLR รุ่นใหม่ในรหัส “K-S2” คือกล้องที่มาแทน “K-S1” ที่วาง
ตลาดไปก่อนหน้าตัง้ แต่ปลายปีทแี่ ล้ว แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนัน้ เพราะ K-S2
ก็จะเป็นไลน์ของ K-S2 เอง ไม่ได้มาแทนที่กันแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากรูป
ลักษณ์หน้าตาภายนอกนั้นต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง หากจะเปรียบ K-S1 เป็น
สาวงามผู้กระฉับกระเฉง K-S2 ก็จะเป็นหนุ่มรูปงามผู้แข็งแกร่งบึกบึน
...เชื่อว่าหลายท่านคงจะตกหลุมรักกล้องรุ่นนี้ตั้งแต่เพียงแค่ได้เห็นภาพ
เลยทีเดียว และแน่นอนว่าในอีกไม่นานนี้ก็จะมารอให้ท่านผู้สนใจในบ้านเราได้
ทดสอบเพื่อครอบครองกันต่อไป
นอกจากนี้ก็ยังมีเลนส์ระยะเทเลโฟโต้ออกมาอีกถึงสองรุ่น และข่าวที่
คอนเฟิร์มแล้วเกี่ยวกับกล้อง DSLR ระดับ Full Frame ตัวแรกของค่ายนี้ก็จะ
ตามมาในอีกไม่นาน นั่นเป็นสัญญาณว่า PENTAX จะยังคงเดินหน้าอย่าง
แข็งแกร่งต่อไป ยังไงก็คงไม่หยุดโตแน่ๆ
...ท่านใดที่ยังคงลังเลต่ออนาคตของแบรนด์นี้ก็คงต้องคิดใหม่เสียแล้ว

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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