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บางท่านอาจจะสงสัยว่า EEP Time ฉบับ
เดือนตุลาคมหายไปไหน? ท�ำไมออกมา
อีกทีก็เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายนเลย?

เพื่อความเหมาะสมในเหตุผลบางประการ
เราจึ ง ได้ ป รั บ เวลาการวางแผงออนไลน์
ส�ำหรับ EEP Time เป็นรายสองเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป
ซึง่ คุณผูอ้ า่ นยังคงเข้ามาติดตามดาวน์โหลดกันได้ตามปกติ และยังคง
“ฟรี” เหมือนเดิม ...หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยส�ำหรับเรือ่ ง
นีก้ นั ได้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้นำ� ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาชิน้ งานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป
กว่าเดิม
ในโอกาสขึน้ สูป่ ที ี่ 4 นีเ้ ราได้ทำ� การปรับปรุงหน้าตาบางประการ
แต่ยังคงความคุ้นเคยเดิมเอาไว้เพื่อไม่ให้สับสน ซึ่งทางเราได้เพิ่มปุ่ม
ควบคุมที่ด้านล่างของแต่ละหน้าให้คุณผู้อ่านเกิดความสะดวกในการ
ติดต่อเข้ามายังเราให้มากที่สุด ต้องการติดต่อเราทางไหนก็คลิกที่ปุ่ม
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8 วิธีคิดในการถ่ายภาพนก เหมาะ
เป็นอย่างยิ่งกับฤดูนกอพยพที่ก�ำลัง
จะมาถึงในหน้าหนาวนี้!
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FIELD TEST

เลนส์ ท างยาวโฟกั ส เดี่ ย วรุ ่ น ใหม่
ล่าสุดจาก TAMRON ที่มาพร้อมกัน
ถึงสองรุ่น...ร้อนแรงมาก!

13

TECHNOLOGY

ทดสอบเลนส์ใหม่สองรุ่นที่ออกมา
พร้อมกันด้วยลักษณะสภาพแวดล้อม
ทีห่ ลากหลาย มาดูวา่ จะเป็นอย่างไร?

35

TALK

ด้านล่างนี้ได้เลย

ฉบับนี้เราได้น�ำเสนอเรื่องของเลนส์สองรุ่นใหม่สุดเซอร์ไพรส์
จาก TAMRON ที่ต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นเลนส์ที่ดีมากๆ อีกครั้งที่
TAMRON ได้ออกแบบและผลิตสู่วงการถ่ายภาพ ประสิทธิภาพและ
หน้าตาทุกด้านถูกปรับปรุงใหม่หมดชนิดมองเค้าเดิมไม่ออก หน้าตา
ดูดมี ากขึน้ ความละเอียดคมชัดทางคุณภาพของภาพดีขนึ้ แต่ราคาไม่
แรงมากตามสไตล์ TAMRON
หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเลนส์ทงั้ สองรุน่ นีม้ นั ใกล้เคียงกันมาก
แต่แท้ที่จริงแล้วในการใช้งานยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยทางด้าน
องศาการรับภาพทีแ่ ตกต่างกันอยูบ่ า้ ง หากต้องการเลือกเพียงรุน่ เดียว
ก็ตรวจสอบความต้องการต่อการใช้งานของคุณให้ดีก่อน
...แต่ถ้าจะให้ดีละก็ ซื้อทั้งสองรุ่นเพื่อองศาที่แตกต่างกันไป
เลย รับรองว่าคุณภาพไม่เป็นรองใครในราคาสบายกระเป๋าแน่นอน!

BREAKTHROUGH OUTPUT

แนวคิดในการออกแบบหน้าตาเลนส์
TAMRON “SP” ยุคใหม่ ที่ดูยังไงก็
ไม่เหลือเค้าเดิม...เค้าคิดยังไง?

47

กลับมาอีกครั้งกับข้อมูลอัพเดท ท�ำ
ยังไงกับการโพสต์ภาพบน FACEBOOK ให้มีคุณภาพสูง?

SUGGESTION

สาวสวยจากแดนสิ ง คโปร์ จ ะรี วิ ว
กล้อง Casio EX TR60 ให้คุณได้รับ
รู้ แต่แค่ดูภาพก็เพลินแล้วล่ะ!

51
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การถ่ายภาพนก
เมือ่ ถึงช่วงเวลาปลายปีอากาศหนาวมาเยือน นอกจากจะเป็นฤดูกาลที่
เหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วยังมีอีกเหตุการณ์ประจ�ำปีที่ส�ำคัญ นั่นก็
คือการบินอพยพของนกนานาชนิดจากทางเหนือของโลกทีจ่ ะพากันบิน
หนีหนาวลงมาทางใต้ ซึง่ พืน้ ทีบ่ า้ นเรานัน้ ก็อยูใ่ นแนวบินอพยพเคลือ่ น
ย้ายของนกเหล่านั้นด้วย
ดังนัน้ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีเหล่านักดูนกและคนถ่ายภาพนกจึงคึกคักกันเป็น
พิเศษเพราะจะมีนกหลากหลายชนิดมาปรากฏตัวให้เห็นกัน มีทงั้ ทีบ่ นิ ผ่านและปักหลัก
หากินรวมถึงแพร่ขยายพันธุ์กันด้วย
หากคุณมีเลนส์เทเลโฟโต้อยู่ในการครอบครอง นี่คือช่วงเวลาที่จะได้ใช้งาน
กันอย่างจุใจ หรือหากคุณยังไม่เคยใช้ก็ควรที่จะทดลองดู ซึ่งเรามี 8 วิธีคิดส�ำหรับ
ถ่ายภาพนกมาน�ำเสนอต่อกันดังนี้...
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ใช้แสงอาทิตย์

“แสง” ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพ
อยู่เสมอ การถ่ายภาพนกก็เช่นกันที่ต้องใช้แสงใน
ปริมาณมาก ดังนั้นในวันที่ท้องฟ้าสดใสแสงแดด
เจิดจ้านั่นย่อมแปลว่าเหมาะแก่การถ่ายภาพนก
ที่สุด
การถ่ายภาพนกในวันที่มีแสงแดดจัดนั้นจะมี
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะท�ำให้เราสามารถใช้สปีด
ชัตเตอร์สูงๆ ได้ด้วย เพราะในการถ่ายภาพสัตว์ที่ไม่
อยู่นิ่งอย่างนกนั้นจ�ำเป็นต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงเพื่อ
หยุดการเคลือ่ นไหว อีกทัง้ การใช้เลนส์ในระยะซูเปอร์
เทเลโฟโต้นั้นจะเกิดการสั่นไหวได้ง่าย ดังนั้นสปีด
ชัตเตอร์สูงๆ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
แสงอาทิตย์แรงๆ จะท�ำให้ทั้งสีสันและความ
คมชัดของภาพนกดูดีขึ้นเป็นอย่างมาก หากวันใด
ก็ตามทีท่ อ้ งฟ้าแจ่มใสก็ไม่ควรพลาดในการออกเก็บ
ภาพ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นนั้นจะให้ราย
ละเอียดของแสงและเงาบนตัวนกได้อย่างดีที่สุด.

• TAMRON SP150-600mm มีขนาดเล็กและเบาแต่
ได้ระยะไกลถึง 600mm มีความคล่องตัวสูง เพิม่ โอกาส
ในการได้ภาพมากยิ่งขึ้น
FF DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011
@600mm • F/5.6 • 1/1500 sec. • ISO 400
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มุมบินเข้าหา

มุมภาพแบบที่นกบินเข้าหากล้องนั้นต้องถือว่าเป็น
รูปแบบการถ่ายภาพที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงเป็น
ภาพถ่ายนกทีย่ งั มีจำ� นวนไม่มากนัก ซึง่ ก็จะเป็นช่อง
ทางและโอกาสที่จะท�ำให้ภาพของเราดูน่าสนใจได้
มากกว่าปกติ
ธรรมชาติของนกนั้นมักจะบินหนีเราเสมอเมื่อ
เข้าไปใกล้ ดังนั้นคุณต้อง “รอ” และอยู่ในระยะห่าง
พอสมควรจนกระทัง่ นกไม่รสู้ กึ กังวลใจต่อการปรากฏ
ตัวของคุณมากนัก ดังนั้นเลนส์ระยะไกลจึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นที่ช่วยเพิ่มโอกาสได้
หรือในสถานที่บางแห่งซึ่งมีแนวบินของนก
อย่างชัดเจนก็ลองปักหลักในมุมที่นกจะบินเข้าหา
กล้องแล้วเน้นมุมภาพเฉพาะแบบนี้ไปเลยก็ได้.

• TAMRON SP150600mm มี ร ะบบช่ ว ยลด
อาการสั่นไหว “VC” อันทรง
ประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ถือ
กล้องด้วยมือเปล่าได้ เพิ่ม
ความคล่ อ งตั ว ส� ำ หรั บ ภาพ
ลักษณะนี้เป็นอย่างดี
FF DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011
@600mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 400
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ใช้รถเป็นบังไพร

นกหลายชนิดนั้นมีความตื่นตัวระวังภัยค่อนข้างสูง
มาก มันจะบินหนีไปทันทีที่เห็นคุณปรากฏตัวขึ้น
แต่จะไม่กลัวรถมากนัก มันจะยังคงอยู่กับที่ถ้าคุณ
อยูใ่ นรถโดยทีม่ นั มองไม่เห็น แต่เมือ่ ใดก็ตามทีม่ อง
เห็นว่ามีคนอยู่ในรถมันก็จะเตรียมบินหนีทันที
สถานทีห่ ลายแห่งนัน้ สะดวกต่อการน�ำรถเข้าไป
ดังนั้นคุณอาจจะใช้รถให้ท�ำหน้าที่เป็นเหมือนบังไพร
ส�ำหรับการซ่อนตัวถ่ายภาพนกก็ได้ แต่สิ่งที่ควรต้อง
ระวังก็คอื ต้องพยายามซ่อนตัวจากสายตาของนกเหล่า
นีใ้ ห้ดี ซึง่ มีอปุ กรณ์หลายชนิดส�ำหรับการซ่อนตัว แต่
ถ้าอย่างง่ายที่สุดก็คือการน�ำผ้ามาแขวนไว้กับกรอบ
หน้าต่างแล้วยื่นเฉพาะส่วนเลนส์ออกไป วิธีการนี้จะ
ไม่ท�ำให้นกตื่นเต้นตกใจมากนัก
อย่างไรก็ตาม ถึงจะท�ำวิธนี แี้ ต่คณ
ุ ก็ยงั ต้องใช้
ความระมัดระวังอยูด่ ี แต่จะมีโอกาสเพิม่ มากขึน้ กว่า
เดิมแน่นอน.

• PENTAX 150-450mm เลนส์ซูมระยะซูเปอร์เทเล
โฟโต้รุ่นล่าสุดของ PENTAX ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนมุมภาพในรถได้อย่างคล่องตัว
PENTAX K-3II •
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 400
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เลือกฉากหลัง

นักถ่ายภาพนกมือใหม่มักจะให้ความส�ำคัญเฉพาะ
กับตัวนกและพุ่งเป้าสายตาไปเฉพาะแค่ตัวนก แต่
อันที่จริงแล้วฉากหลังก็มีความส�ำคัญอยู่ไม่น้อย
ฉากหลั ง สามารถใช้ เ พื่ อ เล่ า เรื่ อ งราวสภาพ
แวดล้อมของนกได้ว่าเป็นอยู่แบบใด พบเจอได้ที่ไหน
แต่ที่เราควรใตร่ตรองเป็นอันดับต้นๆ ก็คือลักษณะ
สีสันและความสว่างของฉากหลัง
ในกรณีทนี่ กมีสเี ข้มเราควรเลือกสถานทีซ่ งึ่ ฉาก
หลังมีความสว่าง ในทางกลับกันหากตัวนกมีสสี ว่างก็
ควรเลือกฉากหลังเป็นสีเข้ม วิธีคิดง่ายๆ เช่นนี้จะ
ท�ำให้นกดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเลือกไม่ดีมันก็
จะกลมกลืนไปกับฉากหลังจนดูไม่เด่นพอ
และถ้าเป็นไปได้ลองเลือกสีของฉากหลังทีต่ ดั
กันกับสีของนกดูซึ่งจะยิ่งท�ำให้มันเด่นยิ่งขึ้นด้วย.

• Tamron SP70-300mm เลนส์ซูมระยะเทเลโฟโต้ที่มี
น�ำ้ หนักเบามากแต่ให้คณ
ุ ภาพของภาพทีด่ เี หลือเชือ่ และ
สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Full Frame ได้ด้วย
FF DSLR • TAMRON SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F/5.6 • 1/500 sec. • ISO 200
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง

พฤติกรรมของนกนั้นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบที่
น่าสนใจ ดังนั้นเราจึงไม่ควรถ่ายภาพมันเฉพาะแค่
ในช่วงเวลาที่อยู่นิ่ง การถ่ายภาพต่อเนื่องในหลาก
หลายอิ ริ ย าบทจะท� ำ ให้ ภ าพของเราดู น ่ า สนใจ
มากกว่า โดยเฉพาะกับนกที่ดูธรรมดา
เมือ่ จะถ่ายภาพแบบนีค้ ณ
ุ ควรใช้ระบบถ่ายภาพ
แบบต่อเนื่อง (Continuous) แล้วถ่ายภาพหลายๆ
ชอตในจังหวะต่อเนื่องกัน จากนั้นก็เลือกภาพใน
จังหวะทีด่ ที สี่ ดุ มาใช้งาน หากนกอยูใ่ นต�ำแหน่งเดิมก็
อาจจะเปลีย่ นมาใช้ระบบโฟกัสแบบ Manual ก็จะช่วย
ให้กล้องท�ำงานได้เร็วขึ้นอีก
ลองสังเกตดูพฤติกรรมของนกดูว่านอกจาก
การเกาะอยูก่ บั ทีแ่ ล้วมันยังท�ำอะไรอีกบ้าง? อาจจะ
เป็นการสะบัดปีก ไซร้ขน กินอาหาร ฯลฯ ซึ่งล้วน
เป็นอิริยาบทอันน่าสนใจทั้งสิ้น.
• PENTAX K-3II กล้อง
DS LR คุ ณ ภาพสู ง ที่
นอกจากจะให้ คุ ณ ภาพ
ข อ ง ภ า พ ที่ ดี แ ล ้ ว ยั ง
สามารถถ่ายภาพแบบต่อ
เนื่องได้เร็วถึง 8.3 ภาพ
ต่อวินาที ช่วยให้ไม่พลาด
จังหวะส�ำคัญ
PENTAX K-3II •
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@270mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200
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โฟกัสที่ดวงตา

เมื่ อ ต้ อ งบั นทึ ก ภาพสิ่ ง มี ชี วิ ตที่ มี ด วงตาเป็ นส่ ว น
ประกอบ เรามักจะต้องจับโฟกัสโดยให้ความส�ำคัญ
กับดวงตาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะจุดนั้นคือจุด
ที่มีพลังสูงสุดของสิ่งมีชีวิต
แม้ว่าจะไม่ใช่กฏเกณฑ์ตายตัวแต่ก็ควรยึดเป็น
หลักประจ�ำใจเข้าไว้ เพราะการโฟกัสไปที่จุดอื่นซึ่ง
ไม่มีความโดดเด่นมากพอหรือไม่เห็นได้ชัดเจนว่า
ต้องการเน้นน�ำเสนอที่จุดนั้นจริงๆ ก็จะท�ำให้ภาพนั้น
ดูเหมือนเกิดการผิดพลาดในการโฟกัส ซึ่งก็จะหมาย
ถึงฝีมือของผู้ถ่ายภาพด้วย
ระบบโฟกัสแบบจับความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
อาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายภาพลักษณะนี้ในระยะ
ใกล้มากนัก ซึ่งระบบโฟกัสแบบปกติหรือการหมุน
เองด้วยมือน่าจะเหมาะสมมากกว่า.

• TAMRON SP150-600mm ไม่ได้มดี เี พียงแค่การถ่าย
ภาพในระยะไกล แต่ความคมชัดและคุณภาพของแสงใน
ระดับยอดเยี่ยมคืออีกคุณสมบัติที่โดดเด่นด้วย
FF DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011
@600mm • F/8 • 1/350 sec. • ISO 400
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7

ระวังการเคลื่อนไหว

ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็ตามแต่ นกนั้นจะมีปกติเป็น
สั ต ว์ ที่ ช ่ า งตื่ น ตกใจและระแวดระวั ง ภั ย จนเป็ น
ธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกกลัวมันก็พร้อมที่จะ
บินหนีไปเสมอ
นอกจากการซุ่มซ่อนตัวในรูปแบบต่างๆ แล้ว
นักถ่ายภาพนกจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะระมัดระวังทุก
การเคลื่อนไหวของตัวเราเอง เพราะเมืื่อใดก็ตามที่
เห็นการเคลื่อนไหวอันผิดปกตินกก็จะบินหนีไปทันที
เราสามารถทีจ่ ะเคลือ่ นไหวร่างกายได้แต่ตอ้ ง
ค่อยๆ ท�ำอย่างช้าๆ ไม่เคลื่อนตัวแบบหุนหันพลัน
แล่นเพราะจะท�ำให้เกิดความตืน่ ตกใจได้งา่ ย แม้วา่
มันอาจจะไม่ได้กลัวแต่ก็จะบินหนีไปเพราะนั่นคือ
สัญชาตญาณชนิดหนึ่งของนกทุกตัว
ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดผิดไปจาก
ธรรมชาติแวดล้อมมากนัก เพราะนกจะยิ่งเห็นเรา
ง่ายขึ้นไปอีก.

• PENTAX K-3II ให้
ประสิทธิภาพของภาพสูง
มากแม้ ใ นวั น ที่ แ สงไม่
ค่อยเป็นใจ
PENTAX K-3II •
HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@270mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200
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8

แบบฝึ กหัดใกล้ตัว

ทุกคนที่ถ่ายภาพนกต่างก็ต้องการได้ภาพนกแปลก นก
หายาก นกที่มีสีสันสวยงาม ฯลฯ กันทั้งสิ้น จนมองข้าม
นกธรรมดาที่พบเจอได้ง่ายรอบตัวไป แต่หารู้ไม่ว่านั่น
แหละคือแบบฝึกหัดชั้นดี
การถ่ายภาพนกจ�ำเป็นต้องใช้ทกั ษะและฝีมอื รวมถึง
ประสบการณ์ในระดับหนึ่งจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมา
ได้สวยงาม ซึ่งสิ่งนี้ต้องการการฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่
เพียงแต่การท�ำความเข้าใจแล้วจะน�ำไปใช้งานได้ทันที
ดังนั้นนกที่พบเห็นได้ดาษดื่นใกล้ตัวจึงเป็นครูฝึก
ชั้นดีเพราะเราสามารถฝึกฝนได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่
ต้องเดินทางไปไกลหรือต้องออกดัน้ ด้นค้นหา คุณยังต้อง
ฝึกทั้งวิธีการมองแสง การจับจังหวะ การท�ำความเข้าใจ
กับอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งนกธรรมดาเหล่านี้จะช่วยให้คุณ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
และเมือ่ พร้อมจริงแล้ว การถ่ายภาพนกหายากหรือ
นกทีต่ อ้ งเดินทางตามหาไปไกลก็จะไม่เปล่าประโยชน์แต่
อย่างใด
• Tamron SP70-300mm เป็น
เลนส์ทใี่ ห้คณ
ุ ภาพของภาพและการ
ใช้งานที่ดีมาก ในขณะที่ราคาไม่
แพง ไม่วา่ จะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า
ก็คุ้มค่าต่อการใช้ถ่ายภาพนกชนิด
หวังผลได้เลย
FF DSLR • TAMRON SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F/5.6 • 1/350 sec. • ISO 400
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“นกกระเต็นอกขาว”

ชื่อสามัญ : White-throated Kingfisher
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halcyon smyrnensis.

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 400
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PRODUCT

PRIME LENS WITH
VIBRATION COMPENSATION

ในที่สุดอย่างไร้วี่แววและข่าวคราวล่วงหน้า TAMRON
ก็ประกาศเปิดตัวเลนส์รุ่นใหม่สองรุ่นออกมาพร้อมกัน และใน
โอกาสนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ ออกมาอีก
ด้วย เรียกว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปเลยทีเดียว
ทั้งสองรุ่นนี้คือเลนส์ “PRIME” หรือเลนส์ทางยาวโฟกัส
เดี่ยวซึ่ง TAMRON ไม่เคยมีวางจ�ำหน่ายมาก่อน ด้วยคุณสมบัติ
ทางยาวโฟกัสที่ 35 และ 45 mm พร้อมรูรับแสงกว้างสุดถึง
F/1.8 แต่ที่ส�ำคัญก็คือมีระบบ “VC” ช่วยลดอาการสั่นไหวติดตั้ง
มาให้ด้วย และที่เห็นได้ชัดเจนทันทีก็คือรูปโฉมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจนผิดหูผิดตาจากเดิม ซึ่งท�ำให้เป็นเลนส์ที่ดูสุขุม
นุ่มนวลและเรียบหรูดูดีมากยิ่งขึ้น
ลองมาดูคณ
ุ สมบัตขิ องเลนส์ใหม่คนู่ กี้ นั สักหน่อยว่าจะน่า
สนใจมากขนาดไหน?
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Innovative and Unique Standard Lenses
with F/1.8 Fast Aperture

The New SP Series for a
New Era of DSLR Cameras

จุดบรรจบแห่งความลงตัวทั้ง
ศาสตร์และศิลป์แห่งการออกแบบ
ที่ทันสมัยด้วยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญอันยาวนาน ท�ำให้
นี่คือวิวัฒนาการครั้งส�ำคัญที่สุด
ของเลนส์ไวแสงระยะ 35 และ
45 มม. จาก TAMRON

เลนส์ในกลุ่ม “SP” ของ TAMRON จะได้รับ
การออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยเน้นเป็น
พิเศษในเรื่องของคุณสมบัติการคัด
กรองแสง และยังเน้นรวมไปถึง
ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อ
ตอบสนองต่อการใช้งานและ
คุณสมบัติอันชาญฉลาดอื่นๆ
อีกด้วย

Get Closer than
Ever Before
เข้าใกล้ได้ยิ่งกว่า ด้วยคุณสมบัติ
“MOD” (Minimum Object Distance)
จะช่วยให้ผู้ถ่ายภาพสามารถโฟกัสเข้า
ใกล้วัตถุได้มากยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์ใหม่
ของความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใน
การจัดองค์ประกอบภาพในขณะที่ยังคง
คุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูงสุด

PRODUCT

Vibration Compensation
in a Standard Lens
“VC” อันเป็นระบบช่วยลดอาการสั่นไหวของ
TAMRON ได้ถูกติดตั้งลงมาในเลนส์ทางยาวโฟกัส
เดี่ยวคุณภาพสูง ”SP” นี้ด้วย นั่นเพราะเราเห็น
ความส�ำคัญของพิกเซลขนาดเล็กบนเซนเซอร์
รับภาพความละเอียดสูงของกล้องยุค
ปัจจุบัน ซึ่ง “VC” คือสิ่งที่จะช่วยให้
คุณได้รับคุณภาพสูงสุดจากระบบ
รับภาพของกล้องด้วย
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NEW

PRODUCT

Innovative and Unique Standard
Lenses with F/1.8 Fast Aperture
สิ่งที่ TAMRON ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษทั้งในเชิงของการออกแบบ
และเชิงวิศวกรรมส�ำหรับเลนส์ในกลุ่ม “SP” ใหม่ครั้งนี้ก็คือ การ
เป็น “จุดเริ่มต้นครั้งใหม่” ส�ำหรับทั้งประสิทธิภาพและรูปโฉม
ภายนอกอันงดงาม ซึ่งต่างออกไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
ปรัชญาอันเป็นรากฐานส�ำคัญในการออกแบบก็คือ “Human Touch”  
ท�ำให้ปรากฏเส้นสายและรูปลักษณ์อันสง่างามและเอื้อต่อการจับถือ
ปรับปรับตั้งออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและ
ลื่นไหล รวมไปถึงรูปแบบของอักษรที่ปรากฏบนผิวเลนส์ก็ถูก
ออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย
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เลนส์รุ่นล่าสุดในตระกูล “SP” ที่ทางยาวโฟกัส
35mm ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ างด้านการเก็บรายละเอียด
อันน่าทึ่งบนความยืดหยุ่นในการใช้งานจากระยะ
โฟกัสทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับการโฟกัส
เข้าใกล้ได้มากทีส่ ดุ ถึง 20cm ซึง่ จัดเป็นมิตใิ หม่ทไี่ ม่
เคยปรากฏมาก่ อ นในเลนส์ ร ะยะทางยาวโฟกั ส
มาตรฐานเช่นนี้
และด้วย “VC” (Vibration Compensation)

PRODUCT

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว คุณสามารถเข้าถึงระดับ
สูงสุดของคุณภาพทางด้าน Optic ตั้งแต่รูรับแสงกว้าง
สุดที่ F/1.8 นอกจากนี้ก็คือ ที่ระยะโฟกัสใกล้สุดคุณก็
ยั ง คงน� ำ เสนอมุ ม มองที่ ส ามารถบอกเล่ า เรื่ อ งราว
แวดล้อมของวัตถุหลักในภาพได้อย่างน่าสนใจ
ด้วยเลนส์ SP 35mm รุ่นใหม่นี้จะช่วยเปิดมุม
มองใหม่ๆ ให้กับโลกของการถ่ายภาพของคุณได้ไม่รู้
จบ...แม้จับถือกล้องด้วยมือเปล่า
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NEW

Focal length: 35mm

PRODUCT

Exposure: F/1.8 1/15sec
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NEW

Focal length: 35mm

PRODUCT

Exposure: F/2 1/60sec
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NEW

Focal length: 35mm Exposure: F/2.2

PRODUCT

1/500sec
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NEW

Focal length: 35mm

PRODUCT

Exposure: F/2.8 1/800sec
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NEW

Focal length: 35mm

PRODUCT

Exposure: F/5.6 1/250sec
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NEW
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NEW

ที่ทางยาวโฟกัส 45mm นั้นจะเป็นมุมมองที่ใกล้
เคียงกับการมองเห็นของสายตามนุษย์มากทีส่ ดุ โดย
คุณสมบัติของเลนส์รุ่นนี้จะเกิดความบิดเพี้ยนของ
วัตถุในระดับต�่ำ ในขณะที่ให้คุณภาพของภาพใน
ระดับสูง ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่าก็คือการบรรจุคุณสมบัติ
“VC” เข้าไป ท�ำให้นี่คือเลนส์ไวแสงทางยาวโฟกัส
45mm ส�ำหรับกล้อง Full Frame รุ่นแรกของโลก
ที่มาพร้อมระบบช่วยลดการสั่นไหว

PRODUCT

บันทึกภาพในแบบอย่างทีเ่ ป็นโดยไม่ตอ้ งกังวลกับ
เรื่องของระยะห่างหรือปริมาณแสง เพราะเลนส์รุ่นนี้
สามารถให้คุณภาพของภาพระดับสูงสุดได้ตั้งแต่รูรับ
แสงกว้างสุดที่ F/1.8 และระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
“VC” ผสานกับความสามารถในการเข้าใกล้วตั ถุได้มาก
ที่สุดในเลนส์ระดับเดียวกันถึง 29cm  
นี่คือเลนส์มาตรฐานคุณภาพสูงที่จะเปิดโอกาส
ให้คุณสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆ ในสไตล์ที่คุณเป็น
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NEW

Focal length: 45mm

PRODUCT

Exposure: F/1.8 1/400sec
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NEW

Focal length: 45mm Exposure: F/4

PRODUCT

1/250sec
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NEW

Focal length: 45mm

PRODUCT

Exposure: F/1.8 1/320sec
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NEW

Focal length: 45mm

PRODUCT

Exposure: F/1.8 1/320sec
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NEW

Focal length: 45mm

PRODUCT

Exposure: F/11 30sec
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NEW
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NEW

Lens Technology

PRODUCT

High Performance at
F/1.8 Full Aperture

Focal length: 35mm

Exposure: F/1.8 1/15sec

รูรับแสงกว้างสุด F/1.8 ที่ให้ประสิทธิภาพใน
ระดับสูง ด้วยเทคนิคการออกแบบเลนส์อย่าง
พิถพี ถิ นั ซึง่ จับคูก่ บั ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” และระบบ MOD ที่ช่วยให้โฟกัสเข้าใกล้
วัตถุได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งหมดนี้บรรจุรวมอยู่ใน
เลนส์ “SP” ใหม่จาก TAMRON ที่จะให้
ภาพถ่ า ยอั น ดู เ ป็ น ธรรมชาติ แ ต่ ใ ห้ มิ ติ อั น
สวยงามน่าประทับใจ แม้ในขณะที่ใช้รูรับแสง
กว้างสุด F/1.8

VC (Vibration Compensation) Integration, Setting Itself
Apart
ระบบ VC ในเลนส์ไวแสงคือฝันที่เป็น
จริงของช่างภาพในการถ่ายภาพโดยจับ
ถื อ กล้ อ งด้ ว ยมื อ เปล่ า ในสภาวะแสง
น้อย ซึง่ ย่อมหมายถึงความอิสระในมุม
มองของการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มาก
ยิง่ ไปกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะ
แวดล้อมอันมีปริมาณแสงไม่มากนัก
อี ก นั ย หนึ่ ง นั้ น ก็ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ ได้ ใ ช้
คุ ณ สมบั ติ สู ง สุ ด ของกล้ อ งถ่ า ยภาพ
ความละเอียดสูงได้เต็มประสิทธิภาพ

Focal length: 35mm

Exposure: F/1.8

1/1000sec

Closest Focusing Distance in its Class
เลนส์รุ่น SP 35mm มีคุณสมบัติในการโฟกัส
เข้าใกล้วตั ถุอย่างน่าทึง่ ที่ 20cm ซึง่ ถือเป็นการ
โฟกัสเข้าใกล้ได้มากทีส่ ดุ ส�ำหรับเลนส์ในระดับ
เดียวกัน ด้วยเทคนิคในการออกแบบทางชิ้น
เลนส์เพือ่ ให้กลุม่ โฟกัสสามารถเข้าใกล้ได้มาก
ยิ่งกว่า เปิดโอกาสให้คุณสามารถบันทึกภาพ
ได้หลากหลายยิ่งขึ้นราวกับคุณมีเลนส์มาโคร
มุมกว้างอยู่ในเลนส์ตัวเดียวกันนี้
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Molded Glass
Aspherical
Elements
ชนิดเลนส์พเิ ศษแบบ Mold Glass Aspherical
ร่วมอยูถ่ งึ สองชิน้ เพือ่ ช่วยลดอาการผิดเพีย้ น
ของแสงและลดปัญหาสีเหลื่อม (Chromatic
Aberration) ได้อย่างเห็นผล ช่วยให้ภาพมี
คุณภาพในระดับสูง
Focal length: 35mm

Exposure: F/5.6 1/250sec

LD (Low Dispersion) Glass and XLD (eXtra Low
Dispersion) Glass

Focal length: 35mm

Exposure: F/5.6

Ultrasonic Silent Drive
(USD)

เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาอย่ า งสี เ หลื่ อ ม
Chromatic Aberration ซึง่ มักเกิดขึน้
กั บ เลนส์ ถ ่ า ยภาพทั่ ว ไป เลนส์ ใ น
ตระกูล “SP” รุ่นใหม่นี้จึงใช้ชิ้นเลนส์
LD โดยเฉพาะในรุ่น 35mm นั้นจะ
มีทั้งแบบ LD และ XLD เพื่อขจัด
ปัญหานี้ให้เหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้
ภาพถ่ายดูสดใสคมชัดอย่างทีค่ วรเป็น

Focal length: 35mm

Exposure: F/4 1/320sec

1/2000sec

Ring-type ultrasonic motor USD

ระบบ USD ท�ำงานโดยใช้หลักการแปลงคลื่น
เสียงความถี่สูงไปเป็นการหมุนเพื่อขับเคลื่อน
ระบบออโต้โฟกัสด้วยความนุ่มนวลแต่รวดเร็ว
และแม่นย�ำ  ในขณะที่ไม่เกิดเสียงรบกวนมาก
นั ก คุ ณ สามารถหมุ น ปรั บ โฟกั ส ด้ ว ยระบบ
Manual ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ระบบออโต
โฟกัสท�ำงานอยู่โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนสวิทช์
ของระบบก่อน
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eBAND and BBAR
Coating
eBAND (Extended Bandwidth and
Angular-Dependency) และ BBAR
(Broad-Band Anti-Reflection) คือ
ระบบการเคลือบผิวเลนส์เพื่อช่วยลด
ปัญหาแสงสะท้อน ซึง่ จะถูกเคลือบอยู่
บนทุกผิวชิ้นเลนส์ ส่งผลให้ไม่เกิด
ปัญหา Ghost และ Flare

Circular Aperture

Fluorine Coating

Moisture-Resistant Construction

ระบบการเคลือบผิวชนิดพิเศษที่ใช้ในงานระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งการเคลือบผิวด้วยสารฟลูออไรด์นี้จะช่วยปกป้องผิวเลนส์จากคราบเปื้อน
ชนิดต่างๆ ไม่ให้เกาะผิวเลนส์ได้ง่ายนัก หรือ
หากมีติดอยู่ก็สามารถเช็ดท�ำความสะอาดออก
ได้โดยง่ายดาย ในภาพนีแ้ สดงลักษณะการเกาะ
ตัวของหมึกปากกา ด้านขวานั้นเป็นการเคลือบ
ผิวแบบปกติ ส่วนภาพซ้ายจะเป็นการเคลือบผิว
ด้วยฟลูออไรด์ของเลนส์ในทั้งสองรุ่นนี้

Focal length: 35mm Exposure: F/2.8

1/160sec

แม้จะหรี่รูรับแสงลงจากระดับกว้างสุดสองสตอป
กลีบรูรับแสงทั้ง 9 ใบของเลนส์ทั้งสองรุ่นนี้ก็ยังคง
ลักษณะของโบเก้รปู ทรงกลมเอาไว้ได้อย่างสวยงาม
รวมถึงการเบลอฉากหลังอย่างสวยงามเนียนนุ่ม
ด้วยเช่นกัน

โครงสร้างและระบบซีลป้องกัน
ออกแบบมาเพื่อปกป้องไม่ให้มี
สิ่งไม่พึงประสงค์เล็ดลอดเข้าสู่
ภายในตัวเลนส์ ช่วยให้สามารถ
ใช้ ง านได้ ใ นทุ ก สภาวะอากาศ
อย่างมั่นใจ
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นี่คือเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล “VC” ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ทั้งคุณสมบัติและรูปลักษณ์ อันเรียกได้จากที่เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า “ใหม่หมด” ตัง้ แต่ภายนอกไปจนถึงภายในเลยทีเดียว
คุณสมบัตอิ นั น่าทึง่ หลายประการนัน้ เป็นสิง่ ทีช่ า่ งภาพทัง้
มืออาชีพและมือสมัครเล่นเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเลนส์ใน
ฝันนั้นออกจ�ำหน่ายจริงเสียที ซึ่งในที่สุดเลนส์ไวแสงหร้อม
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวก็เกิดขึ้นจริงแล้ว นอกจากนั้นยัง
สามารถถ่ายทอดคุณภาพของภาพระดับสูงลงไปยังเซนเซอร์
รับภาพความละเอียดสูงของกล้องเปลีย่ นเลนส์ได้ในยุคนีอ้ ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
...แน่นอนว่าราคายังคงเป็นมิตร แม้จะถูกเปลี่ยนโฉม
ไปจนหมดจดเลยก็ตาม
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Field Test
ทดสอบการใช้ งานจริงในภาคสนามกับเลนส์ทางยาว
โฟกัสเดี่ยวสองรุ ่นล่าสุดของ TAMRON กับการใช้ งาน
ในหลายรูปแบบหลากอารมณ์ให้รู้กันไป...

เมื่อเห็นทางยาวโฟกัสที่ 35mm และ 45mm คนเล่นกล้อง
ส่วนใหญ่กม็ กั จะลงความเห็นว่ามันคือเลนส์สำ� หรับถ่ายภาพ
บุคคลที่ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพแนวอื่น แต่แท้ที่จริงแล้ว
มันสามารถน�ำไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองรุ่นนี้เพิ่มคุณสมบัติ “MOD” ที่
ท�ำให้สามารถเข้าใกล้วัตถุที่จะถ่ายภาพได้มากกว่าเลนส์อื่น
ในทางยาวโฟกัสเดียวกัน
และเมื่อรวมเข้ากับความไวแสงถึง F/1.8 พร้อมระบบ
ช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” เข้าไปด้วยแล้ว ท�ำให้ทงั้ สองนีเ้ ป็น
เลนส์ทเี่ พิม่ ความอเนกประสงค์อนั หลากหลายได้มากยิง่ กว่าจะ
เป็นเพียงแค่เลนส์ส�ำหรับถ่ายภาพบุคคล
มาดูกนั ว่าเราน�ำเลนส์ใหม่ทงั้ สองนีไ้ ปบันทึกภาพอะไร
กลับมาบ้าง?...
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Field Test

เลนส์ทงั้ สองรุน่ นีเ้ น้นไปทีก่ ารเก็บรายละเอียดเป็นส�ำคัญ และ
ก็ยังคงความคมชัดอยู่ในระดับที่น่าทึ่ง คุณภาพของภาพถ่าย
นั้นอยู่ในเกณฑ์น่าประทับใจมาก รายละเอียดบนพื้นผิวถูก
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้จะใช้รูรับแสงกว้าง
สุดที่ F/1.8 เมื่อรวมเข้ากับระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC”
แล้วก็ยิ่งท�ำให้การใช้งานเลนส์รุ่นนี้เปิดโอกาสในการได้ภาพ
มากยิง่ ขึน้ แม้ในทีซ่ งึ่ มีปริมาณแสงไม่มากนักและใช้มอื เปล่าใน
การจับถือกล้อง
Focal length:

35mm

Exposure: F/1.8

1/40sec

ISO 400
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Field Test

การถ่ายภาพแนว Life หรือ Street ดูเหมือนจะท�ำผลงานได้ดี
เป็นพิเศษ ซึง่ ก็เนือ่ งมาจากคุณสมบัตขิ องรูรบั แสงกว้างและระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ท�ำให้สามารถถือกล้องด้วยมือเปล่า
แล้วใช้ระบบ Live View โดยที่ไม่ต้องยกกล้องขึ้นมาเล็งให้ผู้ถูก
ถ่ายภาพรูส้ กึ กังวล โบเก้ทรงกลมและการเบลอฉากหลังทีอ่ ยูน่ อก
ระยะโฟกัสสามารถท�ำได้อย่างสวยงามน่าประทับใจ
Focal length:

35mm

Exposure: F/1.8

1/80sec

ISO 400
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Field Test

คุณสมบัตใิ นการถ่ายภาพโดยโฟกัสในระยะใกล้เป็นพิเศษราวกับ
เลนส์มาโครนี้คืออีกหนึ่งความสามารถที่ส�ำคัญของเลนส์ทั้งสอง
รุ่น โดยรุ่น 35mm นั้นจะสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่ 20cm ให้
อัตราขยาย 1:2.5X ส่วนรุ่น 45mm จะสามารถโฟกัสใกล้สุดที่
29cm ให้อัตราขยาย 1:3.4X ซึ่งเป็นระยะห่างที่วัดจากระนาบ
เซนเซอร์รับภาพของกล้อง
นั่นหมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพวัตถุระยะใกล้แต่ยังบอก
เล่าเรื่องราวแวดล้อมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์เพราะเป็นมุมรับ
ภาพที่กว้างกว่า ยิ่งเมื่อรวมเข้ากับคุณสมบัติไวแสง (รูรับแสง
กว้าง) และระบบ “VC” ด้วยแล้วก็จะยิ่งท�ำให้เกิดความคล่องตัว
เปิดโอกาสให้คุณถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง เช่นเดียว
กับภาพนีท้ ถี่ า่ ยภาพโดยจับถือกล้องด้วยมือเปล่าและใช้เพียงแสง
แวดล้อมเท่านั้น
Focal length:

45mm

Exposure: F/1.8

1/30sec

ISO 200
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Field Test

ระยะทางยาวโฟกัสที่ต่างออกไป 10mm นั้นสร้างความแตกต่าง
ได้ในเลนส์ทั้งสองรุ่น เลนส์ 45mm นั้นใกล้เคียงกับมุมที่สายตา
ปกติมองเห็นมากทีส่ ดุ จะเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลมากยิง่ ขึน้
และโดยเฉพาะกับการถ่ายภาพแบบ Candid หรือ Street ที่ไม่
ต้องการเข้าใกล้มากนักก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้
ส่วนเลนส์ 35mm นั้นก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องราวแวดล้อมได้
มากกว่าแต่วัตถุก็จะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบโดยถ่ายภาพจาก
ระยะเดียวกัน ซึง่ ในประเด็นนีเ้ รียกได้วา่ ต่างก็มขี อ้ ดีทแี่ ตกต่างกัน
ออกไปให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของมุมมอง
Focal length:

45mm

Exposure: F/2

1/100sec

ISO 100
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Field Test

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) ของ TAMRON นั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันมานานถึง
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่ยอดเยี่ยม การช่วยให้ได้ภาพที่
คมชัดในสปีดชัตเตอร์ชา้ นัน้ ย่อมหมายความว่าคุณสามารถ
บันทึกภาพได้อย่างสร้างสรรค์มากยิง่ ขึน้ ได้อกี โดยเฉพาะใน
เวลาที่ไม่ใช้ขาตั้งกล้อง
ภาพนี้บันทึกโดยการจับถือกล้องด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้ขา
ตัง้ กล้อง ในขณะทีใ่ ช้สปีดชัตเตอร์เพียง 1/20 วินาทีเท่านัน้
Focal length:

45mm

Exposure: F/4

1/20sec

ISO 100
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Field Test

เลนส์ทั้งสองรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ถ่ายทอดความละเอียดและ
ความคมชัดได้ในระดับสูง ซึง่ เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับกล้อง
ถ่ายภาพความละเอียดสูงมากในยุคปัจจุบนั ดังนัน้ จึงสามารถตอบ
สนองต่อประสิทธิภาพของเซนเซอร์รับภาพระดับสูงมากได้เป็น
อย่างดี ภาพที่ได้นั้นคมชัดและเต็มไปด้วยรายละเอียดอย่างน่า
อัศจรรย์ใจ
Focal length:

45mm

Exposure: F/2.5

1/1000sec

ISO 50
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Field Test

การถ่ายทอดสีสนั สามารถท�ำได้อย่างน่าทึง่ ทัง้ สองรุน่ นีไ้ ม่ใช่เลนส์
ที่ให้สีสันจัดจ้านเป็นพิเศษแต่ด้วยความสามารถที่เน้นมาส�ำหรับ
การเก็บรายละเอียดท�ำให้ระดับการไล่สี (Gradient) ท�ำได้อย่าง
ยอดเยี่ยมทั้งในส่วนมืดและส่วนสว่าง
Focal length:

35mm

Exposure: F/8

1/50sec

ISO 50
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Field Test

การถ่ายภาพในลักษณะนีต้ อ้ งถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถ
ในระดับสูง ทั้งต่อเลนส์, กล้อง, และผู้ถ่ายภาพ เพราะนอกจาก
จะต้องเพิ่มค่า ISO ขึ้นไปสูงๆ แล้วยังต้องถ่ายภาพผ่านกระจก
ของเครือ่ งบินทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้พอมองเห็นสิง่ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอก
เท่านั้น คุณภาพแสงในด้านต่างๆ จึงถูกลดทอนลงเป็นอย่างมาก
หากเลนส์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพสูงพอก็จะไม่สามารถถ่ายทอด
ภาพให้เกิดความสวยงามได้อย่างสิ้นเชิง แต่ส�ำหรับเลนส์ไวแสง
ทั้งสองรุ่นนี้แล้วต้องถือว่าเหมาะมากเลยทีเดียว
แต่ที่ส�ำคัญที่สุด การถ่ายภาพจากบนเครื่องบินในยามค�่ำคืนเช่น
นี้ต้องการเลนส์ไวแสงเป็นพิเศษ ซึ่งหากต้องการถ่ายภาพแบบนี้
แล้วมันเป็นสิ่งที่ควรต้องมี เพราะเลนส์ปกติธรรมดาจะให้ภาพที่
มืดเกินไป คุณไม่สามารถใช้สปีดชัตเตอร์นานเหมือนกรณีการ
ถ่ายภาพไฟกลางคืนอันเนื่องมาจากก�ำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเอง
Focal length:

45mm

Exposure: F/1.8

1/25sec

ISO 8063
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Field Test

ไม่น่าเชื่อว่า TAMRON จะออกแบบให้เลนส์ทั้งสองรุ่นนี้สามารถ
ถ่ายทอดประกายแฉกของดวงแสงได้อย่างสวยงามไม่แพ้เลนส์
ราคาแพงชั้นดีอื่นๆ ท�ำให้มันเหมาะต่อการถ่ายภาพอีกหลายรูป
แบบ ทั้ง Landscape, Cityscape ที่เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วย
Focal length:

35mm

Exposure: F/13

30sec

ISO 200
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Field Test

ด้วยความที่ TAMRON ออกแบบเลนส์ใหม่ทงั้ คูน่ ใี้ ห้มรี ะบบ “ซีล”
ป้องกันสิง่ ไม่พงึ ประสงค์เล็ดลอดเข้าสูภ่ ายใน ท�ำให้สามารถใช้งาน
ได้ในทุกสภาวะอากาศอย่างมั่นใจแม้ในขณะที่สายฝนโปรยปราย
Focal length:

35mm

Exposure: F/13

30sec

ISO 100
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Field Test

• สรุป
ด้วยความสามารถในการโฟกัสเข้าใกล้ได้ยงิ่ กว่า, ความไวแสงทีร่ รู บั แสง F/1.8, ระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือคุณภาพของภาพในทุกๆ ด้านโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับการเก็บรายละเอียดทีส่ ามารถถ่ายทอดให้กบั เซนเซอร์รบั ภาพ
ความละเอียดสูงได้อย่างสมน�้ำสมเนื้อกัน ท�ำให้นี่คือเลนส์ที่พร้อมรับมือกับหลาก
หลายสภาวะที่คุณมักจะพบเจออยู่เป็นประจ�ำ 
โดยเฉพาะในระดับมืออาชีพทีม่ กั จะพบว่าเลนส์ในช่วงทางยาวโฟกัสนีจ้ ะขาดสิง่
ใดสิ่งหนึ่งไป มันอาจจะไวแสงแต่ไม่สามารถโฟกัสแบบเข้าใกล้ได้ หรืออาจจะเข้าใกล้
ได้และไวแสงแต่ภาพก็มกั จะสัน่ เพราะสปีดชัตเตอร์ตำ�่ มาก เช่นตามงานเลีย้ งหรืองาน
พิธีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจจะท�ำให้คุณต้องพลาดโอกาสในการเก็บภาพบางจังหวะไป
อย่างน่าเสียดาย
นี่คือเลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยวรุ่นใหม่ล่าสุดจากสายพันธุ์ “SP” โฉมใหม่ที่สลัด
ภาพเดิมๆ ออกไปจนหมดสิน้ และทีส่ ำ� คัญคือประสิทธิภาพทางด้านคุณภาพของภาพ
ก็พร้อมรองรับแม้กระทัง่ กล้องความละเอียดสูงเป็นพิเศษ รับรองว่าคุณจะแทบหาข้อ
ติไม่เจอ
และส�ำคัญทีส่ ดุ ในอันดับท้ายสุดก็คอื “ราคา” ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ว่าจะสบายกระเป๋า
ทีส่ ดุ ในเลนส์ระดับเดียวกัน ยิง่ เมือ่ เทียบกับประสิทธิภาพทีไ่ ด้รบั มาแล้วท�ำให้นคี่ อื
เลนส์ที่ควรค่าต่อการจับจองเป็นเจ้าของอย่างยิ่งเลยทีเดียว

Focal length:

35mm

Exposure: F/2.8

1/6sec

ISO 200
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นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดส�ำหรับการพลิก
โฉมครัง้ ส�ำคัญของเลนส์ในตระกูล “SP” จาก
TAMRON ราวกับไม่ใช่เลนส์จากค่ายเดิมที่
เราเคยรู้จัก
ความเรียบง่ายแต่ดมู สี ไตล์คอื ปัจจัยหลัก
ส�ำคัญอันเป็นหัวใจของการเปลีย่ นแปลงในครัง้
นี้ ซึ่งภายใต้ความเรียบง่ายนั้นต้องสื่อถึงความ
ไม่ธรรมดาทีบ่ รรจุอยูภ่ ายใน เพราะนีไ่ ม่ใช่เพียง
แค่ เ ลนส์ ที่ ดู ดี แต่ คื อ เลนส์ ที่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ย
ประสิทธิภาพอันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ
ลองมาดู “Design Concept” ของการ
ออกแบบเลนส์ SP ยุคใหม่นี้จาก TAMRON
กันสักหน่อยว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร...
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Engineered for
Human Touch
ความแม่นย�ำของระบบกลไกและวิศวกรรมภายใน
ตัวเลนส์จะถูกห่อหุ้มเอาไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนาภาย
ใต้รูปทรงกระบอกที่ดูแตกต่างด้วยลักษณะพื้นผิว, โทนสี
และเส้นสายต่างๆ บนตัวเลนส์เพื่อสร้างความรู้สึกอันคุ้นเคย เพื่อ
ตอบสนองต่อแนวคิดเหล่านี้เลนส์ในตระกูล SP รุ่นใหม่จึงถูกออกแบบให้
มีวงแหวนอะลูมินั่มที่ดูโดดเด่นเพื่อสื่อความนัยถึงลักษณะแสงที่แตกต่างใน
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะเข้าถึงสัมผัสแห่งสุนทรียภาพและเพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่าง TAMRON และช่างภาพในระยะยาว

Quality Form and Function
Born from a Higher Standard
TAMRON พัฒนาเลนส์ SP รุ่นใหม่บนการวางสมมุติฐานถึง
มาตรฐานที่เลนส์ควรจะเป็นส�ำหรับการท�ำงานในระดับความ
ละเอียดสูงร่วมกับกล้องในระบบดิจิตอลของทุกวันนี้
การออกแบบอย่างชาญฉลาดและระบบกลไกภายในจะ
สะท้อนภาพลักษณ์ของมาตรฐานใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
ปุ่มปรับตั้ง, การตอบสนองต่อการใช้งาน, การเคลื่อนไหวของ
ระบบกลไกอันนุ่มนวล และสมดุลน�้ำหนักที่เหมาะสมต่อการ
จับถือใช้งาน
ด้วยแนวคิดทั้งหมดนั้น ผลลัพธ์ก็คือเลนส์รุ่นใหม่ที่ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายใน
เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของช่างภาพเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจจากภายนอกจรดภายใน

Tamron Ring
ความอบอุ่นและเรืองรองอันน่าหลงไหลของวง
แหวนสีทองคือความโดดเด่นอันชัดเจนที่สุด
ของเอกลักษณ์ใหม่ในเลนส์ SP ล่าสุดนี้ ซึ่งจะ
เป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงความชาญฉลาดทั้ง
ในเชิงการออกแบบและวิศวกรรม นอกจากนี้
ยังเป็นเสมือนค�ำยืนยันถึงแนวคิดในการน�ำส่ง
ทั้งความสนุกสนานและแรงบันดาลใจอัน
สร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบสู่ผู้ใช้งาน
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Design Engineer Interview

takram design engineering
Kinya Tagawa

...มันเริ่มต้นขึ้นจากเพียงโจทย์เดียว
“เลนส์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม”
นี่คือค�ำบอกเล่าของนักออกแบบทางวิศวกรอาวุโส ผู้ดูแลรับผิดชอบ
งานทางด้านการออกแบบทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงแนวคิด
และการกลั่นกรองก่อนจะออกมาเป็นเลนส์ TAMRON รุ่นใหม่...ซึ่งต่างออก
ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
“พวกเราคือ “นักออกแบบเชิงวิศวกรรม” ที่มีหน้าที่ในการควบรวม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับรูปลักษณ์ทางการออกแบบที่สามารถสัมผัสได้จริง
ซึ่ง “SP” จะโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีใหม่อันเฉียบแหลมลึกซึ้ง ซึ่งเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง TAMRON และผู้ใช้งานที่
จับต้อง, ใช้งาน และมีประสบการณ์กับเลนส์ เรารู้สึกได้ว่านี่คือเรื่องราว

ปฏิสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์ที่ส่งให้เลนส์ SP รุ่นใหม่จะ
ต้องสัมผัสเข้าถึงหัวใจของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง”
“เราให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อวงแหวนที่จะติดตั้งลงไป
บนตัวเลนส์ สิ่งนี้มีเรื่องราวอันเป็นที่มาที่ไป...ตั้งแต่ครั้ง
โบราณกาลนั้น “แหวน” เป็นเครื่องรางที่ช่วยปกป้องและ
เชื่อมความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งเราจะเห็นได้จากการสวมใส่
แหวนให้กับนิ้ว, แขน หรือแม้กระทั่งล�ำคอ จนกระทั่งทุกวันนี้
ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีในการแต่งงาน”
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“เราออกแบบวงแหวนภายใต้แนวคิดแห่งความสัมพันธ์นี้ การ
ต่อเชื่อมเลนส์เข้ากับตัวกล้องก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์กับกล้อง
ขั้นตอนของการออกแบบนั้นไปไกลมากกว่าเพียงแค่รูปลักษณ์จาก
ภายนอกและฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งเราต้องพูดคุยกับทีมที่ออกแบบ
กลไกภายในเพื่อให้ทั้งสองส่วนเข้ากันได้อย่างลงตัว ดังนั้นเลนส์ SP
รุ่นใหม่ทั้งหมดจะมีวงแหวนนี้ประกอบอยู่ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ใหม่
ของ TAMRON”

takram design engineering

“เราพยายามรังสรรค์เลนส์ให้รู้สึกถึงความเป็นกันเอง นับตั้งแต่
การประดิษฐ์วงแหวนจากโลหะมาเป็นส่วนประกอบของคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ออกแบบสวิทช์ปรับตั้งให้ใช้งานได้ง่าย และยังออกแบบ
ตัวอักษรใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สื่อสารง่ายและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นด้วย”

คือบริษทั ทีส่ ร้างสรรค์งานออกแบบโดยใช้ความคิดแนวใหม่เพือ่ น�ำเสนอ
ต่อการใช้งานในรูปแบบธุรกิจอันหลากหลาย ซึ่งได้รับรางวัลยืนยันจาก
Red dot Award และ Good Design รวมไปถึงอีกหลายรางวัลมาแล้ว

“เลนส์ใหม่นี้จะเป็นเหมือนตัวแทนของความสัมพันธ์ครั้งใหม่
ระหว่าง TAMRON และผู้ใช้งาน ซึ่งคุณจะรู้สึกได้จากงาน
ออกแบบใหม่ในครั้งนี้ของเรา”
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BREAKTHROUGH OUTPUT

เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 11 : High Quality Facebook Photo

โซเชีย่ ลเน็ตเวิรค์ ของปัจจุบนั นีค้ งไม่มใี ครเกินหน้า Facebook
ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้ว Facebook จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
โชว์ ผ ลงานภาพถ่ า ยเป็ น หลั ก แต่ ก็ ถื อ ว่ า ในระดั บ หนึ่ ง นั้ น
Facebook ก็สามารถน�ำเสนอภาพถ่ายในระดับคุณภาพได้ดี
หากแต่วา่ โดยส่วนมากแล้วเรามักจะไม่เข้าใจในวิธกี ารเพือ่
ให้ภาพที่โพสต์ขึ้นไปบน Facebook นั้นแสดงคุณภาพได้สูงสุด
ภาพถ่ายทีส่ วยงามจ�ำนวนมากจึงถูกลดคุณภาพลงจนกลายเป็น
ภาพที่ไม่น่าดูหลังจากที่โพสต์ขึ้นไปบน Facebook แล้ว
ปัญหานี้ยังคงสร้างความร�ำคาญและท้อใจให้กับคนถ่าย
ภาพจ�ำนวนไม่น้อย ซึ่งก็เป็นเพราะเรายังไม่รู้วิธีการนั่นเอง
เราได้เคยน�ำเสนอเรือ่ งนีไ้ ปแล้วครัง้ หนึง่ แต่ในรอบนีจ้ ะ
อธิบายรายละเอียดเพือ่ ให้เข้าใจวิธกี ารจัดการกับภาพถ่ายของ
โซเชียลเน็ตเวิร์คอันดับหนึ่งตัวนี้ เพื่อให้ภาพถ่ายของเราถูก
น�ำเสนอออกไปในระดับคุณภาพสูงอย่างที่มันควรจะเป็น
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• อะไรท�ำให้ภาพของเราดูแย่?

• ท�ำอย่างไรให้ภาพดูดี?

• ขัน้ ตอนเพื่อให้ภาพดูดี

เพราะ Facebook จะต้องท�ำการ “Compress” หรือบีบอัด
ข้อมูลภาพของเราเพื่อให้ใช้พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลบนเซิฟ
เวอร์ของตัวเองน้อยลง

ค�ำตอบอย่างง่ายก็คอื โพสต์ภาพทีเ่ หมาะสมและหลีกเลีย่ งขัน้
ตอนการบีบอัดข้อมูลของ Facebook

เราต้องจัดการไฟล์ภาพของเราให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนที่จะ
โพสต์ภาพขึ้นไปบน Facebook เพราะถ้าโพสต์ภาพโดยขาด
ความเข้าใจภาพของเราก็จะโดนบีบอัดและคุณภาพก็จะลดลง
อย่างแน่นอน

ไฟล์ภาพชนิด JPEG นั้น เมื่อถูกบีบอัดข้อมูลก็จะท�ำให้
คุณภาพของไฟล์ภาพในหลายๆ ด้านลดลงโดยเฉพาะในเรื่อง
ของความคมชัด ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของสีสันและรายละเอียด
ของภาพถ่ายด้วย
เราไม่สามารถควบคุมระดับการบีบอัดข้อมูลของ Facebook ได้ และที่ส�ำคัญก็คือระบบของ Facebook จะใช้ระบบ
การบีบอัดสูงสุดโดยไม่สนใจในเรื่องคุณภาพของภาพ

ระบบของ Facebook มีการก�ำหนดขนาดของไฟล์ภาพ
ที่เหมาะสมอยู่สามขนาดคือ 720, 960 และ 2048 pixel
(ส�ำหรับด้านที่ยาวที่สุดของภาพ) หากภาพที่โพสต์ขึ้นไปนั้นมี
ขนาดใหญ่เกินกว่าทีก่ ำ� หนดเอาไว้ไฟล์ภาพนัน้ ก็จะถูกระบบการ
จัดการภาพท�ำการปรับตั้งหรือถูกบีบอัดซ�้ำใหม่อีกครั้ง นั่นคือ
ข้อก�ำหนดของการโพสต์ภาพทั่วไป
ในกรณีของ Cover Photo นั้นมีการก�ำหนดขนาดตายตัว
เอาไว้ที่ 815x315 pixel ซึ่งต้องท�ำไฟล์ภาพมาที่ขนาดนี้เท่านั้น

ดั ง นั้ น คุ ณ จึ ง หนี ไ ม่ พ ้ น ขั้ น ตอนการจั ด การภาพด้ ว ย
โปรแกรมตกแต่งภาพถ่าย (ซึง่ ก็คงจะไม่พน้ Adobe Photoshop
และ Adobe Photoshop Lightroom) ซึ่งหลังจากการปรับแต่ง
ภาพเพือ่ ความสวยงามแล้ว เราก็ตอ้ งท�ำการย่อขนาดภาพ, เพิม่
ความคมชัด และ Save ไฟล์ภาพออกมาให้เหมาะส�ำหรับขั้น
ตอนในการโพสต์ขึ้นไปสู่ Facebook ต่อไป
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• ขัน้ ตอนย่อภาพใน Photoshop
เมื่อคุณตกแต่งภาพถ่ายด้วยวิธีการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้น
ตอนต่อไปคือการ “ย่อ” ขนาดภาพ
ใช้ค�ำสั่ง Image > Image Size เมื่อมีกรอบค�ำสั่งขึ้นมา
ให้ระบุขนาดของไฟล์ภาพ ให้คณ
ุ เปลีย่ นขนาดในด้านทีย่ าวทีส่ ดุ
ของภาพไปเป็นขนาดที่ Facebook ก�ำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
เราจะใช้ขนาด 2048 pixels ปุ่มรูปโซ่นั้นจะคลิกเอาไว้เพื่อให้
โปรแกรมท�ำการปรับขนาดของอีกด้านให้โดยอัตโนมัติตาม
สัดส่วนภาพเดิม
ในขั้นตอนนี้คุณควรสังเกตด้วยว่าหลังจากที่ย่อภาพแล้ว
ไฟล์ภาพดูดีหรือไม่? ซึ่งอาจทดลองเลือกตัวเลือก Resample
ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะภาพของเรา

• ขัน้ ตอน Export ภาพใน Photoshop
จากนั้นใช้ค�ำสั่ง File > Save for Web (หรือ File > Export
> Save for Web ส�ำหรับ Photoshop CC)
เมือ่ หน้าต่าง Save for Web เปิดขึน้ มาแล้วให้สงั เกตจุดต่างๆ ตาม
ภาพ เราจะ Export เป็น JPEG โดยมี Quality ในระหว่าง 70-100
(หากต�่ำกว่านี้ภาพจะดูแย่ลง) เลือกตัวเลือก Convert to sRGB
เอาไว้เพื่อให้ระบบสีถูกต้อง สังเกตขนาดของภาพที่ Image Size
ซึง่ จากตัวเลือกทัง้ หมดโปรแกรมจะแสดงขนาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บไฟล์ภาพ
ไว้ที่ส่วนด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง

ขั้นตอนเหล่านี้คือวิธีการพื้นฐานที่จะ
ช่วยให้ไฟล์ภาพของเรามีคุณภาพที่ถูกเสี่ยง
ต่อการถูกลดขนาดโดย Facebook ลงมาก
ที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะท�ำให้ไฟล์ภาพที่
เราโพสต์ขึ้นไปนั้นสามารถแสดงผลที่ระดับ
ความคมชัดและรายละเอียดที่ดี
ลองใช้วธิ นี แี้ ก้ปญ
ั หาส�ำหรับท่านทีย่ งั
ไม่รู้ว่าควรจะท�ำยังไงเพื่อให้ภาพถ่ายบน
Facebook ของเราดู ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะ
สามารถเป็นไปได้
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• แหล่งแนะน�ำส�ำหรับภาพถ่าย

เรายังคงใช้งาน Facebook กันต่อไป
แต่ถ้าคุณมองหาสิ่งใหม่ที่ตอบสนองในแง่
ความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คส�ำหรับการถ่าย
ภาพโดยเฉพาะแล้วละก็ ขอแนะน�ำให้ลอง
ใช้งานสองแห่งคือ flickr.com และ 500px.
com ซึ่งทั้งสองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยข้อมูล
ภาพถ่ า ยจากทั่ ว โลกจ� ำ นวนมากที่ จ ะถู ก
อัพโหลดขึ้นมาแสดงผลงานกันไม่เว้นใน
แต่ละนาที
ที่ส�ำคัญก็คือ คุณภาพของภาพถ่าย
ที่อัพโหลดขึ้นไปที่นี่จะยังคงคุณภาพของ
ไฟล์ภาพถ่ายได้อย่างเต็มเปี่ยมเหนือกว่า
Facebook เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
...ส�ำคัญที่สุดก็คือใช้งานได้ “ฟรี”
เช่นเดียวกัน
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เอาช้างมายื้อยุดก็คงจะฉุดไม่อยู่ส�ำหรับสุดยอดกล้อง
เซลฟี่ฟรุ๊งฟริ๊งตลอดกาลอย่าง Casio EX-TR60 ซึ่ง
เป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆ ผู้รักสวยรักงามทั่วโลก ก็คนมัน
เกิดมาสวยจะดูคนเดียวไปท�ำไมกันล่ะ?
บรรดา Beauty Blogger ทั่วโลกก็เลยเขียนถึง
กล้องรุ่นนี้กันไม่เว้นแต่ละวัน และนี่ก็คือหนึ่งในสาว
สวยแห่งเมืองสิงคโปร์ที่มารีวิว TR60 กันในสไตล์น่า
รักสวยงาม อยากรู้ว่ามันดีและสวยได้แค่ไหนก็เชิญ
คลิกเข้าไปดูกันได้เลย

EEP TIME Issue# 37
November 2015

55

SUGGESTION

หลายท่านรู้จักและเป็นเจ้าของไป
แล้วส�ำหรับกล้องสุดล�้ำไม่ซ�้ำใคร
อย่าง “Ricoh Theta” ที่สามารถ
บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอแบบ
ครบทุกมุมมอง 360 องศา ชนิดที่คนดูสามารถ
เลื่อนหมุนเลือกวิวได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา และ
นีค่ อื อีกแหล่งเก็บผลงานทีไ่ ด้จาก Theta ในพืน้ ที่
ของ ชาว IG เชิญสาวกเข้าไปเสพกันโดยด่วน
เผื่อจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ มาเล่นกันบ้าง
ส่วนใครทีย่ งั ไม่รวู้ า่ นีค่ อื อะไรก็ระวังจะตก
เทรนด์ รีบเข้าไปดูด่วนเลยเช่นกัน
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คุณอาจจะเพิ่งก�ำลังซื้อกล้องมาใหม่ อาจจะเพิ่งซื้อเลนส์รุ่นใหม่เข้ามา
เสริมทัพ หรือเพิ่มอุปกรณ์ชั้นดีราคาแพงเข้ามาเติมเต็มประสิทธิภาพ
ในการบันทึกภาพให้ดขี นึ้ ไปอีก แต่อย่าลืมว่าสิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั ก็คอื
สิ่งที่จะห่อหุ้มดูแลปกป้องอุปกรณ์สุดรักเหล่านั้นของเรานั่นเอง
...อะไรจะดีไปกว่าประเป๋ากล้องแจ๋วๆ อีกสักใบ? ชนิดที่ใช้งาน
ได้ไปอีกยาวนานและมีหลากหลายสไตล์ทเี่ ข้ากับคุณให้เลือกเยอะเลย
ทีเดียวเชียวล่ะ แถมเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มบริการสั่งซื้อออนไลน์ สั่งปุ๊บ
ส่งถึงบ้านกันเลย
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ON TOP 5,000.- !!

A009

โปรฯ สุดแรงเพือ่ ความไวแสง
สู่ผลงานในระดับมืออาชีพ
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
[Model A007] For Canon, Nikon, Sony*
ON TOP 3,000.- !!

A007

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
[Model A009] For Canon, Nikon, Sony*

*ส�ำหรับกล้อง Sony จะไม่มีระบบ VC เนื่องจากใช้ระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหวที่อยู่ในตัวกล้อง

ด่			
วน! ตั้งแต่วันนี้ถึง
31 ธ.ค. 2558
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น
3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005, A007,
A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ )

*ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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ปิ ดเล่ม...
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ใกล้เข้ามานี้ก็จะเป็นเวลาที่งาน
ใหญ่ประจ�ำปีของพวกเราชาวนักถ่ายภาพจะเวียนมาบรรจบกันอีกครั้ง
แล้วส�ำหรับงาาน “Photo Fair 2015” ซึ่งก็จะจัดขึ้นที่เดิม ณ ไบเทค
บางนา
แน่นอนครับว่าคุณๆ จะได้ชมและสัมผัสสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายภาพหลากหลายแบรนด์จากบูธจัดแสดงสินค้าของ “East Enterprise”
ไม่ว่าจะเป็นกล้อง Casio, Pentax, Ricoh เลนส์ Tamron และก็ยังมี
อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมรายการโปรโมชั่นอันน่าสนใจ ท่านใดเล็งสินค้า
ตัวใดเอาไว้ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปที่บูธของเราได้ก่อน งานนี้ต้องแอบ
กระซิบว่าอย่าได้ชักช้าลังเลใจ เพราะถึงจะมีโปรดีๆ แต่หากสินค้าหมด
ลงเสียก่อนก็จะหมดสิทธิ์ครอบครองกันอย่างน่าเสียดาย
นอกจากสินค้าแล้วเราก็ยงั มีสาระอันหลากหลายทางการถ่ายภาพ
มาแบ่งปันสูก่ นั เช่นเคย ท่านใดทีเ่ คยได้สมั ผัสมาแล้วในปีกอ่ นๆ ก็คงจะ
ทราบกันดี ปีนี้ก็อย่าได้พลาดด้วยประการทั้งปวง
...พบกันที่ ไบเทค บางนา 25-29 พ.ย. นี้!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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