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ผานเสนทางชีวิตชวงการศึกษามาไดอยางราบรื�น ดวยการใหที่ไมหวังสิ่งตอบแทนของพี่ทั้งสอง 
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สายลมใตปก ภรรยาผูเปนนิยามของคําวา “คูชีวิต” โดยแทจริง 

คุณพิรุณ คุณดวงพร เหมวดี

ผูเปดประตูสูโอกาสในการทํางาน ตนทางแหงสิ่งดีๆ ที่เขามาในชีวิต

คณะผูบริหารสูงสุด บริษัท บี.เค.วาย. จํากัด 

คุณอภิชาติ คุณชาตรี คุณมณีรัตน คุณอภินัน เหลาวณิชยวิทย

เจานายผูใหโอกาสและกําลังใจแกผมเสมอ ทั้งโดยตรงและโดยออม
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16 เริ่มตนขายภาพออนไลนอยางมั่นใจแชะ!!... รวยดวยภาพถาย 

ภาพตอไปนีเ้ปนภาพของมือใหมคนหนึง่ในวงการถายภาพ เปนหนึง่ในผูเขารบัการอบรมหลกัสตูร 

“รวยทะลุเลนส” รุนแรกๆ คือ คุณเล็ก หรือ Lekkrub5951 แมวาในภายหลังคุณเล็กจะเปลี่ยนมาใช

กลอง DSLR แลว แตก็ยังมีภาพจํานวนหนึ่งที่ถายดวยกลอง Panasonic FS12 ซึ่งก็เปนรุนตํ่ากวา 

FZ18 ของคุณณัฏฐกิตติ์เสียอีก ไดสงไปขายที่ Shutterstock และไดรับการ Approved ภาพนี้ชวย

ยืนยันวา แมแตมือใหมมากๆ กับกลองรุนเล็กๆ แตมีมุมมองที่เฉียบคมก็สามารถถายภาพขายได เขา

ชมแกลเลอรี่ของคุณเล็กไดที่ http://www.shutterstock.com/g/lekkrub13
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อีกตัวอยางหนึ่งเปนภาพของสมาชิก www.stockphotothailand.com คือ คุณ Thaiview ระบุ

วา ภาพนีถ้ายดวยกลอง Compact เลก็ๆ (ไมไดใหขอมลูกลองมาดวย) ตอนไปเทีย่วหมูเกาะอางทอง 

ถายไวตั้งแตยังไมรูเรื�องเก่ียวกับการขายภาพถาย เห็นวาภาพสวยดีก็เลยลองสงไป Shutterstock 

ดู ก็ปรากฏวาผาน และมีดาวนโหลดจํานวนไมนอยอีกดวย เขาชมแกลเลอรี่ของคุณ Thaiview ไดที่ 

http://www.shutterstock.com/gallery-578260p1.html

มาดูชางภาพฝรั่งกันบาง ใน Shutterstock มีชางภาพจํานวนมากที่ใชกลอง Compact ถาย

ภาพขาย ชางภาพที่ใชชื�อวา New Image ก็เปนอีกคนหนึ่งที่ใชกลองประเภทนี้เชนกัน กลองที่ใช

คือ Fuji FinePix S9100 ซึ่งเปนกลองในกลุมที่อยูระดับกลางๆ เทานั้น ก็สามารถนํามาใชถายภาพ

ขายไดเชนเดียวกัน

16 เริ่มตนขายภาพออนไลนอยางมั่นใจแชะ!!... รวยดวยภาพถาย 

ภาพตอไปนีเ้ปนภาพของมือใหมคนหนึง่ในวงการถายภาพ เปนหนึง่ในผูเขารบัการอบรมหลกัสตูร 

“รวยทะลุเลนส” รุนแรกๆ คือ คุณเล็ก หรือ Lekkrub5951 แมวาในภายหลังคุณเล็กจะเปลี่ยนมาใช

กลอง DSLR แลว แตก็ยังมีภาพจํานวนหนึ่งที่ถายดวยกลอง Panasonic FS12 ซึ่งก็เปนรุนตํ่ากวา 

FZ18 ของคุณณัฏฐกิตติ์เสียอีก ไดสงไปขายที่ Shutterstock และไดรับการ Approved ภาพนี้ชวย

ยืนยันวา แมแตมือใหมมากๆ กับกลองรุนเล็กๆ แตมีมุมมองที่เฉียบคมก็สามารถถายภาพขายได เขา

ชมแกลเลอรี่ของคุณเล็กไดที่ http://www.shutterstock.com/g/lekkrub13
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เหลาน้ีคือตัวอยางที่ชวยยืนยันใหม่ันใจวา หากคุณมีกลอง Compact รุนใดรุนหนึ่งอยูในมือ 

และใหขนาดภาพที่เทากับหรือมากกวา 4 ลานพิกเซล ก็สามารถนํามาใชถายภาพสต็อกขายได เพียง

แตการถายภาพใหสวยและใหมีคุณภาพดีดวยกลอง Compact นั้น คุณจะตองเรียนรูเทคนิคการ

ถายภาพใหมีพื้นฐานแน�นพอสมควร และใชความสามารถในการหามุมที่จะถายภาพใหดูดีดูเดนได 

รวมทั้งจะตองพิถีพิถันในการถายภาพแตละภาพเปนอยางดี เชน การพยายามใชขาตั้งกลองรวมกับ

การถายภาพทกุครัง้เทาทีจ่ะทาํได หรือการรูจกัเลือกสภาพแสงทีจ่ะชวยใหกลองของคณุสามารถแสดง

ศักยภาพออกมาไดสูงสุด เปนตน 

แมวาการใชกลอง Compact อาจจะไมสามารถใชถายภาพสต็อกขายอยางเล็งผลเลิศไดมาก

นักก็ตาม แตสําหรับนักถายภาพที่มีกลองอยูกอนแลว และไมอยากหรือไมพรอมที่จะลงทุนเพิ่ม รวม

ทั้งนักถายภาพที่ยังไมมีความมั่นใจวา ตนเองรักและมุงมั่นที่จะถายภาพขายอยางจริงจังแคไหน การ

ใชกลอง Compact ของคุณใหเกิดประโยชนก็เปนสิ่งที่ผมขอแนะนําเชนกัน การถายภาพดวยกลอง

ประเภทนี ้กเ็ปนการฝกฝมอืของคณุไดเปนอยางด ีเมื�อใดทีค่ณุมคีวามพรอมในดานงบประมาณ หรอื

มคีวามมัน่ใจอยางเตม็เปยมแลววา คณุชอบและพรอมจะทาํสิง่นีอ้ยางจรงิจงัแลว คอยซือ้อปุกรณใน

ระดับสูงขึ้นไป เชน กลอง DSLR ก็ไมสายเกินไป

ถายภาพขายดวยเลนส KIT
หนึง่ในขอสงสยัและคาํถามยอดนยิมทีส่ดุขอหนึง่ทีผ่มไดรับหลังจากหนงัสอืเลมแรกออกไปแลว

ก็คือ เลนส KIT สามารถใชถายภาพสต็อกขายไดหรือไม และถาใชได จะไดในระดับดีขนาดไหน 

เนื�องจากมีชางภาพจํานวนหนึ่งเปนมือใหมมากๆ ที่เพิ่งเริ่มตนมีกลอง DSLR เปนตัวแรก และซื้อมา

โดยตัง้ใจใชเปนกลองถายภาพครอบครวัทัว่ๆ ไป หรอืเปนทีร่ะลกึในการทองเทีย่วตามปกต ิไมไดตัง้ใจ

หรอืไมมคีวามคดิทีจ่ะขายภาพถายตัง้แตตน หรอืไมกม็ขีอจาํกดัในดานงบประมาณ เลนสทีใ่ชกบักลอง 

DSLR ของชางภาพกลุมดังกลาว จึงมักจะเปนเลนสที่เรียกวา เลนส KIT

เลนส KIT คือเลนสที่ถูกจัดชุดขายพรอมกับ Body ของกลองมาพรอมในกลองเดียวกัน 

ศัพทคําวา ชุด KIT โดยทั่วไปหมายถึง ชุดอุปกรณหรือชิ้นสวนตางๆ ที่จะนําไปประกอบหรือตอกัน

เปนส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีการกําหนดไวลวงหนาแลววาจะตอหรือประกอบอยางไร อีกนัยหนึ่ง หมาย

ถึงชุดอุปกรณที่ทํามาใหลงตัวหรือพอดีกับอุปกรณสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยูกอนแลว ผูซื้อหรือผูใชมีหนาที่

เพยีงดคููมอืและประกอบเขาไปตามคาํแนะนาํในคูมอืเทานัน้ เชน ชดุ KIT ของหลอดไฟ ชดุ KIT ของ

ตูเสื้อผาสําเร็จรูปที่เราซื้อจากรานมาประกอบเอง ชุด KIT ของอุปกรณแตงรถที่ทํามาสําหรับรถรุนใด

รุนหนึ่งเปนการเฉพาะ เปนตน ผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางดานเทคนิคหรือความชํานาญอะไรเปน

พิเศษในเรื�องนั้นๆ ก็สามารถใชงานไดทันที ดวยความที่มันงายๆ ไมสลับซับซอนในการใชงาน บางที

ก็มีการใหคํานิยามกันในเชิงขําขันวา ชุด KIT คือชุดที่ไมตอง “คิด” เพราะคนอื�นคิดไวใหหมดแลว
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สวนเลนส KIT น้ัน จริงๆ แลวเปนเลนส

ในชุด KIT ของกลองถายภาพ ซึ่งอุปกรณในชุด 

KIT นัน้ยงัหมายรวมถงึ ทีช่ารจแบตเตอรี ่หนงัสอื

คูมือ แผนซีดีโปรแกรม สายเชื�อมตอตางๆ ฯลฯ 

ที่มาในกลองชุดของกลองและอุปกรณถายภาพ

ตอนซื้อครั้งแรก สําหรับผู ใชทั่วไปที่อยากให

กลองพรอมเลนสซึง่สามารถใชงานไดทนัท ีเลนส 

KIT นั้นจริงๆ แลวมีรุนและคุณภาพของเลนสที่

แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับระดับและราคาของ

กลองถายภาพ กลองระดับเริ่มตนหรือรุนเล็กๆ 

มักจะจัดชุดขายพรอมเลนส KIT ตัวเล็กๆ ที่มี

คุณภาพพอใชในระดับหนึ่งเทาน้ัน โดยมักมีขอ

จํากัดหลายๆ อยางทั้งในดานคุณภาพของชิ้น

เลนส คุณภาพของวัสดุที่ใชในการผลิต ทางยาว

โฟกัสของเลนส ฯลฯ เกือบทั้งหมดเปนเลนส

แบบที่เรียกวา ความไวแสงตํ่า สวนกลองระดับ

กึง่โปรหรอืระดบัโปรบางรุนกมี็ชดุ KIT เปนเลนส

คุณภาพดีราคาแพงจัดเอาไวใหเชนกัน เพียง

แตไมคอยเปนที่นิยม เนื�องจากผูที่ใชหรือซื้อ

กลองระดับก่ึงโปรหรือระดับโปร มักจะไมเลือก

ใชเลนสที่มากับกลองแมจะเปนเลนสคุณภาพ

คอนขางดกีต็าม แตจะซือ้เฉพาะ Body และแยก

ซื้อเลนสมาใชตามความตองการมากกวา

iStockphoto 15291995

ดงันัน้ เลนส KIT ในความหมายทัว่ไปทีเ่ปนทีเ่ขาใจกนัเมื�อพดูถงึคาํๆ นี ้จงึหมายถงึเลนสคณุภาพ

ปานกลางถึงตํ่า บางครั้งก็มีการเรียกเลนสชนิดนี้วา เลนส KITTY หรือเลนสแมวเหมียว เนื�องจาก

ความเขาใจทัว่ไปของคนในวงการถายภาพกค็อื มนัเปนเลนสทีใ่หคณุภาพแบบเดก็ๆ ไมเอาจรงิเอาจงั 

อะไรทํานองนั้น แมวาจะมีนักถายภาพจํานวนหนึ่งบอกวา ภาพจะดีไมดีไมไดอยูที่เลนส แตอยูที่ฝมือ

หรือเทคนิคในการถายภาพ แตความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ถาหากไมมีขอจํากัดใดๆ โดยเฉพาะในดานงบ

ประมาณ คงไมมีนักถายภาพคนไหน (รวมทั้งคนที่ใหความเห็นดังกลาวนั้นดวย) เลือกใชเลนส KIT 

แทนเลนสโปรหรือเลนสกึ่งโปรเปนแน¡ ผมมั่นใจ

18 เริ่มตนขายภาพออนไลนอยางมั่นใจแชะ!!... รวยดวยภาพถาย 

เหลานี้คือตัวอยางที่ชวยยืนยันใหม่ันใจวา หากคุณมีกลอง Compact รุนใดรุนหน่ึงอยูในมือ 

และใหขนาดภาพที่เทากับหรือมากกวา 4 ลานพิกเซล ก็สามารถนํามาใชถายภาพสต็อกขายได เพียง

แตการถายภาพใหสวยและใหมีคุณภาพดีดวยกลอง Compact นั้น คุณจะตองเรียนรูเทคนิคการ

ถายภาพใหมีพื้นฐานแน�นพอสมควร และใชความสามารถในการหามุมที่จะถายภาพใหดูดีดูเดนได 

รวมทั้งจะตองพิถีพิถันในการถายภาพแตละภาพเปนอยางดี เชน การพยายามใชขาตั้งกลองรวมกับ

การถายภาพทกุครัง้เทาทีจ่ะทาํได หรือการรูจกัเลือกสภาพแสงทีจ่ะชวยใหกลองของคณุสามารถแสดง

ศักยภาพออกมาไดสูงสุด เปนตน 

แมวาการใชกลอง Compact อาจจะไมสามารถใชถายภาพสต็อกขายอยางเล็งผลเลิศไดมาก

นักก็ตาม แตสําหรับนักถายภาพที่มีกลองอยูกอนแลว และไมอยากหรือไมพรอมที่จะลงทุนเพิ่ม รวม

ทั้งนักถายภาพที่ยังไมมีความมั่นใจวา ตนเองรักและมุงมั่นที่จะถายภาพขายอยางจริงจังแคไหน การ

ใชกลอง Compact ของคุณใหเกิดประโยชนก็เปนสิ่งที่ผมขอแนะนําเชนกัน การถายภาพดวยกลอง

ประเภทนี ้กเ็ปนการฝกฝมอืของคณุไดเปนอยางด ีเมื�อใดทีค่ณุมคีวามพรอมในดานงบประมาณ หรอื

มคีวามมัน่ใจอยางเตม็เปยมแลววา คณุชอบและพรอมจะทาํสิง่นีอ้ยางจรงิจงัแลว คอยซือ้อปุกรณใน

ระดับสูงขึ้นไป เชน กลอง DSLR ก็ไมสายเกินไป

ถายภาพขายดวยเลนส KIT
หนึง่ในขอสงสยัและคาํถามยอดนยิมทีส่ดุขอหนึง่ทีผ่มไดรับหลังจากหนงัสอืเลมแรกออกไปแลว

ก็คือ เลนส KIT สามารถใชถายภาพสต็อกขายไดหรือไม และถาใชได จะไดในระดับดีขนาดไหน 

เนื�องจากมีชางภาพจํานวนหนึ่งเปนมือใหมมากๆ ที่เพิ่งเริ่มตนมีกลอง DSLR เปนตัวแรก และซื้อมา

โดยตัง้ใจใชเปนกลองถายภาพครอบครวัทัว่ๆ ไป หรอืเปนทีร่ะลกึในการทองเทีย่วตามปกต ิไมไดตัง้ใจ

หรอืไมมีความคดิทีจ่ะขายภาพถายตัง้แตตน หรอืไมกม็ขีอจาํกดัในดานงบประมาณ เลนสทีใ่ชกบักลอง 

DSLR ของชางภาพกลุมดังกลาว จึงมักจะเปนเลนสที่เรียกวา เลนส KIT

เลนส KIT คือเลนสที่ถูกจัดชุดขายพรอมกับ Body ของกลองมาพรอมในกลองเดียวกัน 

ศัพทคําวา ชุด KIT โดยทั่วไปหมายถึง ชุดอุปกรณหรือชิ้นสวนตางๆ ที่จะนําไปประกอบหรือตอกัน

เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีการกําหนดไวลวงหนาแลววาจะตอหรือประกอบอยางไร อีกนัยหน่ึง หมาย

ถึงชุดอุปกรณที่ทํามาใหลงตัวหรือพอดีกับอุปกรณสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยูกอนแลว ผูซื้อหรือผูใชมีหนาที่

เพยีงดคููมอืและประกอบเขาไปตามคาํแนะนาํในคูมอืเทานัน้ เชน ชดุ KIT ของหลอดไฟ ชดุ KIT ของ

ตูเสื้อผาสําเร็จรูปที่เราซื้อจากรานมาประกอบเอง ชุด KIT ของอุปกรณแตงรถที่ทํามาสําหรับรถรุนใด

รุนหนึ่งเปนการเฉพาะ เปนตน ผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางดานเทคนิคหรือความชํานาญอะไรเปน

พิเศษในเรื�องนั้นๆ ก็สามารถใชงานไดทันที ดวยความที่มันงายๆ ไมสลับซับซอนในการใชงาน บางที

ก็มีการใหคํานิยามกันในเชิงขําขันวา ชุด KIT คือชุดที่ไมตอง “คิด” เพราะคนอื�นคิดไวใหหมดแลว
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คุณ Exsodus ใช Olympus E-300 กับเลนส KIT 14-45 ถายภาพสต็อก ก็สามารถสอบผาน

และขายภาพในไมโครสต็อกไดเชนกัน ดู Portfolio ของคุณ Exsodus ไดที่ http://www.shutter-

stock.com/g/exsodus

คุณเล็ก หรือ lekkrub13 ใชกลอง Nikon D90 กับเลนส KIT สงภาพสอบที่ Shutterstock 

ก็ผานแบบสบายๆ ดู Portfolio ของคุณเล็ก ไดที่ http://www.shutterstock.com/g/lekkrub13
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สําหรับการขายภาพถายสต็อก แมวาโดย

ทั่วไปการใชเลนสที่มีคุณภาพยิ่งสูง จะยิ่งทําให

ไดคุณภาพโดยรวมของภาพดีขึ้น และยิ่งเพิ่ม

โอกาสในการขายมากขึน้จะเปนเรื�องสาํคญักต็าม 

แตสําหรับผูสนใจการขายภาพถาย ที่มีแลวหรือ

กําลังจะมีเลนสที่เปนเลนส KIT ไมวาจะมาจาก

การซื้อไวใชงานทั่วไปกอนหนานี้แลว หรือมีขอ

จํากัดในดานงบประมาณ หรือวายังไมมีความ

มั่นใจวา ตัวเองจะเอาจริงเอาจังในดานนี้แคไหน

ตอไปในอนาคตก็แลวแต การนําเลนส KIT มา

ใชถายภาพสต็อกขายก็เปนไปไดอยางแน�นอน 

โดยไมจําเปนตองทุมทุนสรางซ้ือเลนสดีๆ ราคา

แพงมาเพื�อใชในงานถายภาพขายเฉพาะ แตถา

ใครม่ันใจมากๆ หรือไมเดือดรอนเรื�องทุนทรัพย 

นั่นก็อีกเรื�องหนึ่งครับ

ตอไปนี้คือตัวอยางของผูที่ใชเลนส KIT ใน

การถายภาพสต็อกขาย และสามารถสอบผาน 

Shutterstock รวมทั้งขายภาพไดดวยเลนส

ชนิดนี้

นักถายภาพสต็อกที่ใชเลนส KIT ถายภาพ

สต็อก ทั้งสงสอบและสงขาย คือคุณธีรวุฒิ มา

สวสัดิ ์หรอืชื�อทีใ่ชในเวบ็บอรด Stockphotothai-

land คือ Jannoon028 ใชกลอง Canon 350D 

กับเลนส KIT 18-55 มม. IS เชนเดียวกัน เขา

ชม Portfolio ของคุณ Jannoon028 ไดที่ 

http://www.shutterstock.com/g/jannoon028 

ปจจุบันนี้ (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2553) หลัง

จากที่เริ่มถายภาพขายไดเพียงไมกี่เดือนดวย

เลนส KIT คุณธีรวุฒิมีดาวนโหลดเฉพาะจาก 

Shutterstock ทีเ่ดยีว ไมนอยกวาเดอืนละ 1,000 

ดาวนโหลด ซึ่งจํานวนดาวนโหลดนี้จะเพิ่มขึ้น

เรื�อยๆ ตามจํานวนภาพที่มากขึ้น และฝมือที่เพิ่ม

ขึ้นตลอดเวลาอีกดวย
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ตัวอยางที่นํามาแสดงทั้งหมดนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของนักถายภาพที่ใชเลนส KIT ในการถาย

ภาพสต็อกขาย จะเห็นไดวา บางคนนั้นแมจะใชเลนสที่จัดชุดมากับกลอง ซึ่งถือวาคุณภาพอยูใน

ระดับธรรมดามาก แตดวยฝมือในการถายภาพที่ดี ทําใหไดภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถใชสอบ

และขายในไมโครสต็อกชั้นนําไดอยางสบายไมนอยหนานักถายภาพที่ใชอุปกรณดีๆ แพงๆ เชนกัน 

ดงันัน้ นกัถายภาพทีเ่ปนเจาของเลนส KIT และยงัไมพรอมทีจ่ะซือ้เลนสทีม่คีณุภาพสงูขึน้มาเพิม่เตมิ 

ก็สามารถลงมือถายภาพสต็อกขายไดทันที เมื�อมีรายไดจากการขายภาพ หรือมีความพรอมในดาน

งบประมาณ รวมถึงมีความมั่นใจวา จะเอาจริงเอาจังกับการถายภาพขาย คอยขยับขยายซ้ือเลนส

เกรดดีขึ้นมาใชก็ได



iStockphoto 14094672
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สําหรับความสงสัยที่จะตองมีแน	นอนวา บรรดาผูที่ใชเลนส KIT ในการถายภาพสต็อกขายนั้น 

เขามีเทคนิคอะไรในการรีดคุณภาพของเจาเลนสคุณภาพปานกลางนี้ใหออกมาเปนภาพสต็อก ซึ่ง

โดยหลักการแลวจะตองมีคุณภาพสูงในระดับหน่ึงได เพราะแมเลนส KIT จะไมใชของตองหามใน

การถายภาพสต็อกขายก็จริง แตถาหากผูใชไมมีความเขาใจหรือความชํานาญในการใชงานแลว ก็

อาจจะทําใหไดภาพที่สงสอบเทาไหรไมผานสักที หรือแมสงขายไมโครสต็อกที่รับภาพงายๆ ก็ไดแต 

Rejected ซํ้าแลวซํ้าอีก ขอใหไปอานเรื�องที่วาดวยตัวอยางภาพที่สงสอบและผาน Shutterstock 

ซึ่งผมไดคัดเลือกภาพตัวอยางแบบไฟลตนฉบับ ที่มีความคมชัดมารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ดวย 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ผมไดเลือกภาพของผูสอบผานที่ใชเลนส KIT เปนอาวุธประจํากายมาแสดงไว

หลายทาน เพื�อใหเห็นคุณภาพของภาพจะจะกันไปเลยวา เขาใชเลนสชนิดนี้กันแลวไดภาพออกมาดี

แคไหน และในการบรรยายภาพแตละภาพ ผมจะพยายามสอดแทรกเทคนิคในการใชงานเลนส KIT 

สําหรับถายภาพสต็อกเอาไวในเนื้อหาสวนนั้น เพื�อใหคุณไดอานไปดวยดูภาพประกอบไปดวย ซึ่งจะ

เขาใจงายกวาการเขียนบรรยายแตเพียงอยางเดียวโดยไมมีภาพประกอบ
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ตัวอยางที่นํามาแสดงทั้งหมดนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของนักถายภาพที่ใชเลนส KIT ในการถาย

ภาพสต็อกขาย จะเห็นไดวา บางคนนั้นแมจะใชเลนสที่จัดชุดมากับกลอง ซึ่งถือวาคุณภาพอยูใน

ระดับธรรมดามาก แตดวยฝมือในการถายภาพที่ดี ทําใหไดภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถใชสอบ

และขายในไมโครสต็อกชั้นนําไดอยางสบายไมนอยหนานักถายภาพที่ใชอุปกรณดีๆ แพงๆ เชนกัน 

ดงันัน้ นกัถายภาพทีเ่ปนเจาของเลนส KIT และยงัไมพรอมทีจ่ะซือ้เลนสทีม่คีณุภาพสงูขึน้มาเพิม่เตมิ 

ก็สามารถลงมือถายภาพสต็อกขายไดทันที เมื�อมีรายไดจากการขายภาพ หรือมีความพรอมในดาน

งบประมาณ รวมถึงมีความม่ันใจวา จะเอาจริงเอาจังกับการถายภาพขาย คอยขยับขยายซื้อเลนส

เกรดดีขึ้นมาใชก็ได
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