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อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
นานอย่างผิดปกติเช่นนีถ้ า้ จะมองในแง่ดี
ก็คอื เรายังคงมีนกอพยพนานาชนิดให้ได้
ศึกษาถ่ายภาพกันมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเลนส์ส่องไกลระดับ Ultra
Telephoto ตัวใหม่ของ TAMRON ได้ออกวางจ�ำหน่ายในบ้าน
เราแล้ ว ซึ่ ง หลายท่ า นก็ ไ ด้ จั บ จองเป็ น เจ้ า ของกั น ไปเป็ น ที่
เรียบร้อย แน่นอนว่าคงได้ลองถ่ายภาพนกกันไปจนเพลินแน่ๆ
นอกจากการถ่ายภาพนกซึง่ เป็นตัวแบบระยะไกลแล้ว เลนส์
Ultra Telephoto ในรหัส A011 ที่ซูมได้ไกลถึง 600mm ตัวนี้ยัง
สามารถถ่ายภาพในแบบอื่นๆ ได้อีกมากมายสารพัด ส�ำหรับท่าน
ที่คิดว่ามันจะมีไว้เพื่อถ่ายภาพนกเพียงอย่างเดียวก็คงจะต้องลอง
เปลี่ยนมุมมองใหม่ดู และเราจะน�ำเสนอมุมมองใหม่ๆ เหล่านั้นให้
คุณได้รับชมกันในโอกาสต่อไป
ในโอกาสแรกนี้เราขอน�ำเสนอตัวแบบหลักอย่าง “นก” เพื่อ
ทดลองเลนส์ตวั นีใ้ ห้คณ
ุ ดู ซึง่ สถานทีก่ ไ็ ม่ใกล้ไม่ไกลแต่มนี กให้คณ
ุ
ได้ชมกันอย่างหลากหลาย และแน่นอนว่าย่อมต้องคมกริปกันด้วย
ประสิทธิภาพของเลนส์ชั้นยอดตัวนี้
...ไปลองชมกันได้เลยว่าเราพูดเกินจริงหรือไม่?
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เก็บภาพสองล้อตะลุยโลก!
EPISODE 17 : : Motocross Exposure

ในเดือนหน้า (มีนาคม 2557) จะเกิดการแข่งขันระดับโลก
ขึ้นหนึ่งรายการในบ้านเรา นั่นก็คือการแข่งขันโมโตครอสชิง
แชมป์โลกซึ่งมีบรรยากาศที่สนุกสนานตื่นเต้นตลอดรายการ นอกจาก
สนามแข่งระดับโลกแล้วตลอดทัง้ ปีกย็ งั มีสนามแข่งขัน
ลักษณะนี้อยู่เป็นระยะๆ ส�ำหรับรายการใน
ประเทศไทย
ภาพถ่ายโมโตครอสนัน้ ยังมีอยูไ่ ม่
มากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ การถ่ า ยภาพใน
ลักษณะอืน่ ๆ ซึง่ ก็เพราะเต็มไปด้วยฝุน่
ควั น และความร้ อ นอั น เป็ น อุ ป สรรค
อย่างมาก ด้วยเหตุนเี้ องทีท่ ำ� ให้ภาพถ่าย
การแข่งขันชนิดนี้ยังเกิดขึ้นไม่มากนัก
ส�ำหรับบ้านเรา
...แต่นี่ก็คือโอกาสในการน�ำเสนอฝีมือทาง
ภาพถ่ายด้วยเช่นกัน!

3

SHOOTING THE WORLD

อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเลนส์ชนิดใดก็สามารถถ่าย
ภาพการแข่งขันโมโตครอสได้ แต่ที่จะได้ผลดีและมีโอกาส
มากกว่าก็คือกล้องที่มีความเร็วค่อนข้างสูงและเลนส์ถ่ายภาพ
ระยะไกล เพราะมันคือเรื่องของความเร็วในการแข่งขันที่ต้อง
อาศัยกล้องทีส่ ามารถจับความเร็วเหล่านัน้ ได้ และเลนส์ระยะไกล
อย่างเลนส์เทเลโฟโต้ก็จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพนักแข่งในระยะที่คุณไม่
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วสถานการณ์ก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสมอ
• หากคุณสามารถเดินไปได้รอบสนามแข่งขัน คุณควรที่จะส�ำรวจสนามแข่ง
เสียก่อนเป็นอันดับแรก ตรวจดูทศิ ทางการวิง่ ของรถ ตรวจดูทศิ ทางของแสงและ
คาดคะเนถึงผลของมันในแต่ละช่วงเวลาของวัน และส�ำรวจสภาพจุดทีค่ ณ
ุ ต้องใช้
ถ่ายภาพเพื่อมองหาอุปสรรคอันจะเป็นสิ่งกีดขวางเพื่อการเตรียมตัวรับมือ

@300mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200

ในแต่ละจุดจะมีทิศทางหน้ากล้องและสภาพแสงที่ต่างกัน และยังมีเรื่อง
ของช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย คุณควรส�ำรวจเป็นอันดับแรกว่าแหล่งแสง
หลักอย่างพระอาทิตย์จะอยูใ่ นทิศทางใด, ช่วงเวลาใด และในจุดถ่ายภาพของคุณ
นัน้ จะเป็นทิศทางตามแสงหรือย้อนแสง? เพราะถ้าหากคุณไม่คดิ จะถ่ายภาพแบบ
“ซิลเู อท” แล้ว ทิศทางย้อนแสงมักจะให้ผลทีไ่ ม่ดเี ท่าไหร่นกั เพราะนอกจากฉาก
หลังอย่างท้องฟ้าจะสว่างขาวจนโอเวอร์แล้ว ปริมาณแสงน้อยบนตัวแบบจะบังคับ
ให้คุณต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้าลงเพื่อเปิดให้แสงเข้าได้มาก นั่นย่อมไม่เป็นผลดี
ต่อการบันทึกภาพตัวแบบซึ่งเคลื่อนที่รวดเร็วอย่างรถมอเตอร์ไซค์ในการแข่งขัน
แน่ๆ (ศึกษาเรื่องนี้ได้ในหัวข้อ “มุมโพลาไรซ์” จาก EEP Time ฉบับที่ 3)
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เมื่อหน้ากล้องของคุณอยู่ในทิศทางตามแสง การถ่ายภาพจะยิ่งง่ายขึ้น
เพราะมีปริมาณแสงสว่างมากพอที่จะใช้สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูง ใน
ขณะที่ตัวแบบก็จะดูมีมิติอย่างมากอีกด้วย
๑130mm • F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 200
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SHOOTING THE WORLD
@70mm • F/5.6 • 1/1600 sec. • ISO 200

• หากคุณต้องอยู ่กับที่โดยไม่สามารถเปลี่ยนจุ ดถ่าย
ภาพได้ ให้คุณพิจารณาจุดที่คุณอยู่ว่าจะให้ภาพลักษณะ
ใดในช่วงเวลาใด ที่จุดนั้นมีเหตุการณ์อันน่าสนใจเกิดขึ้น
ได้หรือไม่? เช่นเป็นเนินกระโดด, เป็นช่วงเข้าโค้ง, เป็น
จุดสตาร์ท ฯลฯ ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีค้ อื โอกาสในการสร้าง
ภาพอันน่าตื่นเต้นของคุณ
นอกจากนี้ควรต้องดูลักษณะทิศทางของแสงใน
แต่ละช่วงเวลา ในช่วงเวลาใดที่เป็นทิศทางย้อนแสงคุณก็
ควรที่จะเน้นภาพมุมกดต�่ำเพื่อหลีกเลี่ยงฉากหลังอันเป็น
ท้ อ งฟ้ า แล้ ว ใช้ ก ารเน้ น เรื่ อ งองค์ ป ระกอบภาพและ
เหตุการณ์เป็นส�ำคัญ และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นช่วงมุมตาม
แสงก็ค่อยเปลี่ยนเป็นภาพมุมเงยสูงซึ่งตัวแบบของคุณมี
โอกาสที่จะโดนแสงได้มากและมีฉากหลังอันสวยงาม
โดยวิธีการพิจารณาดังกล่าวนี้คุณก็สามารถใช้เพื่อ
ประกอบการเลือกจุดชมหรือจุดตั้งกล้องได้ ซึ่งนอกจาก
ส�ำหรับชมการแช่งขันแล้วต้องค�ำนึงถึงการถ่ายภาพด้วย
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เมื่อชมการแข่งขันด้วยตาเปล่าลักษณะการตะกุยฝุ่นโคลนแบบนี้จะดู
น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก แต่เมื่อบันทึกภาพโดยการใช้สปีดชัตเตอร์
ความเร็วสูงแล้วมันจะยิ่งน่าตื่นเต้นมากเข้าไปอีก
๑130mm • F/5.6 • 1/1000 sec. • ISO 200
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• ถ่ายภาพ
วิธีหลักๆ ในการถ่ายภาพการแข่งขันแบบนี้จะมีอยู่สอง
วิธี นั่นก็คือการหยุดความเคลื่อนไหวแบบนิ่งสนิท และการ
แสดงการเคลื่อนที่ของรถแข่งด้วยเทคนิคการแพนกล้อง ซึ่งทั้ง
สองวิธนี จี้ ะให้ภาพทีค่ อ่ นข้างน่าตืน่ เต้นเป็นอย่างมาก แต่ทงั้ นีก้ ็
ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์และตัวแบบด้วย
เช่น หากรถแข่งมีทศิ ทางการเคลือ่ นทีแ่ บบเคลือ่ นเข้าหา
กล้อง เทคนิคการแพนกล้องก็จะไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้วธิ กี าร
หยุดภาพให้นิ่งสนิท ซึ่งควรมองหาจุดเด่นของวิธีการนี้เข้ามา
ประกอบในภาพอย่างเช่นสีสันอันสดใสของทั้งรถและนักแข่ง,
ฝุ่นโคลนที่กระเด็นขึ้นตามแรงวิ่งของรถ การกระโดดลอยขึ้นสู่
อากาศ ฯลฯ เป็นต้น (ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพแบบหยุดการ
เคลื่อนไหวได้ใน EEP Time ฉบับที่ 4)

@90mm • F/13 • 1/160 sec. • ISO 100

ส�ำหรับการแพนกล้องคุณควรเลือกลักษณะของมุมภาพ
ทีร่ ถแข่งจะวิง่ จากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่ ของกรอบภาพ ลด
ค่าความไวชัตเตอร์ลงมาให้ต�่ำกว่าปกติ จับโฟกัสในต�ำแหน่งทาง
วิ่งของรถแล้วล็อคโฟกัสเอาไว้ด้วยโฟกัสระบบปรับตั้งเอง ปรับ
ระบบถ่ายภาพให้เป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Shot) เมื่อ
ถ่ายภาพให้กดปุม่ ชัตเตอร์คา้ งเอาไว้เพือ่ ท�ำการถ่ายภาพต่อเนือ่ ง
แล้วแพนหน้ากล้องตามรถที่ก�ำลังวิ่งอยู่ (อ่านเทคนิคการแพน
กล้องได้ใน EEP Time ฉบับที่ 13)

8

SHOOTING THE WORLD

เพิ่มความน่าตื่นเต้นในภาพถ่ายการแข่งขันทางด้าน
ความเร็วด้วยเทคนิคการแพนกล้อง ซึ่งจะท�ำให้ภาพดูมี
การเคลื่อนที่และดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมภาพได้มาก
๑80mm • F/16 • 1/100 sec. • ISO 100
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อีกวิธีหนึ่งก็คือการแพนกล้องเมื่อรถและนักแข่งอยู่ในต�ำแหน่งกลาง
อากาศ ซึง่ ภาพจะดูคล้ายกับการการผสมระหว่างหยุดความเคลือ่ นไหวและแสดง
ความเคลือ่ นไหว วิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้ภาพดูมคี วามน่าสนใจขึน้ ดูตนื่ เต้นมากยิง่ ขึน้
แต่ก็ต้องเลือกใช้ความไวชัตเตอร์ที่ลงตัวตามลักษณะของตัวแบบ

@70mm • F/16 • 1/125 sec. • ISO 100

“หยุดการเคลื่อนไหวของรถและนักแข่ง แต่ส่วนล้อซึ่งมีการหมุนที่เร็วกว่า
การเคลื่อนที่ยังคงแสดงลักษณะอาการหมุนได้” นั่นคือแนวคิดของเทคนิค
แพนกลางอากาศแบบนี้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งทดลองปรับสปีดชัตเตอร์ทเี่ หมาะสมโดยให้
มีความเร็วพอส�ำหรับการหยุดการเคลื่อนที่ แต่ยังช้ากว่าที่จะหยุดการหมุนของ
ล้อรถ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจุดถ่ายภาพในขณะนั้นว่าเป็นจุดที่รถแข่งสามารถ
ท�ำความเร็วได้มากแค่ไหน? เพราะยิ่งมันวิ่งเร็วมากส่วนล้อก็จะยิ่งหมุนเร็วมาก
เมื่ออยู่กลางอากาศด้วยเช่นกัน

• เทคนิคแนะน�ำ
คุณควรวางต�ำแหน่งถ่ายภาพแบบตายตัวเอาไว้
ก่อนล่วงหน้า เช่นบริเวณที่จะมีการเลี้ยวเข้าโค้ง
อย่างรวดเร็วรุนแรง ก็ควรปรับโฟกัสไปทีต่ ำ� แหน่ง
นั้น ปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงและสปีดชัตเตอร์ให้
เหมาะสม แล้วรอถ่ายภาพในจังหวะนั้นโดยไม่หัน
หน้ากล้องหนีไปทางอื่นเพื่อถ่ายภาพอย่างอื่นๆ

เพราะหากคุณถ่ายภาพสะเปะสะปะไปเรื่อยๆ
คุณก็จะไม่สามารถจับจังหวะได้ดี แต่ถา้ หากคุณ
ถ่ายภาพในจุดเดิมซ�้ำๆ ในระยะเวลาหนึ่งมันจะ
ท�ำให้คณ
ุ จับจังหวะการลัน่ ชัตเตอร์ได้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ
ซึง่ แน่นอนว่าภาพถ่ายของคุณก็จะดูนา่ สนใจมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
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• ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าการบันทึกภาพการแข่งขัน
โมโตครอสนี้จะมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างหนักและมี
อุปสรรคมาก โดยเฉพาะฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
ซึง่ จะสามารถส่งผลเสียต่อกล้องและอุปกรณ์ถา่ ยภาพของ
คุณได้ ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ที่สามารถรับมือกับสภาวะ
เช่นนีไ้ ด้จงึ เป็นอีกหนึง่ ข้อได้เปรียบของคุณ ตัวอย่างเช่น
กล้องถ่ายภาพ DSLR และเลนส์ในตระกูล WR ของ
PENTAX ซึ่งมีระบบป้องกันสภาวะเหล่านี้จะสามารถ
ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ตลอดการแข่งขันโดยที่ไม่ต้อง
กังวลปัญหาต่างๆ เหล่านีเ้ ลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
PENTAX K-3 ซึ่งนอกจากจะสามารถรับมือได้อย่างดี
เยี่ ย มแล้ ว ยั ง มี ค วามเร็ ว ใน
การถ่ายภาพอยู่ในระดับสูง
อีกด้วย (ดู PENTAX K-3
ได้ใน EEP Time ฉบับที่ 15)

โดยปกติของตัวแบบในการแข่งขันโมโตครอส
แล้วจะมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงมาก
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาการหรือสภาพแวดล้อมราย
รอบ แต่การถ่ายภาพเพือ่ ให้ออกมาทัง้ ดูนา่ สนใจและ
มีความสวยงามนั้นยังไม่ใช่เรื่องง่ายมากนัก แต่นี่ก็
คื อ โอกาสที่ ดี ต ่ อ การแสดงฝี มื อ ทางการถ่ า ยภาพ
เพราะยิ่งภาพลักษณะนี้มีอยู่น้อยเท่าไหร่โอกาสที่
ภาพของคุณจะได้รับความสนใจก็จะยิ่งมีมากขึ้น ดัง
นั้นมันจึงเป็นการถ่ายภาพที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่
น้อยเลยทีเดียว
เทคนิคมากมายยังคงมีให้ค้นหาในสนาม
แข่งขันโมโตครอส ซึ่งไม่ใช่เฉพาะส�ำหรับนักแข่ง
รถเท่านั้น แต่ส�ำหรับนักถ่ายภาพอย่างเราด้วย.

@70mm • F/16 • 1/125 sec. • ISO 100
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“ขาตัง้ กล้อง” ได้ชื่อว่าเป็นอุ ปกรณ์อนั ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับผู ร้ กั การถ่าย
ภาพ ยิง่ มีความมัน่ คงมากเท่าไหร่ ยิง่ มีความยืดหยุ ่นมากแค่ไหน นัน่
จะยิง่ หมายถึงข้อได้เปรียบของคนหลังกล้องนี่เอง...
จะดีแค่ไหนถ้าขาตั้งกล้องของคุณเป็นได้มากกว่าแค่ขาตั้งกล้องปกติที่
มีหน้าทีเ่ พียงแค่จบั กล้องให้อยูน่ งิ่ ๆ เท่านัน้ แต่มนั ยังสามารถพลิกแพลง
การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและพร้อมรับมือกับสภาพพื้นผิวอัน
หลากหลายเพือ่ ให้มมุ ภาพของคุณเป็นไปได้มากทีส่ ดุ แม้ในสภาพอันยาก
เย็นอย่างยิ่ง?
Alta Pro 263AB 100 คือขาตั้งกล้องประสิทธิภาพสูงที่ถูก
ออกแบบมาให้พร้อมรับมือกับสภาพการณ์เหล่านั้น สามารถพลิก
แพลงวิธีการกางตั้งได้หลากหลายในขณะที่ยังคง
เปี่ยมไปด้วยความมั่นคงแข็งแรงชนิด
ที่ “เชื่อใจได้” เลยทีเดียว
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VANGUARD Alta
Pro 263AB 100
เป็นชุดขาตั้งกล้องที่
เป็ น การจั บ คู ่ กั น ได้
อย่างลงตัวระหว่างขา
ตั้งรุ่น Alta Pro 253AT และหัวบอลรุ่น SBH 100
ท�ำให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงแต่มีความยืดหยุ่นในแง่
ของการกางตั้งสูง ขาตั้งนั้นถูกออกแบบภายใต้ระบบ
Multi-Angle Central Column (MACC)
ท�ำให้เราสามารถปรับแกนกลางได้ถึง
180 องศาในแนวนอน ช่วยให้การถ่าย
ภาพมาโครหรือภาพมุมแปลกเป็นไปได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบ ISSL (Instant Swivel Stop-n-Lock)
เป็นระบบที่อออกแบบมาเพื่อการจับยึดแกนกลาง
เพือ่ ความมัน่ คงแข็ง
แรงและนิง่ สนิท แต่
ความพิ เ ศษก็ คื อ
การล็ อ คและปลด
ล็อคที่ท�ำให้ทุกการ
ปรับตั้งเป็นไปอย่าง
รวดเร็วแต่แข็งแรง
ระบบการล็อคสองชัน้
ของเพลทยึ ด กล้ อ งท� ำ ให้
มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของ
คุณจะได้รบั การยึดจับ
อย่างมั่นคง
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ตัวขาตัง้ ผลิตจากวัสดุ Aluminium alloy น�ำ้ หนัก
เบาแต่แข็งแรง สามารถปรับองศาการกางราบ
ได้สามระดับคือ 25, 50 และ 80 องศา ตัว
ล็อคขาตัง้ แต่ละท่อนออกแบบเป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะ
ของ Vanguard ที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้
อย่างง่ายดาย ปลายขาตั้งที่สามารถปรับระดับ
ได้อกี เล็กน้อยเป็นวัสดุยางเพือ่ การยึดเกาะ ส่วน
ปลายสุดเป็นโลหะแหลมเพื่อความแม่นย�ำใน
การจิกเกาะในพื้นผิวบางชนิด
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• แกนกลางสามารถปรับเป็นแนวนอน
  ได้ถึง 180 องศา
• ขาปรับระดับกางราบได้ 25, 50 และ
  80 องศา
• หัวบอลปรับองศาได้นุ่มนวล
• เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการถ่าย
  ภาพแบบมุมต�่ำ
• รับน�้ำหนักได้ดีมาก
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Specifications
Extended height(mm):			

1730

Min.Extended Height(mm):		

1425

Folded height(mm):			

715

Weight(kg):				

2.44

Maximum loading capacity(kg):		

7

Tilted Loading Capacity(kg):		

-

Extended height(inch):			

68 1/8

Min.Extended Height(inch):		

56 1/8

Folded height(inch):			

28 1/8

Minimum working height (inch):		

-

Maximum working height (inch):

-

Weight(lbs):				

5.38

Maximum loading capacity(lbs):

15.4

Tilted Loading Capacity(lbs):		

-

Number of Leg Sections:		

3

Leg Diameter(mm):			

26

Head Specs:				

SBH-100

Bubble level(pcs):			

3

Quick shoe included:			

QS-39x2

Swivel:					

360°

Tilt:						

+90°～-35°

Panhead movements:			

-
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ขาตั้งกล้องพร้อมหัวดีๆ มีผลต่อภาพถ่ายของคุณเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างความนิ่งสนิทเพื่อภาพ
ที่คมชัดในหลายๆ สถานการณ์ของคุณคือสิ่งจ�ำเป็น
ที่สุดที่ขาตั้งกล้องพึงมี แต่ความสามารถอื่นๆ ที่เพิ่ม
เข้ามาก็จะยิ่งเสริมโอกาสในการได้ภาพของคุณให้สูง
ขึ้นอีกมากอย่างที่ Alta Pro 263AB 100 ท�ำได้
การันตีด้วยรางวัลระดับโลกมากมาย นั่นก็
เพราะคุณสมบัติอันโดดเด่นหลากหลายอย่างที่ขาตั้ง
กล้องชั้นน�ำควรจะเป็น
และคุณสมบัติทั้งหมดนั้นมีครบถ้วนอยู่ใน
VANGUARD Alta ProAB 100 เรียบร้อยแล้ว

Click

On-line
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TRIPS & TRICKS
SEE

F/5-6.3 Di VC USD
การถ่ายภาพจากระยะไกลน่าจะอยูใ่ นฝันของใครหลายคน เหตุ
เพราะตัวแบบบางชนิดนัน้ เราก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้มากนักไม่
ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่ที่ดูจะเป็นอุปสรรคอันส�ำคัญ
ที่สุดก็คืออุปกรณ์ที่จะเอื้ออ�ำนวยต่อการถ่ายภาพในลักษณะนี้
ทีม่ กั จะมีราคาค่าตัวสูงจนเกินเอือ้ ม ซึง่ ถ้าจะให้ตรงประเด็นลง

THE

WORLD

BY

SHOOTING

AROUND

ไปชัดๆ เลยก็คือ “เลนส์” ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของ
“ซูเปอร์เทเลโฟโต้” นั่นเอง
ทว่าอุปสรรคเรื่องนี้ก�ำลังจะกลายเป็นอดีตกับ
การมาถึงของเลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ภายใต้รหัส
“A011” ตัวนี้กับคุณภาพอันล้นเหลือในราคาที่เอื้อมถึง
ซึ่งนี่คงจะเป็นเลนส์ที่ใครหลายคนเฝ้ารอเลยทีเดียว
เมื่ อ ตั ว จริ ง มาถึ ง เราจึ ง ไม่ ร อช้ า ที่ จ ะออกไป
ทดสอบผลงานมาฝากกัน ซึ่งในครั้งแรกนี้ “นก” ใน
สวนหลวง ร.9 จะรับหน้าที่เป็นตัวแบบให้กับเรา
มาลองดูผลงานของเลนส์ใหม่ตัวนี้กันเลย...
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กล่าวกันว่าจุดอ่อนที่ส�ำคัญส�ำหรับเลนส์ซูมเทเลโฟโต้นั้นก็
คือทีช่ ว่ งระยะซูมไกลสุดของเลนส์จะให้ภาพทีไ่ ม่คมชัดเท่ากับระยะ
เกือบสุด อันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านออพติกและการออกแบบ
อันสลับซับซ้อน เราก็เลยสงสัยว่าประเด็นนั้นจะตกมาถึง A011 ตัว
นีด้ ว้ ยหรือไม่? ดังนัน้ ระยะซูมไกลสุดที่ 600mm และรูรบั แสงกว้าง
สุดที่ F/6.3 จึงถูกทดสอบมากที่สุด เพราะนั่นดูเหมือนจะเป็นจุดที่
ส�ำคัญที่สุดของเลนส์ซูมระยะไกลตัวนี้
ที่ระยะ 600mm และรูรับแสง F/6.3 เลนส์ A011 ไม่ท�ำให้
เราผิดหวังในเรือ่ งของคุณภาพและความคมชัดแต่อย่างใด มันยังคง
ถ่ายทอดรายละเอียดบนตัวนกได้อย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะส่วนที่เป็น
เส้นขนต่างๆ อย่างทีเ่ ห็นในภาพคือสิง่ ทีบ่ อกได้วา่ นีไ่ ม่ใช่เลนส์ทผี่ ลิต
ออกมาเพียงเพื่อให้ถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกลได้เท่านั้น แต่มันยังให้
ความคมชัดและรายละเอียดชั้นเยี่ยมได้อีกด้วย
@600mm • F/6.3 • 1/2000 sec. • ISO 640
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ดูเหมือนว่าความคมชัดอันเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับเลนส์ทางยาว
โฟกัสสูงๆ เช่นนี้จะได้รับการยืนยันจากผลงานที่ถ่ายทอดออกมา
ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้รูรับแสงกว้างสุดของเลนส์แล้วก็ตาม เพราะ
ในการถ่ายภาพสัตว์เคลื่อนที่เร็วอย่างนกนั้นสปีดชัตเตอร์ความเร็ว
สูงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั การใช้รรู บั แสงกว้างๆ จึงค่อนข้างเป็น
ประโยชน์ต่อเรื่องนี้ ซึ่ง A011 ก็สามารถท�ำผลงานได้น่าประทับใจ
และแน่นอนว่ายิง่ บีบรูรบั แสงให้แคบลงก็ยอ่ มจะได้ความคมชัดเพิม่
มากขึ้นแน่ๆ ประเด็นนี้จึงเป็นอันหายห่วงได้
@600mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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การถ่ายทอดสีสันก็จัดเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญของเลนส์ถ่าย
ภาพทุกแบบ และแน่นอนว่าทีมวิศวกรของ A011 ก็ต้องให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งนีด้ ว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีม่ นั จะสามารถ
เก็บรายละเอียดทางสีมาได้อย่างครบถ้วนน่าอัศจรรย์ ในขณะที่
อาการอันเป็นจุดด้อยของเลนส์ถ่ายภาพอย่างเช่น สีเหลื่อม (CA
- Chromatic Aberration) และแสงหลอน (Ghosting) นัน้ ปรากฏ
อยู่น้อยมากจนแทบจะหาไม่เจอเลยทีเดียว
@600mm • F/6.3 • 1/1500 sec. • ISO 400
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ที่มาของประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นก็เป็นเพราะการที่ A011 มีชิ้น
เลนส์ 20 ชิ้น โดยที่ 3 ชิ้นในนั้นจะเป็นชิ้นเลนส์ชนิด LD (Low
Dispersion) ซึง่ ช่วยในการลดอาการสีเหลือ่ มหรือความคลาดสีตา่ งๆ
ส่งผลให้คุณภาพแสงที่เดินทางเข้าถึงเซนเซอร์รับภาพของกล้องมี
คุณภาพและเปลีย่ นกลับมาเป็นภาพถ่ายทีค่ มชัดสวยงามเต็มไปด้วย
รายละเอียด และมีจุดด้อยของคุณภาพแสงในระดับที่ต�่ำมาก
@600mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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ไม่เพียงเท่านั้น A011 ยังได้รับการเคลือบผิวชิ้นเลนส์ด้วยกรรมวิธี
ล่าสุด “eBAND” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ TAMRON ที่ใช้
เทคโนโลยีระดับนาโน ท�ำให้ช่วยลดอาการเกิดแสงแฟลร์ลงไปได้
มากอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างที่เห็นในภาพนี้ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย้อน
แสง แต่เราจะเห็นอาการแฟลร์ในระดับต�่ำที่บริเวณส่วนโคนปาก
ของนกเท่านั้น แน่นอนว่าท�ำให้เรามีโอกาสได้ภาพมากขึ้นด้วย
@600mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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ในส่วนของการใช้งานนัน้ ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยว่าจุดแข็ง
ของ A011 ก็คือความที่เป็นเลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้
ระดับ 600mm ที่มีขนาดเล็กที่สุดและเบาที่สุด ซึ่ง
แน่นอนว่าย่อมให้ความคล่องตัวในการออกตระเวณถ่าย
ภาพเป็นอย่างมาก และทีส่ ำ� คัญก็คอื มีระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” ที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งนั่นหมายความ
ว่านอกจากจะคล่องตัวแล้วคุณยังสามารถใช้มือเปล่าจับ
ถือกล้องในการถ่ายภาพได้แม้ที่ระยะ 600mm
• ที่ระยะ 150mm

• ที่ระยะ 600mm
• ด้วยความกระทัดรัดและมีน�้ำ
หนักไม่มาก ขาตั้งกล้องขนาด
ปกติก็สามารถใช้งานได้โดยไม่
ต้องใช้ขาและหัวขนาดใหญ่
พิเศษส�ำหรับเลนส์เทเลโฟโต้
โดยเฉพาะ ส�ำหรับในภาพนี้คือ
Vanguard Alta Pro 263
AB100 ที่น�ำเสนอไปใน
คอลัมน์ก่อนหน้านี้นั่นเอง
• ปุ่มปรับระบบบนตัวเลนส์ทั้ง
ระบบออโตโฟกัสแบบวิ่งเต็ม
ระยะทางและแบบจ�ำกัดระยะ
ทางเริ่มต้นที่ 15 เมตร, ปุ่ม
ปรับระบบโฟกัส และปุ่มเปิด/
ปิดระบบ VC
• คอลลาร์ออกแบบให้มีร่อง
โค้งรับนิ้วมือ เมื่อหมุนปรับขึ้น
ด้านบนมันจะกลายเป็นที่หิ้ว
ชุดกล้องได้อย่างลงตัว
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ความคล่องตัวคือปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คณ
ุ สามารถติดตามพฤติกรรม
ของสัตว์ที่มีความว่องไวอย่างนกหลากชนิดได้มาก การเปลี่ยนมุม
กล้องสามารถท�ำได้รวดเร็วจนแทบไม่ตา่ งจากการใช้เลนส์เทเลโฟโต้
ปกติแม้ที่ระยะ 600mm รวมทั้งการมีระบบมอเตอร์ออโตโฟกัส
แบบ USD ที่ท�ำงานได้เงียบและเร็วมากพอ นอกจากนี้ด้วยความ
สามารถเปลีย่ นระยะได้ระหว่าง 150-600mm จึงเป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ มีโอกาสได้ภาพในวินาทีสำ� คัญๆ มากขึน้ กว่าเดิมแม้
ในระยะประชิด และความคล่องตัวที่กล่าวมาคืออีกหนึ่งจุดส�ำคัญ
อันเป็นข้อได้เปรียบของเลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ A011 ตัวนี้
@400mm • F/6.3 • 1/500 sec. • ISO 400
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“ความคมชัด” คือประเด็นอันส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับ
เลนส์ถา่ ยภาพระยะไกลตัวนี้ ซึง่ ก็ดว้ ยการให้ความส�ำคัญใน
เรือ่ งนีน้ เี่ องท�ำให้ TAMRON ตัดสินใจใส่ชนิ้ เลนส์ชนิด “LD”
ลงมาประกอบในชุดชิ้นเลนส์ถึง 3 ชิ้นด้วยกัน ซึ่งมันจะเข้า
มาช่วยลดอาการ Chromatic Aberration หรือสีเหลื่อมลง
ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และผลทีต่ ามมาก็คอื ภาพถ่ายคุณภาพสูง
ซึง่ มีความคมชัดสูงตามไปด้วยเนือ่ งจากอาการเหลือ่ มสีตาม
ขอบภาพถูกลดระดับลงเป็นอย่างมากนั่นเอง
ด้วยเหตุผลนีท้ ำ� ให้เลนส์ A011 เป็นเลนส์ทใี่ ห้ความ
คมชัดเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะใช้ที่ระยะซูมไกลสุดถึง
600mm และใช้รูรับแสงกว้างสุดที่ F/6.3 ก็ตาม

@600mm • F/6.3 • 1/1500 sec. • ISO 400
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กลีบรูรับแสงจ�ำนวน 9 ใบคืออีกหนึ่งเคล็ดลับที่ท�ำให้ส่วนที่อยู่นอก
ระยะโฟกัสหรือโบเก้ (Bokeh) มีลกั ษณะใกล้เคียงทรงกลมมากทีส่ ดุ
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวแบบเป็นอย่างดีแล้ว
ยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพได้อย่างมาก
@400mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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การจัดหาเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ที่ระยะ 600mm
เพื่อมาใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะนอกจากจะต้อง
ตระเตรียมงบประมาณกันไว้ทหี่ ลักหลายแสนบาทแล้ว ใน
แง่ของการใช้งานก็ตอ้ งค่อนข้างมีความพร้อมมากกว่าการ
ถ่ายภาพปกติทวั่ ไป อีกทัง้ อุปกรณ์สว่ นควบก็ตอ้ งเป็นเรือ่ ง
เฉพาะทาง อย่างเช่นขาตั้งกล้องพร้อมส่วนหัวที่ต้องมี
ความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งจากขนาดและน�ำ้ หนัก
อันใหญ่โตของเลนส์ประเภทนี้นั่นเอง
แต่เรื่องเหล่านั้นก�ำลังจะกลายเป็นอดีต เพราะด้วย
น�้ำหนักที่เบา, ขนาดกระทัดรัดมากพอที่จะประกอบพร้อม
กล้องและฮูดลงในกระเป๋าเป้ใบใหญ่ได้แล้ว คุณภาพของภาพ
ชั้นเลิศจากความพิถีพิถันในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุ
ประกอบยังส่งผลให้เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้รหัส A011 ตัว
นีม้ คี วามครบครันรอบด้าน ไม่วา่ จะในเรือ่ งคุณภาพของภาพ

และความคล่องตัวอันจะท�ำให้มีโอกาสได้ภาพมากขึ้น
รวมทั้งระบบสนับสนุนการถ่ายภาพที่ท�ำให้ซูเปอร์เทเล
โฟโต้ไม่ใช่เรือ่ งของความเทอะทะยุง่ ยากวุน่ วายอีกต่อไป
ทัง้ หมดนีค้ อื การพลิกโฉมครัง้ ส�ำคัญของวงการ
ถ่ายภาพระยะไกลที่จะท�ำให้การถ่ายภาพประเภทนี้มี
ความแพร่หลายมากขึน้ จับต้องเป็นเจ้าของได้มากขึน้
เพราะ A011 ที่มีระยะท�ำการไกลสุดถึง 600mm ตัว
นีม้ รี าคาค่าตัวไม่เกินครึง่ แสน ซึง่ นีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนส�ำหรับเลนส์ถ่ายภาพระยะ 600mm
ซูเปอร์เทเลโฟโต้ในชุดปฏิบตั กิ ารของคุณจะไม่
เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป แต่จะยังไปได้ไกลกว่า
นัน้ ด้วยความเป็น “Ultra-Telephoto” เอนกประสงค์
ของ A011 สุดยอดเลนส์ซูมระยะไกลของ TAMRON
ที่พร้อมร่วมสร้างผลงานภาพถ่ายกับคุณตั้งแต่ระยะ
150mm ไปจนถึง 600mm เลยทีเดียว!

@600mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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สวนหลวง ร.๙ เกิดจากแนวความคิดของกลุ่มบุคคล
และส่วนราชการฝ่ายต่างๆ ช่วยกันด�ำเนินการ รวมทั้ง
การบริจาคทุนทรัพย์จากประชาชนชาวไทยคนละเล็ก
คนละน้อย จนท�ำให้เกิดเป็นสวนขนาดใหญ่ เพื่อน้อม
เกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายเนื่ อ งในศุ ภ มงคลสมั ย ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
( ข้อมูลจาก http://suanluangrama9.or.th )
ด้วยความที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ทั้งเล็กและใหญ่ทั่วทั้ง
บริเวณ อีกทั้งมีบึงน�้ำขนาดใหญ่อยู่กลางสวนฯ ท�ำให้ใน
ปัจจุบนั มีรายงานการพบเห็นนกชนิดต่างๆ มากมาย ทัง้
นกประจ�ำถิน่ และนกอพยพตามฤดูกาล ท�ำให้สวนหลวง
ร.๙ เป็นที่นิยมของทั้งนักถ่ายภาพนกและนักถ่ายภาพ
ทั่วไปมากมาย
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INFO SPACE

“ความคมชัด” คือปัจจัยส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ของเลนส์ถ่ายภาพทุกระดับ แต่การ
ที่จะท�ำอย่างนั้นได้ไม่ใช่เพียงแต่การใช้ชิ้นเลนส์ระดับคุณภาพเท่านั้น หากแต่
ต้องมีชิ้นเลนส์พิเศษเพื่อช่วยเสริมและแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรค
ของความคมชัดด้วย
Chromatic Aberration หรืออาการสีเหลือ่ มตามขอบของวัตถุกเ็ ป็นอีกหนึง่
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ความคมชัดลดลง อาการของภาพจะดูคล้ายกับภาพสามมิติ
ที่จะมีขอบสีแดง-ม่วง เหลื่อมออกมาตามเส้นขอบของวัตถุ ซึ่งก็เกิดจากการกระ
จายตัวของแสงเมื่อเดินทางผ่านชิ้นเลนส์ปกติ
อาการนี้สามารถแก้ไขได้โดยการวางชิ้นเลนส์ “LD” เข้าไปร่วมอยู่ในชุด
ซึง่ เป็นชิน้ เลนส์พเิ ศษทีม่ ตี น้ ทุนสูงกว่าเลนส์ปกติทวั่ ไป ท�ำให้อาการสีเหลือ่ มลดลง
เนื่องจาก LD จะลดทอนการกระจายตัวของสเคตรัมแสงนั่นเอง
จึงเป็นทีส่ งั เกตได้วา่ หากเลนส์ถา่ ยภาพชุดใดทีม่ ชี นิ้ เลนส์ LD ร่วมอยูใ่ น
ชุดด้วยก็จะส่งผลให้นอกจากคุณภาพของภาพจะโดดเด่นแล้วความคมชัดก็จะ
สูงเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพราะจะช่วยให้คุณภาพของแสงที่ผ่านตัวมัน
ก่อนเข้าไปถึงเซนเซอร์รบั ภาพนัน้ มีความคมชัดและมีดชั นีการกระเจิงแสง (Reflactive Index) ในระดับต�่ำนั่นเอง

• ชิ้นเลนส์ LD จ�ำนวน
ถึงสามชิน้ ทีป่ ระกอบร่วม
อยู ่ ใ นชุ ด ชิ้ น เลนส์ ข อง
TAMRON SP 150600mm F/5-6.3 Di VC
USD ซึ่งท�ำให้ภาพที่ได้
ของเลนส์รนุ่ นีม้ คี วามคม
ชัดเป็นพิเศษ
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DOWNLOAD

FIRMWARE
V. 3.00

[Normal]
เมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ทาง RICOH IMAGING
COMPANY, LTD. ได้ประกาศปล่อยเฟิร์มแวร์
อัพเดทส�ำหรับ RICOH GR ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 3.00 ให้ดาวน์โหลด
มาอัพเดทกัน โดยได้เพิม่ คุณสมบัตทิ นี่ า่ สนใจหลายประการ รวม
ทัง้ ทีม่ มี าตัง้ แต่ในเวอร์ชนั่ 2.03 (อ้างอิงในคูม่ อื ฉบับภาษาอังกฤษ
เดิมโดยแสดงในวงเล็บ) ดังนี้ :

Shooting Mode

Shooting Menu (P.114-116)
[P Mode Selection]

• เมนู P Mode Selection (เซ็ทได้เมื่ออยู่ในโหมด P
และ M เท่านั้น) จะถูกเพิ่มเข้ามาโดยจะมีสองตัวเลือก
คือ [Normal] และ [Maximum Aperture Priority]
โดยถ้าเลือกเป็น [Maximum Aperture Priority] จะมี
ไอคอน      ปรากฏขึ้นบนหน้าจอในระหว่างถ่ายภาพ
[Maximum Aperture Priority]

• ความไวชัตเตอร์ที่รูรับแสงกว้างสุดเพิ่มเป็น 1/2500 วินาที
• เปลี่ยนล�ำดับของไอคอนจาก 21 เป็น 25 ในหัวข้อ Shooting
display (หน้า 18)

Playback Mode
• กดปุ่มชัตเตอร์เต็มขั้นในขณะอยู่ในโหมดเล่นภาพ (Playback)
จะสลับกล้องไปเป็นโหมดถ่ายภาพ (Shooting mode)

• เมื่อ [Program] ถูกเลือกใน [One Press M Mode]
([Key Custom Option] หน้า 42) ค่ารูรบั แสงและความ
ไวชัตเตอร์จะปรับตัง้ โดยอ้างอิงจาก [P Mode Selection]
ที่เลือกเอาไว้
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[Crop]

เพิ่มมุมครอปภาพระยะ 47mm ซึ่ง [Crop to 35mm]
เดิมจะเปลี่ยนเป็น [Crop] และมี 3 ตัวเลือกอยู่ในล�ำดับ
คือ [Off], [35mm] และ [47mm] หากมีการเลือกใช้ใน
ระยะใดก็จะปรากฏเครือ่ งหมายนัน้ บนหน้าจอในระหว่าง
ใช้งาน

[Effect] (P.72)

เพิ่ม [Slight] ซึ่งเป็น effect เพื่อการตกแต่งภาพแบบ
ใหม่เข้ามา โดยจะสามารถเลือกปรับค่าด้านในได้อีกคือ
: [Vividness], [Contrast], [Sharpness] และ [Vignetting]

[AFL Focus Settings]

เพิ่ม [AFL Focus Settings] เพื่อการก�ำหนดค่าปรับตั้ง
ไปยังปุ่ม AF เมื่อเซ็ทเป็น AEL/AFL โดยค่าที่สามารถ
ก�ำหนดได้คือ [Multi AF], [Spot AF] หรือ [Pinpoint
AF]
Note - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • การปรับตั้งนี้ไม่ส่งผลถึงการท�ำงานของระบบโฟกัส
อัตโนมัติเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งขั้น

[Setup] (P.120-121)
Note - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ระยะเทียบเท่ากับระบบ 35mm
• เมื่อเลือกที่ [47mm] L และ M จะไม่สามารถ
เลือกใน [Format/Size] ในเมนู [Picture Format] ซึ่ง
จะบันทึกภาพแบบ RAW ได้ในขนาด S เท่านั้น
• หาก [28/35mm] หรือ [28/35/47mm] ถูกก�ำหนด
ไปที่ [Set Fn1 Button], [Set Fn2 Button] หรือ [Effect Button Setting] ในเมนู [Key Custom Options]
ระยะของมุมจะสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มเหล่า
นั้นในแต่ละครั้ง (หน้า 107)

[Eye-Fi RAW Transfer]

[Key Custom Options] (P.118)
[Shutter Button Confirmation]

เพิม่ [Eye-Fi RAW Transfer] (เฉพาะเมือ่ ใช้การ์ด EyeFi ที่สนับสนุน RAW ไฟล์เท่านั้น) โดยมีสองตัวเลือก
คือ [Allow] และ [Deny] หาก [Deny] ถูกเลือกอยู่ไฟล์
ภาพแบบ RAW จะไม่ถูกส่งออกไปยังปลายทาง

เพิ่ม [Shutter Button Confirmation] เข้ามา หากเลือก
ไว้ที่ [On] การกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งขั้นจะเป็นการยืนยัน
และบันทึกค่าปรับตั้งในโหมด ADJ. หรือในการปรับค่า
ชดเชยแสง
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[Playback]
[Ambient Brightness]

เพิ่ม [Ambient Brightness] โดยมีสองตัวเลือกคือ :
[Original] และ [Normal] ส�ำหรับ [Original] จะบันทึก
ภาพในลักษณะแสงแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับภาพจาก
กล้อง GR ในระบบฟิลม์ ในโหมดนีจ้ ะปรากฏสัญลักษณ์  
ORIG. บนจอ LCD ในขณะบันทึกภาพ
Note - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ภาพที่บันทึกด้วย [Original] สามารถปรับแต่งได้ใน
RAW Development แต่ภาพที่บันทึกด้วย [Normal]
จะไม่สามารถปรับให้เป็นแบบ [Original] ได้

[Folder Name Setting]

เพิ่ม [Folder Name Setting] โดยมีสองตัวเลือกคือ :
[Serial Number] และ [Shooting Date] (ค่าปกติคือ
[Serial Number]) หาก [Shooting Date] ถูกเลือกเอา
ไว้ ชื่อของโฟลเดอร์จะใช้รูปแบบชื่อสามตัวอักษร ตาม
ด้วย _ และเดือน+วัน [xxx_MMDD]
[ISO Auto-High Setting]

[Change Shutter Speed] จะถูกเลือกล�ำดับขั้นในแบบ
ระดับละ 1/3 EV เมื่อ [ISO Step Setting] ถูกเลือกไว้
ที่ [1/3EV]

Display the number of Remaining Images
to be Transfer (P.97)

เมื่อมีการส่งข้อมูลภาพโดยใช้ [Eye-Fi Transfer Selected Images] ตัวเลขแสดงจ�ำนวนภาพที่เหลือใน
ล�ำดับการส่งจะแสดงบนจอภาพ

File Name of Transferred Images (P.97)

ไฟล์ภาพที่อยู่กับโฟลเดอร์ซึ่งมีหมายเลขเกินกว่า 200
สามารถส่งผ่าน [Eye-Fi Transfer Selected Images]
ได้ โดยจะมีชื่ออยู่ในรูปแบบ : สองตัวอักษรสุดท้ายของ
ชื่อโฟลเดอร์+หกตัวอักษรสุดท้ายของชื่อไฟล์
[RAW Development] (P.93)

เพิ่ม [Aspect Ratio] เข้าไปในส่วน [RAW Development] ซึ่งภาพในรูปแบบ RAW ที่ใช้อัตราส่วน [3:2]
สามารถปรับแต่งได้ในอัตราส่วน [3:2], [4:3] หรือ [1:1]
Note - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • RAW ที่ใช้อัตราส่วน [4:3] หรือ [1:1] ไม่สามารถ
ปรับแต่งด้วยอัตราส่วนอื่นได้
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ฉบับนี้เราได้เห็นภาพถ่ายนกจากเลนส์ TAMRON ตัว
ใหม่ ข องเราไปกั น แล้ ว เราจะลองมาดู เ รื่ อ งราวของ
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับนกในอีกแง่มุมหนึ่งกันบ้าง ซึ่ง
เป็นเรื่องของครั้งแรกในโลกที่ภาพถูกถ่ายโดย “นก”!?
มนุ ษ ย์ เ รามี ค วามพยายามในการถ่ า ยภาพทาง
อากาศมายาวนาน ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ วิธกี าร
ต่างๆ ได้ถกู คิดค้นขึน้ มาอย่างหลากหลายไม่วา่ จะเป็นการ
ใช้บอลลูนหรือว่าวเข้ามาร่วมในการถ่ายภาพ แต่นี่จะเป็น
ครัง้ แรกทีใ่ ช้สงิ่ มีชวี ติ อันไม่ใช่มนุษย์เพือ่ การถ่ายภาพกลาง
อากาศ
แนวคิดนีถ้ กู เริม่ ต้นขึน้ จาก Dr. Julius Neubronner
ซึง่ เป็นเภสัชกรในประเทศเยอรมนี ซึง่ โดยลักษณะงานของ
เขาแล้วจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งยาโดยมี “นกพิราบ
สื่อสาร” ท�ำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งไปยังสถานที่อันห่างไกล
ในแต่ ล ะครั้ ง นกพิ ร าบจะบรรทุ ก ยาที่ มี น�้ ำ หนั ก
ประมาณ 75 กรัม (2.6 ออนซ์) เพื่อท�ำการบินไปส่ง
ข้อแม้กค็ อื นัน่ ต้องเป็นกรณีฉกุ เฉินทีต่ อ้ ง
ท�ำการส่งยาแบบเร่งด่วนเท่านั้น
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อยูม่ าวันหนึง่ ทีม่ หี มอกลงจัด การขนส่งยาด�ำเนินไป
ตามปกติ แต่แล้วก็กลับมีนกพิราบตัวหนึ่งที่สูญหายไป
ระหว่ า งเส้ น ทางอย่ า งลึ ก ลั บ โดยไม่ ท ราบสาเหตุ ซึ่ ง
เหตุการณ์นี้ท�ำให้ด๊อกเตอร์เกิดแรงบันดาลใจในการติด
กล้องถ่ายภาพเพื่อติดตามดูเส้นทางการบินของนกเหล่านี้
ในเมือ่ นกสามารถบรรทุกยาน�ำ้ หนัก 75 กรัมติดตัว
บินไปได้ มันก็ต้องสามารถติดกล้องในน�้ำหนักไล่เลี่ยกันนี้
ขึ้นไปได้ด้วย หลังจากที่ได้ทดลองประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพ
พร้อมวิธกี ารถ่ายภาพแบบอัตโนมัตหิ ลายวิธี ในทีส่ ดุ กล้อง
ตัวแรกก็ประสบผลส�ำเร็จ มันผลิตจากไม้และมีนำ�้ หนัก 75
กรัมพอดี ส่วนระบบสัง่ การถ่ายภาพนัน้ เขาได้ใช้ประโยชน์
จากความเร็วของกระแสลมเพือ่ สัง่ ให้กลไกสัง่ ถ่ายภาพเริม่
ต้นท�ำงาน หลังจากที่ทดลองด้วยรถไฟและรถเลื่อนหิมะก็
ปรากฏว่ามันให้ผลการท�ำงานเป็นที่น่าพอใจ
นกพิราบจะบินอยู่ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 50-100
เมตร เมือ่ ความเร็วของกระแสลมได้ระดับมันก็จะเริม่ กลไก
ในการถ่ายภาพทันที และงานถัดมาที่จ�ำเป็นต้องท�ำก็คือ
การฝึกฝนนกพิราบของเขาให้คุ้นชินกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้
นั่นเอง
Dr. Julius Neubronner
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• ผลงานภาพถ่ายทางอากาศจากนกพิราบสื่อสารและกล้องจิ๋ว

ข้อมูลและภาพประกอบจาก wikipedia.org

เมือ่ ทุกอย่างเสร็จสิน้ ตามขัน้ ตอนเรียบร้อย นก
พิราบตัวแรกพร้อมกล้องขนาดจิ๋วก็ถูกส่งขึ้นฟ้า ผล
แห่งการประดิษฐ์คดิ ค้นนีป้ ระสบผลส�ำเร็จอย่างงดงาม
และท�ำให้เขาได้เป็นเจ้าของภาพถ่ายทางอากาศจากนก
พิราบเป็นคนแรกของโลก หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาวิธี
การและอุปกรณ์มาเพิ่มเติมด้วยการสั่งถ่ายภาพด้วย
ระบบกลไกอัตโนมัติเช่นเดียวกับนาฬิกา
Dr. Julius Neubronner ได้ท�ำการจดสิทธิ
บัตรการถ่ายภาพทางอากาศด้วยนกพิราบสือ่ สารได้
เป็นผลส�ำเร็จในปี คศ. 1908 และได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลาย ก่อนที่งานทางด้านการทหารจะน�ำ
ไปต่อยอดใช้ในกิจการเมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 อุบตั ิ
ขึ้นในเวลาต่อมา
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PHOTO ON BOARD
POWER BY FEATURE MEMBERS

Photographer : perapatp
Gear : Ricoh GXR
Place : Lopburi

Photographer : somerset
Gear : Ricoh GR IV
Place : -/-

Photographer : theCX1
Gear : Ricoh GR
Place : Singapore

แสดงฝี มือของคุณให้โลกเห็นบน EEP Time
ด้วยกติกาง่ายๆ เพียงโพสต์ภาพบน Facebook
ตามรูปแบบของเราเท่านัน้ ...คลิกเลย!
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CLICK!

for more
information

NEW

ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับ
ประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, A007, F004,
B005, A009, A005 และ B001 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ ) , ส�ำหรับ
สินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
จ�ำกัด เท่านัน้

NEW

SP AF 17-50mm

18-270mm
F/3.5-6.3 Di II VC PZD

F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
MODEL B005

MODEL B008

17,990.-

โทร. 0-2392-3130

15,990.-

17,990.-

15,990.39
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