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• ถ่ายภาพ “ชัดตื้น”
• เลนส์ ใหม่จาก TAMRON
• Ultrasonic Silent Drive
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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

ในที่สุด เราก็ก้าวเข้าสู่ปี ค.ศ.2013 กัน
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ กัน
ไปอีกตลอดทั้งปีเพื่อมุ่งหน้าสู่ปี 2014 กัน
ต่อไป ถึงแม้วา่ จะยังไม่รวู้ า่ มีอะไรรออยูข่ า้ ง
หน้า แต่การไม่หยุดอยู่กับที่ก็จะท�ำให้เรา
ก้าวหน้าพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆ
เช่นเดียวกับเรา East Enterprises
ทีไ่ ม่เคยหยุดทัง้ ในการพัฒนาการให้บริการ
และการน�ำสินค้าใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ
เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
การถ่ายภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปี
แห่งความส�ำคัญทีเ่ ราได้รบั ความไว้วางใจจาก
สินค้าระดับชั้นน�ำของโลกหลายรายในการ
เลือกให้เราเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็น
ทางการ ดังที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสอง
แบรนด์หลักคือ PENTAX และ TAMRON
ที่ดูราวกับเป็นการเปิดศักราชใหม่ทั้งในด้าน

คุณภาพของสินค้าและการบริการ โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ ่ น ใหม่ ๆ อั น
หลากหลาย ซึง่ เรียกได้วา่ ทัง้ PENTAX และ
TAMRON ต่างก็ปล่อยอาวุธเด็ดออกมาจน
เป็นที่ฮือฮากันทั้งวงการ ซึ่งเราเองก็ไม่ได้
รอช้า รีบน�ำเข้ามาให้แฟนๆ ของทั้งสอง
แบรนด์ได้สัมผัสและจับจองกันไปเป็นที่
เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น PENTAX K-30,
K-5 II หรือเลนส์ TAMRON ที่หลายคน
รอคอยอย่าง SP70-200mm F/2.8 Di VC
USD ก็เข้ามาถึงเมืองไทยด้วยฝีมอื ของเรา
ไปแล้วเช่นกัน
กลั บ สู ่ ก ารท� ำ งานกั น ต่ อ ไป แต่
อย่างไรชีวิตหลังกล้องก็ยังคงไม่หยุดที่จะ
เดินทาง ซึง่ เราก็พร้อมจะอยูเ่ คียงข้างคุณ
เสมอ
...สวัสดีปีใหม่ 2013
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EPISODE 4 : Shallow Depth of Field

หน้าชัดหลังเบลอ

หนึ่ง

ในวิธีการถ่ายภาพที่เน้นจุดสนใจไปที่
ตั ว แบบอย่ า งได้ ผ ลก็ คื อ ภาพแบบที่ เ ราเรี ย กกั น
ทั่วไปว่า “ชัดตื้น” ซึ่งดูโดยทั่วไปแล้วก็คือการ
โฟกัสความคมชัดไปที่ตัวแบบหลัก และปล่อยให้
ส่วนอื่นๆ ในภาพอยู่นอกระยะโฟกัสหรือ “เบลอ”
ซึ่งจะส่งผลให้จุดสนใจของภาพอยู่ที่ตัวแบบเพียง
อย่างเดียวโดยทีไ่ ม่มสี งิ่ อืน่ มาดึงความสนใจออกไป
เพราะดูไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นเอง
ภาพที่เน้นเรื่องชัดตื้นอย่างชัดเจนก็คือภาพบุคคล
เพราะจะท�ำให้ตัวแบบดูโดดเด่นเป็นอย่างมาก แต่
ภาพประเภทอื่นๆ หรือตัวแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคคลก็
สามารถเน้นความสนใจได้โดยวิธีการ “ชัดตื้น” ได้
ด้วยเช่นกัน
24mm • f/2.8 • 1/2500 sec. • ISO 50
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ผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพใหม่ๆ อาจจะเข้าใจว่า การถ่ายภาพให้
ได้ภาพออกมาในลักษณะของ “หน้าชัด หลังเบลอ” (ซึง่ เป็น
ภาษาพูดโดยทัว่ ไปของภาพชัดตืน้ ) ซึง่ ฉากหลังจะไม่มคี วาม
คมชัดหลงเหลืออยู่นั้น ก็เป็นเพียงแค่การจับโฟกัสไปที่วัตถุ
ให้คมชัด แล้วส่วนอื่นๆ ก็จะเบลอไปเอง
ก็นับว่าเป็นความเข้าใจที่ถูก แต่ว่าไม่ทั้งหมด แน่นอนว่าเรา
ต้องจับโฟกัสไปที่ตัวแบบเพื่อให้เกิดความคมชัดอยู่แล้ว แต่
การที่ส่วนที่เลยออกไปจากจุดโฟกัส (ฉากหลัง หรือแม้
กระทัง่ ฉากหน้า) จะเบลอหรือไม่นนั้ ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ร่วมอยู่
ด้วยอีก ไม่ใช่ว่าการจับโฟกัสที่วัตถุแล้วจะได้ภาพชัดตื้น
เสมอไป
...ปัจจัยอื่นนั้นได้แก่ “ขนาดรูรับแสงของเลนส์” และ
“ระยะ”
ทางด้านอุปกรณ์ อันได้แก่เลนส์ถ่ายภาพนั้น ขนาดของรูรับ
แสงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความได้เปรียบในเรื่องนี้
ยิ่งรูรับแสงมีขนาดกว้างมากได้เท่าไหร่ พื้นที่ความคมชัดก็
จะยิ่งแคบลง ในทางกลับกัน ยิ่งรูรับแสงมีขนาดเล็กลงมาก
เท่าไหร่ พื้นที่ความคมชัดก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะทางกายภาพอันเป็นธรรมชาติของรูรบั แสงเช่นนีเ้ อง
ที่นักถ่ายภาพน�ำไปใช้กับการถ่ายภาพลักษณะต่างๆ เช่น
w w w.eep.co.th

การใช้รรู บั แสงกว้างจะส่งผลให้
ฉากหลังที่อยู่ห่างออกไปนั้นอยู่
นอกระยะโฟกัส ซึง่ นักถ่ายภาพ
สามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการ
ประยุกต์เข้ากับการถ่ายภาพ
ลักษณะต่างๆ ได้หลากหลาย
รูปแบบ

65mm • f/2.8 • 1/250 sec. • ISO 100
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200mm • f/8 • 1/3200 sec. • ISO 100

ภาพทิวทัศน์ที่ต้องการระยะความคมชัดกินพื้นที่มากๆ (เพื่อให้คม
ชัดทัว่ ทัง้ ภาพ) ก็จะใช้ขนาดรูรบั แสงทีเ่ ล็ก เพราะจะมีพนื้ ทีค่ วามคม
ชัดที่ครอบคลุมมากขึ้น
แต่สำ� หรับภาพแบบ “ชัดตืน้ ” ทีต่ อ้ งการให้ชดั เฉพาะทีต่ วั แบบนัน้ ก็
หมายความว่าต้องการพื้นที่ความคมชัดที่ไม่มากนัก คือครอบคลุม
เฉพาะตัวแบบ และให้พื้นที่นอกจุดโฟกัสนั้นเบลอออกไปเรื่อยๆ
ดังนัน้ เลนส์ถา่ ยภาพทีเ่ รียกกันว่า “เลนส์ไวแสง” คือเลนส์ทมี่ ขี นาด
รูรับแสงกว้างตั้งแต่ F/2.8 ลงมา (F/2, F/1.8, F/1.4 ...) จึงสามารถ
ใช้งานในประเด็นนี้ได้ดี
ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของ “ระยะ” ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน
หนึงนัน้ คือ ระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ ยิง่ ระยะโฟกัสสูงมากเท่า
ไหร่กจ็ ะยิง่ ท�ำให้เกิดภาพแบบชัดตืน้ ได้มาก เช่น ในปัจจัยและสภาวะ
เดียวกัน เลนส์ระยะ 200mm จะให้ภาพชัดตืน้ ได้มากกว่าเลนส์ระยะ
50mm ลักษณะเช่นนีเ้ ป็นลักษณะทางกายภาพพืน้ ฐานทางด้านการ
รวมแสงของเลนส์
ดังนัน้ เลนส์ชนิดเทเลโฟโต้ไวแสง เช่น 70-200mm F/2.8 จึงมีความ
ได้เปรียบเป็นอย่างมากในเรือ่ งนี้ เพราะมีทงั้ ขนาดรูรบั แสงกว้างและ
ระยะทางยาวโฟกัสที่สูงอยู่ในตัวเดียวกัน
ฉากหลังทีม่ รี ะยะห่างออกไปจากตัวแบบก็จะท�ำให้เกิดความเบลอได้มากเช่นกัน ซึง่ บางครัง้ ก็ตา่ ง
กันเพียงแค่การกดหรือเงยมุมกล้องขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ให้ผลที่ต่างกันอย่างมากมาย
w w w.eep.co.th
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อีกหนึ่งในเรื่องของระยะก็คือ ระยะห่างระหว่าง ฉากหลัง – ตัวแบบ
– กล้อง ก็ส่งผลเป็นอย่างมากเช่นกัน ในส่วนนี้เป็นเรื่องประสบการณ์
ของนักถ่ายภาพทีต่ อ้ งรูจ้ กั การวางระยะของทัง้ สามส่วนเพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
ต่อภาพแบบชัดตื้น ไม่ใช่การพึ่งแต่ความสามารถของอุปกรณ์เพียง
อย่างเดียว
สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเสมอในเรื่องนี้ก็คือ ยิ่งฉากหลังห่างจากตัวแบบมาก
เท่าไหร่ ก็จะยิ่งเบลอมากเท่านั้น และยิ่งกล้องเข้าใกล้ตัวแบบได้มาก
เท่าไหร่ ฉากหลังก็จะยิ่งเบลอได้มากขึ้นเท่านั้น
ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ฉากหลังที่อยู่ห่างจากตัวแบบ 5 เมตร จะเบลอ
ได้มากกว่าฉากหลังที่อยู่ห่างจากตัวแบบ 1 เมตร ดังนั้นหากต้องการ
ให้เกิดภาพชัดตื้นโดยให้ชัดเฉพาะที่ตัวแบบ แต่ให้ตัวแบบยืนชิดผนัง
นัน้ ก็แทบจะไม่เกิดผลอะไรในเรือ่ งนี้ เพราะทัง้ ตัวแบบและฉากหลังอยู่
ในระยะโฟกัสเหมือนกัน
แต่ถา้ ให้ตวั แบบยืนห่างออกมา ฉากหลังอันเป็นผนังนัน้ ก็จะอยูห่ า่ งจาก
ระยะโฟกัสมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะยิ่งเบลอได้มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง
ส่วนในเรื่องระยะห่างระหว่างกล้องและตัวแบบนั้น ขอให้ทดลองเรื่อง
นี้ดูจะเข้าใจได้มากขึ้น ยิ่งเราวางต�ำแหน่งกล้องให้ใกล้ตัวแบบมากขึ้น
เท่าไหร่ ฉากหลังก็จะยิ่งเบลอออกไปมาก เนื่องจากมันจะยิ่งออกห่าง
จากระยะโฟกัสมากขึ้นนั่นเอง

w w w.eep.co.th

ความส�ำคัญของระยะ
ห่างทัง้ สามต�ำแหน่งจะ
ส่งผลในเรือ่ งของความ
ชัดตื้นอย่างชัดเจน ซึ่ง
นักถ่ายภาพจ�ำเป็นต้อง
ค�ำนึงถึงจุดนี้ด้วย

200mm • f/2.8 • 1/1600 sec. • ISO 100
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แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั คงต้องค�ำนึงถึงความเหมาะ สมควร นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมนักถ่ายภาพ
สมของภาพด้วยเช่นกัน ไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะ บุคคลจึงนิยมใช้เลนส์ไวแสงกันเป็นอย่างมาก
ท�ำให้เกิดภาพแบบชัดตื้นได้มากก็จริง แต่ก็อาจ
ดังนั้นการถ่ายภาพแบบ “ชัดตื้น” จึงไม่ใช่แค่
จะขาดความสวยงามทางศิลปะได้เช่นกัน
เรือ่ งของการวางจุดโฟกัสเพียงอย่างเดียวอย่างที่
ทั้งสองปัจจัยนั้นมีผลเป็นอย่างมากต่อการถ่าย คนทั่วไปเข้าใจ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อย่างที่ได้
ภาพแบบชัดตื้น ซึ่งนักถ่ายภาพจ�ำเป็นต้องค�ำนึง กล่าวไปแล้วร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นในฐานะนักถ่าย
ถึงเอาไว้ให้ดี ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมของ ภาพจึงต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจในเรือ่ งนีใ้ ห้
อุปกรณ์และการเลือกใช้ระยะและมุมภาพที่ต่าง ดี รวมทั้งการฝึกฝนจากการถ่ายภาพจริงบ่อยๆ
โดยฝึกทัง้ ในเรือ่ งของเลนส์และระยะควบคูก่ นั ไป
กัน เพราะต่างก็ส่งผลต่อภาพชัดตื้นทั้งสิ้น
ก็จะยิ่งท�ำให้เกิดความเข้าใจได้มากและรวดเร็ว
เลนส์ไวแสงก็จะยิง่ เพิม่ ความได้เปรียบและลดข้อ ยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้ภาพแบบ “ชัดตื้น” ของเรา
จ�ำกัดทัง้ ในเรือ่ งของมุมภาพและระยะลงไปได้พอ ดูโดดเด่นและสวยงามได้มากขึ้นอย่างแน่นอน
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เลนส์ซูม 70-200mm จัดว่าเป็นเลนส์ระยะฉกรรจ์ที่
ต้องมีเป็นเลนส์คมู่ อื ของเหล่ามืออาชีพ เนือ่ งจากระยะท�ำการ
ที่เหมาะกับภาพถ่ายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็ไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เฉพาะแค่ “พอร์ตเทรต์” เท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับรูรับแสงกว้างสุด F/2.8 ตลอด
ช่วงซูม ยิง่ ท�ำให้มนั เป็นเลนส์ในฝันของใครหลายคนเลยทีเดียว
ในทีส่ ดุ เลนส์ซมู ระยะดังกล่าวตัวใหม่จาก TAMRON ก็
ลงสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในระยะแรกนี้จะเป็นรุ่นเม้าท์
ส�ำหรับกล้อง Canon เป็นอันดับแรก และจะตามมาด้วย Nikon
และ Sony เป็นล�ำดับต่อไป

การกลับมาใหม่ภายใต้รหัส “A009” ในครั้งนี้ ต้อง
ขอบอกว่าไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกหรือภายใน ที่
บรรจงสร้างสรรค์กันใหม่หมดเลยทีเดียว...
w w w.eep.co.th
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อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเลนส์
ซูมรหัส A009 นีม้ ดี ตี งั้ แต่นอกจรด
ใน เพียงแค่ดจู ากวัสดุทใี่ ช้ภายนอก
ก็พอจะดูออกว่าาเป็นเลนส์เกรด
โปร ซึ่งก็แน่นอน เพราะเลนส์ตัวนี้
อยูใ่ นอนุกรม “SP” ของ TAMRON
ซึ่งหมายความว่าทุกส่วนประกอบ
จะพิถีพิถันเป็นพิเศษ
วัสดุภายนอกนั้นดูแข็งแรงบึกบึน แต่มีความ
สง่าน่าเกรงขามอยู่ในตัว ทุกรายละเอียดนั้นไม่ต่าง
จากเลนส์เกรดโปรราคาเฉียดแสนแต่อย่างใด รับรอง

w w w.eep.co.th

ว่าติดกล้องตัวไหนก็ไม่มีน้อยหน้าใครแน่นอน...
ระบบการหมุนซูมและโฟกัสนั้นดูแน่นหนาสม
กับเป็นเลนส์ระดับมืออาชีพ ผิวสัมผัสนัน้ ให้ความรูส้ กึ
ที่ลงตัวกับทุกสภาวะการใช้งาน
ด้านท้ายเลนส์มีซีลยางติดตั้งมาด้วย เพื่อ
ป้ อ งกั น ทั้ ง ความชื้ น ฝุ ่ น และละอองน�้ ำ ที่ อ าจจะ
เล็ดลอดเข้าไปตามช่วงรอยต่อระหว่างกล้องและเลนส์
ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึง่ ของกล้องชนิดเปลีย่ น
เลนส์ได้เลยทีเดียว แต่กับ A009 ตัวนี้รับรองว่า
สบายใจได้ เพราะมีระบบป้องกันติดตัง้ มาให้เรียบร้อย

FINDER

• ซีลยางท้ายเลนส์เพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน�้ำ
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ส่วนภายในนั้นก็แน่นอนว่าย่อมจะไม่ธรรมดาด้วยศักดิ์ศรีของเลนส์
กลุ่ม “SP” A009 นอกจากจะมีชิ้นเลนส์ LD มากถึง 4 ชิ้นแล้ว ก็ยังมีชิ้น
เลนส์ “XLD” เพื่อเพิ่มความพิเศษในการแก้ไขความผิดเพี้ยนในเรื่องของ
แสงและสีให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นส�ำหรับเรื่องคุณภาพของแสงที่
ถ่ายทอดผ่านเลนส์ตัวนี้จึงเป็นอะไรที่ไว้วางใจได้
ระบบมอเตอร์ออโตโฟกัส “USD” ทีท่ ำ� งานได้เงียบ เร็ว และแม่นย�ำ
จนเป็นทีเ่ ลือ่ งลือก็ถกู
ติดตั้งลงมาในเลนส์
ตัวนี้ด้วยเช่นกัน
น อ ก จ า ก นั้ น
ระบบช่ ว ยลดอาการ
ภาพสั่ น ไหว “VC”
Vibration Compensation ก็มีประจ�ำการ
อยู่ใน A009 ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสได้ภาพมากขึ้นในสภาพแสงน้อย
เพราะสามารถช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยมือเปล่าได้ด้วยสปีดชัตเตอร์ที่ช้ากว่า
เดิมถึง 4 สตอปเลยทีเดียว

w w w.eep.co.th
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200mm • F/2.8 • 1/100 sec • ISO 250

120mm • F/16 • 1/15 sec • ISO 800

FINDER
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200mm • F/4 • 1/200 sec • ISO 640

FINDER
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Specifications
Model
A009
Lens Construction (Groups/Elements)
17/23
Angle of View (Diagonal)
34°21’-12°21’ (with full-size SLR cameras)
22°33’-7°59’ (with APS-C sized sensor
digital SLR cameras)
Minimum Aperture
F/32
Minimum Focus Distance
1.3m (51.2 in)
Macro Magnification Ratio
1: 8 (at f=200mm: MFD 1.3m)
Filter Diameter
ø77
Weight
1470g (51.9 oz)
(including detachable tripod mount)
Diameter
φ85.8mm
Length
188.3mm (7.4 in)
Entire Length
196.7mm (7.7 in)
Diaphragm Blade Number
9 (rounded diaphragm)
Accessory
Flower-shaped Lens hood
Mount
Canon
Nikon
Sony
w w w.eep.co.th

AOO9 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับกล้อง
ชนิด Full Frame ได้ด้วย ความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ A009 ยังเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบ
กับเลนส์ในระดับเดียวกันอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การออกแบบอันชาญฉลาดตัง้ แต่ภายนอกจรดภายใน
ของทีมวิศวกรจาก TAMRON ที่บรรจงสร้างสรรค์
เลนส์ตัวนี้ให้ออกมาแบบชนิดที่เรียกว่า “ไว้ลาย” กัน
เลยทีเดียว
ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีส�ำหรับ

FINDER

ชาว Canon ทีถ่ ามไถ่กนั เข้ามามากมายถึงเลนส์ตวั
นี้ ส่วนชาว Nikon และ Sony ขอให้อดใจรอใน
ระยะถัดไป ซึ่งก็คงไม่นานนับจากนี้แน่นอน
แอบกระซิบกันอีกนิด ว่าเห็นคุณภาพทั้ง
ภายนอกและภายในเยอะขนาดนี้ แต่ AOO9 กลับ
มีค่าตัวตามหลังทิ้งห่างเลนส์ระดับเดียวกันที่คุณ
รู้จักอยู่จนน่าตกใจ ไม่เชื่อก็ต้องไปลองดู...
AOO9 พร้อมแล้วที่จะมาเป็นเลนส์โปรคู่
กล้องของคุณ!
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ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการถ่ายภาพมาโครเป็นพิเศษก็คงจะ
ตื่นเต้นยินดีกับการมาถึงของเลนส์ตัวนี้ภายใต้รหัส FOO4
เพราะไม่ใช่ใหม่แค่ภายนอกเท่านั้น แต่ยังเปี่ยมไปด้วย
คุณสมบัติของเลนส์มาโครส�ำหรับยุคนี้จริงๆ
Tamron ได้ปรับปรุงเลนส์ 90มม. มาโคร ซึ่งจัดเป็น
หนึ่งในเลนส์ระดับต�ำนานของ Tamron ด้วยการออกแบบใหม่
ทั้งหมด ตั้งแต่ระดับโครงสร้างของชิ้นเลนส์ เพื่อให้เหมาะสม
ที่สุดกับการถ่ายภาพในยุคดิจิตอล พร้อมกันนี้ยังได้บรรจุสุด
ยอดเทคโนโลยีอย่างระบบป้องกันภาพสัน่ ไหว VC (Vibration
Compensation) และระบบมอเตอร์โฟกัสความเร็วสูง USD
(Ultrasonic Silent Drive) เอาไว้ในเลนส์รุ่นนี้อีกด้วย
กลีบรูรับแสง (Diaphragm) หลายใบ และมีขอบแบบ
โค้ง ช่วยให้รูรับแสงมีรูปร่างเป็นวงกลม ส่งผลให้ฉากหลังมี
ความเบลอสวยงาม เป็นธรรมธรรมชาติ ให้โบเก้ในภาพทีส่ ะดุด
ตา พร้อมด้วยชิ้นเลนส์ XLD (Extra Low Dispersion)

จ�ำนวน 2 ชิน้ พร้อมด้วยชิน้ เลนส์ LD (Low Dispersion)
อีก 1 ชิน้ ทีจ่ ะช่วยป้องกันอาการคลาดสี รวมถึงส่งผลให้เลนส์
มีคุณภาพสูงขึ้น ให้ความเปรียบต่าง และรายละเอียดสูงจาก
ขอบภาพจรดขอบภาพ

w w w.eep.co.th
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• ต�ำแหน่งของระบบออโตโฟกัส USD ภายในเลนส์

w w w.eep.co.th

FINDER

เทคโนโลยีการเคลือบผิวชิ้นเลนส์ใหม่ล่าสุด eBAND (Extended
Bandwidth & Angular-Dependency) ช่วยป้องการแสงสะท้อน, แสงแฟลร์,
อาการแสงหลอน (Ghost Imaging) และยังช่วยให้ได้ภาพที่มีความกระจ่าง
สดใส มีสีสันสมจริงมากยิ่งขึ้น
ระบบป้องภาพสั่นไหว VC (Vibration Compensation) ช่วยเพิ่ม
โอกาสในการถ่ายภาพ เพื่อภาพที่มีความคมชัดแม้ในสถานการณ์ที่ยากต่อ
การถ่ายภาพ
ระบบมอเตอร์โฟกัสความเร็วสูง USD (Ultrasonic Silent Drive) ช่วย
ให้เลนส์สามารถจับโฟกัสแบบอัตโนมัติได้ด้วยความเร็วและความแม่นย�ำจน
น่าทึ่ง
ระบบโฟกัสเคลื่อนที่ภายใน (IF / Internal Focus) ซึ่งจะใช้การ
เคลื่อนที่ของชิ้นเลนส์ภายในเพื่อการโฟกัสภาพ ส่งผลให้กระบอกเลนส์ไม่มี
ส่วนใดยืดออก และคงความยาวของเลนส์ไว้ได้ตลอดเวลาที่ใช้งาน
มาพร้อมซีลยางป้องกันความชื้น เพื่อให้เลนส์สามารถใช้งานได้แม้ใน
สภาวะเสี่ยงต่อการเปียกชื้น
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F/4.5 • 1/200 sec • ISO 100

FINDER
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F/7.1 • 1/200 sec • ISO 100

FINDER
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F/5.6 • 1/200 sec • ISO 100

FINDER
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ถึ ง แม้ ว ่ า จะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เลนส์ ม าโคร แต่
FOO4 ก็หาได้เกิดมาเพื่อถ่ายทอดเฉพาะผีเสื้อและ
ดอกไม้เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากภาพตัวอย่างใน
หน้าที่ผ่านมาว่าการถ่ายภาพทั่วไป โดยเฉพาะภาพ
บุคคลนั้นท�ำผลงานได้ดีขนาดไหน? ทั้งนี้ก็เพราะ
TAMRON ได้ ว างคอนเซปต์ เ อาไว้ ส� ำ หรั บ เลนส์
ประเภทนี้ ข องตนคื อ “Portrait Macro” ซึ่ ง
หมายความว่า นอกจากจะบันทึกภาพมาโครได้ดี
มากแล้ว ก็ยงั สามารถตอบสนองในเรือ่ งของการถ่าย
ภาพบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

FINDER

และในที่สุด FOO4 ก็ลงสู่ตลาด ส�ำหรับ
ในช่วงแรกก็จะยังคงเป็นรุ่นส�ำหรับกล้อง Canon
ส่วน Nikon และ Sony ก็จะตามมาภายหลังใน
เวลาไม่นานนัก...โปรดอดใจรอ
ส�ำหรับใครที่ก�ำลังมองหาเลนส์มาโครเอา
ไว้คู่กล้อง อย่าลืมแวะมาดู FOO4 เสียก่อนที่จะ
ตัดสินใจ ด้วยคุณภาพระดับนี้ แต่ราคาค่าตัวกลับ
ไม่สูงโด่งอย่างที่คิด
แล้วคุณจะได้รู้ว่า TAMRON ในยุคนี้ไม่
ธรรมดาเสียแล้ว...

Specifications
Model
F004
Lens Construction (Groups/Elements) 		
11/14
Angle of View (diagonal)
27°02’ (with full-size SLR cameras)
17°37’ (with APS-C sized sensor
digital SLR cameras)
Minimum Focus Distance
0.3m (11.8 in)
Macro Magnification Ratio
1:1
Working Distance
139mm (5.5 in)

w w w.eep.co.th

Filter Diameter
ø58
Weight
550g (19.4 oz)
Diaphragm Blade Number
9 (rounded diaphragm)
Minimum Aperture
F/32
Accessory
Lens hood
Mount
Canon
Nikon
Sony
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Vanguard

อีกหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม
ทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และอุปกรณ์ทางด้าน Optic
ทีม่ ชี อื่ เสียงก้องโลก และได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายมา
ยาวนานในต่างประเทศ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เรียกได้ว่า
ไม่เป็นรองใคร...มีที่มาอย่างไร?
Vanguard ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 เติบโตมาจาก
โรงงานผลิตแห่งเดียวในเอเซียจนกระทั่งขยายออกไปทั่วโลก
ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ เี่ มือง Guangdong ประเทศจีน ซึง่ สินค้า
ที่ผลิตออกจ�ำหน่ายนั้นประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากทั้งใน
อเมริกา ยุโรป และ เอเซีย
ด้วยพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของนักถ่ายภาพ
นักเดินป่า และผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย ท�ำให้เป็นเหตุผลใน
ความส�ำเร็จของสินค้าแบรนด์นี้ ซึง่ ก็ยงั คงเดินหน้าค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้
งานมากที่สุดต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

w w w.eep.co.th
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ในปี ค.ศ.2009 ผลิตภัณฑ์ของ Vanguard
ได้รับรางวัลส�ำคัญจาก TIPA (Technical Image
Press Association Award) จากขาตัง้ กล้อง Alta
Pro ซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากบรรณาธิ ก าร
นิตยสารถ่ายภาพชัน้ น�ำ 25 ท่านจาก 10 ประเทศ
โซนยุโรปและอเมริกา ให้เป็นที่สุดของผลิตภัณฑ์
เสริมทางด้านการถ่ายภาพแห่งปี ซึ่งเป็นผลเนื่อง
มาจากความง่ายและยืดหยุ่นต่อการใช้งานของ
Alta Pro และหลังจากนั้นมา ผลิตภัณฑ์หลากรุ่น
จาก Vanguard ก็คว้ารางวัลต่างๆ หลายรายการ
จากทั่วโลกมาครองอีกมากมาย

SPACE

กระเป๋ากล้องยอดเยีย่ มแห่งปีจาก TIPA, กระเป๋ากล้อง
รุ่น Skyborne และหัวขาตั้งกล้องรุ่น GH-100 รูปทรง
ปืนซึ่งคว้ารางวัลยอดเยี่ยมมาจากหลายประเทศทั่วโลก
• ปี 2011 เปิดตัวขาตั้งกล้องรุ่น Auctus Plus และ
Auctus Pro ซึ่งในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจาก
TIPA เพิม่ เติมคือ Auctus Plus 323CT และ Skyborne

ปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Vanguard ได้วาง
จ�ำหน่ายในเมืองไทยภายใต้การดูแลของ East Enterprises ซึ่ง มี สิน ค้ าหลากหลายรายการให้เ ลือ กใช้
มากมาย แนะน�ำว่าก่อนตัดสินใจขอให้ลองแวะดู
สินค้าของ Vanguard ในรายการทีท่ า่ นมองหาอยูเ่ สีย
ุ ภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
• ปี 2003 เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ที่เป็นทั้งห้อง ก่อน เพราะนีค่ อื ผลิตภัณฑ์คณ
แลปทดสอบค้นคว้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ Optic และ มายาวนานกว่า 26 ปีในต่างประเทศเลยทีเดียว
ขาตั้งกล้อง
• ปี 2007 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางด้าน Optic ที่ใช้
เทคโนโลยีอันล�้ำสมัยล่าสุด
• ปี 2008 เปิดตัวขาตั้งกล้องรุ่น Alta+ ซึ่งเป็น
ขาตั้งกล้องที่เล็กและเบา แต่มีคุณภาพสูงที่สุดใน
โลก
• ปี 2009 เปิดตัวขาตั้งกล้องรุ่น Alta Pro และ
คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีจาก TIPA
• ปี 2010 เปิดตัวกล้องส่องทางไกลรุ่น Endeavor ED, กระเป๋ากล้องรุ่น Up-Rise ซึ่งคว้ารางวัล
w w w.eep.co.th
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This issue power by :

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
รูรับแสงกว้าง พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว VC เพื่อทุกโอกาส
ทุกความสร้างสรรค์ ในทุกๆ ภาพ
Model B005

w w w.eep.co.th
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เมื่อ

ถึงช่วงเทศกาลฤดูหนาว นอกจาก
บรรยากาศและอุณหภูมอิ นั แสนโรแมนติก สภาพ
แวดล้อมยามค�่ำคืนยังเต็มไปด้วยแสงสีที่ช่วยเร่ง
บรรยากาศแห่งความอบอุ่นให้อบอวลขจรขจาย
ไกลยิ่งขึ้น
แน่นอนว่าใครๆ ก็อดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายภาพช่วง
เวลาอันน่าประทับใจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่มี
นับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงกล้องตัวโตๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่มีเลนส์ไวแสงที่มีรูรับแสง
กว้างๆ ซึง่ เหมาะกับงานถ่ายภาพลักษณะนีเ้ ป็นอย่าง
ยิง่ และก็คงจะได้ภาพประทับใจติดกล้องกันไปตาม
สมควร
50mm • F/2.8 • 1/60 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
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ข้อได้เปรียบประการหนึง่ ของเลนส์ไวแสงก็คอื ความ
สามารถในการเบลอฉากหลัง หรือที่เรียกกันว่าภาพ
“ชัดตืน้ ” โดยเฉพาะการเล่นกับ “โบเก้” หรือดวงไฟ/
ดวงแสงทีจ่ ะแสดงลักษณะเป็นดวงกลมๆ ขนาดใหญ่
นับร้อยนับพันเป็นฉากหลังอันแสนโรแมนติก ซึ่งจะ
ช่วยท�ำให้บรรยากาศรายรอบตัวแบบดูอบอุน่ และน่า
ประทับใจมากยิ่งขึ้น
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ด้วยความที่มีรูรับแสงขนาดใหญ่
ท�ำให้การจับโฟกัสอัตโนมัติสามารถท�ำได้รวดเร็ว มี
ความได้เปรียบในด้านโอกาสการได้ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับภาพประเภท “แคนดิด” ที่ต้องอาศัย
ความรวดเร็วในการจับโฟกัสเป็นส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารถ่ า ยภาพให้ มี ลั ก ษณะของโบเก้ ที่
สวยงามนั้น นักถ่ายภาพต้องค�ำนึงถึงเรื่องของระยะ
ทั้ ง สามคื อ ฉากหลั ง -ตั ว แบบ-กล้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ลักษณะของภาพอย่างที่ต้องการ (สามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้จากคอลัมน์ Shooting The World ใน EEP
Time ฉบับนี้)
50mm • F/2.8 • 1/40 sec. • ISO 800
w w w.eep.co.th

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
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อีกวิธหี นึง่ ก็คอื การเล่นกับโบเก้ฉากหน้า โดยให้เกิด
ลักษณะของดวงแสงเบลอๆ ขนาดใหญ่ดา้ นหน้าและ
ให้ตัวแบบอยู่ห่างออกไป ภาพจะมีลักษณะเสมือน
ตัวแบบอยู่ท่ามกลางดวงแสงเหล่านั้น
วิธีการก็คือเราต้องเลือกมุมให้หน้ากล้องอยู่ใกล้กับ
ดวงไฟฉากหน้าให้มากที่สุด (บางทีดวงไฟเหล่านั้น
อาจจะอยูช่ ดิ กับหน้าเลนส์เลยก็เป็นได้) ใช้ระยะไกล
ที่สุดของทางยาวโฟกัส (ถ้าเป็นเลนส์ซูม) แล้วจับ
โฟกัสทีต่ วั แบบซึง่ อยูห่ า่ งออกไป เปิดใช้รรู บั แสงกว้าง
สุดแล้วลองถ่ายภาพ
ยิ่งทางยาวโฟกัสสูงมากเท่าไหร่ ดวงแสงก็จะยิ่งมี
ขนาดใหญ่มากเท่านั้น ดังนั้นการใช้เลือกใช้ทางยาว
ระยะโฟกัสก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพจ�ำเป็นต้อง
พิจารณา

50mm • F/2.8 • 1/30 sec. • ISO 400

w w w.eep.co.th

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

อีกสิง่ หนึง่ ก็คอื ความขยันในการหามุมภาพเพือ่ เลือก
ใช้องค์ประกอบภาพทีด่ ดู ที สี่ ดุ เพราะสภาพแวดล้อม
ลักษณะนี้จะสามารถสร้างความสับสนให้กับผู้ถ่าย
ภาพได้มากพอสมควร
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หากเป็นภาพถ่ายทั่วไป ภาพลักษณะโบเก้
ล้วนๆ แบบนี้คงจะสื่อความหมายอะไรไม่ได้มากนัก
แต่ จ ะใช้ ง านได้ ดี กั บ การใช้ เ ป็ น พื้ น หลั ง ในงาน
ออกแบบประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมใน
งานขายภาพถ่ายตาม Photo Stock ต่างๆ อีกด้วย
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

w w w.eep.co.th

50mm • F/2.8 • 1/40 sec. • ISO 200
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ใช้ค่า 5 sec. ส�ำหรับสปีดชัตเตอร์ และรูรับแสง
F/8 เลือกใช้ค่า ISO ต�่ำที่สุดเท่าที่กล้องจะสามารถ
ท�ำได้
ใช้สายลัน่ ชัตเตอร์เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการสัน่ ไหวจากการ
กดปุ่มชัตเตอร์บนตัวกล้อง หรือถ้าไม่มีก็เปลี่ยนไปใช้
ระบบบั น ทึ ก ภาพแบบหน่ ว งเวลาแทน แต่ อ าจจะ
ล�ำบากเรื่องของจังหวะสักหน่อย
หากเส้นแสงทีไ่ ด้ยงั ไม่ยาวพอ (ต้องขึน้ อยูก่ บั ความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ของรถด้วย) ให้เพิ่มเวลาของสปีด
ชัตเตอร์นานขึน้ โดยพิจารณาใช้รรู บั แสงทีแ่ คบลงด้วย
หากภาพที่ได้ในขั้นแรกสว่างเกินไป หรืออาจจะเปิดรู
รับแสงให้กว้างขึ้น หากภาพที่ได้ดูมืดเกินไป

17mm • F/32 • 15 sec. • ISO 100
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

ส่วนภาพอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือการบันทึกภาพเส้น
แสงทางยาวของไฟบนท้องถนน สิง่ ส�ำคัญก็คอื การเปิดรับแสง
เป็นระยะเวลานาน ดังนัน้ อุปกรณ์สำ� คัญก็คอื “ขาตัง้ กล้อง”
เพราะไม่สามารถใช้มือเปล่าถือกล้องเพื่อบันทึกภาพได้
วิธีการก็คือ เลือกหามุมที่ต้องการ เลือกระบบโฟกัสเป็น
แบบปรับตั้งเอง (Manual) แล้วปรับโฟกัสไปยังต�ำแหน่ง
ปรับไปใช้โหมดบันทึกภาพแบบ “M” ในเบือ้ งต้นนีใ้ ห้ลอง

w w w.eep.co.th

สังเกตความเร็วและจังหวะการเคลื่อนที่ของรถบน
ท้องถนน หากบันทึกภาพในบริเวณทีเ่ ป็นสีแ่ ยกทีม่ ไี ฟ
จราจรบังคับ ก็ดูจังหวะที่รถจะหยุดหรือวิ่งด้วย ควร
รอให้เป็นจังหวะที่รถวิ่งได้สักครู่แล้วเพื่อเหตุผลทาง
ด้านความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวรถ
วิธีการท้ายที่สุดหากภาพที่ได้มืดเกินไปก็คือ การเพิ่ม
ค่า ISO เพื่อให้เซนเซอร์รับภาพไวต่อแสงมากยิ่งขึ้น
แต่ยงิ่ เพิม่ ระดับขึน้ ไปสูงมาก คุณภาพของภาพก็จะลด
ลงเนื่องจากปัญหาสัญญาณรบกวน ดังนั้นการเพิ่ม
ISO จึงควรเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะเลือกใช้
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การถ่ายภาพแสงสียามราตรีทั้งสองแบบเป็นหนึ่งในภาพประเภทที่
ผูใ้ ช้กล้องถ่ายภาพ DSLR หรือ Mirrorless ควรฝึกฝนในการบันทึก
ภาพ เพราะนอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินจากผลงานแปลก
ตาที่จะได้รับแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่น
กัน อย่าลืมพิจารณาด้วยว่าเลนส์ถา่ ยภาพของเราเหมาะสมหรือไม่?
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพแบบแรกที่เลนส์ไวแสงจะเหมาะสมมาก
ที่สุด เพราะสามารถท�ำภาพลักษณะ “ชัดตื้น” ได้มากกว่า
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ �ำคัญไม่แพ้กนั ก็คอื การจัดวางองค์ประกอบ
ภาพซึง่ มีผลต่อภาพถ่ายลักษณะนีเ้ ป็นอย่างยิง่ ด้วยเหตุผลทีภ่ าพ
ลักษณะนีจ้ ะท�ำให้เกิดความสับสนวุน่ วายในภาพได้งา่ ยหากไม่จดั
องค์ประกอบภาพให้ดี
...และอย่าลืมว่าการฝึกฝนจะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการได้
ภาพถ่ายที่น่าสนใจมากขึ้นด้วย

50mm • F/2.8 • 15 sec. • ISO 100
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

w w w.eep.co.th
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“สงบสยบเคลื่อนไหว”
ส�ำหรับภาพที่ปรากฏเส้นแสงจากยวดยานพาหนะแบบยาวไกลนั้น
เรือ่ งราวในภาพจะยิง่ ช่วยเพิม่ สีสนั และความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ หนึง่
ในนัน้ ก็คอื ตัวยานพาหนะซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดเส้นแสงเหล่านีน้ นั่ เอง
แต่การบันทึกภาพโดยการเปิดรับแสงนานๆ แบบนี้แน่นอนว่ายาน
พาหนะเหล่านั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพ
ลองมองหาจังหวะหรือเพิ่มรถที่หยุดนิ่งตลอดช่วงเวลาที่คุณเปิดรับ
แสงเข้าไปสักหนึง่ คัน อาจจะเป็นจังหวะทีต่ ดิ ไฟแดงก็ได้ ก็จะยิง่ ช่วย
เพิ่มเรื่องราวความน่าสนใจให้กับภาพได้มากขึ้นเลยทีเดียว

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC
LD Aspherical [IF]

รูรับแสงกว้าง พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว VC
เลนส์ซูมไวแสง F/2.8 ที่มีขนาดเล็กจนน่าประหลาดใจ จัดอยู่ใน
อนุกรม “SP” อันหมายถึง Super Performance แสดงถึงความเป็น
เลนส์ไวแสงคุณภาพเยี่ยมอีกตัวหนึ่งของ TAMRON และที่สำ� คัญคือ
เป็นเลนส์ซูมไวแสงที่ราคาไม่ไกลเกินเอื้อม
w w w.eep.co.th
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ระบบ

ออโตโฟกัสนัน้ ถูกคิดค้นมาเพือ่ เปลีย่ น
โฉมหน้าของการถ่ายภาพ ท�ำให้ชา่ งภาพมีโอกาสได้ภาพมาก
ขึ้นด้วยความที่สามารถจับโฟกัสได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การ
ถ่ายภาพมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
TAMRON มีระบบมอเตอร์เพื่อท�ำการขับเคลื่อนชิ้น
เลนส์ที่ท�ำหน้าที่โฟกัสโดยใช้ชื่อว่า USD หรือ Ultrasonic
Silent Drive ซึง่ เป็นระบบขับเคลือ่ นมอเตอร์ออโตโฟกัสทีม่ า
พลิกโฉมเลนส์ในสายการผลิตของ TAMRON เช่นกัน เนื่อง
ด้วยความที่ท�ำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้ง เงียบ เร็ว และ
แม่นย�ำ จนคนที่เคยสัมผัสกับ TAMRON ในอดีตต่างก็ต้อง
เปลี่ยนความคิดเดิมๆ ในเรื่องนี้ที่มีต่อ TAMRON ไปอย่าง
สิ้นเชิง...

w w w.eep.co.th
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TECHNICAL

ระบบ USD ท�ำงานด้วยการใช้ประโยชน์จากการสั่น
สะเทือนอันเกิดจากคลื่นเสียงความถี่สูง โดยที่มันจะถูกสร้าง
ออกมาจากส่วนประกอบลักษณะวงแหวนที่เรียกว่า Stator ซึ่ง
พลังงานทีไ่ ด้จากการสัน่ สะเทือนนีจ้ ะท�ำการหมุนวงแหวนโลหะ
อีกชิ้นหนึ่งที่ประกบอยู่ด้วยกันอันเรียกว่า Rotor
ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการสร้ า งคลื่ น เสี ย ง
ความถี่สูงบน Stator ก็คือ Piezoelectric โดยหลังจากที่มันได้
รับพลังงานไฟฟ้าในระดับต่างๆ กัน ก็จะส่งคลืน่ เสียงความถีส่ งู
ออกมาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานในการหมุน Rotor ต่อไป
คลื่นเสียงความถี่สูงที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มีอยู่สองแบบ ซึ่ง
จะส่งผลต่อทิศทางการหมุนของ Rotor โดยตรง โดยระบบ
USD นี้จะใช้การท�ำงานจากคลื่นเสียงชนิด Traveling Wave
Rotor จะถูกติดตั้งเข้ากับชิ้นเลนส์ที่ท�ำหน้าที่ในการจับ
โฟกัส เพื่อท�ำการเปลี่ยนระยะของเลนส์ชิ้นนี้ในการจับโฟกัส
ของภาพจากระบบและข้อมูลที่ได้รับมาจากระบบของกล้อง
ข้อดีซึ่งถือเป็นจุดเด่นของระบบ USD ก็คือ สามารถ
ท�ำงานได้เงียบ เร็ว และแม่นย�ำ ด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์
แบบ Ring-type จากทั้ง Rotor และ Stator นั่นเอง

ชมวีดีโอแสดงการทำ�งานของ USD ได้จาก youtube.com
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Photographer : pong8811
Gear : Ricoh GRD IV
Place : N/A
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Photographer : TON
Gear : Ricoh GX100
Place : กรุงเทพฯ

Photographer : joes8989
Gear : Ricoh CX3
Place : N/A
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PRODUCTS

Alta Pro 283CT
ขาตัง้ กล้องระดับโปรทีม่ าพร้อมกับฟังก์ชนั่ ที่
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกอย่างที่มืออาชีพ
ต้องการ สามารถกางราบไปกับพื้นได้มาก
เหมาะส�ำหรับการถ่ายภาพมาโครหรือมุมภาพ
ยากๆ แกนกลางสามารถปรั บ องศาได้ อี ก
หลากหลายด้วยความรวดเร็วง่ายดายเพราะ
เป็ น ระบบ Stop-n-Lock (ISSL) ที่ ถู ก
ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด
ที่ส�ำคัญก็คือขาตั้งตัวนี้เป็นวัสดุ Carbon fiber ทีม่ จี ดุ เด่นคือน�ำ้ หนักเบาแต่แข็งแรง
ยิง่ กว่าเหล็ก จะในป่าหรือในเมืองก็เดินตัวปลิว
ได้สบาย
รางวัลมากมายที่ Alta Pro 283CT
กวาดมาได้คงเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

Skyborne 53
อุ ต ส่ า ห์ ซื้ อ กล้ อ งและเลนส์ แ สนแพงมาแล้ ว
กระเป๋ากล้องดีๆ สักใบก็เป็นสิ่งที่ควรต่อการ
ซือ้ หามาใช้งาน ซึง่ ใบนีก้ ค็ อื กระเป๋าสะพายหลัง
ที่ มี ค รบครั น ใส่ ไ ด้ ทั้ ง กล้ อ งและแลปทอป
ออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ ปรับ
ตั้งสายสะพายได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านหน้า
สามารถล็ อ คขาตั้ ง ได้ อี ก ด้ ว ย วั ส ดุ ป ระณี ต
คงทน รูปทรงสวยงาม...ยอดเยี่ยมของจริง
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GH-100
สุดยอดขาตั้งก็ต้องจับคู่กับสุดยอด Ball Head ดีๆ สักตัว ซึ่งก็
คงไม่มีอะไรดีเกินไปกว่า GH-100 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้รับ
กับการใช้งานโดยค�ำนึงถึงด้านสรีระศาสตร์เป็นส�ำคัญ การ
เคลื่อนไหวในทุกองศาเป็นไปอย่างนุ่มนวลต่อเนื่อง รูปร่างทรง
ปืนช่วยให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น การบีบ-ปล่อยที่ด้ามจับนั้น
เป็นการล็อคต�ำแหน่ง ท�ำให้ใช้เพียง
มือเดียวในการปรับองศาของภาพ
เท่านัน้ พร้อมระบบ 72-click point
panorama ที่ช่วยในการถ่ายภาพ
แบบพานอรามาโดยจะหมุนกล้อง
ได้ทีละ 5 องศาอีกด้วย
ดูวีดีโอสาธิต GH-100
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