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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

เดือนที่สองของปี 2013 เราก็ได้
สัมผัสกับบรรยากาศปีใหม่ของพี่น้องชาว
ไทยเชื้อสายจีนกันอีกครั้งกับเทศกาลตรุษ
จีน 2013 ซึง่ เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลและ
วั ฒ นธรรมที่ คึ ก คั ก และเป็ น มงคลอยู ่ ไ ม่
น้อย...
เมือ่ บรรยากาศอันเป็นมงคลยังไม่จาง
หายไป ฉบับนีเ้ ราจึงน�ำเอาภาพถ่ายของวัตถุ
ก่อสร้างอันเป็นมงคลที่เป็นที่เคารพนับถือ
ของผู้คนทั่วโลกจากดินแดนประวัติศาสตร์
“อยุธยา” มาฝากให้ชมกัน ด้วยคุณสมบัติ
ของเลนส์ที่จัดว่าเป็นสุดยอดของเลนส์ซูม
เอนกประสงค์ของ TAMRON อันจะท�ำให้วนั
พักผ่อนสบายๆ ของครอบครัวกลายเป็นวัน
ที่ ไ ด้ ภ าพถ่ า ยอั น ทรงคุ ณ ค่ า โดยที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
พึ่งพาขาตั้งกล้องให้พะรุงพะรัง ส่วนมันคือ
อะไร แบบไหน ยังไง ต้องฝากให้ลองไป

พิจารณากันดูกับคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นอีก
หนึง่ จุดเด่นของเลนส์ครอบจักรวาลตัวนีเ้ ลย
ทีเดียว
ทางด้านเนือ้ หาอืน่ ๆ นัน้ ก็ยงั คงความ
เข้มข้นไม่แพ้กัน กับหลากหลายสีสันที่คุณ
อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน รวมไปถึงเคล็ดลับ
และเทคนิคทางการถ่ายภาพดีๆ ทีจ่ ะช่วย
ต่อยอดไปสูเ่ ส้นทางทัง้ สายอาชีพและความ
เป็นภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ซึ่งก็คงจะเป็น
หนึ่งในสิ่งที่คนหลังกล้องย่อมอยากจะให้
เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอน
สาระและเนื้อหาทั้งหลายเหล่านี้
พร้อมรอคุณผู้อ่านอยู่ในหน้าต่อจากนี้ไป
แล้ว จะรอช้าอยู่ใย? รีบเปิดไปอ่านและ
เก็บเป็นข้อมูลสู่เส้นทางหลังกล้องแบบ
คุณภาพกัน ณ บัดนี้ได้เลย!
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EPISODE 5 : Fast Speed Shutter

หยุดการเคลื่อนไหวในภาพ

วิธี

การเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายนั้นมีอยู่หลาก
หลายรูปแบบ ทัง้ แสดงการเคลือ่ นไหวและหยุดการ
เคลือ่ นไหวโดยการใช้เทคนิคการควบคุมกล้องถ่าย
ภาพด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการคิด
ของผู้ถ่ายภาพเป็นส�ำคัญว่าต้องการจะเล่าเรื่องใน
ภาพถ่ายให้เป็นแบบใด
การหยุดภาพ (หรือวัตถุในภาพ) ก็เป็นวิธหี นึง่
ที่ไม่ใช่เรื่องยากในการควบคุมกล้องถ่ายภาพสักเท่า
ไหร่นัก สิ่งส�ำคัญก็คือวิธีการคิด องค์ประกอบ มุม
มองของภาพ และลักษณะท่าทางของตัวแบบ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง กับตัวแบบที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
รวดเร็ว ซึ่งมักจะเป็นเสน่ห์อันดับหนึ่งของภาพถ่าย
ชนิดนี้
ปัจจัยส�ำคัญอันดับหนึ่งในการควบคุมกล้อง
ถ่ายภาพส�ำหรับกรณีนี้ก็คือ “สปีดชัตเตอร์” ซึ่งจะ
เปิดและปิดการรับแสงอย่างรวดเร็วในระดับต่างๆ กัน
การเลือกใช้ความเร็วของสปีดชัตเตอร์นั้นต้องค�ำนึง
ถึงปริมาณของแสงและความเร็วของตัวแบบให้ดี
w w w.eep.co.th
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ข้อจ�ำกัดของสปีดชัตเตอร์กค็ อื ยิง่ มีความเร็วสูงมาก
ก็จะยิ่งมีแสงผ่านเข้ามาได้น้อยลง ซึ่งมีผลต่อความมืดและ
ความสว่างของภาพอย่างแน่นอน เพราะยิง่ แสงผ่านเข้ามาถึง
เซนเซอร์รับภาพได้น้อย ก็จะส่งผลให้ภาพมืดลงตามล�ำดับ
หากถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่มีแสงปริมาณมาก
เช่นสถานที่กลางแจ้งในวันแสงแดดจัดจ้า ก็แทบจะไม่ต้อง
ห่วงเรื่องภาพมืด (หรือ “อันเดอร์”) เท่าไหร่นัก แต่ถ้าเป็น
สภาพที่มีแสงน้อย เช่นตอนเย็น กลางคืน หรือในที่ร่ม ก็
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากพอสมควร
ดังนั้นต้องพิจารณาในเรื่องความเร็วของตัวแบบแล้ว
เลือกใช้สปีดชัตเตอร์ทมี่ คี วามเร็วเหมาะสม ไม่ใช้ความเร็วที่
มากจนเกินความจ�ำเป็น เช่น ส�ำหรับคนเดินหรือวิ่ง ก็
สามารถหยุดได้โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 1/250 sec. แต่ถ้า
เป็นรถแข่งก็อาจจะต้องใช้ความเร็วสูงถึง 1/1000 sec. หรือ
มากกว่า
ดังนั้นการใช้ความเร็วระดับ 1/1000 sec. ส�ำหรับ
บันทึกภาพคนวิ่งอาจจะเป็นความเร็วที่สูงเกินความจ�ำเป็น
เว้นเสียแต่ว่าจะหวังผลด้านอื่นในเรื่องการควบคุมปริมาณ
แสงหรือผลพิเศษต่างๆ
24mm • f/14 • 1/1000 sec. • ISO 400
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หากเป็นในสภาพแสงน้อย การเพิ่มค่าความไวแสง
หรือ ISO ให้สูงขึ้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็ควรเลือก
ใช้ในระดับที่เหมาะสมหรือเท่าที่จ�ำเป็นเช่นกัน เพราะข้อ
ด้อยของการเพิ่มค่าความไวแสงให้สูงขึ้นก็คือ จะท�ำให้
คุณภาพของภาพถ่ายลดลงเนื่องจากปัญหาของสัญญาณ
รบกวนหรือ “Noise” ที่จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลทั้ง
ในเรื่องของความคมชัดและสีสันในภาพถ่ายได้โดยตรง
การใช้เลนส์ไวแสงร่วมในการถ่ายภาพก็จะช่วยให้
ได้สปีดชัตเตอร์ที่สูงกว่าเลนส์ปกติเช่นกัน แต่ก็ต้องค�ำนึง
ถึงเรือ่ งของระยะและความชัดลึก/ชัดตืน้ เพราะสปีดชัตเตอร์
ทีส่ งู กว่านัน้ เกิดจากการทีแ่ สงผ่านเข้ามาได้มากกว่าจากรูรบั
แสงกว้างสุดของเลนส์นั่นเอง ข้อดีอีกประการหนึ่งของการ
ใช้เลนส์ไวแสงก็คือสามารถช่วยในเรื่องของความเร็วในการ
จับโฟกัสอัตโนมัติของกล้องด้วย

55mm • f/4 • 1/250 sec. • ISO 800

w w w.eep.co.th

ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้แฟลชเข้ามาช่วย
เพิม่ ปริมาณแสง แต่โดยปกติแล้วแฟลชมักจะท�ำงานได้เป็น
ปกติในระดับความเร็วสปีดชัตเตอร์ช่วงไม่เกิน 1/160 –
1/250 sec. (เรียกว่าความเร็ว X-Sync) หากใช้สปีดชัตเตอร์
ที่สูงกว่านั้นก็จะเกิดอาการ “มืดครึ่งภาพ” ในภาพถ่าย
เพราะม่านชัตเตอร์ปิดตัวลงเสียก่อนที่แสงจากแฟลชจะ
สะท้อนกลับเข้ามาได้ทันนั่นเอง
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ดังนั้นจึงต้องใช้แฟลชในระบบ “High Speed
Sync” ซึ่งแฟลชจะท�ำการยิงแสงออกไปถี่ๆ หลายครั้ง
เพือ่ ให้ทนั ต่อการปิดตัวของม่านชัตเตอร์ แต่ขอ้ ด้อยก็คอื
ปริมาณของแสงจะได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร และใช้พลังงาน
สูงกว่าปกติ
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการถ่ า ยภาพเพื่ อ หยุ ด การ
เคลื่อนไหวของตัวแบบก็คือ พิจารณาถึงความเร็วในการ
เคลือ่ นทีข่ องตัวแบบ ทดลองถ่ายภาพโดยใช้สปีดชัตเตอร์
ในระดั บ หนึ่ ง หากภาพที่ ไ ด้ ยั ง ไม่ ส ามารถหยุ ด การ
เคลื่อนไหวให้นิ่งสนิทได้ก็ต้องลองเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้น
แต่ถา้ หากลองทีค่ วามเร็วระดับสูงแล้วพบว่าสามารถหยุด
การเคลือ่ นไหวได้นงิ่ สนิท ก็ลองลดสปีดชัตเตอร์ให้ตำ�่ ลง
มา เพราะในบางกรณีอาจจะเป็นความเร็วทีส่ งู เกินความ
จ�ำเป็น เพื่อที่จะได้ปริมาณแสงที่เพิ่มขึ้นด้วย
ปริมาณแสงที่เราได้เพิ่มขึ้นจากการลดความเร็ว
ของสปีดชัตเตอร์นั้น สามารถน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในเรื่องของการหรี่รูรับแสงให้แคบลงเพื่อประโยชน์ทาง
ด้านความชัดลึกของภาพ หรือลดค่า ISO ลงเพือ่ คุณภาพ
ของภาพได้อีกด้วย
70mm • f/5 • 1/400 sec. • ISO 100
w w w.eep.co.th
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กล้องถ่ายภาพมีโหมดกึ่งอัตโนมัติที่ผู้ถ่ายภาพจะเป็นผู้ก�ำหนด
ความเร็วของสปีดชัตเตอร์ จากนัน้ ระบบของกล้องจะค�ำนวณค่ารูรบั แสง
(และค่า ISO อัตโนมัติในกล้องรุ่นใหม่ๆ) เพื่อให้มีปริมาณแสงที่เหมาะ
กับสปีดชัตเตอร์ ซึง่ ระบบกึง่ อัตโนมัตนิ กี้ จ็ ะเหมาะสมกับในกรณีทเี่ ราไม่
สนใจในเรือ่ งของชัดลึก/ชัดตืน้ และคุณภาพของภาพมากมายนัก เพราะ
ระบบอัตโนมัติของกล้องจะค�ำนวณมาให้โดยที่เราไม่ได้เลือกเอง ซึ่งก็
เหมาะกับงานที่เน้นเรื่องความฉับไว อย่างเช่นงานภาพข่าว หรือในงาน
เลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป เป็นต้น
แต่ส�ำหรับการถ่ายภาพที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพ และปริมาณ
แสงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก การใช้โหมด M ที่สามารถควบคุมทั้งสอง
ปัจจัย คือรูรบั แสงและสปีดชัตเตอร์ได้เองก็เป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ ไ ม่ ต ้อ งพะวงกั บ ค่ า การเปิ ดรั บ แสงและใส่ ใ จกั บเรื่ องราวและองค์
ประกอบ รวมถึงจังหวะการลั่นชัตเตอร์ได้มากขึ้น
ตัวช่วยอีกอย่างหนึง่ ส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะนีก้ ค็ อื การถ่าย
ภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous Drive) โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้
เพือ่ ให้กล้องบันทึกภาพนิง่ อย่างต่อเนือ่ งหลายๆ ภาพ ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความ
สามารถของกล้องแต่ละรุ่นในด้านความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

300mm • f/5.6 • 1/800 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th

ประโยชน์ ก็ คื อ เราสามารถเลื อ กจั ง หวะของภาพและการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสมมาใช้งานได้มากขึ้น มีโอกาสได้ภาพที่น่าดูมาก
ขึน้ กว่าการลัน่ ชัตเตอร์แบบทีละภาพซึง่ มักจะผิดพลาดในเรือ่ งของจังหวะ
ได้ง่าย ข้อเสียก็คือใช้พื้นที่ในการ์ดหน่วยความจ�ำค่อนข้างมาก และใช้
พลังงานของแบตเตอรี่มากด้วยเช่นกัน
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สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะนีน้ อกจากการ
ควบคุมอุปกรณ์ก็คือ สมาธิ และการสังเกตลักษณะการ
เคลื่อนไหวของตัวแบบ เพราะการจับจังหวะส�ำคัญของการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งมุมมองของภาพคือสิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะ
ท�ำให้ภาพดูน่าสนใจ
ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงแค่
ภาพนิ่งๆ ที่ไม่สามารถหยุดคนดูเอาไว้ได้เลย
...และท้ายที่สุด ความช�ำนาญส�ำหรับการถ่ายภาพ
ประเภทนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการขยันฝึกฝนถ่ายภาพโดย
ใช้ความเร็วของสปีดชัตเตอร์สงู ๆ ร่วมกับตัวแบบทีร่ วดเร็ว
อยู่บ่อยๆ นั่นเอง

90mm • f/4 • 1/1250 sec. • ISO 100

w w w.eep.co.th
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This issue power by :

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

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ ครอบคลุมตั้งแต่มุมกว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้

w w w.eep.co.th

Model B008

9

TAMRON

@30mm • F/5.6 • 1/30 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th
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&
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18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Model B008
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TAMRON

@60mm • F/5.3 • 1/25 sec. • ISO 200

w w w.eep.co.th
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&
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18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Model B008
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นอกจาก

จะเป็นตัวแทนอันเสมือน
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการกราบไหว้บูชาและ
ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว พระพุทธรูปยังเป็นเสมือน
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ชิ ง ศิ ล ปะที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวและ
วัฒนธรรมในอดีตทีผ่ า่ นมา จากฝีมอื ของช่างฝีมอื
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีแรงบันดาลใจอันแตก
ต่างกันออกไป

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซ�ำปอกง
วัดพนัญเชิง - อยุธยา
F/5.6 • 1/20 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th

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

ด้วยความทีเ่ ป็นหนึง่ ในการแสดงออกทางด้าน
ศิลปะที่งดงามอันเป็นตัวแทนของการเคารพบูชา
ปัจจุบันนี้บ้านเราจึงมีพระพุทธรูปหลากหลายรูป
แบบอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ และก็มีไม่น้อยเลย
ทีจ่ ะมีขนาดยิง่ ใหญ่อลังการพร้อมสอดแทรกไปด้วย
วัฒนธรรมทางศิลปะ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนความ
ศรั ท ธาแล้ ว ก็ ยั ง เพิ่ ม ความซาบซึ้ ง ทางด้ า นความ
งดงามตามแบบฉบั บ ของศิ ล ปะไทยในแต่ ล ะยุ ค
แต่ละสมัยมาเป็นเวลาช้านาน
12
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เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธรูปคืออีกหนึ่งสิ่งที่
มักถูกเก็บบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพเสมอ และด้วย
รูปแบบการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ท�ำให้วิธีการบันทึกภาพก็มีรูปแบบที่หลากหลายด้วย
เช่นกัน
หากพูดถึงภาพถ่ายที่เน้นคุณภาพและความ
สวยงามแล้ว หนึ่งในการบันทึกภาพพระพุทธรูปที่
ถือว่ายากและท้าทายช่างภาพเป็นอย่างมากก็คือ
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน
อาคารหรือในพระอุโบสถ เนื่องด้วยปัญหาทางด้าน
ปริมาณของแสงที่มักจะน้อยกว่าพระพุทธรูปที่อยู่
กลางแจ้ง แต่ในขณะเดียวกัน แสงสลัวตามต�ำแหน่ง
ต่างๆ นี้เองที่กลับเป็นเสน่ห์ของภาพถ่ายลักษณะนี้
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
เมือ่ ใช้ระบบอัตโนมัตขิ องกล้อง ก็มกั จะได้ภาพ
ที่สว่างจนเกินพอดีหรือคุณภาพอาจจะต�่ำลง เพราะ
ระบบของกล้องจะเพิ่มค่า ISO ขึ้นไปสูงๆ โดย
อัตโนมัติ เพื่อให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆ ได้ ซึ่ง
สภาพแสงน้อยๆ เช่นนี้ ระบบวัดแสงอัตโนมัติของ
กล้องก็มักจะเพิ่มค่าการเปิดรับแสงที่สูงมากจนเกิน
จ�ำเป็น ท�ำให้ภาพถ่ายสูญเสียลักษณะของแสงอัน
เคร่งขรึมน่าศรัทธาไปอย่างน่าเสียดาย
w w w.eep.co.th

พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
วัดหน้าพระเมรุ - อยุธยา
F/8 • 1/25 sec. • ISO 200

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
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เป็นที่รู้กันว่าลักษณะแสงน้อยเช่นนี้ต้องพึ่งพา
“ขาตัง้ กล้อง” เพราะสปีดชัตเตอร์จะช้าเกินกว่าจะถือ
กล้องด้วยมือเปล่า หรือไม่ก็ต้องเพิ่มค่าความไวแสง
(ISO) ให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ทสี่ งู ขึน้
ได้
บางครั้งเราก็ยอมใช้สปีดชัตเตอร์ต�่ำและถ่าย
ภาพด้วยมือเปล่า หลังจากทีถ่ า่ ยภาพไปแล้วก็เห็นจาก
จอภาพหลังกล้องว่าคมชัดใช้ได้ แต่ด้วยขนาดที่เล็ก
ของจอภาพหลังกล้อง อาจจะท�ำให้เราไม่ทันสังเกต
เห็นความเบลออันเกิดจากอาการสัน่ ไหวของกล้อง จน
กระทัง่ มาเช็คดูภาพในภายหลังจึงพบว่าภาพขาดความ
คมชัดไปอย่างน่าเสียดาย

F/6.3 • 1/25 sec. • ISO 400
w w w.eep.co.th

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

ปัญหาของการเพิ่มค่า ISO สูงๆ ก็คือคุณภาพ
ของภาพถ่ายจะลดลงเนื่องจากปัญหาของสัญญาณ
รบกวน (Noise) และปัญหาของการใช้ขาตั้งกล้องก็
คือใช้งานไม่คอ่ ยสะดวกและกินเวลาในการปรับตัง้ พอ
สมควร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสถานที่ ซึ่ ง มี ผู ้ ค น
พลุกพล่านเบียดเสียด การใช้ขาตั้งกล้องจึงเป็นสิ่งที่
แทบจะเป็นไปไม่ได้ และในบางสถานทีก่ ห็ า้ มใช้ขาตัง้
กล้องโดยเด็ดขาดอีกด้วย
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สั่นไหว” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพแบบใช้
สปีดชัตเตอร์ต�่ำโดยใช้มือเปล่าในการจับถือกล้องได้
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหวนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
ด้วยความสามารถของเลนส์
ในรอบนี้ เราทดลองใช้ เ ลนส์ ที่ ล งตั ว กั บ
สถานการณ์การใช้งานจริง กับวัตถุประสงค์ในการใช้
งานแบบวันสบายๆ กับครอบครัวที่ไม่ต้องหอบหิ้ว
อุปกรณ์ไปให้มากมาย เลนส์ซูมเอนกประสงค์ใน
ระยะ 18-270mm เพี ย งตั ว เดี ย วจึ ง ลงตั ว ที่ สุ ด
เนื่องจากความยืดหยุ่นในการใช้งานสารพัดรูปแบบ
23mm • F/8 • 1/25 sec. • ISO 200

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

และในบางเวลา คนถื อ กล้ อ งก็ อ ยากจะเดิ น
สบายๆ ในวันพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องหอบหิ้วอุปกรณ์
พะรุงพะรังให้เป็นภาระ และก็คงจะไม่อยากใช้เวลานาน
ในการถ่ายภาพในสถานที่อันมีสภาวะแวดล้อมเช่นนี้
ตั ว ช่ ว ยอั น เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ
สถานการณ์เช่นนีใ้ นปัจจุบนั ก็คอื “ระบบช่วยลดอาการ
w w w.eep.co.th

และด้วยความที่มีระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
“VC” Vibration Compensation โดยระบบการ
เคลื่อนไหวชิ้นเลนส์แบบสามแกน ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
อันล�ำ้ หน้าและเป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะของ TAMRON ติด
ตั้งมาให้พร้อมใช้งาน ท�ำให้ 18-270mm F/3.5-6.3
Di II VC PZD จึงเป็นเลนส์ที่ลงตัวกับวัตถุประสงค์
ในการใช้งานมากที่สุดส�ำหรับสถานการณ์ของเราใน
ครั้งนี้
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หลวงพ่อคันธารราฐ
วัดหน้าพระเมรุ - อยุธยา

18mm • F/8 • 1/25 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th
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ในวันสบายๆ กับครอบครัว เวลาเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ นถือกล้องไม่ควร
จะเสียไปมากส�ำหรับการถ่ายภาพในขณะที่สมาชิกต้องรอ ดังนั้นความ
คล่องตัวในการถ่ายภาพคือปัจจัยส�ำคัญอันดับหนึ่ง เมื่อเจอมุมภาพแล้ว
ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องใช้เวลามาก...นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น
อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่า ด้วยสภาพแวดล้อมทีผ่ คู้ นพลุกพล่านหรือ
ปริมาณแสงน้อย และไม่ตอ้ งการใช้ขาตัง้ กล้อง (เพือ่ ความรวดเร็ว) ระบบ
ช่วยลดการสั่นไหว VC จึงต้องแสดงประสิทธิภาพให้เต็มที่ ซึ่ง VC ก็ไม่
ท�ำให้ผดิ หวังแต่อย่างใด ระบบสามารถท�ำงานได้เป็นอย่างดีทสี่ ปีดชัตเตอร์
ระดับต�่ำซึ่งโดยปกติแล้วไม่ควรจะใช้มือเปล่าในการถ่ายภาพ
พิสูจน์จากการที่ทุกภาพในคอลัมน์นี้ “ไม่มีการใช้ขาตั้งกล้อง”
ใช้มอื เปล่าในการจับถือกล้องล้วนๆ บวกกับเทคนิคในการจับถือกล้องให้
มั่นคงในขณะลั่นชัตเตอร์อีกเล็กน้อย ทุกภาพก็ออกมาสวยงามคมชัด
โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในระยะเทเลโฟโต จะเห็นความแตกต่างจาก
ในช่องมองภาพได้อย่างชัดเจนทันทีที่ระบบ VC เริ่มท�ำงานหลังจากจับ
โฟกัสแล้ว
คุณผู้อ่านจะเห็นได้จากค่าสปีดชัตเตอร์ระดับต�่ำอันเกินกว่าจะใช้
มือเปล่าถือกล้องในสภาวะปกติจากในทุกภาพ และในบางภาพก็ยังใช้
เทคนิคการบีบรูรบั แสงแคบเพือ่ ให้เกิดผลของประกายแฉกทีแ่ หล่งก�ำเนิด
แสงอีกด้วย ซึ่งก็ต้องขอย�้ำอีกครั้งว่าไม่มีการใช้ขาตั้งกล้องแต่อย่างใด
w w w.eep.co.th

@185mm • F/6.3 • 1/15 sec. • ISO 200

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
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หลวงพ่อทอง หลวงพ่อปูนปั้น หลวงพ่อนาก
วัดพนัญเชิง - อยุธยา

w w w.eep.co.th

18mm • F/18 • 1/13 sec. • ISO 400
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สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือ “สมาธิ” และการควบคุม
ความนิง่ ของร่างกายในขณะลัน่ ชัตเตอร์ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของภาพถ่ายเข้าไปอีก หรือแม้กระทั่งท่าทางของการถ่ายภาพก็ยัง
เป็นสิ่งส�ำคัญ การยืนพิงก็ท�ำให้ร่างกายมั่นคงขึ้น ไม่โยกไหวไปมา
หรือการนั่งก็จะส่งผลให้มีความเสถียรของร่างกายที่ดีกว่าการยืน
ถ่ายภาพ เป็นต้น
...เพราะถึงแม้วา่ ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวจะมีประสิทธิภาพ
สูง แต่เราก็ควรจะช่วยลดอาการสัน่ ไหวของตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ
ทางร่างกายเพิ่มเติมด้วย

F/6.3 • 1/25 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
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จากสถานการณ์ในการถ่ายภาพดังกล่าวนี้เอง ท�ำให้เราได้
เห็นประสิทธิภาพต่อการตอบโจทย์ในระดับสูงของ 18-270mm
F/3.5-6.3 Di II VC PZD ได้อย่างชัดเจน เพราะช่วยให้ได้ภาพถ่าย
ที่มีคุณภาพภายใต้ข้อจ�ำกัดต่างๆ ในขณะที่การถ่ายภาพก็ไม่ได้ยุ่ง
ยาก แถมยังท�ำให้การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยกลายเป็นเรื่อง
สนุกสนานมากยิง่ ขึน้ ได้อกี ต่างหาก ซึง่ ก็คงไม่ใช่เพียงแค่ในวัดหรือ
วิหารเท่านั้น สถานการณ์อื่นๆ เช่นในพิพิธภัณฑ์ งานพิธีต่างๆ
คอนเสิรต์ ฯลฯ ทีอ่ าจจะไม่เหมาะต่อทัง้ การใช้แฟลชและขาตัง้ กล้อง
ต่างก็ต้องการความยืดหยุ่นต่อการใช้งานในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน
จึงไม่นา่ แปลกใจเลยทีเ่ ลนส์ซมู เอนกประสงค์จากระยะมุม
กว้างไปจนถึงเทเลโฟโตตัวนีจ้ ะกวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมาย
ทั่วโลก
...ก็เพราะ “เอนกประสงค์” ด้วยคุณภาพระดับสูงจริงๆ
อย่างนี้นี่เอง!

w w w.eep.co.th
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ท่าทางการจับถือกล้องในการถ่ายภาพก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความนิง่
และคมชัดให้กับภาพถ่ายของเราได้ สิ่งที่เราควรท�ำก็คือการแนบแขนและข้อศอก
เข้ากับล�ำตัวให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ จะส่งผลทางด้านความมัน่ คงและลดอาการสัน่ ไหวของ
กล้ามเนือ้ อย่างเห็นได้ชดั ในขณะทีก่ ารยืน่ หรือการยกจะท�ำให้เกิดอาการสัน่ ทีแ่ ขน
ซึ่งจะส่งผลมาถึงตัวกล้องได้อย่างชัดเจน
อย่างในภาพตัวอย่างที่แสดงการจับถือกล้องในการถ่ายภาพแนวตั้ง จะเห็น
ได้ว่าลักษณะการจับถือกล้องแบบภาพล่างจะให้ความมั่นคงได้มากกว่าภาพบน
เนื่องจากส่วนของแขนและข้อศอกจะแนบกับล�ำตัว ในขณะที่ภาพบน (อันเป็น
ลักษณะที่คนถ่ายภาพทั่วไปมักจะท�ำกัน) จะส่งผลใก้เกิดอาการสั่นไหวมากกว่า
เพราะมีลักษณะของการยกแขนแยกออกไปจากล�ำตัว ท�ำให้กล้ามเนื้อมีการเกร็ง
รับน�้ำหนัก ซึ่งก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดอาการสั่นไหวขึ้นอย่างแน่นอน
นี่คือสิ่งที่คนถ่ายภาพควรค�ำนึงถึง เพราะก็คือหนึ่งในความหมายของ
“คุณภาพ” อันเป็นเทคนิคของคนถ่ายภาพด้วยนั่นเอง

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

Model B008

เลนส์ซูมก�ำลังสูง 15 เท่า ที่เบา และ
เล็กที่สุดในโลก พร้อมได้รับการติดตั้ง
มอเตอร์ โ ฟกั ส ภาพความเร็ ว สู ง แบบ
PZD (Piezo Drive) เป็นตัวแรกจาก
Tamron
w w w.eep.co.th
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สุดยอดเลนส์ซมู เอนกประสงค์แห่งทศวรรษ!
ใครต่อใครหลายคนต่างก็ใฝ่ฝนั ถึงเลนส์ถา่ ยภาพทีค่ รบ
ถ้วนและครอบคลุมทุกความต้องการในการถ่ายภาพ หลาย
คนเข็ดขยาดกับการที่ต ้องแบกน�้ำหนักเลนส์จ�ำนวนมาก
ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยแม้ในวันสบายๆ และอีกหลายคนก็
คงเบื่อกับการที่ต้องเปลี่ยนเลนส์เข้า-ออกเพื่อที่จะถ่ายภาพ
แต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
แน่นอนว่าเลนส์ที่ครบทั้ง 100% ที่ว่านั้นยังไม่มีอยู่ใน
โลก แต่เลนส์ทถี่ อื ว่าครอบคลุมแทบทุกรูปแบบของการถ่ายภาพ
ตั้งแต่มุมกว้างไปจนถึงระยะเทเลโฟโต้ แลนด์สเคปไปจนถึง
พอร์ตเทรต และแม้กระทั่ง Close-up นั้น “มีอยู่จริง” ตอบ
โจทย์การใช้งานในวันท่องเทีย่ วส่องโลกได้ครบถ้วน และทีส่ ำ� คัญ
คือเล็กและเบามากเสียจนไม่อยากจะเชือ่ ว่ามันให้ระยะได้ตงั้ แต่
18 มม. ไปจนถึง 270 มม. เลยทีเดียว!
เลนส์ทวี่ า่ นัน้ ก�ำลังปรากฏอยูต่ รงหน้าคุณแล้ว ลองมา
ท�ำความรู้จักกับสุดยอดเลนส์แห่งทศวรรษตัวนี้กัน...

w w w.eep.co.th
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เลนส์ซมู ก�ำลังสูง 15 เท่า ทีเ่ บา และเล็กทีส่ ดุ ในโลก* พร้อมได้รบั การติดตัง้ มอเตอร์
โฟกัสภาพความเร็วสูงแบบ PZD (Piezo Drive) เป็นตัวแรกจาก Tamron
จากความส�ำเร็จ และผลตอบรับของเลนส์รุ่น Tamron 18270mm VC ซึ่งเป็นเลนส์ซูมก�ำลังสูงส�ำหรับกล้อง DSLR ที่ใช้
เซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C ที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่ง
Tamron ได้ต่อยอดนวัตกรรมสุดล�้ำนั้น ด้วยการออกแบบและ
พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังติดตั้ง
มอเตอร์โฟกัสแบบ PZD (Piezo Drive) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ
ระบบมอเตอร์โฟกัสทีม่ พี นื้ ฐานมาจากการออกแบบ piezoelectric
อันก้าวหน้า ผลที่ได้คือ เลนส์ที่มีการโฟกัสที่รวดเร็วและเงียบ มี
น�ำ้ หนักลดลงอย่างมาก ทัง้ ยังมีมติ คิ วามยาว ความหนาทีล่ ดลง (ใช้
ฟิลเตอร์ขนาดเพียง 62 มม. เท่านั้น) เมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์
ในรูปแบบและระดับเดียวกัน

• ขนาดเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเดิม
(B003)และรุ่นใหม่ (B008) จะเห็น
ได้ว่ามีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

ด้วยระบบอันเป็นเอกลักษณ์ และความอเนกประสงค์ของ
เลนส์รนุ่ นี้ เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั เลนส์ในระดับเดียวกัน
เพราะความที่มีพร้อมทั้งก�ำลังซูม 15 เท่า เทียบเท่าเลนส์ 28-419
มม. ประสิทธิภาพสูงขึ้น เบาขึ้น เล็กลง พร้อมระบบป้องกันภาพ
สัน่ ไหว VC รวมถึงความสามารถในการโฟกัสใกล้สดุ ที่ 0.49 เมตร
(19.3 นิ้ว) ตลอดช่วงซูม และแน่นอน คุณภาพย่อมสูงขึ้น ให้
ภาพถ่ายที่สวยงาม พร้อมสุดยอดเทคโนโลยีและความสะดวกใน
หนึ่งเดียว
* ส�ำหรับเลนส์ซูมก�ำลังสูง ก�ำลังซูม 15 เท่า ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับกล้องแบบ SLR ,
ข้อมูล ณ ธันวาคม ค.ศ. 2010 (ที่มา : Tamron)
w w w.eep.co.th
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หัวใจส�ำคัญของการมีขนาดและน�้ำหนักที่เล็กลง
อย่างเห็นได้ชัดก็คือ ระบบมอเตอร์ออโตโฟกัสแบบ PZD

ที่ใช้พื้นที่ของชุดขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสน้อยลงกว่าเดิมอย่าง
เห็นได้ชัด ในขณะที่ยังคงความแม่นย�ำและรวดเร็วในการ
ท�ำงานได้อย่างน่าทึ่ง นี่คือค�ำตอบที่ว่า ท�ำไมเลนส์ตัวนี้ถึง

ได้มีขนาดเล็กเสียจนน่าประหลาดใจ?

ชมวีดีโอแสดงการทำ�งานของ PZD ได้จาก http://youtu.be/guVQESRloi4
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@270mm
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@18mm
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รางวัลระดับโลกหลายรายการที่เลนส์ตัวนี้คว้ามา
ครอง ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพและความ
สามารถอันยอดเยีย่ มของเลนส์ตวั นีไ้ ด้เป็นอย่างดีวา่ สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานทีค่ รอบคลุมเพียงพอ ในฐานะทีเ่ ป็น
เลนส์ซูมเอนกประสงค์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี เพราะนอกจาก
การใช้งานทีค่ รบครันและเทคโนโลยีอนั ล�ำ้ หน้าแล้ว ต้องอย่า
ลืมว่าข้อดีอันเป็นจุดเด่นอีกประการที่ส�ำคัญก็คือมันมี
ขนาดที่เล็กและมีน�้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบกับเลนส์อื่นๆ
ในระดับเดียวกัน
จุดเด่นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริง และพร้อมต่อการ
พิสจู น์ดว้ ยตัวคุณเองตลอดเวลา และแน่นอนว่าภายใต้ชอื่
TAMRON รับรองว่าคุณภาพทีไ่ ด้รบั จะเกินราคาเสียจนน่า
แปลกใจเลยทีเดียว!

FINDER

ชมวีดีโอสาธิตเลนส์ตัวนี้จาก youtube
เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของเลนส์ที่ eep.co.th

Specifications
Model						B008
Lens Construction (Groups/Elements)
13/16
Angle of View
				
75°33’ - 5°55’ (APS-C size equivalent)
Diaphragm Blade Number			7
Minimum Aperture				
F/22 ~ F/40 (18mm-270mm)
Minimum Focus Distance 		
19.3in.(0.49m) (entire zoom range)
Macro Magnification Ratio			1:3.8
Filter Diameter				ø62
Weight
				450g (15.9oz)
Length 					3.5in (88mm)
Entire Length					3.8in (96.4mm)
Diameter					ø2.9 (ø74.4mm)
Accessory					Flower-shaped Lens hood
w w w.eep.co.th
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เป็น

ที่แน่นอนว่าเราคุ้นหูกับชื่อ Ricoh เป็น
อย่างดีในฐานะกล้องถ่ายภาพระดับคุณภาพและมีสไตล์
เป็นของตัวเอง แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วผลิตภัณฑ์จาก Ricoh นัน้
มีอยูม่ ากมายหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอุปกรณ์และ
เครื่องมือส�ำหรับส�ำนักงาน เช่น Printer, Fax เครื่องถ่าย
ส�ำเนาเอกสาร ฯลฯ ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องราวการก่อตั้ง Ricoh นั้นย้อนถอย
หลังไปจนถึงปี ค.ศ. 1917 ...หรือเกือบร้อยปีที่ผ่านมา
ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงเฉพาะในด้านของประวัติที่
เกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพของ Ricoh เท่านั้น...

w w w.eep.co.th
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เริม่ ขึน้ จากการถือก�ำเนิดของ Riken Research
Institute และ Riken Foundation ในปี ค.ศ.1917
ซึ่งในอีกสิบปีหลังจากนั้นสถาบันดังกล่าวก็ได้จัดตั้ง
Physico-Chemical Development Co., Ltd. (Rikagaku Kōgyō K.K.) เพือ่ น�ำผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการ
ค้นคว้าวิจยั ในสถาบันนัน้ ออกสูต่ ลาด จนกระทัง่ วันที่ 6
กุมภาพันธ์ 1936 ส่วนงานซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต
กระดาษอัดขยายภาพถ่ายก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นบริษัทชื่อ
Riken Sensitized Paper Co., Ltd. (Riken
Kankōshi K.K.) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
Ichimura Kiyoshi (ซึ่งเชื่อกันว่าเขาคือผู้ที่ก่อตั้ง
Ricoh)

ในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 1938 Riken Kankōshi
K.K. ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Riken Optical Industries
Co., Ltd.) และประกาศเปิดตัวกล้องรุน่ Riken No.1
ออกสู่ตลาดในปีเดียวกันนั้น จากนั้นจึงตามมาด้วย
กล้องรุ่น Ricoh L, Ricohflex B, Gaica ก่อนที่สาย
การผลิตจะยุตลิ งเนือ่ งจากการอุบตั ขิ นึ้ ของสงครามโลก

ในปี ค.ศ. 1941 Asahi Kōgaku Kōgyō ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Asahi Wireless Co., Ltd. (Asahi
Musen Kōgyō K.K.) มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่โตเกียว
เพื่อผลิตชิ้นส่วนทาง Optical และกล้องถ่ายภาพ รวม
ไปถึงอุปกรณ์ประเภทไร้สาย ถัดมาในปีค.ศ. 1942 ทัง้
สองบริษัทนั้นก็ได้แยกตัวออกมาจาก Riken Foundaในปีถัดมา บริษัทนี้ก็ได้ท�ำการซื้อกิจการของ tion และองค์ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตกล้อง
บริษัท Asahi Bussan ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องชื่อ Olym- ถ่ายภาพก็ได้ถูกส่งต่อมายัง Asahi Musen
pic และ Super Olympic (ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934)
และได้ท�ำการปฏิรูปองค์กรเสียใหม่มาเป็นชื่อ Asahi
หลังจากที่สงครามโลกสิ้นสุดลง Asahi Musen
Kōgaku Kōgyō เพื่อท�ำการผลิตพลาสติกขึ้นรูป ได้เปิดตัวกล้องรุน่ Steky ในปีค.ศ. 1947 และเปลีย่ น
ส�ำหรับการประกอบกล้องถ่ายภาพและผลิตชิ้นส่วน ชื่อบริษัทมาเป็น Asahi Precision Industries และ
Leaf shutter (ระบบชัตเตอร์ในเลนส์ถ่ายภาพ)
รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตกล้องถ่ายภาพทั้งหมด

w w w.eep.co.th
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• Ichimura Kiyoshi

• RicohL

(ภาพประกอบจาก

Pacific Rim Camera)

• Steky IIIA

(ภาพประกอบจาก

Martin Taylor)
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• Ricohflex B

(ภาพประกอบจาก

Haris Aaronson)

• Ricoh Auto Half E2

(ภาพประกอบจาก

Dr. Colossus)

• Ricoh Singlex

SPACE

ผลงานชิ้นส�ำคัญคือ การพัฒนาต่อยอดจากกล้องถ่ายภาพรุ่น Ricohflex B
TLR (ผลิตออกมาในช่วงสงคราม) ออกมาเป็นกล้องรุ่น Ricohflex III ประกาศ
เปิดตัวในปีค.ศ. 1950 ซึ่งเป็นกล้อง TLR ตัวแรกของโลกที่มีการผลิตออกจ�ำหน่าย
เป็นจ�ำนวนมากในตลาดระดับผูใ้ ช้ทวั่ ไป และเป็นกล้องทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นอย่าง
มากทางด้านยอดขายทั้งในตลาดภายในและภายนอกประเทศ
ในปีค.ศ. 1953 ประกาศเปิดตัวกล้องรุ่น Ricohlet ซึ่งเป็นกล้องแบบที่ใช้
Viewfinder ตามมาด้วย Ricoh Auto Half ซึ่งเป็นกล้อง 35mm ที่ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมากอีกรุ่นหนึ่ง
จนกระทั่งในปีค.ศ. 1963 บริษัทก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อของผลิตภัณฑ์อย่างเป็น
ทางการคือ Ricoh Company Co., Ltd. และในปีถัดมาก็ได้เปิดตัวกล้อง SLR
35mm รุ่น Singlex ซึ่งใช้เม้าท์เลนส์แบบเกลียวขนาด 42mm ซึ่งมีการเพิ่มชื่อรุ่น
“XR” ในปี 1977 โดยเปลี่ยนมาใช้เม้าท์เลนส์แบบ K Mount (Pentax) และผลิต
กล้องออโตโฟกัสในรุ่น Mirai มาจนกระทั่งถึงปีค.ศ. 1990
ในปีค.ศ. 1994 Ricoh ประกาศเปิดตัวกล้องรุ่น Ricoh R1 กล้องคอมแพคที่
มีระบบถ่ายภาพแบบ Panorama และตามมาด้วยกล้องคอมแพคอีกหลายรุ่น เช่น
GR1 ซึ่งกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการเข้าสู่ยุค
ดิจิตอลของ Ricoh ด้วยกล้องตระกูล GR ในที่สุด

(ภาพประกอบจาก

wikipedia.org)
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ปีค.ศ.2009 Ricoh ประกาศเปิดตัวกล้องรุ่น GXR
กล้องดิจติ อลทีส่ ามารถเปลีย่ นเลนส์ได้โดยทีม่ รี ะบบเซนเซอร์
รับภาพรวมอยู่ในชุดเลนส์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการคิด
นอกกรอบครั้งส�ำคัญของ Ricoh ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่
เหมือนใครทั้งสิ้นเลยทีเดียว
ปีค.ศ. 2011 Ricoh ซือ้ กิจการของ Pentax จาก Hoya
เข้ามาถือครองและด�ำเนินธุรกิจของกล้องถ่ายภาพ Pentax
ต่อไป
จะเห็นได้ว่า Ricoh มีประวัติศาสตร์การเดินทางที่
ค่อนข้างยาวนานมากพอสมควร แน่นอนว่าทัง้ องค์ความรู้
และประสบการณ์เกินกว่าชัว่ อายุคนของบริษทั นีย้ อ่ มต้อง
หลอมรวมออกมาเป็นส่วนหนึง่ ในกล้องถ่ายภาพทีเ่ ราท่าน
คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งก็แน่นอนว่าความเข้มข้นเหล่า
นัน้ ล้วนถูกบรรจุอยูใ่ นกล้องถ่ายภาพภายใต้ชอื่ Ricoh อัน
น่าภาคภูมิใจนั่นเอง
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ใน

การออกแบบเลนส์ส�ำหรับกล้องถ่ายภาพสัก
รุน่ หนึง่ นัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความรูค้ วามช�ำนาญในการคิด
ค�ำนวณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากมาย เนื่องด้วย
ปัญหาในเรื่องของการรวมแสงและกระจายแสงของชิ้น
เลนส์แต่ละชิ้นที่น�ำมาประกอบกันนั้นมีอยู่ค่อนข้างมาก
ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ประเภทของเลนส์แต่ละชนิดทีม่ ปี ญ
ั หาสลับ
ซับซ้อนแตกต่างกันออกไปอีก
ปัญหาอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดกับการออกแบบเลนส์ถา่ ยภาพ
ก็คือ “ความคลาดทรงกลม” (Spherical Aberation)
เนือ่ งจากเลนส์แต่ละชิน้ อย่างน้อยจะต้องมีพนื้ ผิวหนึง่ ด้านที่
มีความโค้งอยู่เสมอ ท�ำให้ต�ำแหน่งของการตกกระทบของ
แสงทีข่ อบเลนส์อยูใ่ กล้กว่าแสงจากช่วงกลางเลนส์ ส่งผลให้
เกิดความคมชัดทีไ่ ม่เท่ากันทัง้ ภาพ เพราะแสงจากขอบเลนส์
ตกในต�ำแหน่งที่ใกล้กว่านั่นเอง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิด
ความผิดเพี้ยนทางด้านรูปทรงด้วย
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ระดับความคลาดทรงกลมจะขึ้นอยู่กับสาเหตุหลาย
ประการ ซึ่งจะเกิดขึ้นเด่นชัดมากกับเลนส์มุมกว้างมากๆ
และเลนส์ระยะมาตรฐานที่มีรูรับแสงกว้างมาก เนื่องจาก
ต้องใช้ชนิ้ เลนส์ดา้ นหน้าทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ทำ� ให้
มีพื้นผิวโค้งมากกว่าเลนส์ปกติ
วิธแี ก้ปญ
ั หานีใ้ นการออกแบบเลนส์มหี ลายวิธดี ว้ ยกัน
หนึง่ ในนัน้ ก็คอื การบรรจุชนิ้ เลนส์แบบ “Aspherical” เข้าไป
รวมอยู่ในชุดชิ้นเลนส์ด้วย โดยชิ้นเลนส์ชนิดนี้จะมีความ
พิเศษตรงทีจ่ ะมีความโค้งนูนอยูท่ บี่ ริเวณช่วงกลางเลนส์ และ
จะเป็นพืน้ ผิวระนาบบริเวณขอบเลนส์ เพือ่ ชดเชยอาการแสง
ตกกระทบที่ไม่เท่ากันจากความโค้งนั่นเอง
เนือ่ งจากชิน้ เลนส์แบบนีจ้ ะขึน้ รูปได้ยากกว่าชิน้ เลนส์
ปกติทวั่ ไป อีกทัง้ ขัน้ ตอนต่างๆ เช่นการเคลือบผิวก็ทำ� ได้ยาก
กว่า ท�ำให้มตี น้ ทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่กจ็ ะส่งผลให้คณ
ุ ภาพของ
แสงดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบของ
วิศวกรแต่ละรายเนื่องจากยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ชิ้นเลนส์ Aspherical ยก
ตัวอย่างเช่น ชิ้นเลนส์ขนาดใหญ่ด้านหน้าจะช่วยแก้ปัญหา
นี้ได้ดีกว่าการใช้ชิ้นเลนส์ขนาดเล็กที่ต�ำแหน่งด้านหลัง (แต่
ก็จะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก) เป็นต้น

w w w.eep.co.th

33

TECHNICAL

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในการใช้งานทั่วไป เลนส์ Aspherical
อาจจะไม่ได้ส่งผลที่เห็นชัดเจนมากมายนัก แต่เมื่อเป็นเลนส์ระยะ
มาตรฐานไวแสงและเลนส์มมุ กว้างพิเศษ โดยเฉพาะเลนส์มมุ กว้าง
พิเศษไวแสงจะยิ่งเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งหลายๆ คนอาจจะเคย
สังเกตกันมาบ้างแล้วว่าจุดอ่อนของเลนส์ประเภทนีม้ กั จะอยูท่ คี่ วาม
คมชัดของพื้นที่ขอบภาพเสมอ ซึ่งก็คือปัญหาเรื่องความคลาดทรง
กลมจากพื้นผิวโค้งของชิ้นเลนส์นั่นเอง
เป็นอันได้รู้กันแล้วว่าเลนส์ที่มีชิ้นเลนส์ Aspherical เป็น
ส่วนประกอบนั้นเพื่ออะไรและมันดีอย่างไร ซึ่งก็คงจะช่วยให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรจะเลือกตัวไหนดี? ระหว่างมีและไม่มี
Aspherical
...ก็ด้วยเหตุผลนี้นั่นเอง
• เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษ (Ultra Wide) รุ่น
SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II (Model
B001) เป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษคุณภาพสูงที่
ประกอบด้วยชิน้ เลนส์ Aspherical ถึงสีช่ นิ้ ด้วย
กันในตัวเลนส์ (แสดงในต�ำแหน่งสีแดงและ
สีชมพู)
สัญลักษณ์ทแี่ สดงถึงการมีชนิ้ เลนส์ Aspherical ประกอบ
อยู่ในเลนส์ TAMRON รุ่นนั้นตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป
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Supreme 40F

กล้องเล็กอินเทรนด์ กับดีไซน์ทเี่ รียบหรูดดู ี มาพร้อม
กับความละเอียดระดับ 16MP พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสัน่ ไหวด้วยการขยับชุดเซนเซอร์รบั ภาพ เลนส์ซมู
5 เท่า พร้อมระบบซูมแบบ Super Resolution (SR)
เพิ่มความสามารถเป็นเลนส์ซูม 10 เท่า กันละอองน�้ำ
กั น ฝุ ่ น และป้ อ งกั น การตกกระแทก พร้ อ มระบบ
อัตโนมัตอิ กี มากมายทีจ่ ะเปลีย่ นการถ่ายภาพอันแสน
ยากในบางสถานการณ์ให้กลายเป็นเรื่องง่ายในที่สุด

อึด ทน แกร่ง ปกป้องอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณ
ชนิดลุยไหนลุยกัน หากนัน่ คือคอนเซปต์สำ� หรับสิง่
ที่คุณก�ำลังมองหาอยู่ละก็ Supreme 40F คือ
ค�ำตอบที่ตรงประเด็นจริงๆ !
ฮาร์ดเคสรุ่นนี้สามารถกันน�้ำได้ลึกสูงสุด 5
เมตร ทนต่ออุณหภูมิในช่วง -40 ถึง 95 องศา
เซลเซียส รับน�้ำหนักกดทับได้ถึง 120 กก. ชุดล็อค
วัสดุโลหะแข็งแรงปลอดภัย
พร้อมการออกแบบชุดโฟม
กันกระแทกภายในทีส่ ามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด
วางได้หลากหลายรูปแบบ
ตัวจริงของงานภาคสนามที่ทนทานต่อทุก
สภาวะก็ต้องยกให้เค้าเลย!

ฟิลเตอร์ส�ำหรับกล้องถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและ VDO คุณภาพสูง
จากญี่ปุ่น ขนาดตั้งแต่ 25 - 82mm ใช้ชิ้นเลนส์จาก Schott AG
ในเครือเดียวกับ Carl Zeiss เยอรมันนี มีหลากหลายรูปแบบให้
เลือกใช้ทั้งในระดับมาตรฐานและระดับมืออาชีพ รวมทั้งแบบ
เคลือบผิวกันน�้ำป้องกันการเกาะตัวของหยดน�้ำด้วย
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