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SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD (A007) • SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)

NEW PRODUCT

“i” or “p” in VDO?
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ในทีส่ ดุ ค�ำตอบของค�ำถามทีท่ กุ คนรอคอย
อย่างเลือนลางก็ถูกตอบออกมาโดยฉับ
พลันชนิดปัจจุบันทันด่วน หลายคนที่เฝ้า
รอคอยการโต้กลับของ TAMRON ก็คงจะ
ได้ยินดีกันถ้วนหน้า เพราะในที่สุดผู้ผลิต
เลนส์ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ร ายนี้ ก็ ไ ด้ ต อบออกมา
อย่างชัดเจนผ่านข่าวการประกาศเปิดตัวสินค้าสุดเซอร์ไพรส์ออกสู่
สายตาชาวโลกโดยตรง
และก็เช่นเคย...การเปิดตัวสินค้ารอบนี้ของ TAMRON ยังคง
คว้าต�ำแหน่ง “First In The World” หรือ “รายแรกของโลก” (เหมือน
ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา) กับการใส่ระบบชดเชยอาการสั่นไหว “VC”
ลงไปในเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดในช่วงระยะนี้เป็นรายแรกของโลก เพราะ
คู่แข่งในตลาดนั้นไม่มีแม้แต่รุ่นเดียวที่จะใส่ระบบนี้เข้ามาให้ได้ใช้งาน
กันด้วย หลายคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในระบบนีส้ กั เท่าไหร่เพราะมันไม่

TALK

เคยมีมาก่อน แต่หลังจากนี้ต่อไปหากใครที่คิดจะวางตลาดเลนส์ซึ่ง
ปราศจากคุณสมบัตินี้ก็เห็นทีว่าจะต้องคิดหนักอยู่สักหน่อย
เป็นสิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นอย่างยิง่ ส�ำหรับการเปิดตัวเลนส์ “ฟิกซ์” เป็น
ครั้งแรกของค่ายนี้ (ไม่นับรวมพวกเลนส์มาโคร) ซึ่งก็ดูเหมือนว่านี่
แหละคือสิ่งที่หลายคนรอคอยรอลุ้นว่าเมื่อไหร่ TAMRON จะท�ำออก
มาเสียที?
...ในที่สุดค�ำตอบก็ปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้ว!
ส�ำหรับในฉบับนีข้ องเราน�ำเสนอเรือ่ งของเลนส์ซมู ไวแสงเกรด
โปรสองรุ่นที่ใครต่อใครก็ยังลังเลเพราะยังคงติดอยู่กับความเชื่อ
เดิมๆ แต่ถ้าคุณสลัดมันไม่หลุดเสียทีก็คงจะพลาดโอกาสงามๆ ไป
เป็นแน่ เพราะขณะนีก้ ำ� ลังมีโปรโมชัน่ ทางด้านราคาอันแสนจะเร้าใจ
ประกบอยู่ด้วย...อย่าได้ช้าจนเลยเวลาล่ะ!

สัญลักษณ์ส�ำคัญ

อันหมายถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
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8 วิธีในลูกเล่นของการถ่ายภาพแบบ
มาโคร บางอย่างคุณก็ไม่นา่ จะเคยรูน้ ะ
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เลนส์ซูมอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด
ของ TAMRON ขวัญใจคนท่องโลก
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App หลากหลายของ Casio Exilim
แต่ละรุ่น ของคุณละรุ่นไหน?
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“i” และ “p” ในงานวีดีโอจากกล้อง
ของเรา จะเลือกใช้อะไรดี?
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เลนส์ซูมเกรดโปร F/2.8 สองรุ่นของ
TAMRON มาโชว์ผลงานกันให้ดู!
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SUGGESTION

Magazine On-line ในสไตล์แบบ
มันส์ๆ Funster ของ Casio FR10
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการถ่ายภาพมาโคร
รูปแบบการถ่ายภาพอันดูน่าประทับใจซึ่งน�ำเสนอสิ่งที่เกินไปจากความสามารถ
ในการมองเห็นของสายตามนุษย์ปกติอย่าง “มาโคร” ถูกถ่ายทอดออกมามาก
ขึ้นในแต่ละวัน...เราคงต้องลองดูกันบ้าง
มันเป็นเสมือนอีกหนึง่ ความท้าทายในโลกของการ
ถ่ายภาพส�ำหรับตัวแบบขนาดจิ๋วเหล่านี้เพราะก็ไม่
ถือว่า ถ่ า ยภาพได้ ง่ ายดายมากนัก และนี่คือค�ำ
แนะน�ำจากเราเพื่อความเป็นเจ้าของภาพมาโคร
อันน่าประทับใจของคุณเอง...

3

TIPS & TECHNIQUE

1

โฟกัสที่ดวงตา

“โฟกัส” จัดเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดแต่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการถ่ายภาพมาโคร คนทัว่ ไปมักจะขอ
แค่ถ่ายภาพมันให้ออกมาคมชัดก็พอใจ แต่ส�ำหรับมือ
อาชีพแล้วต้องมีอะไรมากกว่านั้น
หากสิ่งที่คุณก�ำลังจะถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมี
“ดวงตา” เป็นส่วนประกอบ ต�ำแหน่งนัน้ คือจุดส�ำคัญอันดับ
หนึ่งที่ควรจะต้องวางโฟกัสเข้าไว้เสมอ
นอกจากดวงตาจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วมันยัง
เป็นจุดรวมที่ส�ำคัญมากส�ำหรับภาพถ่าย ซึ่งแทบจะพูดได้
ว่าในภาพถ่ายเกือบทุกแนวนั้นการวางโฟกัสที่ต�ำแหน่ง
ดวงตาจะเป็นเรื่องส�ำคัญมากเพราะดวงตาของสิ่งมีชีวิตใน
ภาพถ่ายจะสือ่ สารหลายสิง่ ไปยังผูช้ มภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในแง่ของความรู้สึกแล้วมันจะมีส่วนช่วยในการรับรู้ถึง
อารมณ์ของภาพถ่ายเป็นอย่างมาก
อีกแง่มุมหนึ่งทางความรู้สึกนั้นหากจุดโฟกัสใน
ภาพไม่ได้อยู่ที่ดวงตามันจะส่งผลให้ผู้ดูภาพรู้สึกว่าภาพ
นี้ขาดความคมชัดทั้งภาพ แต่เมื่อโฟกัสอยู่ที่ดวงตาแล้ว
จะรู้สึกว่าภาพถ่ายมีความคมชัดมากยิ่งกว่าปกติด้วย.

• ช่องมองภาพของ Pentax
K-S2 เป็นปริซึมห้าเหลี่ยมที่
สว่างมองเห็นภาพสดใส ช่วยให้
คุณ จับโฟกัสในจุดดวงตาของ
แมลงได้แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
PENTAX K-S2 • smc PENTAX 24mm F/2.8 • Extension Tube
F/16 • 1/160 sec. • ISO 100
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2

ใช้เงาสะท้อน

เป็นเทคนิคอันเป็นส่วนผสมระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
กับการจัดการสภาพแวดล้อมด้วยวัสดุที่หาได้รอบตัวซึ่ง
ค่อนข้างง่ายแต่ได้ผลเป็นอย่างมาก
“เงาสะท้อน” ที่เกิดขึ้นในภาพจะท�ำให้ภาพดูสดใส
และมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าปกติ ซึ่งมันจะให้ผลซึ่งดู
ราวกับว่าเป็นภาพถ่ายทีด่ หู รูหราจากการเคลือบผิวมันวาว
ของภาพถ่ายเลยทีเดียว
เพี ย งคุ ณ น� ำ ตั ว แบบของคุ ณ มาวางไว้ บ นแผ่ น
กระจกเงาธรรมดาทั่วไป ซึ่งมันอาจจะเป็นกระจกส่องหน้า
แผ่นเล็กๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สว่างมาก จากนั้นก็จัด
แสงแฟลชเข้าไปยังตัวแบบ กระจกเงายังช่วยท�ำหน้าที่ใน
การสะท้อนแสงไปยังตัวแบบของคุณเพื่อช่วยเพิ่มความ
สว่างได้อีกทางหนึ่งด้วย
อีกประเภทหนึง่ ก็คอื น�ำตัวแบบไปวางบนโต๊ะทีม่ พี นื้
ผิวเป็นกระจก หากเป็นโต๊ะทีม่ กี ระจกสีทบึ แล้วยิงแฟลชขึน้
มาจากด้านล่าง (ให้ทะลุกระจกขึน้ มา) ก็จะได้ลกั ษณะแสง
คล้ายๆ กับในภาพนี้
เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เรียบง่ายแต่ได้ผลไม่ใช่น้อย
เลยทีเดียว.

PENTAX K-S2 • smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
F/16 • 1/180 sec. • ISO 100
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3

พ่นละอองน�้ำ

ตัวแบบบางชนิดนั้นอาจจะดูธรรมดาและไม่น่าสนใจสัก
เท่าไหร่ แต่เมือ่ เพิม่ บางสิง่ บางอย่างลงไปแล้วจะท�ำให้มนั
ดูเปลี่ยนไปทันที
วิธกี ารอันเป็นทีน่ ยิ มมากอย่างหนึง่ ของการถ่ายภาพ
มาโครก็คือการพ่นละอองน�้ำขนาดเล็กลงไปที่ตัวแบบ ซึ่ง
นอกจากจะท�ำให้มนั เห็นรูปร่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ แล้วยังช่วย
เพิ่มบรรยากาศความน่าสนใจและท�ำให้ภาพดูมีชีวิตชีวา
มากยิ่งขึ้นด้วย
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือ “ใย
แมงมุม” ซึ่งโดยปกติแล้วมันเป็นสิ่งที่ดูน่าร�ำคาญและ
ยุง่ เหยิงรุงรัง แต่เมือ่ ฉีดพ่นละอองน�ำ้ ลงไปก็กลับกลายเป็น
สิ่งที่ดูน่าสนใจขึ้นมาทันที
คุณควรจัดหาขวดสเปรย์ฉีดพ่นละอองน�้ำเล็กๆ มา
ติดกระเป๋ากล้องเอาไว้ ซึ่งมันจะสามารถพ่นละอองน�้ำ
ขนาดเล็กซึ่งเหมาะกับการใช้งานในระดับมาโครเป็นอย่าง
มาก หากไม่รู้จะหาได้ทีไหนก็ลองเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ก็จะเจอสินค้าประเภทสเปรย์น�้ำหอมขนาดเล็กมากมาย
เปลี่ยนใส่น�้ำเปล่าลงไปก็สามารถน�ำมาใช้งานได้แล้ว
ไม่ควรฉีดพ่นมากจนเกินไปเพราะอาจจะท�ำให้รูป
ทรงเสียหายจนถ่ายภาพออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร.

TAMRON SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD
F/16 • 1/125 sec. • ISO 100
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พ่นละอองน�้ำ(2)

ละอองน�้ำไม่เพียงแต่ท�ำหน้าที่ในการเกาะนิ่งอยู่บนวัตถุ
เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเคลื่อนไหวอันดูมีชีวิต
ชีวาได้ด้วย
คุณสมบัตกิ ารลอยตัวกลางอากาศของละอองน�ำ้ เป็น
สิ่งที่เราสามารถน�ำมาใช้งานได้ โดยการหยุดมันไว้กลาง
อากาศด้วยแสงแฟลชและสปีดชัตเตอร์ของกล้อง
เมื่อฉีดพ่นลงไปที่ตัวแบบแล้ว ให้ฉีดพ่นมันอีกครั้ง
โดยฉีดในต�ำแหน่งทีล่ อยตัวอยูก่ ลางอากาศบริเวณตัวแบบ
จากนั้นก็กดชัตเตอร์ถ่ายภาพในขณะที่มันยังคงลอยอยู่ใน
เฟรมภาพ
การจั ด แสงแฟลชนั้ น มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมาก
ส�ำหรับภาพลักษณะนี้ ซึง่ ลักษณะทิศทางทีใ่ ห้ผลดีมากทีส่ ดุ
ก็คอื แสงแฟลชทีเ่ ยือ้ งมาจากทิศทางด้านหลังของละอองน�ำ 
้
ซึ่งจะท�ำให้มันดูโดดเด่นสวยงามมากที่สุด
ละอองน�ำ้ ทีอ่ ยูน่ อกระยะโฟกัสจะกลายเป็นโบเก้ที่
ช่วยเสริมบรรยากาศของภาพได้ด้วย.
• เลนส์มาโครรุ่น F004
ของ TAMRON มีวงแหวน
ยางด้านท้ายเลนส์เพือ่ ช่วย
ปกป้องทั้งน�ำ้ และความชื้น
ไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ภายใน
ตัวกล้อง ช่วยให้ใช้เทคนิค
ละอองน�้ำได้อย่างมั่นใจ
TAMRON SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD (F004)
F/19 • 1/180 sec. • ISO 200
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ประกายแฉก

เทคนิคการบีบรูรับแสงแคบเพื่อให้เกิดประกายแฉกบน
ดวงแสงนั้ น เป็ น ที่ นิ ย มมากส� ำ หรั บ การถ่ า ยภาพแนว
Landscape และ Cityscape (โดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคืน) เพราะจะท�ำให้ดวงแสงต่างๆ แตกประกาย
แฉกออกมาดูสวยงามน่าสนใจ
เทคนิคนั้นสามารถน�ำมาใช้งานกับภาพถ่ายมาโคร
ได้เช่นกัน โดยมีปัจจัยหลักเป็นการบีบรูรับแสงแคบมาก
(ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในการถ่ายภาพมาโคร
อยู่แล้ว) จากนั้นก็หามุมที่จะท�ำให้เกิดจุดรวมแสงอันจะ
ท�ำให้เกิดการแตกประกายแฉกได้
โดยมากแล้วสิ่งที่จะท�ำให้เกิดดวงแสงประกายแฉก
ได้มากที่สุดส�ำหรับภาพมาโครก็คือ “หยดน�้ำ” นั่นเอง ซึ่ง
มันสามารถเป็นไปได้ทงั้ แสงธรรมชาติอย่างดวงอาทิตย์และ
แสงประดิษฐ์จากแฟลช เพียงแต่คุณต้องขยับกล้องหามุม
ตกกระทบของแสงที่เห็นจุดรวมแสงเข้มข้นที่สุดให้เจอ
หากเป็นแฟลชแยกให้ปรับก�ำลังแสงแฟลชแรงๆ แล้ว
ยิงจากทางด้านข้างดู ซึ่งทิศทางอื่นๆ ก็ยังเป็นไปได้เช่น
เดียวกัน.
• เลนส์ ม าโครรุ ่ น F004 ของ
TAMRON มีกลีบรูรับแสงจ�ำนวน
9 กลีบและถูกออกแบบมาให้มี
ลั ก ษณะของประกายแฉกแสงที่
สวยงาม อีกทั้งยังสามารถบีบรูรับ
แสงได้ถึง F/32 อีกด้วย
TAMRON SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD (F004)
F/18 • 1/160 sec. • ISO 100
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เล่นทิศทางแสง

การถ่ายภาพมาโครนัน้ มีหวั ใจหลักเป็นโฟกัส และมีหวั ใจ
รองเป็น “แสง” ซึง่ มีอยูม่ ากมายหลายแบบให้ใช้งาน แต่
โดยมากแล้วก็มักจะเน้นใช้แสงแบบเคลียร์ๆ เห็นทุก
อย่างกระจ่างชัดแก่สายตา
ก็ในเมื่อเป็นเรื่องของการถ่ายภาพ ท�ำไมเราจะไม่
ลองเล่นเรือ่ ง “ทิศทางของแสง” ดูกนั บ้าง? เพราะอารมณ์
ของแสงในภาพถ่ายนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มีที่มาจากเรื่องของ
ทิศทางอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวแบบที่ดูน่าพิศวง
อย่างมาโครนั้นการจัดทิศทางแสงให้ดูหลากหลายอารมณ์
ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความแตกต่างให้กับ
ภาพถ่ายของเราได้อย่างมาก
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น นั้ น คุ ณ อาจจะใช้ แ สงพื้ น ฐานแบบ
กระจ่างชัดก่อนก็ได้ ที่นิยมมากก็คือการยิงแสงลงมาจาก
ด้านบนให้ครอบคลุมตัวแบบ ซึง่ ก็ให้ผลทีค่ อ่ นข้างดีแต่อาจ
จะเริ่มดูน่าเบื่อในยุคปัจจุบันเพราะใครๆ ก็ถ่ายภาพโดยใช้
แสงแบบนี้
ลองเปลีย่ นทิศทางแสงเป็นแบบอืน่ ดูบา้ ง แล้วคุณจะ
พบว่าในตัวแบบเดียวกันและเวลาเดียวกัน ลักษณะของมัน
จะเปลี่ยนไปอย่างมากมายเพียงแค่พลิกแฟลชเท่านั้นเอง
ซึ่งบางทีคุณอาจจะได้ภาพมาโครในแบบที่ยังไม่
เคยมีใครท�ำได้มาก่อนเลยก็เป็นได้.

PENTAX K-3 • smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
F/11 • 1/160 sec. • ISO 100
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เทียบขนาด

ด้วยความทีเ่ ป็นสิง่ ซึง่ มีขนาดเล็กมากจนเกินไปกว่าความ
คุ้นเคย ผู้ดูภาพย่อมต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเล็กมาก...
แต่เล็กขนาดไหนกัน?
เราสามารถใช้ข้อสงสัยนี้ในการถ่ายภาพเพื่อใช้เป็น
โจทย์ให้ภาพตอบค�ำถามข้อสงสัยในตัวมันเอง โดยการ
จัดการสภาพแวดล้อมหรือสิง่ ของอย่างอืน่ ให้อยูใ่ นภาพด้วย
เพื่อการเปรียบเทียบขนาดกับสิ่งที่สามารถรับรู้ได้
การวางแมลงหรือสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นไว้บนวัตถุอีกสิ่ง
หนึ่งจะท�ำให้เกิดการรับรู้ในแง่ของการเปรียบเทียบขนาด
ในทันที มันอาจจะต้องการค�ำบรรยายเพิม่ เติมอีกเล็กน้อย
ก็สามารถเพิ่มความน่าตื่นตาได้ หรือในบางกรณีก็อาจจะ
ไม่ต้องการค�ำบรรยายอธิบายใดๆ เลยก็ได้หากมันเป็นสิ่ง
ทีร่ บั รูก้ นั โดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้วว่าของสิง่ นัน้ มีขนาดจริงระดับใด
อย่างเช่นในภาพนีเ้ ราจะสามารถรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ แมงมุม
กระโดดเกาะอยู่บนเส้นเชือก ซึ่งก็ท�ำให้รับรู้ได้ว่ามันมี
ขนาดเล็กยิ่งกว่าเส้นเชือกเสียอีก แต่ถ้าหากมีเพียงแค่
แมงมุมอย่างเดียวผูด้ ภู าพก็จะยังไม่รวู้ า่ แมงมุมตัวนีม้ ขี นาด
เล็กสักแค่ไหน?
ภาพถ่ายที่ดีคือภาพที่สามารถตอบค�ำถามและท�ำ
หน้าทีใ่ นการอธิบายเรือ่ งราวได้โดยทีผ่ ถู้ า่ ยภาพไม่จำ� เป็น
ต้องคอยบอกเล่าอะไรเพิ่มเติมให้มากจนเกินไป ซึ่งภาพ
มาโครก็สามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นกัน.

Tamron SP AF 60mm F2.0 Di II
F/8 • 1/125 sec. • ISO 200
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8

เรื่องราว

ยิ่งไปกว่าความน่าตื่นตาอันพ้นไปจากความสามารถของ
สายตาปกติแล้วก็คือ “เรื่องราว”
ภาพมาโครนั้ น เป็ น เรื่ อ งของการเน้ น ไปที่ ก าร
ถ่ายทอดวัตถุสิ่งของขนาดเล็กที่เกินก�ำลังของสายตาปกติ
จะมองเห็นได้ ซึ่งล�ำพังเพียงเท่านี้ก็ท�ำให้มันดูน่าตื่นเต้น
มากพอแล้ว แต่เมื่อผนวกเข้ากับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใน
ภาพซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เป็นปกติในชีวิตประจ�ำวัน
เข้าไปแล้วก็จะยิ่งน่าตื่นเต้นเข้าไปกันใหญ่
...ซึ่งนั่นจะท�ำให้ภาพมาโครของคุณดูน่าตื่นเต้น
มากยิ่งไปกว่าเดิม
โลกของสิง่ เล็กๆ เหล่านีย้ งั คงเป็นสิง่ ทีถ่ กู ปกปิดจาก
การรับรู้อยู่อีกมากถึงพฤติกรรมการด�ำรงชีวิต มันจึงเป็น
สิง่ ทีน่ า่ สนใจเข้าไปเป็นทวีคณ
ู เมือ่ ปรากฏเรือ่ งราวเหล่านัน้
ในภาพ เช่นเดียวกับทีแ่ มลงวันหัวบุบในภาพนีม้ เี หยือ่ คาอยู่
ที่ปากซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมการล่าเหยื่ออันเป็นแมลงตัว
ขนาดเล็กกว่าด้วย
...นีจ่ ะเป็นอีกเคล็ดลับหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ภาพมาโครของ
คุณดูแตกต่างออกไปจากภาพมาโครอื่นๆ.
• ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” ในเลนส์มาโคร F004
ของ TAMRON จะช่วยให้
คุณถ่ายภาพโดยจับถือกล้อง
ด้วยมือเปล่าอย่างหวังผลได้
มากขึน้ เพิม่ โอกาสในการจับ
จั ง หวะแห่ ง เรื่ อ งราวได้ ทั น
ท่วงทีมากยิ่งขึ้นด้วย
TAMRON SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD (F004)
F/13 • 1/125 sec. • ISO 200
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PRIME LENS WITH
VIBRATION COMPENSATION

หากไม่นับรวมเลนส์ประเภทมาโคร นี่คือเลนส์ทางยาวโฟกัส
เดี่ยวหรือ “เลนส์ฟิกซ์” รุ่นแรกของ TAMRON ที่จะออกสู่ตลาด
มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ กันมานานถึงเลนส์ชนิด “PRIME”
เพือ่ ให้ TAMRON ผลิตออกมาแต่กย็ งั คงไร้วแี่ ววใดๆ จากจ้าวแห่งเลนส์
ซูมค่ายนี้ แต่แล้วจู่ๆ ทั้งสองรุ่นกับทางยาวโฟกัส 35mm และ 45mm
ก็ถูกประกาศเปิดตัวออกสู่สาธารณะชนกันแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
นอกจากจะเป็นเลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยวรุ่นแรกของ TAMRON
แล้วก็ยงั เป็นเลนส์ทางยาวโฟกัสเดีย่ วในระยะนีร้ นุ่ แรกของโลกทีม่ รี ะบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ออกมาพร้อมกันด้วย
...ติดตามชมรายละเอียดของเลนส์ทงั้ สองรุน่ นีไ้ ด้ใน EEP Time
ฉบับหน้า
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One lens bring all of
life’s treasures into focus.

คุณสมบัติอันควรจะเป็นหัวใจหลักส�ำคัญของเลนส์
อเนกประสงค์หาใช่เพียงแค่คุณภาพเท่านั้น แต่ควร
จะเป็นคุณภาพทีส่ ะดวกและพร้อมไปกับคุณในทุกที่
เพื่อสนองตอบต่อความเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่น�ำ
ทุกช่วงความคมชัดของทุกช่วงชีวิตมาเก็บเป็นความทรงจ�ำ
ของคุณ TAMRON B018 จึงถูกออกแบบให้มีขนาดที่เล็ก
กระทัดรัดและมีน�้ำหนักเบาที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเลนส์
ในประเภทเดียวกัน ซึง่ จะช่วยให้ทกุ ความทรงจ�ำไม่เป็นภาระ
ต่อการเก็บบันทึกอีกต่อไป...
13

NEW

ครอบคลุมทุกช่วงทางยาวโฟกัสทีเ่ หมาะและ
เอื้ อ ต่ อ การบั น ทึ ก ภาพส� ำ หรั บ ทุ ก ความ
ประทับใจในแต่ละวัน ตัง้ แต่ภาพหมูใ่ นพืน้ ที่
จ�ำกัดไปจนถึงสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไปเพือ่ ให้เห็น
ภาพถนั ด ตาโดยที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
เปลีย่ นเลนส์ให้เสียจังหวะการ
จั บ ภาพ รวดเร็ ว ทั น ต่ อ ทุ ก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มุม
กว้างไปจนถึงระยะไกล ความ
สะดวกนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ภ ายใต้
เลนส์เพียงตัวเดียว

ช่ ว ยปกป้ อ งเลนส์ ส� ำ หรั บ
การใช้ ง านกลางแจ้ ง แม้
กระทั่ ง ในสภาพอากาศ
เปียกชื้นด้วยวงแหวนยาง
ท้ายเลนส์ป้องกันไม่ให้ฝุ่น
ละออง, ทราย หรือความชืน้
เล็ดลอดเข้าสู่ภายใน

PRODUCT

เลนส์อเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานใน
ชีวติ ประจ�ำวันด้วยขนาดทีเ่ ล็กกระทัดรัดและมี
น�้ำหนักเบาที่สุดในโลก เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
กับกล้อง DSLR ขนาดเล็กทีพ่ กพาง่าย สะดวก
คล่องตัวต่อทุกเหตุการณ์ดว้ ยคุณภาพระดับสูง
ออกแบบด้ ว ยประสบการณ์ แ ห่ ง เลนส์ ซู ม
อเนกประสงค์ของ TAMRON นับตัง้ แต่ปี 1992  
ตรงประเด็นส�ำหรับมือใหม่ผู้มองหาเลนส์ที่
ครอบคลุมทุกการใช้งาน หรือนักถ่ายภาพทีไ่ ม่
ต้องการพกเลนส์เสริมมากมาย

ชุดระบบมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนระบบโฟกัส
อัตโนมัติของเลนส์ได้รับการออกแบบใหม่โดย
ใช้ DC Motor ที่นอกจากจะมีขนาดเล็กและ
ประหยั ด พลั ง งานแล้ ว ยั ง สามารถท� ำ งานได้
เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว แม่นย�ำ
เชือ่ ถือได้ อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเงียบเชียบ
ช่วยให้การจับโฟกัสและบันทึกภาพวัตถุทกี่ ำ� ลัง
เคลื่อนไหวเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น

Focal length:65mm Exposure:F/8 1/640sec ISO400
©Thomas Kettner
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Focal length: 130mm Exposure: F/8 1/250 sec ISO400

ติดตั้งคุณสมบัติช่วยลดอาการภาพสั่นไหว “VC” อันเป็นลิขสิทธิ์
เฉพาะของ TAMRON ที่จะชดเชยอาการสั่นไหวอันเกิดขึ้นจาก
การจับถือกล้องด้วยมือเปล่าให้ได้ภาพที่นิ่งมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ได้
ภาพถ่ายที่คมชัดทั้งในสภาวะแสงน้อย (สปีดชัตเตอร์ต�่ำ) และที่
ระยะเทเลโฟโต้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาพเบลออันเกิดจากสาเหตุ
ของการสั่นไหวมากที่สุด

ให้ลักษณะของ “โบเก้” (Bokeh - ส่วนของวง
แสงทีอ่ ยูน่ อกระยะโฟกัส) เป็นทรงกลมสวยงาม
แม้ ว ่ า จะลดขนาดรู รั บ แสงลงสองสตอปจาก
ขนาดรูรบั แสงกว้างสุด (F/3.5 และ F/6.3) ช่วย
ให้ภาพถ่ายดูสวยงามมีมิติอันน่าประทับใจ ถ่าย
ภาพชัดตื้นได้ราวกับเลนส์ในระดับมืออาชีพ

Focal length: 75mm Exposure: F/5.6 1/4 sec ISO400
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• อเนกประสงค์ตงั้ แต่มมุ
กว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้
ภายในเลนส์ตัวเดียวกัน
ให้ความยืดหยุ่นต่อมุม
มองในการบันทึกภาพ

@18mm Exposure:F/5.6 1/2000sec ISO400

@200mm Exposure:F/6.3 1/1250sec ISO400

@160mm Exposure:F/6 1/160sec ISO800 ©Thomas Kettner

@112mm Exposure:F/8
1/320sec ISO1000
©Thomas Kettner

@34mm
Exposure:F/11
1/125sec
ISO100

@58mm Exposure:F/5.6
1/320sec ISO250
©Thomas Kettner

• บันทึกภาพความประทับใจได้ตลอดช่วงวัน
ด้วยความคล่องตัวเบาสบาย สะดวกง่ายดาย
โดยไม่มอี ะไรมาขัดจังหวะให้เสียโอกาสเก็บภาพ

• ไม่พลาดเหตุการณ์อนั น่าประทับ
ใจ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพใน
อาคาร, ธรรมชาติ, สถานที่ท่อง
เที่ยว ฯลฯ หรือภาพแบบ Candid
จากระยะไกลเพื่ อ ความเป็ น
ธรรมชาติ โ ดยไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลา
เปลี่ ย นเลนส์ ไม่ ต ้ อ งแบกขน
สัมภาระทางการถ่ายภาพให้หนัก
จนไม่อยากถ่ายภาพ เหมาะอย่าง
ยิ่ ง ต่ อ การเดิ น ทางท่ อ งโลกกั บ
ครอบครัวด้วยเลนส์เพียงตัวเดียว

@18mm Exposure:F/8
1/400sec ISO200
©Thomas Kettner
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@18mm F/3.5

@200mm F/6.3

B018 Optical Construction [ 16 elements in 14 groups]
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เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ “TAMRON” นัน้ เป็นจ้าวแห่งการออกแบบ
และผลิตเลนส์ซมู อเนกประสงค์มาเป็นเวลาช้านาน นับตัง้ แต่เลนส์
ประเภทนีถ้ กู ประกาศเปิดตัวออกสูส่ ายตาชาวโลกเป็นครัง้ แรกใน
ปี คศ. 1992 นับแต่นั้น TAMRON ก็เป็นผู้น�ำในการผลิตเลนส์
ชนิดนี้ตลอดมา
ดังนั้นเลนส์อเนกประสงค์รุ่นล่าสุดในรหัส “B018” รุ่น
นี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงอีกย่างก้าวหนึ่งบนเส้นทางแห่ง
ประสบการณ์ของเลนส์อเนกประสงค์ในระดับชั้นเลิศแต่เล็ก
และเบาที่สุดในโลก ซึ่งใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก
ด้วยคุณภาพอันน่าประทับใจเช่นเคย
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SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD (A007) • SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)

“F/2.8”

ดูเหมือนว่าจะเป็นรหัสตัวเลขที่คนหลัง
กล้องจ�ำนวนมากใฝ่ฝันถึงเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ ด้วย
คุณสมบัติความไวแสงและคุณภาพระดับสูงที่จะถ่ายทอด
ภาพถ่ายชัน้ เลิศในทุกมิตแิ ละครอบคลุมทุกระยะรับภาพใน
แบบฉบับของมืออาชีพอันเป็นที่ยอมรับกันมาช้านาน
ปัญหาส�ำคัญทีเ่ ป็นเหมือนอุปสรรคขวางกัน้ นัน้ ดูเหมือนจะเป็น
เรือ่ งของ “ราคา” ซึง่ เลนส์ไวแสงประเภทนีม้ กั จะสูงลิว่ เสียจนยากต่อ
การเอือ้ มถึง แต่นน่ั ไม่ใช่สำ� หรับเลนส์ซมู ไวแสงระดับมืออาชีพระดับ
F/2.8 ทัง้ สองรุน่ ในระยะทางยาวโฟกัส 24-70mm และ 70-200mm
กับออพชั่นที่ต้องบอกได้ว่า “จัดเต็ม” ในระดับราคาที่คุณเองเอื้อม
ถึงได้ไม่ยาก ...
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Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
F/13 • 1/90 sec • ISO 50
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APS-C DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)
F/16 • 1/1600 sec • ISO 400
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เลนส์ซมู ไวแสงระยะมาตรฐานยอดนิยมทัง้ ในหมูช่ า่ งภาพ

มืออาชีพและมือสมัครเล่นย่อมหนีไม่พน้ ระยะ 24-70mm ซึง่ ถือเป็นเลนส์
ไวแสงที่ครอบคลุมการใช้งานได้มากที่สุด อีกทั้งยังมักจะเป็นเลนส์ที่ต้อง
มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน

Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD รหัส A007 นั้นก็จัด
ว่าเป็นเลนส์ที่อยู่ในกลุ่มคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยชิ้นเลนส์พิเศษจ�ำนวน
มากเพือ่ แก้ไขปัญหาทางด้านแสงแบบต่างๆ และความคมชัดรวมไปถึงระดับ
ของคอนทราสต์อนั เยีย่ มยอด ท�ำให้เป็นเลนส์ทเี่ หมาะกับการถ่ายภาพในทุก
รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นความสะดวกต่อการบันทึกภาพงานเหตุการณ์ตา่ งๆ ใน
ระดับมืออาชีพไปจนถึงภาพท่องเที่ยว ทิวทัศน์และธรรมชาติ ซึ่งให้มุมภาพ
ที่กว้างมากพอส�ำหรับกล้องชนิด Full Frame ไปจนถึงระยะเทเลโฟโต้ช่วง
ต้นที่ 70mm กับขนาดรูรับแสงกว้างสุด F/2.8 ตลอดช่วง นั่นหมายความ
ว่าเลนส์รุ่นนี้ยังเหมาะกับการถ่ายภาพ Portrait อีกด้วย
Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
F/18 • 5 sec • ISO 50
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นอกจากคุณภาพของชิ้นเลนส์ในระดับมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอด
ทั้งความคมชัดในระดับสูงและสีสัน, คอนทราสต์อันยอดเยี่ยมแล้ว A007
ยังได้มกี ารติดตัง้ ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” (Vibration Compensation) ลงมาในตัวเลนส์ด้วย ท�ำให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ด้วยการจับถือ
กล้องด้วยมือเปล่าแม้ในสภาวะแสงน้อยหรือในการท�ำงานที่ต้องการความ
รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง เปิดโอกาสในการได้ภาพมากยิ่งขึ้น ลด
โอกาสการเกิดภาพเบลออันเนื่องมาจากการสั่นไหวลงอย่างเห็นได้ชัด
ระบบมอเตอร์ออโต้โฟกัส “USD” (Ultrasonic Silent Drive) ที่
ใช้ในเลนส์รุ่นนี้ก็เป็นมอเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับการใช้งานใน
ระดับมืออาชีพ ทัง้ การท�ำงานทีร่ วดเร็วแม่นย�ำแต่มรี ะดับเสียงทีต่ ำ�่ มาก ท�ำให้
คุณแทบจะไม่พลาดทุกโอกาสในการจับโฟกัส ตั้งแต่ในสภาพปกติไปจนถึง
การท�ำงานที่ต้องเน้นความรวดเร็วเป็นหลัก
...ทั้งสองคุณสมบัตินี้ยังส่งผลดีต่อการบันทึกภาพวีดีโออีกด้วย

Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
F/13 • 1/125 sec • ISO 50
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• สีสันและความคมชัดคือความยอดเยี่ยมเป็นพิเศษของเลนส์รุ่นนี้อันเนื่องมา
จากผลของการออกแบบให้มีชิ้นเลนส์พิเศษหลายชนิดเพื่อช่วยแก้อาการผิด
เพี้ยนทางแสงชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังจับโฟกัสได้อย่างแม่นย�ำแม้จะอยู่ใน
สภาพที่ล�ำบากต่อการจับโฟกัสด้วยระบบอัตโนมัติเช่นนี้
Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
F/4 • 1/1500 sec • ISO 200
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• เปี่ยมประสิทธิภาพทั่วทั้งภาพที่ระยะซูม
70mm รวมไปถึงสีสันที่อิ่มตัวด้วย

Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
@70mm • F/8 • 1/90 sec • ISO 50
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• ความคมชัดยังคงท�ำได้อย่างน่าทึ่งทั่วทั้งภาพแม้ที่ระยะซูมกว้าง
สุด 24mm มั่นใจได้ในทุกลักษณะเหตุการณ์ของภาพถ่าย

Full Frame DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD (A007)
@24mm • F/8 • 1/90 sec • ISO 50
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เลนส์ซมู ไวแสงระยะเทเลโฟโต้ยอดนิยมทัง้ ในหมูช่ า่ งภาพ

มืออาชีพและมือสมัครเล่นก็คือ 70-200mm F/2.8 ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่า
ส�ำหรับมืออาชีพแล้วจ�ำเป็นต้องมีเลนส์นี้กันทุกคน
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD รหัส A009 คือ
เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
อย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นเลนส์ระดับคุณภาพทั้งในเรื่องของสีสัน
และความคมชัดแล้ว งานประกอบและรูปลักษณ์ภายนอกนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ มั ผัส
ได้แม้ด้วยสายตาถึงความมีระดับแต่แข็งแกร่งอันพร้อมรับมือกับทุกสภาวะ
ของการถ่ายภาพด้วยวัสดุชั้นเลิศ
การจับถือถนัดมือไม่ตา่ งจากเลนส์คา่ ยกล้อง อีกทัง้ คุณภาพของภาพ
ทีส่ ามารถถ่ายทอดออกมาได้นนั้ กล้าพูดได้เลยว่าแทบไม่มคี วามแตกต่างกัน
เพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในระดับมืออาชีพโดยตรง
APS-C DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)
F/4.5 • 1/160 sec • ISO 100
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ความคมชัดนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเป็นล�ำดับแรกของเลนส์ A009 รุ่นนี้
นั่นเป็นเพราะมีการใส่ชิ้นเลนส์พิเศษหลายชนิดเข้ามาช่วยแก้ไขความผิด
เพี้ยนทางแสงชนิดต่างๆ ออกไป ซึ่งหนึ่งในผลที่ได้รับกลับมาก็คือความคม
ชัดของวัตถุที่ถ่ายภาพ แม้กระทั่งการใช้งานกับกล้อง DSLR ความละเอียด
สูงพิเศษ A009 ก็ยังคงรักษาระดับความคมชัดชั้นสูงเอาไว้ได้
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) ก็
สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างน่าทึ่งแม้ในสภาวะแสงน้อยหรือที่ระยะทางยาว
โฟกัสที่ 200mm ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการได้ภาพและช่วยลดความผิด
พลาดซึ่งท�ำให้เกิดภาพเบลออันเนื่องมาจากอาการสั่นไหวของการจับถือ
กล้องมือเปล่าอีกด้วย
และที่ส�ำคัญก็คือความอิ่มตัวของสีสันที่ให้ความสดใสและมีชีวิตชีวา
กับภาพถ่ายเป็นอย่างมาก ไม่ตา่ งจากเลนส์คา่ ยในระดับเดียวกันแต่อย่างใด

Full Frame DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD USD (A009)
@125mm • F/4 • 1/25 sec • ISO 400
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• ยังคงความคมชัดแม้จะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใต้ผิวน�้ำลงไป
Full Frame DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)
@200mm • F/4 • 1/200 sec • ISO 100
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• ถ่ายทอดรายละเอียดและความคมชัดได้อย่างน่าทึ่งแม้จะ
อยู่ในสภาะแสงน้อยและถ่ายภาพผ่านกระจกของสวนสัตว์
อีกชั้นหนึ่ง อีกทั้งระบบ VC ยังช่วยให้สามารถจับถือกล้อง
ด้วยมือเปล่าเพื่อถ่ายภาพในสภาวะเช่นนี้ได้ด้วย
Full Frame DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)
@200mm • F/2.8 • 1/20 sec • ISO 800
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• เป็นเลนส์ที่นิยมใช้ในการถ่ายภาพแบบบุคคลอีกด้วย
เพราะคุณสมบัติการถ่ายทอดแสงอันคมชัด เก็บทุกราย
ละเอียดของสิ่งที่อยู่ในภาพ
Full Frame DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD (A009)
@200mm • F/2.8 • 1/20 sec • ISO 800
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เหลือแต่เพียงแค่ “ความเชื่อ” เท่านั้นที่มักจะสืบทอดกันมาว่า
เลนส์จาก TAMRON ไม่ใช่เลนส์ระดับโปร ไม่เหมาะกับการใช้งานใน
ระดับมืออาชีพ เพราะไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพถ่าย (Photo Quality) ที่ได้
สามารถผลิตออกมาได้ หรืองานประกอบรวมไปถึงวัสดุ (Built Quality)
ของเลนส์ไวแสง F/2.8 ตลอดช่วงซูมของเลนส์ทั้งสองรุ่นนี้ล้วนท�ำออกมา
ได้ไม่แพ้เลนส์ค่ายกล้อง แต่ในขณะเดียวกันกลับมีระดับราคาที่แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดจนแทบไม่น่าเชื่อ
...เพราะมันแทบจะเท่าตัวเลยทีเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการ “โปรโมชัน่ ราคา” กันอยูใ่ นช่วงนีย้ งิ่
ท�ำให้ราคาของเลนส์เกรดโปรทั้งสองรุ่นนี้น่าสนใจเข้าไปกันใหญ่
ตราบใดที่ “ต้นทุน” ยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ “คุณภาพ” ก็ไม่ใช่สิ่งที่
จะยอมลดลงได้ส�ำหรับในงานของคุณ ทั้งสองปัจจัยนั้นดูเหมือนจะมา
บรรจบกันอยู่ที่เลนส์ทั้งสองรุ่นที่ว่านี้นั่นเอง
...ลืมความเชื่อเดิมๆ ไปได้เลย!

A009

SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD

A007

SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD
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เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะขาดกันไปไม่ได้เสียแล้วในยุคนี้
ส�ำหรับการต่อเชือ่ มกล้องถ่ายภาพเข้ากับโทรศัพท์มอื ถือหรือ
Smart Phone ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อการส่งไฟล์ภาพถ่ายจาก
กล้องถ่ายภาพมาให้เราใช้งานในหลากหลายรูปแบบแล้ว ก็ยงั
มีความสามารถในการบังคับควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้อง
ถ่ายภาพได้ด้วย
จ้าวแห่งเทคโนโลยีอย่าง Casio ก็ไม่ได้ตกเทรนด์นั้น ยัง
คงพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้สายระหว่าง Smart Phone
และกล้องถ่ายภาพ Exilim กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ส่งออกมา
ให้เจ้าของกล้อง Exilim รุ่นต่างๆ กันได้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้
จ่ายก็คือ “App” ที่ใช้ในการควบคุมกล้องนั่นเอง
คุณเพียงแค่ติดตั้ง App ลงใน Smart Phone ซึ่งมีทั้ง
เวอร์ชนั่ ส�ำหรับ iOS (iPhone) และ Android จากนัน้ ก็ตอ่ ระบบ
ของกล้องและ Smart Phone เข้าด้วยกันแล้วเริ่มใช้งานได้ทันที
Casio Exilim ในแต่ละรุน่ ก็จะต้องการ App ในการติดต่อ
กับ Smart Phone แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งเรา
ได้ทำ� การรวบรวม App เพือ่ ให้คณ
ุ ดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตรงกับรุ่นของ Exilim ซึ่งคุณครอบครองอยู่ที่นี่แล้ว
ตรวจสอบรุ่นกล้องของคุณว่าตรงกับ App ใด จากนั้น
ก็ดาวน์โหลดได้จากทั้ง App Store และ Play Store โดย
การคลิกที่ปุ่มทันที
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“EXILIM Connect” is a very useful
application in your smartphone that
can receive the images from the
CASIO digital camera by using the
Wi-Fi / Bluetooth Smart function, and
that can use smartphone as a remote
controller of the camera.

[ Compatible digital camera ]

EX-ZR2000

EX-ZR3500

“EXILIM Remote” is a very useful
application that allows you to send
images to your smartphone using the
Wi-Fi function of your CASIO digital
camera or to use your smartphone as
a remote control for the camera.

[ Compatible digital camera ]

EX-100

EX-10

“EXILIM Link” is a very useful application
that allows you to copy images to your
smartphone using the Wi-Fi function of
your CASIO digital camera or to use your
smartphone as a remote control for the
camera.

[ Compatible digital camera ]

EX-ZR50

EX-FR10

EX-TR60
EX-ZR850

EX-TR15

EX-MR1

EX-TR35

EX-TR50
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เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 10 : “i” vs. “p” in VIDEO

ก็เพราะกล้องถ่ายภาพทุกวันนี้บันทึกวีดีโอได้
เราจึงต้องท�ำความเข้าใจกับคุณสมบัติหลายสิ่งที่ติดตัวมันมา
ซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด แต่บางสิ่งนั้นก็
ส่งผลดียงิ่ กว่าหากเราจะพอเข้าใจอยูบ่ า้ ง แม้วา่ จะไม่ได้ทำ� งาน
ในสายงานผลิตวีดีโอโดยตรง
เป็นที่สงสัยของหลายๆ ท่านเมื่ออ่านสเปคกล้องหรือเมื่อ
ซือ้ กล้องมาครอบครองแล้วจะมีตวั เลือกส�ำหรับงานวีดโี ออยูส่ อง
อย่างก็คือ ส่วนที่ต่อท้ายด้วยตัวอักษร “i” และ “p”
...แล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนดี? ดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่
ต่างกัน แต่เชื่อเถอะว่ามันมีผลต่างกันแน่ๆ ไม่อย่างนั้นผู้ผลิต
เค้าคงไม่ท�ำมาให้เราเลือกใช้กันหรอก
ลองมาไขข้อสงสัยนีก้ นั ดูสกั หน่อยว่า “i” และ “p” ต่าง
กันอย่างไร? ให้ผลทางการ Output ต่างกันอย่างไร?
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“วีดโี อ” นัน้ อันทีจ่ ริงแล้วก็คอื ภาพนิง่ ทีแ่ สดงต่อเนือ่ งอย่าง
รวดเร็วจนเรามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง ซึ่งในระดับที่
จะมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการแสดงภาพนิ่งในอัตรา
ความเร็วที่ 24, 25 และ 30 ภาพต่อวินาที (ขึ้นอยู่กับระบบ)
ซึ่งในฝั่งของอุปกรณ์บันทึกก็จะท�ำการบันทึกในความเร็วเช่นนี้
และส่วนแสดงผล (อย่างเช่นทีวี) ก็จะแสดงผลที่อัตราเร็วเท่านี้
เช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละภาพนี้ก็จะเรียกว่า “เฟรม”
สิ่งที่จะแตกต่างออกไปก็คือ ในด้านของอุปกรณ์แสดงผล
นั้นจะมีวิธีในการสร้างให้ภาพปรากฏขึ้นบนจอภาพที่เรียกกัน
ว่าการ “Scan” สร้างเป็นภาพขึ้น โดยจะท�ำการสร้างภาพเป็น
เส้นในแนวนอนขึ้นมาอย่างรวดเร็วไล่ลงมาจากด้านบน ดังนั้น
เมื่อใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งที่สปีดชัตเตอร์เร็วมากจึงเห็นจอทีวี
ปรากฏเป็นเส้นขึ้นมา นั่นก็เพราะสปีดชัตเตอร์จะเร็วกว่าระบบ
การมองเห็นของเรามาก ซึ่งเส้นในการ Scan นี้ก็เป็นที่มาของ
ระดับความคมชัดที่เรียกกันในหน่วย “เส้น” ด้วย ยิ่งมีเส้นมาก
ก็จะยิ่งละเอียดคมชัดมากขึ้นด้วย
...ในขัน้ ตอนการ Scan ภาพนีน้ เี่ องทีเ่ ป็นทีม่ าของ “i” และ
“p” ที่เราก�ำลังสงสัยกันอยู่

การที่ต้องท�ำแบบนี้ก็เพื่อซ้อนในแต่ละเฟรมให้เกิดความ
ต่อเนื่องกันด้วยความรวดเร็วนั่นเอง
Interlaced Scan เป็นระบบที่ใช้กันอยู่ในยุคเดิมตั้งแต่
สมัยที่จอภาพยังเป็นชนิดหลอดภาพ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะใช้
ระบบใหม่แล้วแต่ก็ยังมีการส่ง สัญญาณภาพออกอากาศใน
ลักษณะเช่นนี้อยู่ ซึ่งนอกจากจอทีวีแล้วจอคอมพิวเตอร์ชนิดที่
ใช้หลอดภาพก็ใช้ระบบการ Scan แบบ Interlaced นี้เช่นกัน
ปัญหาทีส่ ำ� คัญของระบบนีก้ ค็ อื ถึงแม้วา่ จะดูเหมือนแสดง
ภาพได้อย่างต่อเนือ่ งโดยทีส่ ายตามองไม่เห็นความเปลีย่ นแปลง
แต่ระบบประสาทของสายตาจะสามารถรับรู้ถึงอาการกระพริบ
ของภาพได้ ซึ่งก็จะท�ำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตา และใน
กรณีที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็จะท�ำให้เกิดอาการสายตาสั้นอย่างที่เรา
ทราบกัน ซึ่งมักจะเกิดกับผู้ที่นั่งใกล้จอภาพมากเกินไปและใช้
เวลานานๆ
ระบบ Interlaced Scan นี้เรียกกันย่อๆ ว่า “i”

• Progressive Scan
ระบบใหม่ในยุคปัจจุบนั ทีถ่ กู คิดค้นเพือ่ แก้ไขปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดบางประการของ Interlaced Scan โดยที่ Progressive จะยังคงใช้ระบบเส้นเช่นเดียวกัน แต่ในคราวนี้จะสร้าง
ภาพเรียงตั้งแต่ 1, 2, 3 ต่อเนื่องกันลงไปเลยในแต่ละเฟรม
ดังนัน้ มันจึงเกิดปัญหาทางการกระพริบของภาพน้อยกว่า เรา
จึงสามารถดูในระยะใกล้ได้, สามารถดูได้นานๆ โดยไม่รู้สึก
ปวดตา ซึ่งจะเหมาะมากส�ำหรับการเป็นจอคอมพิวเตอร์
นี่คือข้อดีของระบบ Progressive แต่มันต้องการระบบ
การประมวลผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงจึงจะสามารถสร้างภาพได้
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โชคดีที่เทคโนโลยีของจอภาพในยุค
ปัจจุบันนี้อย่าง LCD, LED หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีพลัง
ในการประมวลผลระดับสูงมาก จึงสามารถตอบสนองต่อการ
แสดงผลของภาพแบบ Progressive ได้ดี
ระบบนี้เรียกย่อๆ ว่า “p”

• Interlaced Scan
เป็นระบบการ Scan ภาพในลักษณะดัง้ เดิมแบบสลับเส้น
ระหว่างเส้นในต�ำแหน่งเลขคี่และเลขคู่ (Odd & Even) เช่น
เส้นที่ 1, 3, 5...เป็นต�ำแหน่งเลขคี่ ส่วนเส้น 2, 4, 6... เป็น
ต�ำแหน่งเลขคู่ โดยระบบจะท�ำการ Scan สร้างภาพในแถวเลข
คู่ลงไปก่อนแล้วจึงจะย้อนกลับขึ้นมา Scan ในเส้นเลขคี่
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• Interlaced vs. Progressive
เท่าทีอ่ า่ นมานีก้ จ็ ะเห็นได้วา่ ระบบ Progressive (“p”) จะ
ดูเข้าท่าและน่าสนใจกว่า Interlaced (“i”) เป็นอย่างมาก เพราะ
i นั้นเป็นระบบในยุคดั้งเดิมที่มีอายุงานนานมากแล้ว
Progressive จะสามารถแสดงภาพแต่ละเฟรมให้จบในตัว
ได้ต่อการ Scan หนึ่งรอบ ดังนั้นนอกจากจะไม่มีการกระพริบ
ให้สายตาเมือ่ ยล้าแล้วยังสามารถแสดงภาพได้คมชัดและนิง่ กว่า
มาก โดยเฉพาะในภาพแบบ “Slow Motion” นั้นจะเห็นได้ว่า
สามารถแสดงผลออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
ในขณะที่ Interlaced นัน้ ยังแสดงผลของการแตกเป็นฟัน
หวีออกมาได้ในบางครั้งบางกรณี ซึ่งก็เป็นผลมาจากระบบการ
Scan แบบแยกเส้นคู่/เส้นคี่ในช่วงรอยต่อระหว่างเฟรมนั่นเอง
ดังนั้นเฟรมก่อนหน้าและเฟรมปัจจุบันจึงเกิดการแตกต่างกัน
ของการเคลื่อนไหวในลักษณะเส้นจากเฟรมที่ต่างกันขึ้น
สรุปได้วา่ ระบบการแสดงผลหรือ Scan ของ Progressive
นั้นดีกว่ามาก แต่ปัญหาส�ำคัญก็คือต้องมีการเปลี่ยนระบบใหม่
ทั้งหมดและต้องเป็นระบบที่มีสมรรถนะทางการประมวลผลใน
ระดับสูงด้วย มันคงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นักส�ำหรับเครื่องรับ
ทีวตี ามบ้านทีเ่ ราเพียงแค่ซอื้ มาเปลีย่ นเป็นแบบใหม่กส็ ามารถใช้
งาน Progressive ได้แล้ว แต่ในระดับการออกอากาศอย่างสถานี
โทรทัศน์นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แทบทุก
อย่างเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียว

ก็ในเมื่อเห็นๆ กันอยู่ว่าระบบ Progressive (“p”) นั้น
แสดงผลได้ดีกว่าอยู่แล้ว จะต้องมีมาให้เลือกท�ำไม? ท�ำไมไม่
เป็นแบบ “p” อย่างเดียวไปเลย?
อันที่จริงกล้องบางรุ่นก็ไม่มีให้เลือก แต่ถ้ารุ่นที่คุณสมบัติ
สูงก็จะมีทั้ง “i” และ “p” มาให้เลือกใช้ นั่นก็เป็นเพราะว่าใน
การบันทึกหรือแสดงผลภาพบางอย่างนั้น “i” จะยังคงแสดงผล
ได้ดีและนุ่มนวลมากกว่า ตัวอย่างเช่น ภาพในลักษณะที่ไม่มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนมุมกล้องอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหว
เชื่องช้า (ลองนึกภาพทุ่งหญ้าที่ลมโชยพริ้วแผ่วเบา) ลักษณะ
เช่นนี้ “i” จะแสดงผลได้ดีกว่า

อุปกรณ์แสดงผลในยุคปัจจุบัน แต่ก็ไม่แน่ว่าในบางสถานการณ์
นั้น “i” จะยังสามารถท�ำได้ดีกว่าดังที่ได้อธิบายไปแล้ว
ซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลว่าท�ำไมต้องมีมาให้เลือก? แต่ถ้าคุณ
ไม่แน่ใจและเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อน ก็เลือกใช้ระบบที่มี
ตัวอักษรต่อท้ายเป็น “p” รับรองว่าไม่มีวีดีโอที่แตกเป็นฟันหวี
ออกมาให้เห็นกันแน่นอน

ดังนัน้ กล้องทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ งู ก็
จะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมว่าระหว่าง “i” และ
“p” ควรจะเลื อ กใช้ แ บบไหนให้
เหมาะสมกว่ากัน ซึ่งโดยมากแล้วก็
จะเป็ น แบบ “p” เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ

• วี ดี โ อแสดงการเปรี ย บ
เทียบความแตกต่างระหว่าง
การบันทึกแบบ “i” และ “p”
ซึง่ จะช่วยให้เข้าใจมากยิง่ ขึน้
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กล้องถ่ายภาพอันเป็นเหมือน GADGET กับชีวิตในสไตล์สนุกสนาน
และเต็มไปด้วยสีสันอย่าง Casio Exilim FR10 นั้นแทบจะเรียกได้ว่า
เป็นอุปกรณ์แห่งไอเดีย Casio ก็เลยมี Magazine แบบ On-line มา
ให้เราได้ดูกันเผื่อจะได้แนวคิดแปลกใหม่ในไลฟ์สไตล์แบบ FR10 มา
ลองดูกันบ้าง...บางทีสิ่งใหม่ๆ อาจจะรออยู่ในนั้นก็เป็นได้
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DOMINIC.CA
แค่เพียงเปิดเข้าไปก็รสู้ กึ คล้ายมีอะไรวิง่ เข้าชนหน้า ก็ไฟล์ภาพถ่ายอัน
ทรงพลังที่ได้จาก Pentax 645Z ของเรานั่นแหละ ซึ่งช่างภาพคนนี้
จะเล่าถึงอะไรบางอย่างส�ำหรับช่วงวันหยุดของเขากับ Medium Format
จอมลุย ซึ่งก็แน่นอนว่าคงไม่มีกล้องใหญ่จากไหนจะท�ำได้ในสภาพ
Outdoor ได้อย่าง 645Z นี่แน่ๆ ...ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย!
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ON TOP 5,000.- !!

A009

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

A007

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

*ส�ำหรับกล้อง Sony จะไม่มีระบบ VC เนื่องจากใช้ระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหวที่อยู่ในตัวกล้อง

ด่			
วน! ตั้งแต่วันนี้ถึง
30 ก.ย. 2558
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น 3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005,
A007, A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ ) *ส�ำหรับสินค้าที่มี
ใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด เท่านัน้ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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ชื่อ
ที่อยู่

สมนาคุณสมาชิกผู ้อ่านในโอกาสขึน้ รอบปี ท่ี 3 ของ “EEP Time”
ชิงรางวัลของที่ระลึกกันง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงสัง่ พิมพ์หน้านีล้ งบนกระดาษ กรอก
ข้อมู ลตามรายละเอียดด้านข้างนีแ้ ล้วตัดเฉพาะส่วน (ตามรอยประ) ส่งไปรษณีย์มาที่ :

โทร
อีเมล
ปัจจุบัน ท่านใช้สินค้าแบรนด์ในเครือ EEP หรือไม่ และใช้แบรนด์ใดอยู่ ?

ท่านมีความสนใจสินค้าแบรนด์ใดในเครือ EEP เป็นพิเศษ ?

ฝ่ ายสื่อสารการตลาด
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
156/1 อาคารเด่นอยู ่ ถนน สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
วงเล็บมุ มซองว่า (FAN CORNER) เพียงเท่านีแ้ ล้วรอลุ้นรางวัลของที่ระลึกจากการจับ
สลากผู ้โชคดีจ�ำนวน 10 ท่านซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบใน EEP Time ฉบับถัดไป
สามารถสั่งพิมพ์ในระบบขาว/ด�ำได้
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* กรุณาเขียนตัวบรรจง - อ่านง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับของรางวัล

ISSUE
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ปิ ดเล่ม...
กลายเป็นการบุกจู่โจมกันแบบไม่ได้ทันตั้งตัว กับการมาถึงอย่าง
เงียบเชียบของเลนส์ใหม่จาก TAMRON ถึงสองรุ่นพร้อมกันที่ใครๆ ก็
คาดไปไม่ถึง
เลนส์สองรุ่นซึ่งมีทางยาวโฟกัส 35 และ 45mm ที่ออกมาอย่าง
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนี้ถือเป็น Double Surprise เพราะหากไม่นับเลนส์ตระกูล
มาโคร 60 และ 90mm ที่มีอยู่แล้วละก็ นี่จะเป็นเลนส์ฟิกซ์หรือเลนส์
ทางยาวโฟกัสเดีย่ วรุน่ แรกของ TAMRON เพราะก่อนหน้านีก้ ด็ เู หมือนว่า
TAMRON เองจะมุ่งมั่นอยู่กับการท�ำเลนส์ซูมออกวางตลาด (โดยเฉพาะ
เลนส์ซมู อเนกประสงค์นนั้ จะเป็นอะไรทีถ่ นัดมาก) แต่จๆู่ ก็มเี ลนส์ทแี่ หวก
สไตล์ของตนเองออกมาวางตลาดชนิดที่ไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาให้ได้รับ
รู้กันเลยทีเดียว
งานนี้ TAMRON คงก�ำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาจาก
ความเงียบเชียบซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าติดตาม แน่นอนว่าในสนามรบแนวนี้
TAMRON คงจะไม่ยอมปล่อยให้ใครแซงขึ้นหน้าไปได้ง่ายแน่ๆ ...น่า
ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง โปรดติดตามชม!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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