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“คมชั ดอย่างเหนือชั้ น”
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ต้องถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งส�ำหรับ
การปรากฏตัวของ TAMRON SP150600mm F/5-6.3 DiVC USD “G2” แบบ
ไม่มีปี่มีขลุ่ย ไม่มีข่าวลือเล็ดลอดออกมา
ให้ระแคะระคายแต่อย่างใด...

อันที่จริงแล้ว 150-600mm รุ่นแรกก็จัดว่ามีระยะเวลาพอ
สมควรแก่การเปลี่ยนรุ่นใหม่ได้พอเหมาะพอเจาะ แต่ก็ด้วยความที่
ไม่มขี า่ วคราวล่วงหน้าให้ได้ยนิ กันจึงท�ำให้มนั เป็นเรือ่ งประหลาดใจ อีก
อย่างก็ไม่คาดคิดว่าเลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ 150-600mm จะถูก
บรรจุให้อยูใ่ นกลุม่ เลนส์ยคุ ใหม่รวดเร็วขนาดนีเ้ พราะคิดว่าจะเป็นเรือ่ ง
ของเลนส์ฟิกซ์ในช่วงต้นก่อน แต่แล้วเลนส์ระยะไกลก็ถูกบรรจุลงมา
ในธีมใหม่นี้จนได้ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส�ำหรับผู้นิยมส่องไกลทั้ง
หลายเพราะตามธีมใหม่นี้จากการทดสอบของเราทุกรุ่นนั้นพบว่าเป็น
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NEW PRODUCT

8 ข้ อ แนะน� ำ ในการบั น ทึ ก ภาพ
“น�ำ้ ตก” ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ไม่
เพียงแค่วิธีการเท่านั้นที่คุณควรรู้...

3

FIELD TEST

เซอร์ไพรส์แห่งปีจาก TAMRON กับ
เลนส์ ร ะยะไกล SP150-600mm
“G2” รุ่นใหม่ลุดๆ !

12

TECHNOLOGY

TAMRON SP90mm F/2.8 Macro
กับศักยภาพในการถ่ายทอดโลกใบจิว๋
สู่เซนเซอร์ความละเอียดสูง

23

เจนเนอเรชั่นที่เน้นในเรื่องคุณภาพของภาพเป็นส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
เลนส์ 35mm, 45mm, 85mm และ 90mm Macro ในรุ่นก่อนหน้า
นั้นสามารถท�ำผลงานได้ยอดเยี่ยมชนิดไม่เป็นรองใคร
เราไม่ได้กล่าวลอยๆ แต่อย่างใด EEP Time ฉบับทีผ่ า่ นๆ มา
ก็ได้น�ำผลงานลงให้เห็นกันแล้ว ซึ่งในฉบับนี้ก็มาถึงคิวของ “SP
90mm Macro” ส�ำหรับการส่องโลกใบเล็กด้วยเซนเซอร์พลังความ
ละเอี ย ดสู ง ซึ่ ง จะเป็ น บทพิ สู จ น์ อั น ชั ด เจนที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ในเรื่ อ ง
คุณภาพการถ่ายทอดความละเอียดทางแสง เพราะถ้าไม่ดีจริง
เซนเซอร์รบั ภาพความละเอียดสูงนีก้ จ็ ะฟ้องจุดอ่อนและจุดด้อยออก
มาให้เห็นอย่างชัดเจน
...จะเป็นอย่างไร และควรค่าแก่การครอบครองและใช้งาน
หรือไม่? ไปพิสูจน์กันได้ในคอลัมน์ “Field Test” ของเราในฉบับ
นี้กันเลย!

BREAKTHROUGH OUTPUT

กว่าจะเป็น K-1 ...นักออกแบบต้อง
ก้าวผ่านอะไรมาบ้าง? แนวคิดของ
พวกเค้าเป็นอย่างไร? ไปดูกันเลย

38

ภาพ 360 องศาทีห่ ลายคนสนใจ เรา
ได้น�ำวิธีการมาบอกเล่าให้ฟังกันที่นี่
แล้ว แต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วย

SUGGESTION

สร้างวีดีโอสไตล์ TINY PLANET น่า
รักๆ กับโลกใบกลมด้วย THETA S
ได้อย่างไร? ตรงนี้มีค�ำตอบ...
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ปลายฝนต้นหนาว
เช่ นนี้เป็นช่ วงเวลาที่
เหมาะแก่การถ่าย
ภาพสถานที่อย่าง
“น�้ำตก” เป็นอย่างยิ่ง

เพราะปริมาณน�้ำที่สั่งสมมาจากตลอดช่วงฤดูฝนนั้นท�ำให้น�้ำตก
หลายแห่งมีปริมาณน�้ำที่มากและไหลแรง ส่งผลให้การถ่ายภาพ
เป็นไปได้อย่างสวยงามยิ่งขึ้น
เทคนิควิธีการส�ำหรับถ่ายภาพสายน�้ำตกนั้นสามารถศึกษาได้
ทั่วไป แต่โดยมากแล้วมักจะขาดค�ำแนะน�ำหรือข้อเตือนใจที่นักถ่าย
ภาพควรทราบเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เหมาะสม เพราะสิ่งส�ำคัญไม่ใช่
เพียงแค่การรู้วิธีถ่ายภาพเท่านั้น แต่ต้องมีการเตรียมการและปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้วย
เรามีข้อแนะน�ำแปดอย่างที่คุณควรทราบมาน�ำเสนอกัน เพื่อ
ให้การท่องเทีย่ วถ่ายภาพสายน�ำ้ ตกของคุณเป็นไปได้อย่างสบายใจ
ยิ่งขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้นลองมาดูกันเลย...
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ระวังความชื้ น

เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่บริเวณน�้ำตกกลางป่าเขานั้น
จะเต็มไปด้วยละอองน�้ำในฤดูน�้ำหลากเช่นนี้ และ
แน่นอนว่ามันย่อมจะเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความชื้น
อันเป็นศัตรูส�ำคัญของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
กล้องถ่ายภาพก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
กล้องและอุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณสมบัติในการป้องกัน
ความชืน้ นัน้ อาจจะเกิดปัญหาขึน้ ได้ทงั้ ก่อนและหลังการ
ใช้งาน หากคุณเป็นหนึง่ ในนัน้ ก็ขอแนะน�ำว่า ในระหว่าง
ทางเดินก่อนถึงตัวน�้ำตกก็ยังไม่ควรหยิบกล้องออกมา
ถ่ายภาพ เพราะนัน่ อาจจะเป็นการสัมผัสกับความชืน้ โดย
ไม่รู้ตัว กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางมันก็อาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นได้ ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการที่กล้องไม่ยอม
ท�ำงานตามปกติ หรืออาจจะเปิดไม่ติดเลยก็เป็นได้
เมือ่ ไปถึงตัวน�ำ้ ตกแล้วให้รบี ถ่ายภาพแล้วรีบเก็บ
กล้อง ไม่ควรปล่อยกล้องอยู่ในที่โปร่งซึ่งจะสัมผัสกับ
ความชืน้ อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะทีซ่ งึ่ มีละอองน�ำ้ ฟุง้
กระจายเห็นได้ชัดเจน.
• กล้อง PENTAX ในซีรียส์ K
มี ร ะ บ บ ป ้ อ ง กั น น�้ ำ แ ล ะ
ความชื้นทั่วตัวกล้อง สามารถ
ใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ (โดยต้อง
ใช้งานร่วมกับเลนส์ในรุ่น WR
หรือ AW) ยกเว้นรุ่น K-S1
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ความชื้ นจากเลนส์

หลายท่านใช้งานกล้องในรุ่นที่มีความแข็งแกร่งและ
สามารถรับมือกับความชืน้ หรือแม้กระทัง่ การถ่ายภาพ
ท่ามกลางสายฝนได้ แต่ก็อาจจะลืมนึกถึงเรื่องของ
“เลนส์”
กล้อง DSLR นั้นเป็นกล้องที่มีคุณสมบัติเด่นตรง
ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ แต่มันก็เป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญ
ด้วยเช่นกัน นั่นก็เพราะตรงต�ำแหน่งรอยต่อระหว่าง
กล้องและเลนส์ซึ่งเรียกว่า “เม้าท์ (Mount)” นั้นเป็น
ช่องที่ความชื้นและสิ่งแปลกปลอมจะสามารถเล็ดลอด
เข้าไปภายในตัวกล้องได้
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ จะเป็นกล้องรุน่ ทีส่ ามารถป้องกัน
ได้อย่างแข็งแรงทนทาน แต่มนั แทบจะไม่มคี วามหมาย
หากเลนส์ที่คุณใช้งานไม่มีคุณสมบัตินี้ด้วยเช่นกัน
เพราะความชื้ น และฝุ ่ น ละอองจะยั ง คงสามารถ
เล็ดลอดเข้าไปในช่วงระหว่างรอยต่อได้ ซึ่งมันก็จะ
สร้างความเสียหายให้กับกล้องได้ด้วย.
• เลนส์ TAMRON ใน
Generation ใหม่ (รวม
ถึ ง เลนส์ รุ ่ น โปรก่ อ น
ห น ้ า ) มี ร ะ บ บ ซี ล
ป้ อ งกั น เช่ น นี้ ที่ ส ่ ว น
ท้ า ยเลนส์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ
กับเม้าท์ของกล้อง ดัง
นัน้ จึงสามารถใช้งานได้
อย่างมั่นใจ
DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
F/22 • 1/15 sec. • ISO 100
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ละอองน�้ำหน้าเลนส์

นอกจากความชื้นจะสูงมากแล้ว ตัวละอองน�้ำจาก
สายน�ำ้ ตกเองก็สร้างปัญหาให้กบั การถ่ายภาพด้วยเช่น
กัน ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ก่อปัญหาภายในกล้อง (หาก
กล้องและเลนส์มีระบบป้องกัน) แต่จะสร้างปัญหาให้
กับบริเวณหน้าเลนส์ เพราะละอองน�้ำที่ปลิวมาเกาะ
นั้นจะท�ำให้เกิดการเบี่ยงเบนของแสง ภาพที่ได้จึงขุ่น
มัวและขาดความคมชัด หรือเห็นเป็นหยดน�้ำชัดเจน
เทคนิคทีส่ ามารถช่วยได้กค็ อื เตรียมผ้าทีส่ ามารถ
ซับน�้ำได้ดีติดไปด้วยแล้วคลุมกล้องเอาไว้ ปรับมุมจับ
โฟกัสและตั้งค่าต่างๆ ให้เรียบร้อย จากนั้นใช้ตัวบัง
ละอองน�ำ้ เพือ่ เช็ดหน้าเลนส์แล้วคลุมผ้าปิดเอาไว้ เมือ่ จะ
ถ่ายภาพก็เปิดผ้าขึน้ เฉพาะตรงส่วนหน้าเลนส์ จะดีมาก
เมื่อใช้งานร่วมกับสายลั่นชัตเตอร์ หรือถ้าคุณใช้ระบบ
หน่วงเวลาลัน่ ชัตเตอร์กย็ กผ้าขึน้ ตอนใกล้ถงึ เวลาเปิดรับ
แสง
วิธกี ารนีจ้ ะช่วยประหยัดเวลาและขัน้ ตอนทีต่ อ้ ง
เช็ดหน้าเลนส์บ่อยๆ ได้มาก.
• ฟิลเตอร์ HAKUBA
รุ่นรหัส WPC (Water
Proof Coating) มีการ
เคลือบสารเพื่อลดการ
เกาะของหยดน�้ ำ บน
พืน้ ผิว สามารถช่วยลด
ปัญหาเช่นนี้ได้
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ขาตัง้ กล้องยืดหยุ ่น

ไม่ใช่น�้ำตกทุกแห่งที่จะมีพื้นปูนราบเรียบให้ถ่ายภาพ
ได้ง่ายๆ เสมอไป โดยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเต็มไป
ด้วยก้อนหินและพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคเสมอ
ในการถ่ายภาพน�้ำตกนั้นโดยมากแล้วก็มักจะมี
การใช้ขาตั้งกล้องเพื่อใช้ในการเปิดรับแสงนาน ซึ่งเป็น
ไปไม่ได้เลยที่จะจับถือกล้องด้วยมือ และด้วยความไม่
ราบเรียบของสถาพแวดล้อมบริเวณน�้ำตกนั่นเองท�ำให้
เราต้องการขาตั้งกล้องที่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับรูป
แบบการกางขาหรือยืด/หดเพื่อรับมือกับสภาพดังกล่าว
ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาตั้งกล้องทั่วไปไม่สามารถท�ำได้มากนัก
ดังนั้นในการเลือกซื้อขาตั้งกล้อง ควรพิจารณาถึง
ความยืดหยุ่นและคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ส�ำหรับกรณีเช่นนั้นด้วย โดยเฉพาะการกางราบแต่ละ
ขาได้อย่างอิสระ เพราะคุณอาจจะต้องปรับการกางของ
แต่ละขาที่ต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ขาตั้งที่มีน�้ำหนักเบาแต่ทนทานแข็ง
แรงก็จะช่วยคุณได้มากเช่นกัน.

• ขาตั้งกล้อง Vanguard
มี คุ ณ สมบั ติ ก ารกางที่
ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ปรับ
แต่งรูปแบบรับมือกับทุก
สภาพพื้นผิวแวดล้อมได้
มาก
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ฟิ ลเตอร์ ND

อุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งซึ่งมักจะขาดไม่ได้สำ� หรับการ
ถ่ายภาพชนิดนีก้ ค็ อื ฟิลเตอร์ทเี่ รียกว่า “ND (Neutral
Density)” ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการลดปริมาณแสง
ที่จะเข้าสู่กล้อง เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแว่นตา
กันแดดที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งมันจะท�ำให้แสงสว่างลดลง
นั่นเอง
ND มีหลายระดับความเข้มในการลดแสง ยิง่ ระดับ
สูงมากก็จะยิง่ ลดปริมาณแสงได้มาก โดยทัว่ ไปแล้วจะมี
ระดับซึง่ แสดงด้วยตัวเลขก�ำกับตัวอักษร X เช่น 2X, 8X
เป็นต้น ซึง่ เกีย่ วข้องกับระดับการลดแสงทีน่ บั เป็นหน่วย
“สตอป” ของการถ่ายภาพนั่นเอง
เช่นเดียวกับแว่นกันแดด หากคุณค�ำนึงถึงเพียง
แค่ความเข้มมันก็อาจจะช่วยลดแสงได้แต่อาจจะไม่
สบายตานัก นั่นเป็นเพราะคุณภาพของชิ้นแก้ว ชิ้น
เลนส์ กระจก หรือแม้กระทั่งการเคลือบผิวที่อาจจะ
ลดทอนคุณภาพแสงลง ซึ่งฟิลเตอร์ ND เองก็เช่นกัน
หากคุณไม่ได้คำ� นึงถึงเรือ่ งคุณภาพมันก็อาจจะช่วยลด
แสงได้แต่กลับลดทอนคุณภาพของแสงลง ซึ่งนั่นจะ
ท�ำให้ภาพสูญเสียรายละเอียดหรือความคมชัดลงไป
ด้วย.
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Silica Gel

หลายท่ า นยั ง มี ค วามเข้ า ใจอั น
คลาดเคลื่อนส�ำหรับการใช้งาน
Silica Gel หรือสารดูดความชื้น
ซึง่ มักจะเข้าใจว่าการวางเอาไว้ใน
กระเป๋ากล้องจะช่วยดูดความชื้นเอาไว้ได้เพื่อที่จะได้
ไม่มีปัญหากับกล้องและอุปกรณ์
Silica Gel มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ บรรจุอยู่ใน
ซอง คุณสมบัติของมันคือการดูดซับความชื้นในอากาศ
ซึ่งหลายท่านก็มักจะวางหรือซุกเอาไว้ในกระเป๋ากล้อง
และเข้าใจว่ามันจะช่วยดูดความชื้นออกจากกล้องได้
โดยตรงและไม่ต้องท�ำอะไรกับมันอีก
แท้ทจี่ ริงแล้วนัน่ ยังไม่ใช่วธิ ที ถี่ กู Silica Gel สามารถ
ช่วยดูดความชื้นได้ดีในพื้นที่ปิด การวางกล้องไว้ใน
กระเป๋ากล้องและใส่ Silica Gel เข้าไปด้วยนั้นมันจะไม่
ค่อยส่งผลมากนักเพราะความชื้นจะยังมีอยู่ในอากาศ
และผ่านเข้า-ออกกระเป๋ากล้องอยูต่ ลอดเวลา  Silica Gel
จึงไม่ส่งผลต่อกล้องโดยตรงในกรณีเช่นนั้น
ทีจ่ ะดีตามวัตถุประสงค์กค็ อื คุณต้องใส่ Silica Gel
และกล้องลงไปในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุง นั่นจึงจะ
เป็นการดูดความชื้นออกจากกล้องในพื้นที่ปิดโดยตรง
อย่าประมาทว่าในกระเป๋ากล้องมี Silica Gel
แล้วจะไม่มีปัญหาความชื้น เพราะมันแทบไม่ได้ช่วย
อะไรเลย.
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น�้ำตกและน�้ำฝน

มันไม่ใช่เรื่องแปลกหากสถานที่อย่างน�้ำตกในป่าเขา
เช่นนี้จะมีฝนตกอยู่บ่อยครั้งหรือหลายครั้งในเวลาต่อ
เนื่องกัน ซึ่งเราก็มักจะเจอสถานการณ์เช่นนั้นอยู่
บ่อยๆ
ดังนั้นสิ่งที่คุณควรระวังจึงไม่ใช่มีแต่เพียงแค่เรื่อง
ของความชื้นเท่านั้น น�้ำฝนที่ตกลงมาจะสร้างปัญหาที่
หนักหน่วงและรุนแรงได้ยิ่งกว่า ซึ่งแน่นอนว่าในสภาพ
เช่ น นั้ น คุ ณ ควรต้ อ งเก็ บ กล้ อ งเข้ า กระเป๋ า กล้ อ งเพื่ อ
เตรียมหลบออกจากพื้นที่
ข้อแนะน�ำเบื้องต้นก็คือ คุณควรที่จะจัดหา “ถุง
ด�ำ” ใบใหญ่สักหน่อยติดกระเป๋ากล้องเอาไว้ เพราะใน
ยามฉุ ก เฉิ น ก็ ยั ง สามารถน� ำ ออกมาคลุ ม กล้ อ งหรื อ
กระเป๋าได้ ยิง่ สามารถใส่กระเป๋ากล้องทัง้ ใบลงไปได้เลย
ก็จะยิ่งเหมาะ
แต่จะดีกว่ามากหากคุณเลือกซือ้ กระเป๋ากล้องใน
รุ่นที่มี “ผ้าคลุม” กันน�้ำฝนได้โดยตรง อุปกรณ์ชิ้นนี้
จะถูกออกแบบมาให้มรี ปู ทรงทีเ่ หมาะกับกระเป๋ากล้อง
ซึ่งคุณสามารถดึงออกมาคลุมและยังสามารถสะพาย
กระเป๋ากล้องใช้งานต่อไปได้โดยที่น�้ำฝนไม่สามารถ
สร้างความเสียหายได้.
• กระเป๋ากล้อง Vanguard เป็น
สิ น ค้ า คุ ณ ภาพสู ง จากอเมริ ก า
ดี ไ ซน์ ส วยงามหลากหลายรู ป
แบบ พร้อมผ้าคลุมกระเป๋าที่
สามารถป้องกันน�้ำฝนได้ดีเยี่ยม
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เมื่อกล้องมีปัญหา

คุณอาจจะพบกว่ากล้องหรืออุปกรณ์ของคุณท�ำงานไม่
ปกติ หรืออาจจะไม่ทำ� งานเลยเมือ่ น�ำกล้องออกมาหรือ
ในระหว่างที่ก�ำลังถ่ายภาพอยู่ที่ตัวน�้ำตก
คุณไม่ควรพยายามเปิด/ปิดอุปกรณ์กลับไปกลับมา
และที่ส�ำคัญอย่างมากก็คืออย่าเปิดส่วนต่างๆ เช่น ช่อง
แบตเตอรี่ ช่องใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ หรือโดยสรุปก็คอื
ไม่ควรท�ำใดๆ ทัง้ สิน้ เก็บกล้องเข้าประเป๋าไว้กอ่ นเพราะ
แท้ทจี่ ริงแล้วมันอาจจะเป็นอาการเสียเพียงชัว่ คราว การ
พยายามท�ำให้มันกลับมาใช้งานได้ในขณะนั้นอาจจะ
ท�ำให้อุปกรณ์เสียหายถาวรได้
เมื่ อ กลั บ ออกมาถึ ง ภายนอกในพื้ น ที่ ซึ่ ง ไม่ มี
ความชืน้ มากนัก น�ำกล้องออกมาวางในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีอากาศ
ถ่ายเท น�ำแบตเตอรีอ่ อกจากกล้องแล้วปล่อยทิง้ ไว้ระยะ
เวลาหนึง่ หากปัญหาเกิดจากความชืน้ และเมือ่ มันระเหย
ออกจากอุปกรณ์ไปหมดแล้วก็อาจจะกลับมาท�ำงานได้
เป็นปกติ ลองใส่แบตเตอรีก่ ลับเข้าไปแล้วเปิดระบบใหม่
อีกครั้งเพื่อลองทดสอบเบื้องต้นดูก่อน หากไม่สามารถ
ใช้งานได้ต้องส่งเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ไขต่อไป
• กล้อง PENTAX K (ยกเว้น
K-S1) และเลนส์ที่มีรหัส AW/
WR มีระบบซีลป้องกันความชื้น
เข้าสู่ตัวกล้อง คุณสามารถเปิด
ใช้งานถ่ายภาพน�้ำตกได้ตลอด
เวลา
PENTAX K-30 • SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR
@18mm • F/8 • 1/2000 sec. • ISO 800
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You’re never too far from a great close-up!

มาถึงโดยไม่คาดฝั น! ส�ำหรับเลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้อนั ลือลัน่
ของ TAMRON ในอนุกรม “SP” ใหม่ล่าสุดที่พกคุณสมบัติใหม่มาจนล้น
ระยะ รูปโฉมภายนอกก็ว่าเปลี่ยนไปมากแล้ว แต่สมรรถนะภายในก็ถูก
อัพเกรดใหม่ให้ล�้ำหน้าไปยิ่งกว่าเดิม
...จะมีอะไรมาใหม่บา้ งภายใต้ซเู ปอร์เทเลโฟโต้ซมู “G2” กับรหัส
“A022” ใหม่ล่าสุดนี้? มาดูกันเลย...
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Fluorine Coating

A022 ใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ชิ้น
หน้าขั้นสูงด้วยสารฟลูออไรด์เพื่อป้องกันการ
จับตัวในของเหลวเช่นน�้ำ, น�้ำมัน หรือคราบ
รอยนิ้วมือ   ช่วยให้การท�ำความสะอาดหน้า
เลนส์เป็นไปได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Optical design refreshed to
achieve even higher performance

Tamron’s sophisticated eBAND
Coating for eliminating
ghosting and flare

โครงสร้างของชิ้นเลนส์ภายในถูกปรับปรุงใหม่
โดยมีชนิ้ เลนส์พเิ ศษชนิด “LD” (Low Dispersion) จ�ำนวนสามชิน้ เพือ่ ช่วยลดระดับสีเหลือ่ ม
(chromatic aberration)

ระบบการเคลือบผิวชิ้นเลนส์ด้วย
เทคโนโลยีนาโน “eBAND” ลด
การสะท้อนแสงเพื่อให้แสงผ่าน
เข้าสู่ภายในได้มากที่สุด ท�ำให้
ภาพมีความสว่างคมชัดใสเคลียร์
และเมื่ อ รวมเข้ า กั บ เทคนิ ค การ
เคลือบผิวแบบ BBAR ก็จะยิง่ ช่วย
ลดปั ญ หาแฟลร์ แ ละแสงหลอน
(Ghosting) จากการสะท้อนแสง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างกลุม่ เลนส์ได้รบั การออกแบบใหม่
โดยจัดเรียงเป็นแบบ 21 ชิ้นใน 3 กลุ่ม ผ่านการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ใ นการออกแบบซึ่ ง ส่ ง ผลให้
เลนส์ A022 นี้ให้คุณภาพของภาพที่คมชัดและ
เก็บรายละเอียดได้ดยี งิ่ ไปกว่าเดิมในรุน่ ก่อนหน้า

PRODUCT

Electromagnetic diaphragm system
now used also for Nikon-mount lenses
ระบบควบคุมกลีบรูรับแสงด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่
แม่นย�ำเพราะควบคุมด้วยสัญญาณตามจังหวะของ
แม่เหล็กไฟฟ้า เดิมนั้นเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กับ
กล้อง Canon แต่ในรุ่นนี้จะใช้กับรุ่นส�ำหรับกล้อง
Nikon ด้วยเช่นกัน
(ส�ำหรับกล้อง Nikon ที่เข้ากับระบบนี้คือรุ่น D3100,
D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300,
D5500, D7000, D7100, D7200, D300, D300s,
D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810,
D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5)
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VC performance is now 4.5 stops
and offers three modes optimized
for different situations
ระบบช่วยชดเชยอาการสัน่ ไหว “VC” (Vibration
Compensation) ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้
ชดเชยได้ถึง 4.5 สตอปตามมาตรฐาน CIPA
เมื่อใช้ VC โหมด 3 ซึ่งในรุ่น A022 นี้จะมี VC
ให้เลือกใช้ถึงสามโหมด
• VC Mode 1 ส�ำหรับการชดเชยอาการสัน่ ไหว
ทั้งในขณะถ่ายภาพและการมองเห็นที่ช่องมอง
ภาพ
• VC Mode 2 เหมาะส�ำหรับการถ่ายภาพแบบ
แพนนิ่ง
• VC Mode 3 ท�ำงานเฉพาะในจังหวะที่มีการ
กดชั ต เตอร์ ถ ่ า ยภาพเท่ า นั้ น (ประสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด)

The lightweight and easy-to-hold tripod
mount that is compatible with an Arca-Swiss
style quick release plate
คอลล่าร์แบบใหม่วัสดุแม๊กนีเซียม
ที่ออกแบบให้มีความโค้งมนและมี
ความยาวมากกว่าเดิม พร้อมเซาะ
ร่องทีฐ่ านในมาตรฐาน Arca-Swiss
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับชุดยึดขา
ตั้งกล้องมาตรฐานเดียวกันได้ทันที

PRODUCT

MOD reduced to provide optimum
tele-macro photography
TAMRON ได้ปรับปรุงให้ MOD (Minimum Object
Distance) หรือระยะโฟกัสใกล้สุดใน A022 ลดลงมา
เหลือ 2.2 เมตร ซึ่งเข้าใกล้กว่าเดิมในรุ่นก่อนหน้าที่
2.7 เมตร ช่วยให้การถ่ายภาพแบบ Tele-Macro เป็น
ไปได้มากยิ่งขึ้น

New FLEX ZOOM LOCK mechanism
enables the locking of the zoom
ring at any position
ไม่เพียงแต่มสี วิทช์เพือ่ ล็อคป้องกันซูมไหลเท่านัน้ แต่
A022 สามารถล็อคซูมได้ทที่ กุ ระยะ เพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกในกรณีที่ต้องการคงระยะซูมไว้ในระดับเดิม
ตลอดเวลา

AF speed is faster and much more
responsive with moving subjects
A022 ใช้วงแหวนมอเตอร์แบบ USD (Ultrasonic
Silent Drive) ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงใหม่ให้ทำ� งานได้
เร็วยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถหมุนปรับ
โฟกัสได้ตลอดเวลาแม้จะใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัตอิ ยู่
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Focal Length : 375mm Exposure: F/7.1 1/180 sec ISO: 100
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Focal Length : 600mm Exposure: F/7.1 1/1000 sec ISO: 200
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The tele converters exclusively for
the Tamron lens now developed
TAMRON ได้พัฒนา Tele Converter ขึ้นมาใหม่
สองรุ่นเพื่อให้ใช้งานได้กับ A022 อย่างสมบูรณ์
แบบ ซึ่งเป็นรุ่นอัตราขยาย 1.4X และ 2.0X ซึ่งจะ
ให้ อั ต ราการซู ม สู ง สุ ด ที่ 1200mm ช่ ว ยให้ คุ ณ
สามารถไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม

PRODUCT

Compatible with TAMRON TAP-in
ConsoleTM, an optional accessory
product
อุปกรณ์ TAP-in Console สามารถใช้งานร่วมกับ
A022 ได้โดยการต่อเชื่อมผ่านสาย USB เข้าไปยัง
คอมพิวเตอร์เพือ่ ท�ำการอัพเดท Firmware หรือปรับ
ตั้งค่า AF และ VC ของเลนส์ได้ด้วยตัวคุณเอง
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SPECIFICATION
Model 				: A022
Focal Length				: 150-600mm
Maximum Aperture		

: F/5-6.3

Angle of View (diagonal)		
					

: 16°25’ - 4°8’ (for full-frame format)
: 10°38’ - 2°40’ (for APS-C format)

Optical Construction		

: 21 elements in 13 groups

Minimum Object Distance		

: 2.2m (86.6 in)

Maximum Magnification Ratio : 1:3.9
Filter Size				: φ95mm
Maximum Diameter		

: φ108.4mm

Length*				
					

: for Canon 260.2mm (10.2 in)
: for Nikon 257.7mm (10.1 in)

Weight**				
					

: for Canon 2,010g (70.9 oz)
: for Nikon 1,990g (70.2 oz)

Aperture Blades			

: 9 (circular diaphragm)

Minimum Aperture			: F/32-40
Image Stabilization Performance
: 4.5stops (CIPA Standards Compliant)
						Using in VC MODE 3
					
(For Canon : EOS-5D MKIII is used / For Nikon : D810 is used)
Standard Accessories

: Lens hood, Lens caps, Lens case

Compatible Mounts		

: Canon, Nikon, Sony***

Specifications, appearance, functionality, etc. are subject to change without prior notice.
* Length is the distance from the front tip of the lens to the lens mount face.
**Weight includes the weight of detachable tripod mount.
*** The Sony mount version does not include VC since Sony digital SLR bodies incorporate
built-in image stabilization functionality.
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Focal Length : 600mm Exposure: F/6.3 1/400 sec ISO: 2000
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NEW

ON-LINE

บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการเปลีย่ นแปลงครัง้
นี้ก็คงมีเฉพาะเพียงแค่เรื่องของรูปโฉมภายนอกที่
เดินตามธีมของอนุกรม “SP” ยุคสมัยใหม่ของ
TAMRON ...แต่ตอ้ งขอบอกว่าไม่เพียงแต่ภายนอก
เท่านั้นที่เ ปลี่ยนไป เพราะนี่คือการเปลี่ยนจาก
ภายนอกจรดภายในด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ หลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่อง “คุณภาพของภาพ” หรือ
คุณภาพของแสงที่จะถ่ายทอดสู่เซนเซอร์รับภาพ
ของกล้อง DSLR หรือกล้องเปลีย่ นเลนส์ได้อนื่ ๆ ซึง่

PRODUCT

เราได้เห็นถึงศักยภาพของ “วงแหวนโลหะสีแชมเปญ”
กันไปแล้วในเลนส์รุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าท�ำผลงาน
ได้น่าทึ่งเพียงใด?
และนีค่ อื ศักยภาพครัง้ ใหม่ในเลนส์ซมู ซูเปอร์เท
เลโฟโต้ภายใต้รหัสรุ่น “A022” ต่อท้ายด้วยโค้ดเนม
“G2” ทีจ่ ะท�ำให้ทกุ เป้าหมายไม่ใช่เรือ่ งไกลเกินบันทึก
ภาพส�ำหรับคุณอีกต่อไป
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Field Test

TAMRON SP 90mm F/2.8
Macro Di VC USD

“สมรรถนะแห่ ง เซนเซอร์ รั บ ภาพ
ความละเอี ย ดสู ง คงปราศจาก
ความหมาย หากไร้ซ่ึงเลนส์ทค่ี มชัด
ทัดเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องของ
มาโคร”

TAMRON ประกาศเปิดตัวเลนส์ทางยาวโฟกัสเดี่ยว (Fix Focus)
ออกมากับเลนส์เจเนอเรชัน่ ใหม่เป็นรุน่ ที่ 4 ด้วยรูปโฉมแบบใหม่ทมี่ า
พร้อมกับคุณภาพของภาพในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่ง
นับเป็นการพัฒนาที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบ
DSLR
ในครั้งล่าสุดกับเลนส์ “มาโคร” ทางยาวโฟกัส 90mm F/2.8 ซึ่ง
ในรุ่น F017 นี้จัดเป็นเลนส์มาโคร 90mm ระบบออโต้โฟกัสในรุ่นที่
สามแล้ว
หลายท่านคงสงสัยว่าท�ำไมถึงเปลี่ยนรุ่นเร็วเกินคาด มีเหตุผล
เพียงแค่การเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองหรือ?
คอลัมน์นี้จะแทนค�ำตอบที่คุณสงสัย เพราะเราได้รู้แล้วว่าไม่
เพียงเปลี่ยนไปเฉพาะแค่หน้าตาเท่านั้น...
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Field Test

Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017] • F/2.8 • 1/800 sec. • ISO 200
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Field Test

F017
TAMRON SP90mm F/2.8 Macro Di VC
USD ในรหัส F017 เปิดตัวเมื่อไม่นานที่ผ่านมาพร้อม
กับเลนส์ SP85mm F/1.8 Di VC USD กับรูปร่างหน้าตา
ดีไซน์ใหม่ในธีมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แน่นอนว่ามันจะ
มีแหวนสีแชมเปญอยู่ที่ส่วนท้ายของเลนส์ตามรูปแบบ
ดีไซน์ใหม่นี้ด้วย
ภายนอกนั้นมีวงแหวนปรับโฟกัสขนาดใหญ่ถนัด
มืออยูท่ างด้านหน้าพร้อมผิวยางเซาะร่องในรูปแบบใหม่
กระบอกเลนส์สีด�ำเป็นโลหะผิวเรียบ พร้อมสเกลแสดง
ระยะโฟกัสด้านบน รูปแบบของตัวอักษรชุดใหม่ที่ดูมี
สไตล์มากขึ้น

สวิทช์ที่สองคือการปรับระบบระหว่างออโต้โฟกัส
และ Manual Focus ซึ่งถึงแม้จะเป็นออโต้โฟกัสก็ยัง
สามารถหมุนโฟกัสด้วยมือได้ตลอดเวลา
และสวิทช์ดา้ นล่างสุดคือค�ำสัง่ ปิด/เปิดระบบช่วยลด
อาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation)
เลนส์รุ่นนี้ใช้ฟิลเตอร์ด้านหน้าขนาด 62mm เม้าท์
แปลนด้านท้ายเป็นวัสดุโลหะแข็งแรง

ทีส่ ำ� คัญก็คอื เป็นเลนส์ทมี่ รี ะบบซีลป้องกันหยดน�ำ้
ความชื้น และฝุ่นละอองรอบรอยต่อกระบอกเลนส์และ
ตามสวิทช์ควบคุมต่างๆ รวมไปถึงมีซีลยางที่ส่วนท้าย
เลนส์ด้วย
…จึงเป็นเลนส์ที่ “ลุย” ได้อย่างสบายใจ

ด้านข้างมีสวิทช์ Distance Limit ซึ่งมีให้เลือกใช้
สามระยะคือ “Full” จับโฟกัสจากระยะใกล้สุดไปจนถึง
ระยะ Infinity, 0.5 เมตร จนถึง Infinity ส�ำหรับการ
ถ่ายภาพเฉพาะในระยะเกินกว่า 50 cm และ 0.3m-0.5m
ส�ำหรับจ�ำกัดระยะโฟกัสไกลสุดที่ 50 cm ซึ่งจะช่วย
ให้การถ่ายภาพตัวแบบเฉพาะระยะใกล้ทำ� ได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
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Field Test

ทางด้านชิน้ เลนส์ภายในนัน้ มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
โดยที่มันประกอบไปด้วยชิ้นเลนส์พิเศษแบบ LD และ XLD
เพื่อคุณภาพของภาพในระดับสูงด้วย

หลายท่านสงสัยเหลือเกินว่า TAMRON เปลีย่ นเลนส์
Macro 90mm ครั้งนี้เพื่ออะไร? เพราะรุ่นก่อนหน้านี้ก็เพิ่ง
ออกมาได้ไม่นาน และมันก็มปี ระสิทธิภาพทีเ่ ยีย่ มยอดอีกด้วย
การเปลี่ยนธีมรูปร่างหน้าตามาเป็นแบบใหม่นั้นก็เป็น
เหตุผลหนึ่ง แต่เหตุผลที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่าก็คือ F017 นี้ถูก
ออกแบบมาเพือ่ ให้สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับกล้องทีใ่ ช้
เซนเซอร์รบั ภาพความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้ดว้ ย ซึง่ นัน่ ย่อม
หมายความประสิทธิภาพความคมชัดและประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดรายละเอียดทางด้านแสงจะยิง่ ต้องมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น

Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017] • F/8 • 1/160 sec. • ISO 200

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เซนเซอร์รบั ภาพความละเอียดสูงจะ
ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพที่แท้จริงได้เลยหากเลนส์ที่ใช้
งานร่วมอยู่นั้นไม่สามารถถ่ายทอดคุณภาพแสงที่ดีได้มากพอ
ทีแ่ ย่ยงิ่ กว่าก็คอื มันกลับจะยิง่ แสดงข้อด้อยของเลนส์เข้ามาใน
ภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งกว่าเซนเซอร์ความละเอียดมาตรฐาน
ทั่วไปด้วยซ�้ำ
ในปัจจุบนั นีเ้ ราเริม่ มีกล้อง DSLR ทีม่ คี วามละเอียดของ
เซนเซอร์รับภาพที่สูงขึ้นเปิดตัวออกสู่ตลาด ซึ่งเลนส์ดั้งเดิม

หลายรุน่ นัน้ ไม่สามารถรองรับความละเอียดสูงเช่นนีไ้ ด้ ดังนัน้
TAMRON จึงเน้นการออกเลนส์รุ่นใหม่เพื่อให้รองรับเหตุผลนี้
มากยิ่งขึ้น
F017 จึงมาพร้อมกับประสิทธิภาพของภาพในระดับสูง
ซึง่ จากการทดสอบของเราพบว่ามันสามารถถ่ายทอดทัง้ ทาง
ด้านความละเอียดและความคมชัดให้กบั กล้องทีร่ ะดับความ
ละเอียดสูงถึง 50MP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
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Field Test

Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017] • F/13 • 1/50 sec. • ISO 200
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Field Test

ประสิทธิภาพความคมชัดนั้นเป็นเรื่องที่หายห่วงส�ำหรับเลนส์
F017 รุ่นใหม่นี้ ที่สามารถเก็บรายละเอียดแม้ในส่วนที่บางและ
มีขนาดเล็กอย่างหยดน�้ำบนเส้นใยแมงมุมได้อย่างน่าประทับใจ

Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/50 sec. • ISO 100
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Field Test

• ความละเอียดสูงของกล้องในงานมาโครนัน้ ส�ำคัญอย่างไร?
ไฟล์ภาพขนาดใหญ่จากกล้องความละเอียดสูงนั้นจะมีข้อ
ได้เปรียบที่การ “ครอป” ภาพได้อย่างยืดหยุ่น ที่อัตราขยาย
ระดับ 1:1 ซึ่งได้จากเลนส์นั้น คุณสามารถครอปภาพเพื่อขยาย
ให้เป็น 2:1 หรือมากกว่านั้นก็ยังสามารถน�ำไปใช้งานได้แม้
กระทั่งกับงานสิ่งพิมพ์โดยไม่มีปัญหาด้านความคมชัด
คุณสมบัติที่สามารถครอปภาพได้นั้นไม่เพียงแค่ในเรื่อง
ของการขยายขนาดวัตถุในภาพไปใช้งาน แต่ยงั ช่วยประหยัดทัง้
เวลาและต้นทุนให้กับคุณได้ด้วยเช่นกัน เช่น ในการถ่ายภาพ
วัตถุขนาดเล็กบางอย่างนัน้ คุณจ�ำเป็นต้องเข้าใกล้เพือ่ ให้ได้ขนาด
ทีใ่ หญ่พอสมควร แต่กจ็ ะมีปญ
ั หาเรือ่ งของ DOF หรือพืน้ ทีร่ ะยะ
โฟกัส ท�ำให้คุณต้องใช้วิธีการถ่ายภาพหลายภาพด้วยต�ำแหน่ง
โฟกัสทีต่ า่ งกันแล้วน�ำมาปรับแต่งภาพโดยใช้วธิ ี “Focus Stacking” อย่างเช่นการถ่ายภาพภาพนาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
เป็นต้น เพื่อให้วัตถุมีโฟกัสที่คมชัดทั่วทั้งชิ้น
แต่เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องที่ให้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ คุณ
สามารถถอยระยะห่างออกมาเพื่อเพิ่ม DOF ให้กว้างขึ้นแล้วใช้
วิธีครอปภาพมาใช้งาน ซึ่งช่วยให้ตัดขั้นตอนการโฟรเซสภาพ
หรือ Focus Stacking ไปได้มากพอสมควร รวมทั้งลดระยะ
เวลาในการถ่ายภาพได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ
เลนส์ซงึ่ สามารถถ่ายทอดรายละเอียดทีค่ มชัดในระดับสูงด้วย
ซึ่ง F017 ก็สามารถท�ำได้ในระดับสูงเช่นกัน มันจึงเหมาะ
ส�ำหรับงานประเภทต่างๆ ในแนวทางมาโครเป็นอย่างมาก
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/80 sec. • ISO 100
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Field Test

ตัวอย่างการเก็บประสิทธิภาพทางรายละเอียดของเลนส์ F017 ซึง่
คุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนมากนัก แต่นี่คือภาพที่ไม่
ผ่านการย่อขนาดจากไฟล์จริง (100% Crop) ที่ได้จากกล้อง
DSLR ความละเอียดเซนเซอร์รับภาพ 50MP เป็นการตัดส่วน
เฉพาะบริเวณส่วนหัวของแมงปอน�ำ้ ตกเพือ่ ทดสอบดูการเก็บลาย
ละเอียดในภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังคงคุณภาพของไฟล์ในระดับที่
น่าพอใจ
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/100 sec. • ISO 100 • 100% Crop
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นี่คือภาพต้นฉบับในพื้นที่รับภาพทั้งหมดซึ่งแสดงแบบ 100%
Crop ในหน้าที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นไฟล์ภาพ
ขนาดใหญ่มาก สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะ
ในแง่ของการครอปภาพเพือ่ จัดองค์ประกอบภาพใหม่ให้เหมาะสม
กับชนิดของงานที่น�ำภาพถ่ายไปใช้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของไฟล์
ภาพขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเอง
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/100 sec. • ISO 100
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Field Test

ภาพที่แสดงอยู่นี้ตัดส่วน (Crop) ที่ 50% ของพื้นที่ภาพทั้งหมด
ซึง่ ก็ยงั สามารถแสดงความคมชัดและการเก็บรายละเอียดได้อย่าง
น่าประทับใจ จะเห็นได้ว่าช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการจัดองค์
ประกอบภาพหลังจากที่ถ่ายภาพแล้วเป็นอย่างมาก
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/100 sec. • ISO 50
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ภาพนี้ครอปประมาณ 50% เช่นกัน จะเห็นได้ว่าเป็นภาพมาโคร
ทีถ่ า่ ยได้คอ่ นข้างยาก แต่เราสามารถถ่ายจากระยะห่างทีม่ ากกว่า
แล้ ว ใช้ ก ารครอปภาพเข้ า มาช่ ว ยส� ำ หรั บ ไฟล์ ภ าพขนาดใหญ่
แน่นอนว่าย่อมต้องอาศัยความสามารถของเลนส์ในการถ่ายทอด
ภาพในระดับความละเอียดสูงด้วยจึงจะใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง F017
ก็สามารถท�ำได้ในระดับดีมาก
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/60 sec. • ISO 100 • (Flash)

EEP TIME Issue# 42
September 2016

33

Field Test

“สีสัน” ก็เป็นอีกสิ่งที่ F017 สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่า
สนใจ ความอิ่มตัวและชัดเจนในเรื่องนี้ก็มาจากชิ้นเลนส์คุณภาพ
ที่ไม่เพียงเน้นในเรื่องของความคมชัดเท่านั้น
ที่จะเห็นถึงอีกคุณสมบัติที่ส�ำคัญก็คือ ระบบช่วยลดการสั่นไหว
“VC” จะช่วยให้คณ
ุ มีโอกาสได้ภาพมากขึน้ แม้จบั ถือกล้องด้วยมือ
เปล่าและใช้สปีดชัตเตอร์ในระดับต�ำ 
่ ภาพก็ยงั คงความคมชัดด้วย
เช่นกัน ซึง่ ต้องไม่ลมื ว่านีค่ อื เลนส์มาโครทีเ่ กิดการสัน่ ไหวของภาพ
ได้ง่ายมาก
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/40 sec. • ISO 100
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โบเก้ทรงกลมที่รูรับแสงกว้างสุดของ F017 ท�ำให้เลนส์รุ่นนี้ไม่
เพียงแต่เป็นเลนส์มาโครเท่านัน้ แต่คณ
ุ ยังสามารถน�ำไปใช้ในการ
ถ่ายภาพสไตล์อื่นๆ อย่างเช่นภาพบุคคลได้ดีอีกด้วย
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 50
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Field Test

ลักษณะประกายแฉกที่รูรับแสงแคบของ F017 ซึ่งมีลักษณะที่ดู
น่าสนใจและสามารถใช้ในการสร้างเสน่ห์ให้กับภาพมาโครได้อีก
รูปแบบหนึ่ง
Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/18 • 1/200 sec. • ISO 200
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Field Test

เช่นเดียวกับเลนส์รนุ่ อืน่ ในอนุกรม “SP” เจเนอเรชัน่ ใหม่ทมี่ าพร้อม
กับวงแหวนโลหะสีแชมเปญทุกรุน่ ซึง่ เน้นไปทีค่ ณ
ุ ภาพของภาพเป็นส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับกล้องทีใ่ ช้เซนเซอร์รบั ภาพระดับความละเอียดสูงที่
ย่อมจะต้องการเลนส์ประสิทธิภาพสูงด้วยเช่นกัน
ก็ในเมือ่ ส�ำหรับกล้องในระดับความละเอียดสูงยังสามารถถ่ายทอด
ภาพที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและคมชัดได้ เซนเซอร์รับภาพที่มีความ
ละเอียดต�่ำกว่าก็สามารถให้ภาพที่ยิ่งคมชัดได้ด้วยเช่นกัน มันจึงไม่ได้
เหมาะแต่กับเฉพาะกล้องความละเอียดสูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ด้วยศักยภาพของ F017 ในประสิทธิภาพระดับสูงดังที่ได้กล่าว
และยกตัวอย่างมาในคอลัมน์นี้ รับรองได้เลยว่าภาพมาโครกับกล้อง
ความละเอียดสูงในงานหลายๆ แบบของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอน!

ON-LINE

Full Frame DSLR • Tamron SP90mm F/2.8 Macro Di VC USD [F017]
• F/13 • 1/100 sec. • ISO 50
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The PENTAX K-1 :
The creation of a new icon that
remains in the memory over
generation
The goal is to desing the ultimate
PENTAX SLR camera form
ดู ๆ ไปแล้ ว ก็ ไ ม่ ต ่ า งจากกล้ อ งปกติ อ ย่ า งที่ เ รา
คุน้ เคย แต่หากคุณสังเกตอย่างพินจิ พิเคราะห์ดดู ๆี
ก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีความแตกต่างทางการออกแบบที่ซับ
ซ้อนมาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเลนส์, ชุดปริซึมห้าเหลี่ยม, กริปจับ
หรือแม้กระทั่งรูปร่างและขนาดที่แตกต่างออกไปของปุ่มกดและ
แป้นหมุนทั้งหลายบนตัวกล้อง
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นมีหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตเิ ฉพาะใน
ตัวเอง และต้องถูกจัดเรียงอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ช้งานอันจ�ำกัด เมือ่ คุณพยายาม
ที่จะจัดวางทุกปุ่มควบคุมลงในพื้นที่การท�ำงานชิ้นเดียวกันเพื่อให้ง่าย
ต่อการจับถือและใช้งานด้วยมือละก็คณ
ุ จะต้องมีสว่ นโค้งเพือ่ แบ่งพืน้ ที่
เหล่านั้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งนี่ก็เป็นเทรนด์การออกแบบส�ำหรับกล้อง
SLR ยุคใหม่
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คอนเซปต์ที่สองจะมุ่งไปที่ความเป็นกล้องเรือธงโดยเฉพาะ
PENTAX K-1 มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่
เหมือนใคร เพราะจัดเป็นกล้องทีม่ ขี นาดเล็กเป็นพิเศษเพือ่ คง โดยน�ำมุมมองของกล้องรุ่นใหญ่อย่าง Pentax 645Z มาปรับใช้
เอกลักษณ์จากต้นแบบในรุ่นเดิมก่อนหน้านี้เอาไว้ …แต่อะไร ซึ่งจะมุง่ ไปที่ความเป็นสุดยอดแห่งกล้อง SLR ที่แตกต่างและโดด
กันทีเ่ ป็นขัน้ ตอนในการท�ำงานทางด้านการออกแบบก่อนทีจ่ ะ เด่นโดยยังคงความเป็น PENTAX เอาไว้
ส�ำเร็จเป็นรูปร่างที่ลงตัวเช่นนี้?
ส่วนคอนเซปต์สดุ ท้ายนัน้ จะฉีกรูปแบบการออกแบบให้ตา่ ง
ทีมออกแบบ PENTAX K-1 เกิดจากการร่วมมือกัน ออกไปส�ำหรับกล้องในรุน่ สูงสุด ซึง่ จะเน้นการออกแบบในแนวใหม่
ระหว่างนักออกแบบจาก RICOH และ PENTAX ซึ่ง K-1 นับ ส�ำหรับในทุกส่วนของกล้องโดยจะไม่ยึดติดกับรูปแบบในการ
เป็นกล้องรุ่นแรกที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันจาก ออกแบบเดิมของ PENTAX K และ PENTAX 645Z อีกต่อไป
ทั้งสองหน่วยงานเข้าเป็นทีมเดียวกัน
จากทั้งสามคอนเซปต์ดังกล่าว ทีมผู้ออกแบบได้ลงมือวาด
ในขัน้ แรก ทีมผูอ้ อกแบบเริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์คอน รูปร่างหน้าตาของกล้องออกมาน�ำเสนอเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่ง
เซปต์ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสบการณ์ทยี่ าวนานกว่า 25 ปี ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มุมมองทางการตลาดก็ยังเป็นเรื่องส�ำคัญ
ของ PENTAX ส�ำหรับชีท้ ศิ ทางน�ำร่องและพยายามตีประเด็น ดังนั้น PENTAX จึงไม่ยอมรับคอนเซปต์ใดๆ ก็ตามที่ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการรวบรวม
ในไอเดียของการออกแบบให้ชัดเจน
ข้อมูลทางความเห็นจากบรรดาผู้ใช้ PENTAX ก่อนที่จะออกแบบ
“เราเริ่มด้วยทุกความเป็นไปได้แล้วร่างมันออกมา” และผลิตออกมาเป็น K-3 ในที่สุด
หัวหน้าทีมออกแบบกล่าว “มันเป็นทิศทางในการท�ำงานของ
จากวัฒนธรรมดังกล่าวคอนเซปต์ทสี่ องจึงดูนา่ สนใจทีส่ ดุ
เรา ซึ่งในกรณีของ K-1 เราท�ำงานจากหลากหลายไอเดียที่
แตกต่ า งกั น หลายแบบเพื่ อ ให้ เ หลื อ เพี ย งสามคอนเซปต์ และถูกเลือกใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนา K-1 ในล�ำดับต่อไป
สุดท้าย จากนั้นจึงวาดมันออกมาให้เป็นรูปร่าง และขึ้นตัว
กล้องต้นแบบส�ำหรับทั้งสามคอนเซปต์มาน�ำเสนอกับหน่วย
งานภายในเพื่อให้ออกความเห็นร่วมกัน”
คอนเซปต์แรกจะใช้แนวทางในการปรับแต่งในครัง้ การ
ออกแบบ K-3 ซึง่ เป็นเสมือนตัวแทนอันเป็นวัฒนธรรมในการ
ออกแบบ PENTAX K อย่างชัดเจน โดยจะเป็นการผนึกร่วม
กั น ระหว่ า งรู ป แบบอั น คลาสสิ ค และความทั น สมั ย ของยุ ค
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งดูเหมือนว่าแนวทางนี้จะดูน่าสนใจมาก
ที่สุดส�ำหรับมุมมองทางด้านการตลาด
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The pentaprism is created by
harmonizing the traditional
form with modern sensibility

ชุดปริซมึ ห้าเหลีย่ มเป็นเอกลักษณ์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการ
ออกแบบกล้อง SLR ซึง่ ในกรณีของ PENTAX K-1 นัน้ นักออกแบบ
ได้ให้ความส�ำคัญในการสร้างกล้อง Full Frame รุน่ แรกอย่าง K-1
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่มีพื้นผิวหลายด้านของชุดปริซึมขนาดใหญ่
อันจัดว่าเป็นแก่นในการออกแบบหน้าตาของกล้องเลยทีเดียว
ผู้ผลิตอื่นๆ อาจจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับส่วนนี้มากนัก
แต่ส�ำหรับ PENTAX แล้วมันคือสิ่งส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะในส่วนบนสุดของกล้อง
“ในการออกแบบครัง้ นีเ้ รายังคงเคารพในรูปแบบของพืน้
ฐานรูปทรงและหน้าตาของชุดปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งสืบทอดมา
ตั้งแต่ยุคฟิล์ม” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าควรจะต้อง
เพิม่ สิง่ ใหม่ๆ เข้าไปด้วย ซึง่ มันจะส�ำคัญส�ำหรับกล้องดิจติ อลของ
ยุคนี้เป็นอย่างมาก”

หากว่ายังคงยึดหลักของการออกแบบปริซึมจากยุคฟิล์มอย่าง
เหนียวแน่นหน้าตาของกล้องก็คงจะออกมาดูคลาสสิคในเชิงโบราณ ดัง
นั้นเขาจึงคิดที่จะปรับปรุงรูปทรงของปริซึมเสียใหม่ ที่ส�ำคัญก็คือส่วน
นี้จะต้องใช้เป็นต�ำแหน่งส�ำหรับวางโลโก้ของ PENTAX ด้วย
เมื่อมองจากด้านข้าง เราจะเห็นความพิถีพิถันในเชิงออกแบบ
อย่างมากมาย ซึ่งในกล้องฟิล์มนั้นโลโก้ PENTAX จะปรากฏอยู่ในพื้น
แบนราบด้านหน้า ในขณะที่ PENTAX K-1 นั้นจะเป็นพื้นที่ส่วนโค้ง
ส�ำหรับต�ำแหน่งของโลโก้ดา้ นหน้า ซึง่ มันดูทนั สมัยมากแต่กย็ งั คงกลิน่
อายของความคลาสสิคอยู่เช่นเดิม ซึ่งหากปราศจากความใส่ใจในราย
ละเอียดตรงส่วนนี้แล้ว K-1 ก็คงจะออกมาในอารมณ์เดียวกับกล้อง
ฟิล์มไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งไม่ช่วยให้รู้สึกถึงการพัฒนาแต่อย่างใด
ส่วนของปริซึมห้าเหลี่ยมด้านบนอันเกิดจากความพิถีพิถันนี้เอง
ที่ส่งผลให้รูปร่างหน้าตาของกล้อง PENTAX K-1 ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น
“ยังมีสว่ นอืน่ ๆ อีกทีถ่ กู ออกแบบส�ำหรับชุดปริซมึ ห้าเหลีย่ ม” ผู้
ออกแบบกล่าว “มันเกี่ยวข้องกับปริซึมรูปทรงใหม่และช่องมองภาพ

ซึ่งโครงสร้างของ PENTAX K-1 นั้นถูกสร้างจากรูปแบบที่ต่างกันสอง
แบบ”
ในครัง้ แรกนัน้ นักออกแบบวางแผนทีจ่ ะใช้โครงสร้างเดียวกันกับ K-3
ซึง่ ส่วนของปริซมึ และช่องมองภาพจะถูกควบรวมอยูใ่ นส่วนเดียวกัน แต่เมือ่
ท�ำการสร้างรูปทรงต้นแบบออกมาแล้วรูปร่างของส่วนนีด้ สู งู และหนาเกินกว่า
ความเป็นกล้อง SLR ซึ่งนักออกแบบไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้
เขาพบทางออกซึ่งได้จากประวัติของกล้อง PENTAX 645D ซึ่งเขา
เป็นผู้ออกแบบมาก่อนหน้านั้น กล้องรุ่นนี้มีปริซึมขนาดใหญ่และมีชุดออพ
ติคของช่องมองภาพที่ยาวมาก ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องประกอบเข้าเป็นชุด
เดียวกันและปรับปรุงให้มันใช้งานเข้ากันได้ดี ดังนั้นเขาจึงน�ำแนวคิดนี้มาใช้
กับ PENTAX K-1 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
หลังจากที่ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเขาจึงสามารถลดความสูงและ
ความหนาของปริซมึ ได้โดยโดยตัดส่วนของออพติคช่องมองภาพให้สนั้ ลง ซึง่
ท�ำให้เขาสามารถสร้างรูปทรงใหม่ของปริซมึ ขึน้ มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมใน
ที่สุด
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Superb grip comfort is
defined by the human hand
ผูอ้ อกแบบ PENTAX K-1 ให้ความส�ำคัญกับส่วนทีเ่ ป็น
กริปมือจับอย่างมาก ถึงแม้วา่ ตัวกล้องจะมีขนาดเล็กแต่กเ็ ป็น
กล้อง Full Frame ซึ่งมีน�้ำหนักพอสมควรเมื่อติดตั้งเลนส์
เข้าไปเรียบร้อยแล้ว ทีมออกแบบต้องการให้ส่วนกริปมือจับ
ช่วยให้สามารถใช้งานกล้องได้เป็นเวลานานในการถ่ายภาพ
แต่ละครั้งโดยไม่เมื่อนล้า ซึ่งเขาเหล่านั้นเชื่อว่าตัวอย่างที่ดี
ที่สุดก็คือ PENTAX 645D เพราะได้รับการยกย่องจากผู้ใช้
งานเป็นอย่างมากถึงการจับถือที่กระชับสบายมือ
“พนักงานที่ RICOH IMAGING จ�ำนวนมากล้วน
ให้ความส�ำคัญต่อกริปจับทั้งนั้น” ผู้ออกแบบกล่าว “ตอนที่
ออกแบบ PENTAX 645D เราก็ได้ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็น
พนักงานกว่า 100 คนในการร่วมทดสอบและพัฒนามันด้วย”
ในการออกแบบกล้องยุคใหม่นั้น นักออกแบบจะวาด
แบบโดยใช้เทคโนโลยี 3D ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงสร้าง
ตัวต้นแบบจริงเพื่อปรับแต่งในขั้นตอนที่ตามมา แต่ในยุคของ
PENTAX 645D นั้นใช้วิธีการแบบดั้งเดิม นั่นก็คือการขึ้นรูป
ด้วยดินน�้ำมันและทดสอบกับขนาดรูปมือที่หลากหลายแตก
ต่างกันไป โดยการเพิ่มหรือตัดทอนปรับแต่งรูปทรงด้วยดิน
น�ำ้ มันจากการทดสอบด้วยอาสาสมัครจ�ำนวนมากเพือ่ ให้ได้รปู
ทรงทีล่ งตัวทีส่ ดุ จากนัน้ จึงน�ำรูปทรงสุดท้ายทีไ่ ด้มาสแกนกลับ
เข้ามาในระบบ 3D คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาต่อไป

จากขนาดและรูปทรงของต�ำแหน่งการวางนิว้ ชีจ้ นถึง
นิว้ กลางในร่องนิว้ ของกริป ทัง้ หมดนีค้ อื ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับ
การทดสอบของอาสาสมัครในกริปต้นแบบทีแ่ ตกต่างกันไป
จากการทดสอบที่ยาวนานนี้เองท�ำให้ได้กริปต้นแบบที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับ PENTAX K-1 ซึง่ ให้ลกั ษณะการวาง
นิว้ โป้งทีด่ ที สี่ ดุ ช่วยลดระดับความเมือ่ ยล้าของแขนเมือ่ จับ
ถือกล้องในแนวตั้ง และส่งผลให้ใช้แป้นหมุนควบคุมได้
อย่างสะดวกด้วยเช่นกัน
PENTAX K-1 สืบทอดเจตนารมณ์หลายประการอัน
เป็นข้อดีจาก PENTAX K และ 645 โดยแก่นส�ำคัญใน
การออกแบบนั้นสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ของการ
ออกแบบกล้องอันต่อเนือ่ งนับจากยุคฟิลม์ มาจนถึงปัจจุบนั
ประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ส่งผลให้ PENTAX K-1 มีความ
แตกต่างจากกล้องจากผู้ผลิตอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด
ปรัชญาหนึ่งของ PENTAX ก็คือ ความต้องการที่จะ
น�ำเสนอประสบการณ์การใช้กล้อง SLR ที่เข้ากับรูปแบบ
ของแต่ละวิถีชีวิต และส่งมอบกล้องสู่กลุ่มผู้ใช้ PENTAX
(Pentaxian) ซึง่ ร่วมเส้นทางและเติบโตร่วมกันในห้วงเวลา
ที่ผ่านมาหลายปี
และนี่คือ “PENTAX K-1” กล้องที่เป็นเสมือน
ตัวแทนแห่งความเชือ่ มัน่ และความอุทศิ ตนบนความภักดี
จากหัวใจของทีมออกแบบทุกคน

“กริปของ 645D เป็นทีช่ นื่ ชมในกลุม่ ผูใ้ ช้อย่างมาก”
นักออกแบบกล่าว “เราใช้กริปของกล้องรุ่นนี้เป็นพื้นฐาน
ส�ำหรับการออกแบบและเพิ่มส่วนของการออกแบบกริปจาก
PENTAX K-3 เข้าไปด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ผู้ร่วมทดสอบมาท�ำการปรับปรุง ซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นแนวทาง
ที่ดีที่สุดส�ำหรับการออกแบบกริปให้กับ PENTAX K-1”
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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 16 : “360 Degree Photo”

วิธีท�ำภาพ 360 องศาโพสต์บน Facebook
ในที่สุดโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คอันดับหนึ่งอย่าง Facebook ก็เพิ่ม
ความสามารถในการแสดงภาพนิง่ รอบทิศทางแบบ 360 องศา
ได้แล้ว ลักษณะเป็นเหมือนกับการโพสต์ภาพถ่ายปกติทั่วไป
แต่มีขั้นตอนในการตระเตรียมไฟล์ภาพเพิ่มขึ้นมา
หลังจากที่ได้ภาพแบบ 360 องศามาแล้วก็สามารถโพสต์
ลง Facebook เพื่อแสดงภาพรอบทิศทางบนนั้นได้ทันที จะใช้
วิธีหันอุปกรณ์ไปในทิศทางต่างๆ ซึ่งภาพก็จะหมุนตามทิศทาง
ของอุปกรณ์กย็ อ่ มได้ หรือจะใช้วธิ กี ารแตะแล้วลากทีห่ น้าจอเพือ่
หมุนมุมภาพดูก็ย่อมได้เช่นกัน
แต่งานนี้ต้องสร้างภาพถ่ายอย่างไร? มาดูกันเลย...
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• บันทึกภาพ
เมื่อเปิด Google Street View ขึ้นมาแล้วให้กดที่ปุ่ม “+”
สีส้ม จากนั้นกดไปที่ “Camera”

• อุ ปกรณ์ในการถ่ายภาพ
เมือ่ ประมวลผลเสร็จแล้วให้หมุนกล้องไปทางด้านข้าง
คุณจะเห็นวงกลมสีส้มปรากฏขึ้นมาที่ต�ำแหน่งตรงนั้น เล็ง
กล้องไปทีว่ งกลมสีสม้ เช่นเดิม ระบบจะท�ำการถ่ายภาพโดย
อัตโนมัติเมื่อต�ำแหน่งของวงกลมซ้อนทับกันได้ระดับ  คุณ
ต้องหมุนตัวเอง (พร้อมกล้อง) ไปรอบทิศทางจนกว่าจะถ่าย
ภาพตามวิธีดังกล่าวได้ครบถ้วน

คุณสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดต่างๆ เพื่อบันทึกภาพ
360 องศาได้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ กล้องคอมแพค
ไปจนถึง DSLR หรือแม้กระทั่งกล้องของโทรศัพท์มือถือที่คุณมี
แต่ต้องมีขั้นตอนอีกสักนิด ซึ่งในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงวิธีการที่
ใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก

หลั ง จากที่ บั น ทึ ก ภาพทั้ ง หมดเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
Google Street View จะท�ำการประมวลผลเชือ่ มต่อภาพถ่าย
ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นภาพถ่าย 360 องศา และไฟล์ภาพ
นี้ก็จะไปเก็บบันทึกอยู่ในแอพเก็บภาพถ่ายของโทรศัพท์มือ
ถือเช่นเดียวกับการถ่ายภาพปกติ
ภาพที่ได้นั้นสามารถน�ำไปโพสต์บน Facebook ได้
ทันที เช่นเดียวกับไฟล์ภาพถ่ายปกติ

• โหลดแอพ
คุณต้องติดตั้งแอพที่ชื่อ “Google Street View” ลงใน
โทรศัพท์มือถือเสียก่อนเป็นอันดับแรก แอพตัวนี้มีให้ใช้งานทั้ง
ในอุปกรณ์ iOS (ดาวน์โหลดที่ App Store) และส�ำหรับระบบ
Android (ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store)

Google Street View จะท�ำการเปิดระบบกล้องถ่ายภาพ
ขึ้นมาโดยมีกรอบสี่เหลี่ยมและวงกลมตรงกลาง พร้อมมีวงกลม
สีสม้ อยูใ่ นภาพ Preview เล็งกล้องให้วงกลมตรงกับวงกลมสีสม้
ที่ปรากฏอยู่นั้น ระบบของกล้องจะเริ่มการบันทึกภาพแรก

จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ยุ่งยากแต่ก็จะมีหลายขั้น
ตอนสักหน่อยกว่าจะได้ภาพถ่าย 360 องศาหนึ่งภาพ ข้อ
เสียของการถ่ายภาพหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันรอบทิศทาง
เช่นนีก้ ค็ อื หากมีสงิ่ ทีเ่ คลือ่ นที่ (เช่นคนเดินตามปกติ) มัน
ก็จะเป็นภาพที่ต่อกันไม่สมบูรณ์เพราะภาพแต่ละภาพ
(จากแต่ละองศา) จะมาจากจังหวะเวลาที่ต่างกัน...
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• Ricoh Theta S
กล้องถ่ายภาพหน้าตาแตกต่างออกไปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการถ่าย
ภาพ 360 องศาโดยเฉพาะ และใช้งานง่ายมาก
วิธีการถ่ายภาพ 360 องศาด้วย Theta S ก็คือ ยกมันขึ้น (หรือจะ
วางมันไว้) กดปุ่มชัตเตอร์บนตัวกล้องหากคุณถือไว้ในมือ หรือสั่งถ่ายภาพ
จากระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณเองหากคุณวางมันเอาไว้ โอนไฟล์
ภาพนั้นเข้ามาในโทรศัพท์มือถือแล้วโพสต์ขึ้น Facebook ได้ทันที หรือจะ
โอนลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วโพสต์ได้ทันทีเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าTheta S มีขั้นตอนที่ง่ายดายและสะดวกกว่าการใช้โทรศัพท์
มือถือและแอพ Google Street View หลายเท่า เพียงแค่กดชัตเตอร์ ส่งไฟล์
ภาพ แล้วโพสต์ได้ทันที
แต่ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่าก็คือ Theta S ใช้การถ่ายภาพเพียงครั้งเดียวก็ได้
ภาพ 360 องศาทั้งรอบตัวและด้านบน+ด้านล่าง ดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวก็จะ
ถูกหยุดเอาไว้แบบเป็นปกติธรรมชาติ จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเร็วช้าอย่างไรก็ไม่มี
ผล เพราะนี่เป็นการถ่ายภาพ 360 องศาในชอตเดียวเท่านั้น
ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นภาพบรรยากาศงานเลีย้ งสังสรรค์อนั ครึกครืน้ หรือการผจญ
ภัยอันน่าตื่นเต้นก็สามารถบันทึกมุมมองแบบ 360 องศาได้ภายในชอตเดียวทั้ง
สิน้ ...คุณคงไม่สามารถขอให้คนทัง้ งานปาร์ตหี้ ยุดการเคลือ่ นไหวเพือ่ รอให้คณ
ุ ถ่าย
ภาพ 360 องศาด้วยโทรศัพท์มอื ถือให้เสร็จก่อนได้แน่ๆ และมันคงเป็นเรือ่ งล�ำบาก
หากจะหมุนให้ได้ครบรอบในขณะทีค่ ณ
ุ ก�ำลังโรยตัวลงจากหน้าผาอันแสนจะท้าทาย
หรือคู่แข่งอาจจะคว้ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วในขณะที่คุณก�ำลัง
หมุนตัวถ่ายภาพรอบทิศทางอยู่ตรงนั้น
นอกจากนี้ Theta S ยังสามารถบันทึกวีดโี อแบบ
360 องศาที่สามารถหมุนได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่า
ภาพหรือวีดีโอ 360 เป็นอะไรที่ส�ำคัญกับคุณละก็ การ
เลือกใช้เครื่องมือที่อ�ำนวยความสะดวกและประหยัด
เวลาได้ ม ากกว่ า รวมไปถึ ง โอกาสในการได้ ภ าพที่
สมบูรณ์ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
…นี่คือการ Output ภาพ 360 องศาได้ด้วย
ชอตเดียว ซึ่งมันส�ำคัญไม่น้อยเลยจริงๆ
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MAKE A TINY PLANET VIDEO
WITH A SINGLE CAMERA
อีกวิธกี ารน่ารักๆ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการวีดโี อน�ำเสนออันแตกต่างในสไตล์  
“TINY PLANET” เก๋ไก๋ไม่ซำ�้ ใคร ด้วยลักษณะเหมือนตัวการ์ตนู ทีเ่ ดิน
อยู่บนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆ ซึ่งเดิมทีนั้นการที่จะท�ำแบบนี้ได้คุณต้อง
ใช้อุปกรณ์และวิธีการอันยากเย็นแสนเข็ญจนใครๆ ก็ต้องส่ายหัว แต่
ตอนนีค้ ณ
ุ สามารถท�ำวีดโี อแบบนีไ้ ด้อย่างง่ายดายด้วยกล้อง “RICOH
THETA S” เพียงตัวเดียวเท่านั้น
ดูไปยิ้มไปเลยเชียวแหละ ที่ส�ำคัญคือเค้า
บอกวิธีท�ำเสียด้วย ซึ่งมันง่ายเป็นขนมกรุปกัน
เลยทีเดียว
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“PIXEL SHIFT”
คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับ PENTAX K-1 ก็คือ “PIXEL
SHIFT” ซึง่ จะท�ำการเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ให้ทกุ พิกเซลได้
รับแสงเท่ากัน ผลก็คือภาพจะมีความคมชัดยิ่งกว่าปกติ ซึ่งก็มีสตูดิ
โอระดับมืออาชีพในอเมริกาผู้ถ่ายภาพนาฬิกาหรูเชิงพาณิชย์น�ำไป
ทดสอบใช้งานกับการถ่ายนาฬิกาด้วยแนวมาโคร
ผลลัพธ์มันย่อมจะออกมาดีอยู่แล้วเพราะงานแนวนี้ต้องการ
ความคมชัดเป็นพิเศษ แต่จะดีได้แค่ไหนต้องลองเข้าไปดู แค่เห็นผล
งานก็อยากเป็นเจ้าของนาฬิกาหรูซักเรือนเสียแล้ว
...เห็นไหมล่ะว่ากล้องเจ๋งๆ น่ะส่งผลต่อ
งานได้ขนาดไหน?
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SUGGESTION

“B018”
ก�ำลังมองหาเลนส์อเนกประสงค์ส�ำหรับ DSLR
ตัวคูณอยู่หรือเปล่า? มันคงจะดีถ้ามีเลนส์ตัว
เดียวแล้วไปทัว่ โลกโดยไม่ตอ้ งลงทุนเยอะให้เหงือ่
ตก ซึ่งของดีที่ว่านี้ใช่ว่าจะไม่มี เพราะเลนส์
อเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดและราคาก็กระทัด
รัดมีอยู่ในเลนส์ซูม 18-200mm TAMRON
B018 รุ่นนี้นี่เอง
...ไม่แน่ใจ? ลองไปดูรวี วิ ในสไตล์ทอ่ งเทีย่ ว
แบบครอบครั ว จากช่ า ง
ภาพในบ้านเรารายนีไ้ ด้เลย
แล้วดูซิว่ามันใช่เลนส์ที่คุณ
ก�ำลังมองหาอยูห่ รือเปล่า?
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ACTIVITIES

มีให้ร่วมสนุกกันถึงสองกิจกรรมใหญ่ๆ เลยทีเดียว
ส�ำหรับในเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมากับเพจ Casio Exilim Thailand ซึ่งทั้งสองรายการนั้นไม่ใช่แค่รางวัลเล็กๆ เพราะแจก
กล้องกันมูลค่ารวมเฉียดแสนบาทเลยทีเดียว
รายการแรกคือ “My Mom : My Hero By TR70”
ซึ่งรางวัลมีสองรางวัล นั่นคือกล้อง Casio Exilim TR70 มูลค่า
รางวัลละ 36,990 บาท เพียงถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่ดว้ ยกล้อง
TR แล้วโพสต์ร่วมสนุกกัน

ส่วนรายการทีส่ อง “FR100 ลุยฝนได้ เซลฟีส่ วย” มีรางวัล
เป็นกล้อง Casio FR100 มูลค่า 18,990 บาท โดยโพสต์ภาพ
แจ๋วๆ จากกล้องรุ่นนี้มาร่วมสนุกด้วยกัน
ทัง้ สองรายการประกาศผลออกไปเรียบร้อยแล้ว แน่นอน
ว่าจะต้องมีกิจกรรมแสนสนุกอื่นๆ ตามออกมาในอนาคตอัน
ใกล้นี้แน่นอน ไม่ต้องรีรออะไรอีก รีบไป
กด Like เพจ Casio Exilim Thailand
รัวๆ เพื่อตามข่าวสารกันโดยด่วน โดย
คลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลย!
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ปิ ดเล่ม...
ช่วงปีนี้มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ นั่นก็เป็นเพราะมีงานใหญ่ระดับโลกอย่าง
“Photokina 2016” ที่ใครต่อใครก็จะพากันเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ กันนั่นเอง
TAMRON ของเราก็ต้องถือว่าก�ำลังมาแรง อิทธิฤทธิ์แห่งวงแหวนเชมเปญนั้น
ก�ำลังแผ่ขยายวงกว้างออกไปมากขึน้ ทุกที นัน่ ก็เป็นเพราะเสียงร�ำ่ ลือถึงคุณภาพระดับ
สูงในราคาที่คบหาได้สบายใจชนิดที่เลนส์ระดับสูงยังต้องหวั่น เพราะในเจเนอเรชั่น
ใหม่ของอนุกรม “SP” นี้ต้องยอมรับว่าเค้าท�ำเลนส์มาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งภายนอก
ภายในจริงๆ
และแล้วอยู่ๆ TAMRON ก็ส่งเลนส์ซูมระยะไกล 150-600mm มาลงใน
สาย “SP” ด้วยในรหัส “A022” “G2” รูปโฉมภายนอกนั้นดูดีขึ้นมาก ซึ่งก็คาด
หวังได้เลยว่าคุณภาพภายในและภาพที่ได้จากเลนส์รุ่นนี้ย่อมต้องดีมากแน่นอน นั่น
ก็เพราะเลนส์ที่มีวงแหวนสีแชมเปญอยู่ทางด้านท้ายที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยท�ำให้เรา
ผิดหวังในเรื่องคุณภาพของภาพเลยแม้แต่รุ่นเดียว
...แถมยังมี Tele Converter พ่วงตามกันมาด้วยอีกต่างหาก
ไม่มีเวลามากพอส�ำหรับการรอคอยในการสร้างผลงานภาพถ่ายอีกแล้ว ขึ้น
อยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าจะปล่อยให้เวลาและโอกาสมันผ่านไปเรื่อยๆ เช่นนี้หรือ?

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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