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ฉบับนีเ้ ราลุยฝ่าความร้อนกันด้วยเรือ่ ง
อันเต็มเปี่ยมของเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุด
“TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di
VC USD G2” ที่ต้องบอกกันเลยว่า
หลังจากทีไ่ ด้ทดสอบจริงในภาคสนาม
แล้วทีมงานค่อนข้างทึ่งและประทับใจในประสิทธิภาพของ
เลนส์รุ่นนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว!
รู้กันดีอยู่แล้วว่าเลนส์ซูมระยะ 70-200mm นั้นเป็นอะไร
ที่ แ ทบจะขาดไม่ ไ ด้ ส� ำ หรั บ บรรดามื อ อาชี พ ทั้ ง หลายผู ้ ห วั ง
คุณภาพของภาพถ่ายชั้นเลิศ แต่ A025 รุ่นนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่
ความเป็นเลิศของคุณภาพ แต่มันยังครบเครื่องครบครันด้วย
คุณสมบัติทางการใช้งานรอบด้าน ซึ่งเราเชื่อว่าคุณเองก็ต้องทึ่ง
หากได้ทดลองให้รู้ด้วยตัวคุณเอง

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

ถัดจากหน้าร้อนก็จะเป็นหน้าฝน แต่
อย่างเราๆ นี่คงจะไม่อยากเก็บกล้อง
หนีพายุกันแน่ๆ มีวิธีไหนบ้าง?
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FIELD TEST

70-200 รุน่ ใหม่ในรหัส “G2” สุดเจ๋ง!
รับรองว่าสุดยอดไม่แพ้ใคร หวังผล
เลิศได้เลย
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YOUR MANUAL

ทดสอบภาคสนามกับ “A025” 70200mm รุ่นใหม่จาก TAMRON มี
คุณสมบัติให้ทึ่งกันเพียบ!
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TALK

และต้องบอกกล่าวกันเอาไว้เลยว่ากระแสตอบรับส�ำหรับ
เลนส์รนุ่ นีค้ อ่ นข้างดีมาก ซึง่ ก็นา่ จะเป็นเลนส์อกี รุน่ หนึง่ ทีม่ ยี อด
ขายดีมากจากทั่วทั้งโลกของ TAMRON
นอกจาก TAMRON แล้ว PENTAX เองก็ยังมีเรื่องราวที่
น่าสนใจจากความสามารถของ “KP” DSLR รุน่ ล่าสุดทีต่ อ้ งบอก
ว่าหน้าตาหล่อเหลามาก เราจึงต้องน�ำเรื่องราวของ KP มาน�ำ
เสนอต่อคุณผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง เพราะยังเป็นสิ่งที่หลายๆ คน
อยากรู้และพยายามหาค�ำตอบอยู่
อากาศช่ า งร้ อ นมากขึ้ น ทุ ก ที ส� ำ หรั บ ช่ ว งเวลานี้ แต่
เทคโนโลยีถ่ายภาพก็ยังคงร้อนแรงไม่แพ้อุณหภูมิ ซึ่งนั่นจะ
เป็นสิ่งที่เราพลาดการติดตามไปไม่ได้เลยทีเดียว!

PRO KNOWLEDGE

วิ ธี ก ารเปิ ด ใช้ ง านฟั ง ก์ ชั่ น “Pixel
Shift Resolution” ในกล้อง PENTAX
KP รับรองว่าแจ๋วแน่นอน
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TECHNOLOGY

คุณรูจ้ กั ไหมว่าเล่หก์ ลของไฟล์ JPEG
มันเป็นยังไง? ต้องรีบท�ำความเข้าใจ
ซะก่อนที่ไฟล์จะเละเป็นโจ๊ก!

ISO 819,200 ของ PENTAX KP
นั้ น ไม่ ไ ด้ ม าเพราะโชคช่ ว ย แต่ นี่
แหละของแท้!
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STORM
“พายุ”

ที่เกรี้ยวกราดรุนแรงสร้างความเสียหายนั้น คงไม่มี
ใครอยากให้มันเกิดขึ้นมา แต่ก็ด้วยความที่มันเป็น
สภาพของธรรมชาติกค็ งไม่มใี ครห้ามได้ คนส่วนใหญ่กม็ กั จะเก็บกล้องเข้าสู่
ที่ปลอดภัย (หรืออย่างน้อยก็ไม่เปียก) แต่นักถ่ายภาพจ�ำนวนไม่น้อยก็ไม่
ได้หวั่น และหาทางเก็บบันทึกภาพมันในฐานะที่เป็นภาพถ่ายซึ่งสร้างความ
น่าสนใจได้ไม่น้อย

ภาพถ่ายอันน่าตื่นตะลึงในช่ วงเวลาแห่ง
“พายุ ” มักเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากคน
ทั่วไปเสมอ แต่การที่จะได้ภาพเหล่านัน้ กลับ
มาก็ไม่ใช่ สิ่งที่ง่ายเสมอไปเช่ นกัน

การบันทึกภาพในช่วงเวลาที่สภาพอากาศมีความเสี่ยงเช่นนี้จ�ำเป็นที่จะ
ต้องเตรียมความพร้อมหลายประการ และมีหลายสิ่งที่ควรต้องรู้นอกไปจาก
เทคนิคหรือวิธีการปรับตั้งกล้อง คุณควรเข้าใจว่าท่ามกลางสภาพอากาศเช่นนี้
“ความเสีย่ ง” คือสิง่ ทีต่ อ้ งมี ดังนัน้ การเข้าใจต่อสถานการณ์และปฏิบตั ติ วั ให้ถกู
ต้องก็ย่อมจะส่งผลต่อความส�ำเร็จได้มากกว่า
นอกจากเทคนิควิธีการในการถ่ายภาพ เราก็ยังได้สอดแทรกเรื่องราว
เหล่านี้ไว้ให้คุณได้ดูเป็นแนวทางอยู่ในแปดภาพถ่ายนี้แล้ว...
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ฟ้าระเบิด

“วันอุกาฟ้าเหลือง” นั้นเป็นสัญญาณที่คนเก่าแก่ใช้เป็นสิ่ง
สังเกตการเกิดพายุมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับชาวเรือย่อมจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
ในแง่ของคนถ่ายภาพอย่างเราๆ สามารถใช้ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติเช่นนี้ช่วยในการคาดเดาสภาพอากาศล่วงหน้า
ได้เช่นกัน (ในหมูค่ นถ่ายภาพมักเรียกว่า “ฟ้าระเบิด”) เพราะ
ลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดในวันก่อนหน้าที่จะมีพายุ
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ บ น
ท้องฟ้าจะมีชั้นของเมฆหรือละอองน�้ำที่หนาแน่นลอยอยู่ใน
ระดับที่ต�่ำมากจึงท�ำให้เกิดความชื้นสูง เมื่อองศาของแสง
อาทิตย์ส่องกระทบไอน�้ำเหล่านั้นจึงเกิดการหักเหแสงให้
ท้องฟ้ามีสีส้มหรือแดงที่ดูอลังการ
ปรากฏการณ์เช่นนี้มักจะเกิดในช่วงก่อนพระอาทิตย์
ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งเราอาจจะใช้ในการคาด
การณ์การเกิดพายุ หรือวางแผนถ่ายภาพฟ้าระเบิดเมื่อได้
รับทราบข่าวพยาการณ์อากาศว่าจะมีพายุได้เช่นกัน.
• เลนส์ ซู ม มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ
คุณภาพสูง ทีม่ ีลกั ษณะพิเศษ
คื อ สามารถใช้ ง านร่ ว มกั บ
กล้ อ งถ่ า ยภาพชนิ ด Full
Frame ได้ที่ระยะกว้างสุดถึง
15mm โดยไม่ทำ� ให้เกิดอาการ
ขอบภาพมืด
FULL FRAME DSLR • Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD
Aspherical (IF) F/13 • 1/6 sec. • ISO 50
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ฟ้าผ่า!

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีส�ำหรับการมองเห็น
ด้วยสายตา แต่มักจะไม่คนุ้ ส�ำหรับการถ่ายภาพมันเก็บเอา
ไว้เพราะคิดว่าถ่ายภาพได้ยาก
อันที่จริงแล้วการถ่ายภาพสายฟ้าผ่านั้นไม่ได้ยากมาก
นัก เพียงใช้การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานและบันทึกภาพ
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง ซึ่งฟ้าผ่าที่เกิด
ขึน้ นัน้ จะปรากฏแสงปริมาณมากในช่วงเวลาเพียงเสีย้ ววินาที
เซนเซอร์รบั ภาพทีเ่ ปิดรับแสงค้างไว้นนั้ ก็จะบันทึกภาพสายฟ้า
เก็บเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย (สามารถศึกษาวิธีการถ่ายภาพ
ชนิดนี้ได้อย่างละเอียดจาก EEP Time ฉบับที่ 23)
แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่าก็คอื คุณควรต้องค�ำนึงถึงเรือ่ ง
ของความปลอดภั ย เอาไว้ ใ ห้ ม าก เพราะฟ้ า ผ่ า นั้ น เป็ น
ปรากฏการณ์ทมี่ อี นั ตรายอันเนือ่ งมาจากกระแสไฟฟ้าขณะ
นัน้ มีพลังงานสูงมาก หากคุณอยูใ่ นทีโ่ ล่งหรือสูงก็อาจจะได้
รับอันตรายได้ด้วยเช่นกัน.
• เลนส์ ซู ม อเนกประสงค์
ส�ำหรับกล้องชนิด APS-C ที่
ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุด
ตัง้ แต่มมุ กว้าง 16mm ไปจนถึง
เทเลโฟโต้ 300mm เหมาะ
ส� ำ หรั บ การถ่ า ยภาพในทุ ก
สถานการณ์โดยไม่ต้องเปลี่ยน
สลับเลนส์ให้พลาดโอกาส
APS-C DSLR • Tamron 16-300 mm f3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
@ 24mm • F/13 • 30 sec. • ISO 200
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โลกใบจิ๋ว

การมาถึงของพายุนนั้ เป็นอีกหนึง่ สัญญาณทีบ่ ง่ บอกว่า โลก
ใบจิว๋ ส�ำหรับการถ่ายภาพมาโครก็กำ� ลังจะเริม่ ต้นขึน้ เช่นกัน
เมือ่ ฝนตก บรรดาต้นไม้ตา่ งๆ ทัง้ ชนิดยืนต้นและล้มลุก
ก็จะพากันผลิดอกออกใบและเป็นแหล่งอาหารชัน้ ดีของเหล่า
สั ต ว์ ตั ว จิ๋ ว เหล่ า นี้ อี ก ทั้ ง สี สั น ทั้ ง หลายก็ จ ะมี ค วามสดใส
สวยงาม โดยเฉพาะเพื่อมีหยดน�้ำเข้ามาช่วยเพิ่มความสดใส
ให้กับภาพถ่าย
หลังจากทีฝ่ นอันหนักหน่วงผ่านพ้นไป คุณควรออกเดิน
ส�ำรวจสภาพของโลกใบจิ๋วนี้ให้ดี เพราะมักจะมีกิจกรรมที่
หลากหลายของบรรดาแมลงเกิดขึน้ สิง่ สกปรกถูกชะล้างออก
ไปโดยธรรมชาติ บางสิง่ ทีไ่ ม่เคยปรากฏก็จะเผยตัวเองให้เห็น
ในวันทีไ่ ม่สะดวกต่อการเดินทางไปไหนต่อไหนอย่าง
วันที่ฝนตก การถ่ายภาพมาโครอยู่ที่บ้านก็เป็นทางเลือกที่
น่าสนใจ ดังนัน้ คุณควรจะมีเลนส์มาโครสักตัวติดเอาไว้เพือ่
ใช้ฝึกฝีมือโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ยังได้.
• เลนส์ Portrait Macro ไว
แสงเป็ น พิ เ ศษที่ มี รู รั บ แสง
กว้ า งสุ ด ถึ ง F/2 เหมาะทั้ ง
ส�ำหรับการบันทึกภาพมาโคร
และภาพบุ ค คลที่ ต ้ อ งการ
คุ ณ สมบั ติ ค วามชั ด ตื้ น เป็ น
พิเศษ ขนาดเล็กกระทัดรัด น�ำ้
หนักเบา พกพาสะดวก
APS-C DSLR • Tamron SP AF60mm F/2 Di II 1:1 Macro
F/16 • 1/160 sec. • ISO 100
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รุ้งกินน�้ำ

เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจและมีความโร
แมนติกอยู่ในตัวเองมากพอสมควร ทุกช่วงวัยของมนุษย์
สามารถรับรู้ได้ถึงความพิเศษของรุ้งกินน�้ำที่ปรากฏขึ้นได้
เป็นอย่างดี แต่มกั จะไม่คอ่ ยได้เห็นปรากฏในภาพถ่ายจาก
คนทั่วไปสักเท่าไหร่
เหตุทเี่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะการถ่ายภาพรุง้ กินน�ำ้ นัน้ ก็ไม่
จัดว่าเป็นอะไรทีง่ า่ ยเสียทีเดียว โดยมากแล้วมันมักจะมีระดับ
ของปริมาณแสงทีไ่ ม่ตา่ งไปจากฉากหลังมากนัก ในกล้องถ่าย
ภาพทั่วไปจึงมักจะถ่ายภาพออกมาแล้วไม่โดดเด่นมากอย่าง
ที่มองเห็น
เมือ่ คุณจะถ่ายภาพรุง้ กินน�ำ้ ก็ลองปรับชดเชยแสงไปทาง
ลบ (-) เพื่อให้ภาพอันเดอร์ลงมาเล็กน้อย และไม่ควรใช้มุม
ภาพที่ปรากฏเพียงแค่ตัวรุ้ง ควรให้มีองค์ประกอบอื่นๆ ติด
เข้ามาด้วยจะท�ำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
อย่าใช้มุมกว้างมากเกินไป เพราะเส้นของรุ้งอาจจะ
ปรากฏเพียงขนาดเล็กจนขาดความน่าสนใจได้.
• เลนส์ซูมไวแสงคุณภาพสูง
ระยะช่วงมุมกว้างถึงเทเลโฟโต้
ช่วงต้น มาพร้อมกับระบบช่วย
ลดอาการสั่นไหว “VC” ที่ช่วย
ให้ ก ารถื อ กล้ อ งด้ ว ยมื อ เปล่ า
เพื่ อ ถ่ า ยภาพลั ก ษณะนี้ ท� ำ ได้
ง่ายดายยิ่งขึ้น
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
F/8 • 1/250 sec. • ISO 100
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เรื่องราวในสายฝน

ภาพถ่ายในขณะที่ฝนก�ำลังตกนั้นจัดว่าเป็นการถ่ายภาพที่
ไม่งา่ ยนักหากจะให้ได้ภาพสวย เพราะปริมาณแสงก็จะมีไม่
มากนัก อีกทัง้ สภาพแสงก็จะไม่คอ่ ยน่าสนใจอันเนือ่ งมาจาก
ขาดมิติทางแสงเงา
วิธกี ารคิดแบบหนึง่ ทีค่ อ่ นข้างได้ผลส�ำหรับการถ่ายภาพ
ลักษณะนี้ก็คือ การเพิ่มเติม “เรื่องราว” ที่ดูน่าสนใจเข้าไปใน
ภาพ ซึง่ หากเป็นภาพมุมกว้างก็อาจจะยากต่อการเน้นไปทีจ่ ดุ
ส�ำคัญเพื่อให้มันน่าสนใจมากพอ   ดังนั้นการใช้เลนส์ระยะ
เทเลโฟโต้จึงเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ ข้อดีอีกอย่าง
ของการใช้เลนส์ชนิดนี้ก็คือ มันจะช่วยให้คุณไม่ต้องออกไป
ยืนท่ามกลางสายฝนให้ล�ำบาก ระยะซูมไกลๆ ท�ำให้คุณ
สามารถอยู่ในที่ร่มเพื่อจับจ้องไปยังตัวแบบของคุณได้ดีกว่า
บางครัง้ คุณอาจต้องรอคอยเป็นระยะเวลาพอสมควร
เพราะบางเรื่องราวนั้นหากเกิดขึ้นแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความไม่
ธรรมดาเข้าไปให้กับภาพถ่ายของคุณได้ อยู่ที่ว่าในเสี้ยว
วินาทีนั้นคุณจะสามารถบันทึกภาพมันเอาไว้ได้หรือเปล่า?
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ที่มีความ
คุ้มค่าต่อราคาอย่างไม่น่าเชื่อ
ด ้ ว ย ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ถ่ายทอดแสงในระดับที่ดีมาก
บวกกับระบบช่วยลดอาการสั่น
ไหว “VC” ทีท่ ำ� งานได้อย่างยอด
เยีย่ ม ช่วยให้ภาพของคุณคมชัด
มากยิ่งขึ้น
FULL FRAME DSLR • Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD
F/5.6 • 1/80 sec. • ISO 200
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SeaScape

มันเป็นเทคนิคการถ่ายภาพซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ส�ำหรับการถ่ายทอดภาพของคลืน่ ทะเลและโขดหิน
อันดูนุ่มนวลชวนฝัน
ปัจจัยภายนอกทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการถ่ายภาพชนิดนีก้ ค็ อื
ต้องมีโขดหิน (หรือสิ่งอื่น) เพื่อให้คลื่นทะเลวิ่งเข้ามากระทบ
และความแรงของคลืน่ ทะเลก็ตอ้ งมีมากพอสมควรจึงจะส่งผล
ให้เกิดภาพถ่ายที่ดูเหมือนหมอกนุ่มๆ เช่นนี้ได้ และที่ส�ำคัญ
ก็คือ คุณต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เปิดรับแสงนานพอสมควร
(ศึกษาวิธีการถ่ายภาพแบบนี้ได้จาก EEP Time ฉบับที่ 8)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาที่เกิดพายุลมแรงนั้นเป็น
ช่วงเวลาที่ช่วยให้ปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด อีกทั้ง
ปริมาณแสงที่น้อยลงก็จะเอื้อต่อการใช้สปีดชัตเตอร์ช้าด้วย
หน้าฝน...ใครที่ไหนจะไปเที่ยวทะเล? ก็ต้องขอบอก
ว่าหน้าฝนนี่แหละที่นักถ่ายภาพไม่ควรจะพลาดส�ำหรับ
การพากล้องไปทะเลมากที่สุดเลยทีเดียว.
• PENTAX K-S2 กล้อง DSLR
รุ่นระดับกลางที่เปี่ยมไปด้วย
ความสามารถอั น เหลื อ เชื่ อ
คุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายที่จัด
ว่าเป็นเลิศ โดดเด่นทั้งการเก็บ
รายละเอียดและถ่ายทอดความ
คมชัดได้อย่างมีมิติ รวมไปถึง
สีสันอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
F/13 • 1 sec. • ISO 100
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มุมมองแบบโหดๆ

หน้าฝนเป็นช่วงทีถ่ า่ ยภาพทะเลไม่สวย...คุณจะเห็นจากใน
วิธีการที่แล้วว่าค�ำกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมด ตรงกัน
ข้ามมันยังเหมาะมากส�ำหรับช่วงหน้าฝนด้วยซ�้ำไป
นอกจากการถ่ายภาพด้วยเทคนิค SeaScape แล้ว ใน
ช่วงทีม่ พี ายุลมแรง คลืน่ ทะเลย่อมจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษ
คุณก็สามารถบันทึกภาพคลื่นทะเลในมุมมองที่แตกต่างออก
ไปเพื่อสร้างความตื่นตะลึงได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อมันเป็น
มุมมองทีค่ นส่วนใหญ่ไม่กล้าแม้แต่จะคิด ซึง่ นัน่ จะเป็นโอกาส
ที่ผลงานของคุณจะโดดเด่นได้ง่ายกว่าด้วย คุณเพียงแค่ยืน
บนหาดทรายแล้วใช้มุมต�่ำบันทึกภาพลูกคลื่นที่วิ่งเข้ามาด้วย
สปีดชัตเตอร์ความเร็วสูง จากทะเลที่ดูธรรมดาก็กลายเป็น
ภาพที่น่าตื่นตาไปได้เลยเหมือนกัน
กล้องถ่ายภาพที่สามารถรับมือกับเรื่องของความชื้น
ได้จะยิง่ เพิม่ ความได้เปรียบให้กบั คุณมากยิง่ ขึน้ เพราะคุณ
ไม่ต้องพะวงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกล้อง จะได้
มีสมาธิกบั การจับจังหวะลัน่ ชัตเตอร์ รวมไปถึงเลือกมุมมอง
ที่ดูน่าสนใจได้มากกว่าด้วย.
• PENTAX “K-S2” แม้จะเป็น
ก ล ้ อ ง ใ น ร ะ ดั บ ก ล า ง แ ต ่ ก็ มี
คุณสมบัตใิ นการป้องกันความเสีย
หายอันเกิดจากความชื้น หรือแม้
กระทั่งน�้ำทะเลโถมเข้าใส่ เพราะ
มีระบบการซีลตามปุม่ และรอยต่อ
ทั่งทั้งตัว ใช้งานในสภาพเช่นนี้ได้
อย่างสบายใจ
PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 16-85mm F3.5-5.6 ED DC WR
F/6.3 • 1/1250 sec. • ISO 400
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ฟ้าหลังฝน

แม้วา่ ในช่วงฤดูฝนนีจ้ ะมีโอกาสถ่ายภาพให้สวยได้นอ้ ยทีส่ ดุ
แต่ในทางกลับกันมันกลับเป็นช่วงเวลาที่ดูมีชีวิตชีวามาก
ที่สุดด้วยเช่นกัน
หลังจากทีฝ่ นหยุดตก คุณจะสังเกตได้วา่ ความชุม่ ชืน้ จะ
ปรากฏไปทั่วทุกหนทุกแห่ง คุณจะโชคดีอย่างยิ่งหากหลังฝน
ตกแล้วมีแดดออก เพราะนั่นหมายความว่านอกจากภาพจะ
ดูมีชีวิตชีวาแล้ว มันยังมีมิติทางแสงเงาที่น่าสนใจอีกด้วย
ช่วงฟ้าหลังฝนนั้น ฝุ่นละอองต่างๆ ที่แขวนลอยอยู่
ในอากาศจะถูกชะล้างให้ตกลงมาที่พื้น ท�ำให้บรรยากาศดู
สดใสมากเป็นพิเศษ อีกทั้งน�้ำฝนที่เคลือบเปียกอยู่บนสิ่ง
ต่างๆ ก็จะช่วยท�ำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากเช่นกัน และ
บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็จะกลับออกสู่การหากินยังชีพอีกครั้ง
อย่างกระตือรือร้น มันจึงเป็นช่วงเวลาทีน่ กั ถ่ายภาพไม่ควร
จะพลาดเป็นอย่างยิ่ง
• ระบบเซนเซอร์รับภาพและ
หน่ ว ยประมวลผลของกล้ อ ง
PENTAX นัน้ เป็นทีร่ ำ�่ ลือถึงเรือ่ ง
ความสดใสเป็ น ธรรมชาติ ท าง
สีสันอย่างมาก นับตั้งแต่กล้อง
รุน่ เล็กขึน้ ไปถึงระดับรุน่ ใหญ่เลย
ทีเดียว
PENTAX K-3II • Pentax HD PENTAX D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW
F/5.6 • 1/800 sec. • ISO 320
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Discover a new way to
be true to your vision.
เลนส์ซูมไวแสงระยะท�ำการ 70-200mm เป็นเหมือน
เลนส์สามัญทีน่ กั ถ่ายภาพผูจ้ ริงจังจ�ำเป็นต้องมองหามา
เข้าประจ�ำการ เพราะเป็นระยะที่จัดได้ว่าใช้งานได้บ่อย
มากที่สุดชนิดหนึ่งในการถ่ายภาพแทบทุกวัน
TAMRON ได้เปิดตัวเลนส์ซูมไวแสงระยะ 70-200mm
ในรหัส “G2” ที่มาพร้อมคุณสมบัติอันน่าตื่นตะลึงอย่างระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหวที่ช่วยได้มากถึง 5 สตอป!
ถึงกับเรียกว่า “พลาด” ได้เลยทีเดียว หากคุณไม่พิจารณา
เลนส์รุ่นนี้ร่วมด้วยก่อนที่จะตัดสินใจ...
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/2.8 • 1/400 sec. • ISO 100
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@237mm • F/6.3 • 1/640 sec. • ISO 125
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Model A025
Expand your image of fast telephoto
shooting

ไม่ใช่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนรูปโฉมภายนอกเท่านั้น
แต่นคี่ อื การออกแบบใหม่หมดทัง้ ภายนอกและภายใน
ให้สมกับความเป็น “G2”
เลนส์ 70-200mm รุน่ ใหม่นถี้ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้
สามารถถ่ายทอดคุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูงยิง่ กว่า
เดิมทีม่ อี ยูใ่ นรุน่ A009 ก่อนหน้านี้ ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่
สมรรถนะของชิ้นเลนส์ที่ประกอบอยู่ภายใน, ระบบช่วย
ลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) ที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ท�ำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม,

ระบบมอเตอร์ขบั เคลือ่ นชุดโฟกัสอัตโนมัตทิ ที่ ำ� งานได้รวดเร็วแต่
แม่นย�ำยิ่งขึ้น, ระยะโฟกัสใกล้สุด (MOD - Minimum Object
Distance) ที่เข้าใกล้ได้ยิ่งกว่าเพื่อความอเนกประสงค์ที่มากขึ้น
และความสามารถในการใช้งานร่วมกับ Tele Converter ซึ่งช่วย
เพิ่มทางยาวโฟกัสให้ไกลยิ่งกว่า
จึงกล่าวได้ว่า A025 ไม่ใช่มีเพียงแค่รูปโฉมภายนอก
เท่านั้นที่ดูดี ประสิทธิภาพจากภายในนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นที่
สองรองใครตามสไตล์อนุกรม “SP” เลยทีเดียว
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Focal length: 200mm
Exposure: F/2.8
1/80sec
ISO: 200

High resolution meets beautiful bokeh

ทุกความคาดหวังที่มีอยู่ใน A025 ได้รับการยกระดับให้
สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพของ
ภาพทางรายละเอียดความคมชัด และลักษณะของโบเก้
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการออกแบบให้มีชิ้นเลนส์
พิเศษชนิด XLD (eXtra Low Dispersion) และ LD
(Low Dispersion)เพื่อลดปัญหาสีเหลื่อม (Chromatic
Aberration) ให้น้อยลงในทุกช่วงซูมและเพื่อถ่ายทอด
รายละเอียดระดับสูง นอกจากนีย้ งั มีการเคลือบผิวเลนส์
ด้วยเทคนิค “eBAND” เพื่อลดภาวะการสะท้อนแสง,
การเกิดแฟลร์ และแสงหลอน (Ghost) ซึ่งช่วยให้
ภาพถ่ายมีคุณภาพที่ดียิ่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Focal length: 200mm
Exposure: F/2.8
1/2000sec
ISO200

PRODUCT

MOD reduced to 0.95m

ระยะโฟกัสใกล้สุดคืออีกประเด็นหนึ่งที่ TAMRON ให้
ความส�ำคัญค่อนข้างมาก จากในรุ่นก่อนหน้า (A009)
ที่ระยะ 1.3 เมตร (50.7 นิ้ว) ลงมาเป็น 0.95 เมตร
(37.4 นิ้ว) ส�ำหรับในเลนส์รุ่น A025 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้
จากระยะโฟกัสใกล้สดุ ทีท่ ำ� ได้มากกว่าเดิมดังกล่าว
ส่งผลให้ภาพถ่ายมีสดั ส่วนอัตราขยายอยูท่ ่ี 1:6.1 ซึง่ เมือ่
สามารถจับโฟกัสได้ใกล้ยิ่งกว่าเดิมประกอบกับคุณภาพ
ของภาพในระดับสูงทางความละเอียด ก็จะยิ่งเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการบันทึกภาพให้กับคุณได้
มากยิ่งขึ้นได้ด้วย
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Focal length: 200mm
Exposure: F/2.8
1/2000sec
ISO800

Accuracy in action

“ความเร็ว” คืออีกหนึ่งในคุณสมบัติส�ำคัญส�ำหรับเลนส์
ในระยะเช่นนี้ ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนชิ้น
เลนส์ส�ำหรับจับโฟกัสจึงถูกยกระดับประสิทธิภาพให้สูง
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
มอเตอร์ชนิด “USD” (Ultrasonic Silent Drive)
แบบวงแหวนที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ท�ำให้ผลลัพธ์ทางด้าน
ความเร็ ว และความแม่ น ย� ำ มี ส มรรถนะที่ สู ง ขึ้ น มาก
นอกจากนีค้ ณ
ุ ยังสามารถหมุนโฟกัสด้วยตนเองได้ตลอด
เวลาแม้จะท�ำงานอยูใ่ นระบบโฟกัสอัตโนมัตโิ ดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนสวิทช์สั่งการระบบโฟกัสแต่อย่างใด

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Focal length: 200mm
Exposure: F/2.8
1/2000sec
ISO200

PRODUCT

Keep it steady with VC equal to 5
stops

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) ที่ติดตั้งอยู่ในเลนส์รุ่น A025 นี้จัดว่าเป็นระบบ
VC ที่ท�ำงานได้ยอดเยี่ยมมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน ด้วยความสามารถในการรับมือกับสปีดชัตเตอร์ที่
ต�ำ่ กว่าปกติมากถึง 5 สตอป นอกจากนีย้ งั มีถงึ 3 โหมด
ให้ เ ลื อ กใช้ ง านเพื่ อ ความเหมาะสม นั่ น คื อ โหมด 1
ส�ำหรับการใช้งานทั่วไป, โหมด 2 ส�ำหรับการถ่ายภาพ
แบบแพนนิ่ง และโหมด 3 ส�ำหรับความแม่นย�ำสูงซึ่งจะ
ท�ำงานในจังหวะการลั่นชัตเตอร์เท่านั้น คุณจึงสามารถ
รับมือกับการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ดกี ว่าแม้จะไม่
ได้ใช้ขาตั้งกล้อง
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/2.8 • 1/1600 sec. • ISO 100
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@80mm • F/4 • 1/640 sec. • ISO 320
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Lightweight, easy-to-hold tripod mount is compatible
with an Arca-Swiss type quick-release plate

Additional Features

คอลล่าร์ได้รบั การออกแบบใหม่ ทัง้ พืน้ ผิวและวัสดุให้ความคงทนแต่ดสู วยงาม
นอกจากนี้ที่บริเวณส่วนฐานยังมีการเซาะร่องตามมาตราฐานของชุดขาตั้ง
แบบ Arca-Swiss ที่สามารถท�ำการยึดกับชุดขาตั้งได้โดยที่ไม่ต้องประกอบ
เพลทติดกับคอลล่าร์ก่อน ช่วยให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่ส�ำคัญคือ
ตัวคอลล่าร์นี้ใช้วัสดุชนิด Magnesium ที่น�้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วย

Reduce flare and ghosting with
eBAND and BBAR

Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Moisture-proof and dust-resistant
construction

เลนส์รุ่นนี้ใช้เทคนิคการเคลือบผิวเลนส์ชั้นสูงของ
TAMRON ทั้งสองแบบคือ eBAND (Extended
Bandwidth & Angular-Dependency) ซึ่งใช้
เทคโนโลยีแบบ นาโน และ BBAR (Board-Band
Anti-Reflection) ซึ่ ง จะประสานงานกั น ทาง
ประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียปริมาณแสง และ
ช่วยลดปัญหาต่างๆ ทางด้านแสง เช่น Flare, Ghost
ชึ่งจะช่วยให้ภาพถ่ายมีระดับของคอนทราสต์ที่สูง
ขึน้ ให้ความคมชัดและการถ่ายทอดรายละเอียดใน
ระดับสูงด้วยเช่นกัน

ระบบกลีบรูรบั แสงแบบแม่เหล็กไฟฟ้านัน้ เป็นระบบ
มาตรฐานส�ำหรับเลนส์ในเม้าท์ Canon อยู่แล้ว
ส�ำหรับในระบบเม้าท์ Nikon นั้นก็สามารถท�ำงาน
ร่วมได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เกิดความ
แม่ น ย� ำ ต่ อ การควบคุ ม จากมอเตอร์ ที่ ใ ช้ ร ะบบ
สัญญาณไฟฟ้าด้วย

เคลือบผิวเลนส์ชิ้นหน้าโดยใช้สารฟูลออไรด์ซึ่งใช้
กันในเลนส์ระดับคุณภาพสูง การเคลือบผิวด้วย
เทคนิ ค นี้ จ ะช่ ว ยลดภาระความยุ ่ ง ยากในการ
ท� ำ ความสะอาดชิ้ น เลนส์ ด ้ า นหน้ า เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติในการป้องกันการจับตัวของน�้ำ, น�้ำมัน
หรือสิง่ ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ และช่วยให้การท�ำความ
สะอาดเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงแต่สภาวะปกติเท่านัน้ ในการถ่ายภาพแบบ
outdoor ที่ อ าจจะต้ อ งผจญกั บ สภาวะอากาศ
แวดล้อมที่สมบุกสมบันก็ยังพร้อมรับมือ ด้วยการ
ออกแบบให้มีระบบซีลยางตามรอยต่อต่างๆ ของ
ตัวกระบอกเลนส์เพื่อป้องกันการเล็ดลอดเข้าสู่
ภายในของฝุ่นละอองและของเหลว หมดห่วงต่อ
การสร้างปัญหาจากสิ่งรบกวนเหล่านี้

กล้อง Nikon รุ่นที่รองรับระบบนี้ได้แก่รุ่น D3100,
D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300,
D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D300, D300s,
D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A,
D3x, D4, D4s, Df, D500, D5

ระบบการซีลในเลนส์ A025 นี้ถูกปรับปรุง
ให้ดีขึ้นกว่าในเลนส์รุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด
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Compatible with the TAMRON
TAP-in Console™

อุปกรณ์เสริม TAP-in Console จะเชื่อมต่อเข้ากับเลนส์ และ
ส่งสัญญาณข้อมูลผ่านสาย USB ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วย
ให้คณ
ุ สามารถอัพเดทเฟิรม์ แวร์ของเลนส์และปรับตัง้ คุณสมบัติ
บางอย่างของเลนส์ได้ด้วยตัวเอง เช่น ปรับการจับโฟกัสให้
ละเอียดแม่นย�ำเพื่อให้เข้ากับกล้องของคุณมากที่สุด ปรับตั้ง
ระบบ VC เป็นต้น (มีทั้งส�ำหรับ Canon และ Nikon)

Two exclusive new tele converters

อุปกรณ์เสริม Tele converter รุ่นใหม่ล่าสุดของ TAMRON
สามารถท�ำงานร่วมกับเลนส์ A025 นีไ้ ด้อย่างเต็มระบบ ทัง้
สองรุ่นคือ 1.4X และ 2.0X จะช่วยเพิ่มระยะทางยาวโฟกัส
ให้กับเลนส์ 70-200mm ได้สูงสุดถึง 400mm ช่วยให้คุณ
สามารถใช้งานเลนส์ได้ในระยะไกลจากวัตถุตัวแบบมากยิ่ง
ขึ้น แต่ยังคงคุณภาพทางรายละเอียดในระดับที่ดีเยี่ยม
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Specifications
Model 							A025
Focal Length 					70-200mm
Maximum Aperture 				F/2.8
Angle of View (diagonal) 		
34°21’ - 12°21’ (for full-frame format)
								22°33’ - 7°59’ (for APS-C format)
Optical Construction 			
23 elements in 17 groups
Minimum Object Distance 		
0.95m (37.4 in)
Maximum Magnification Ratio 1:6.1
Filter Size 						φ77mm
Maximum Diameter 			φ88mm
Length*
					193.8mm (7.6 in) Canon
								191.3mm (7.5 in) Nikon
Weight** 						1,500g (52.9 oz) Canon
								1,485g (52.4 oz) Nikon
Aperture Blades 				9 (circular diaphragm)***
Minimum Aperture 				F/22
Image Stabilization Performance 5 Stops (CIPA Standards Compliant)
								Using in VC MODE 3
								For Canon: EOS-5D MKIII is used
								For Nikon: D810 is used

Standard Accessories 			
Compatible Mounts 				

Lens hood, Lens caps, Lens pouch
Canon, Nikon, Sony

* 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 circular diaphragm stays almost perfectly circular up to two stops down from maximum aperture.
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ในที่สุดโลกก็ได้รู้จักกับเลนส์ซูมไวแสง 70-200mm รุ่นใหม่ภายใต้รหัส
“A025” ที่มาพร้อมกับอนุกรม “SP” และ “G2” ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า
มาครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของเลนส์รนุ่ ใหม่นเี้ ป็นสิง่ ทีพ่ ร้อมต่อการ
พิสูจน์ทราบเสมอ และต้องบอกเอาไว้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างหน้าตา
ภายนอกเท่านัน้ ทีด่ ดู ี แต่สงิ่ ทีอ่ ยูภ่ ายในนัน้ กลับยิง่ เปีย่ มด้วยสมรรถนะใน
แบบที่คุณคาดไม่ถึง
“A025” SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 พร้อมให้คุณ
พิ สู จ น์ แ ล้ ว วั น นี้ ที่ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยชั้ น น� ำ ...ซึ่ ง เราไม่ อ ยากให้ คุ ณ
“พลาด” หากไม่ได้ลองก่อนที่จะตัดสินใจ!

ON-LINE
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ว่ากันว่า นี่คอื เทเลซูมไวแสงที่ “ดีท่สี ดุ ”
เท่าที่ TAMRON เคยท�ำออกมา!
สิ่งที่ว่ากันว่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่า? จะรู้ได้ก็ไม่เพียงแค่
เชื่อค�ำโฆษณา ต้องทดสอบจริงให้เห็นกับตาถึงจะรู้ว่าจริงเท็จ
แค่ไหน?
เราได้นำ� เลนส์ซมู ไวแสงระยะฉกรรจ์คกู่ ายช่างภาพรุน่ ใหม่
ล่าสุดนีอ้ อกท�ำการทดสอบภาคสนามในหลากหลายสถานการณ์
เพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เลนส์ที่เหมาะส�ำหรับการใช้
ถ่ายภาพบุคคลเท่านั้น เพราะอันที่จริงแล้วเลนส์ระยะนี้ซึ่งเป็น
ประเภท “ไวแสง” F/2.8 สามารถท�ำผลงานในการถ่ายภาพ
บุคคลออกมาได้ดีเป็นหลักใหญ่ใจความส�ำคัญอยู่แล้ว
ซึ่งหาก TAMRON ไม่ให้ความส�ำคัญของความหลาก
หลายในการใช้งานแล้วละก็ คงจะไม่ติดตั้งระบบอื่นๆ เสริม
เข้ามาให้อีกมากมายแน่นอน...มาพิสูจน์กันดู
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@160mm • F/10 • 1/320 sec. • ISO 100

EEP TIME Issue# 46
May 2017

26

Field Test

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/2.8 • 1/640 sec. • ISO 100
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“คมแค่ไหน?”...แทบจะเป็นสูตรส�ำเร็จตายตัวต่อค�ำถามล�ำดับ
แรกๆ ส�ำหรับเลนส์รุ่นใหม่ที่ออกวางตลาดทุกรุ่นกันเลยทีเดียว
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD “G2” รหัส
A025 รุ่นนี้มีการปรับปรุงชิ้นเลนส์ภายในกับแทบจะยกชุด รวมไป
ถึงการให้ความส�ำคัญกับระบบการเคลือบผิวเลนส์ทั้งแบบ BBAR
และ eBAND และได้ตั้งเอาไว้เป็นโจทย์บังคับตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบเลยว่าเลนส์รนุ่ นีต้ อ้ งรองรับเซนเซอร์รบั ภาพความละเอียด
สูงของกล้อง DSLR ในปัจจุบันนี้ได้ด้วย
...แน่นอนว่ามันจะต้อง “คมมาก”
จากการทดสอบของเราพบว่า A025 เป็นเลนส์ที่
ให้ความคมชัดในระดับสูงมากจนน่า
ประทั บ ใจ นอกจากนั้ น ยั ง
ถ่ายทอดรายละเอียดของ
วั ต ถุ แ ละยั ง คงรั ก ษา
คุณภาพของแสงเอา
ไว้ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งก็
ต้องยกความดีความ
ชอบให้กับชิ้น เลนส์
พิเศษแบบใหม่ๆ และ
ระบบการเคลื อ บผิ ว
แบบพิเศษถึงสองระบบ
ที่ท�ำให้ประสิทธิภาพของ
ภาพถ่ า ยออกมาได้ สู ง ถึ ง
ขนาดนี.้ .เรือ่ งนีร้ บั รองได้เลยว่า
ไม่มีผิดหวัง
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TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
TAMRON TELE-CONVERTER 2X
@400mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 500
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เป็ น อั น ว่ า หมดห่ ว งในเรื่ อ งของความคมชั ด และการเก็ บ ราย
ละเอียด แค่คุณวางจุดโฟกัสให้แม่นเท่านั้น
ภาพนี้คือภาพที่ท�ำการ “ครอป” มาจากภาพในหน้าที่แล้ว จะ
เห็นได้ว่าแม้จะตัดส่วนภาพเพื่อให้วัตถุดูเต็มตาขึ้นแล้วภาพก็ยังคง
รายละเอียดที่คมชัดสวยงามและสามารถน�ำไปใช้งานในระดับมือ
อาชีพได้สบายๆ
โปรดสังเกตว่า ภาพนีม้ กี ารใช้งาน “TELE-CONVERTER 2X”
เข้าร่วมในการบันทึกภาพด้วย เนื่องจากตัวแบบอยู่ในระยะที่ค่อน
ข้างสูง การต่อขยายทางยาวโฟกัสด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยขยาย
ขนาดของวัตถุขนึ้ มาได้ แต่สงิ่ ทีจ่ ะต้องแลกมาก็คอื เรือ่ งคุณภาพของ
ภาพที่จะด้อยลง (ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป) แต่คุณคงจะได้
เห็นว่าแม้คุณภาพแสงจะด้อยลงแล้วภาพก็ยังคงดูดีอยู่
อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลถึงเรื่องความคมชัดด้วยก็คือ “ระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว” เมื่อจับถือกล้องด้วยมือเปล่า ซึ่ง A025 นี้
มีความโดดเด่นในเรือ่ งประสิทธิภาพของระบบ “VC” เป็นอย่างมาก
มันถูกออกแบบมาให้สามารถลดสปีดชัตเตอร์ลงได้ถึง “5” สตอป
โดยที่ยังคงให้ภาพที่นิ่งราวกับอยู่บนขาตั้งกล้องเลยทีเดียว
แน่นอนว่าภาพจากระยะ 400mm ที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ได้ใช้
ขาตัง้ กล้องแต่อย่างใด เป็นการจับถือกล้องด้วยมือเปล่าโดยความ
ช่วยเหลือของระบบ VC เท่านั้น
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
TAMRON TELE-CONVERTER 2X
@400mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 500
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จุดเด่นทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ส�ำหรับระบบช่วยลดอาการสัน่
ไหว “VC” ในเวอร์ชั่น A025 อันทันสมัยนี้ก็คือ มีระบบ VC ให้
เลือกใช้ถึงสามโหมดด้วยกัน
โหมดแรก (VC Mode 1) คือการใช้งานทัว่ ไป ระบบจะท�ำการ
ชดเชยอาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอน สั่งการ
เคลื่อนไหวของชิ้นเลนส์แบบรอบทิศทาง
VC Mode 2 ส�ำหรับการใช้งานร่วมกับสปีดชัตเตอร์ระดับต�่ำ
เพื่อเทคนิคการถ่ายภาพแบบ “แพนนิ่ง” เพื่อแสดงอาการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ระบบจะชดเชยเฉพาะอาการสัน่ ไหวในแนวตัง้ ซึง่ จะท�ำให้
คุณมีโอกาสได้ภาพแพนนิ่งที่คมชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
และ VC Mode 3 จะท�ำงานเฉพาะในขณะทีม่ กี ารลัน่ ชัตเตอร์
เท่านั้น ซึ่งถือเป็น VC ที่มีความแม่นย�ำสูงสุด เพียงแต่คุณจะไม่ได้
เห็นภาพนิง่ ๆ จากการท�ำงานของ VC ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารถ่ายภาพ
เท่านั้นเอง
ระบบ VC ของ A025 ซึ่งรับมือกับสปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำกว่า
ปกติได้มากถึง 5 สตอปเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก มันให้ความนิ่งสนิท
ได้อย่างที่คุณไม่เคยพบเจอในเลนส์รุ่นใดมาก่อนแน่นอน

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/8 • 1/60 sec. • ISO 200
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Field Test

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
TAMRON TELE-CONVERTER 2X
@200mm • F/10 • 1/125 sec. • ISO 100
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Field Test

ถ้าคุณมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหยุดวัตถุโดยใช้รูรับแสงแคบๆ ในที่
แสงน้อย และการใช้ ISO สูงเกินไปก็ไม่ใช่ทางเลือก ทางออกเดียว
ของคุณก็คือระบบช่วยลดอาการสั่นไหว ซึ่งโชคดีที่ระบบ VC ของ
เลนส์รนุ่ นีท้ ำ� งานได้ดเี กินความคาดหมาย ช่วยเปิดโอกาสในการได้
ภาพของคุณให้สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/13 • 1/80 sec. • ISO 4000
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Field Test

ดูเหมือนว่าคุณภาพรอบด้านครบครันคือสิ่งที่เลนส์รุ่นนี้ถูก
สร้างมาให้เป็นจริงๆ
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ด้วยเลนส์ระยะเทเลโฟโต้นั้นไม่ใช่
ข้อห้าม และดูเหมือนว่าจะยิง่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วย
ดังนั้นเลนส์เทเลโฟโต้ที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นอีกสิ่งที่นักถ่ายภาพ
ทิวทัศน์เริ่มมองหามาไว้ใช้งาน
เทคนิควิธีการในการใช้รูรับแสงแคบเพื่อให้บรรดาดวงแสง
ต่างๆ แตกประกายเป็นแฉกออกมานั้นเป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพยาม
ค�่ำคืนด้วยเลนส์มุมกว้างคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ...แต่ส�ำหรับเลนส์ระยะ
เทเลโฟโต้ล่ะ?
เป็นที่รู้กันดีว่า เลนส์ราคายิ่งแพงก็จะยิ่งให้ลักษณะของ
ประกายแฉกทีส่ วยงามแหลมคม ส่งผลให้ภาพถ่ายดูมคี ณ
ุ ค่ามีราคา
และหรูหรามากยิ่งขึ้น
A025 มีกลีบรูรบั แสง 9 กลีบ ส่งผลให้มแี ฉกแสงเป็นจ�ำนวน
18 แฉกที่ดูสวยงาม และลักษณะความสวยงามของแฉกนั้นไม่ได้
ยิง่ หย่อนไปกว่าเลนส์ทมี่ รี าคาค่าตัวสูงกว่าแต่อย่างใด อีกทัง้ ปัญหา
แสงฟุ้งกระจาย (Diffraction) ในรูรับแสงแคบก็แทบไม่ก่อปัญหา
ต่อคุณภาพของภาพถ่ายอีกต่างหาก
...ครบเครื่องจริงๆ
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/18 • 1/80 sec. • ISO 200
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Field Test

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/13 • 1/40 sec. • ISO 4000
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Field Test

จ�ำนวนของกลีบรูรับแสงที่มากถึง 9 กลีบนั้นท�ำให้ลักษณะของ
รูรับแสงมีความเป็นทรงกลม ส่งผลให้ “โบเก้” ของภาพถ่ายที่
รูรับแสงกว้างมีความกลมได้น่าประทับใจมาก และด้วยความ
เหนือชั้นทางการเคลือบผิวและจัดวางโครงสร้างชิ้นเลนส์ คุณ
จึงไม่พบปัญหาริ้วลายก้นหอยในวงโบเก้ที่ปรากฏเลย
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/2.8 • 1/250 sec. • ISO 100
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Field Test

ลืมปัญหาเรือ่ งแฟลร์หรือแสงหลอนจากภาวะย้อนแสง
ทีเ่ คยกวนใจคุณไปได้เลย ด้วยระบบการเคลือบผิวทีใ่ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง eBAND และ BBAR ท�ำให้
ปัญหาคุณภาพของภาพที่ด้อยลงจากเรื่องเหล่านี้ลด
น้อยลงจนแทบไม่ปรากฏให้เห็นเลยทีเดียว
TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/8 • 1/250 sec. • ISO 50
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Field Test

ยังมีคุณสมบัติข้อใดที่น่าสนใจอยู่อีก? ค�ำตอบก็คือ...ความ
สามารถในการเข้าใกล้ได้มากยิ่งกว่าเดิม
ในเลนส์ 70-200 รุ่นก่อนหน้านั้นสามารถจับโฟกัสวัตถุที่
ระยะใกล้สุดคือ 1.3 เมตร แต่ส�ำหรับ A025 นี้จะเข้าใกล้ได้
มากกว่าที่ 0.95 เมตร!
ข้อนี้ส�ำคัญอย่างไร? ส�ำคัญที่ว่า หากสิ่งที่คุณจะถ่ายภาพนั้น
เคลื่อนเข้ามาใกล้กล้อง ระยะโฟกัสใกล้สุดยิ่งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่ง
มีโอกาสทีจ่ ะถ่ายภาพได้ ซึง่ บางทีมนั อาจจะเป็นชอตส�ำคัญเสียด้วย
หรือถ้าคุณเป็นช่างภาพมืออาชีพที่รับงานถ่ายภาพในงานพิธี
หมั้นหรือแต่งงาน หากคุณใช้เลนส์รุ่นนี้ร่วมกับกล้องที่มีความ
ละเอียดสูงก็ยงั พอทีจ่ ะถ่ายภาพแบบเจาะส่วนส�ำคัญหรือบรรดาราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในงานชนิดจวนตัวได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเปลีย่ นเลนส์
ให้เสียโอกาส และบางทีถ้ากล้องของคุณมีระดับความละเอียดที่สูง
มาก ภาพทีค่ ณ
ุ น�ำมาครอปในภายหลังนัน้ ก็อาจจะดูไม่ตา่ งจากภาพ
ทีใ่ ช้เลนส์มาโครบันทึกกลับมา แต่คณ
ุ ได้เปรียบกว่าเพราะไม่พลาด
โอกาสนั้นไปอันเนื่องจากการเสียเวลาเปลี่ยนเลนส์
บวกเข้ากับคุณภาพความคมชัดของเลนส์รุ่น A025 นี้ด้วย
แล้ว ภาพถ่ายแบบโคลสอัพที่ได้น่าจะเป็นอีกโอกาสดีๆ อีกจังหวะ
หนึ่งของคุณเลยก็เป็นได้

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
@200mm • F/8 • 1/500 sec. • ISO 200
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Field Test

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 จากการ
พิสูจน์ภาคสนามในหลากหลายสถานการณ์ทางการถ่ายภาพของ
เราแล้ว สามารถพูดได้เต็มปากว่า ทีว่ า่ กันว่ามันเป็นเลนส์ซมู ไวแสง
ที่ดีที่สุดเท่าที่ TAMRON เคยท�ำออกมานั้นไม่ได้เกินเลยจากความ
เป็นจริง ไม่ใช่ค�ำกล่าวที่เอาเท่เข้าว่าแต่อย่างใด
คุณสมบัติอันสุดยอดอย่างที่เราได้น�ำเสนอผ่านไปทั้งหมดนั้น
บรรจุอยู่ในเรือนร่างที่ดูดีมีระดับ แต่แฝงไว้ซึ่งความแข็งแรงและมี
คุณสมบัติในการ “ลุย” ไปกับคุณในทุกหนทุกแห่ง มันไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้เป็นเลนส์ผู้สะโอดสะองอยู่เฉพาะในเมืองอันศิวิไลซ์
เท่านั้น
...เป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆ หากคุณจะไม่ได้ทดลองความ
เยี่ยมยอดนี้ด้วยตัวเองเสียก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ลงไป
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Pixel-Shift Resolution Setup
Solution for take better photo
วิธีเปิ ดใช้คุณสมบัติ Pixel-Shift Resolution
ใน Pentax KP
คุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ PENTAX KP (และ K-3II) ก็คือระบบ
“Pixel-Shift Resolution” ซึ่งจะช่วยในเรื่องคุณภาพความคมชัดของภาพ
ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ
คุณสมบัตนิ จี้ ะท�ำการขยับเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ บันทึกภาพต่อเนือ่ งจ�ำนวน
4 ครั้งเพื่อให้ทุก Pixel ได้รับแสงจริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุณ
ควรใช้งานร่วมกับขาตัง้ กล้อง หรือใช้วธิ ใี ดๆ เพือ่ ให้กล้องอยูน่ งิ่ ในขณะทีบ่ นั ทึก
ภาพด้วยระบบนี้
วิธีเปิดใช้งาน Pixel-Shift Resolution มีดังต่อไปนี้...
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Pixel-Shift Resolution Setup

2 เข้าสู่ Pixel Shift Resolution
ใช้ปุ่ม [WB] (ปุ่มทิศทางลง) เลือกมาที่ Pixel Shift Resolution
แล้วกดปุ่มทิศทางขวาเพื่อเข้าสู่ตัวเลือก ซึ่งจะมีสองตัวเลือก

1 เข้าสู่เมนู
กดปุม่ [MENU] ทีด่ า้ นหลังตัวกล้อง (วงกลมสีแดงในภาพประกอบ)  
จากนั้นใช้ปุ่มสี่ทิศทาง (วงกลมสีเขียว) เพื่อเลือกไปที่

เปิดระบบ Pixel Shift Resolution ได้โดยการกดปุ่มทิศทางขวา
หนึ่งครั้ง ใช้ปุ่มทิศทางบน/ล่าง เลือกไปที่ [MC] แล้วกดปุ่ม OK ก็
จะเป็นการสั่งเปิดใช้ระบบ Pixel Shift Resolution และเมื่อจะปิด
ระบบก็เข้ามาที่ต�ำแหน่งนี้อีกครั้งแล้วเลือกไปที่ OFF
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Motion Correction : ON
shaking camera, No tripod

3 Motion Correction
ที่ตัวเลือก Motion Correction จะมีตัวเลือกคือ ON/OFF เพื่อเปิด
ระบบแก้ไขวัตถุเคลื่อนไหว เนื่องจากระบบนี้จะท�ำการบันทึกภาพ
จ�ำนวน 4 ภาพต่อเนื่องกันแล้วน�ำมารวมเข้าเป็นไฟล์เดียว ดังนั้น
หากมีวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือกล้องอยู่ไม่นิ่งก็อาจจะเกิดปัญหาซ้อน
ทับแต่ไม่ตรงต�ำแหน่งกันได้ ค�ำสั่งนี้จะพยายามช่วยแก้ไขให้โดย
อัตโนมัติ แต่ถ้าหากว่าเกิดการเคลื่อนไหวมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้
ผลดีเท่าทีค่ วร ...อย่างไรก็ตาม นีอ่ าจจะเป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์
ภาพถ่ายแนวแปลกใหม่ขึ้นมาก็ได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรทราบ :
• ไม่สามารถเลือกเปิดใช้ระบบ Pixel Shift Resolution ได้เมื่อ
อยู่ในโหมด “B” หรือโหมดบันทึกวีดีโอ
• ไม่สามารถสั่งล็อคประจกสะท้อนภาพได้เมื่อเปิด Pixel Shift
Resolution เอาไว้ หรือหากเปิดใช้ค�ำสั่ง Mirror Lock-up ก็จะ
ไม่สามารถเปิดใช้ค�ำสั่ง Pixel Shift Resolution ได้
• ระบบจ�ำลอง AA Filter Simulator และ Shake Reduction
จะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อใช้ Pixel Shift Resolution
• โหมดของระบบชัตเตอร์ในเมนูกล้องที่ 2 จะถูกเปลี่ยนไปเป็น
แบบ [Electronic Shutter] โดยอัตโนมัติ
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100% CROP
Pixel-Shift Resolution
OFF

100% CROP
Pixel-Shift Resolution
ON
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100% CROP
Pixel-Shift Resolution
OFF

100% CROP
Pixel-Shift Resolution
ON
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100% CROP
Pixel-Shift Resolution
OFF

100% CROP
Pixel-Shift Resolution
ON
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PRO KNOWLEDGE

เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

“JPEG Format” นัน้ เป็นอะไรทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีกว่าฟอร์แมตชนิด
อืน่ ๆ ทัง้ หมด ด้วยเหตุทมี่ นั เป็นลักษณะไฟล์มาตราฐานทีใ่ ช้อยูใ่ น
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพมากที่สุด
ข้อดีอันเป็นจุดเด่นส�ำคัญของไฟล์ชนิด JPEG ก็คือ ความสามารถ
ในการ “บีบอัด” ข้อมูลให้มขี นาดทีเ่ ล็กลง ท�ำให้ใช้พนื้ ทีใ่ นการบันทึกข้อมูล
น้อยลง และที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับโลกในยุคปัจจุบันก็คือ ใช้เวลาในการ
“ขนส่ง” (ทั้ง Upload และ Download) น้อยลงด้วย
แต่ข้อเสียประการหนึ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไปก็มาจากข้อดี
ของมัน เพราะในการบีบอัดข้อมูลก็จะมีการสูญเสียคุณภาพของภาพถ่าย
ไปบางส่วน ซึ่งจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความเข้าใจของเรานั่นเอง...
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PRO KNOWLEDGE

JPEG Algorithm
เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราสั่งบันทึกไฟล์ภาพในแบบ JPEG? เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจในการรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพ เราจ�ำเป็น
ต้องท�ำความเข้าใจกับวิธีการท�ำงานของ JPEG กันก่อน
เป็นที่ทราบกันดีว่า ไฟล์ภาพถ่ายของเรานั้น แท้ที่จริงก็คือ
”จุดสี” หรือ Pixel จ�ำนวนมากทีม่ าเรียงต่อเนือ่ งกันไปท�ำให้เกิดเป็น
ภาพขึ้นมา ซึ่งจุดสีเหล่านั้นก็คือการแปลข้อมูลจากภาษาดิจิตอล
เพื่อแทนค่าสีต่างๆ เช่น 0xFFFFFF หมายถึงสีขาว, 0x000000  
หมายถึงสีด�ำ เป็นต้น ซึ่งแต่ล่าสีแต่ละน�้ำหนักก็จะมีลักษณะข้อมูล
ที่ไล่เรียงกันไป

ด้วยวิธีการท�ำงานเช่นนี้เอง จะเห็นว่าท�ำให้ประหยัดเนื้อที่ใน
การบันทึกข้อมูลทางดิจติ อลเป็นอย่างมาก ท�ำให้ไฟล์ JPEG มีขนาด
เล็กลงนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ระดับของการควบรวมจุดสีที่ใกล้เคียงนั้นขึ้น
อยู่กับเราเป็นผู้ก�ำหนด ยิ่งสั่งให้ JPEG ควบรวมเป็นวงกว้างมาก
ขึ้นไฟล์ก็จะยิ่งเล็กลง การก�ำหนดนี้เราจะได้เห็นจากตัวเลือกใน
ซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซึ่งมักจะถามเราเสมอว่าจะบีบอัดข้อมูลใน
ระดับใด (ในตัวอย่างนี้เป็นของ Photoshop)

วิธีการบีบอัดข้อมูลลักษณะนี้จะมีผลต่อภาพถ่ายในด้านของ
รายละเอียดความคมชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีลักษณะ
ของการไล่น�้ำหนักสี (Gradient) เช่น สีผิว, ท้องฟ้า เพราะ JPEG
จะน�ำเอาจุดสีที่ใกล้เคียงกันมารวมเข้าเป็นค่าเดียวกัน ท�ำให้การไล่
สีเกิดความไม่ต่อเนื่อง (Banding) ขึ้น

0xFDC500
• ต้นฉบับ

0xFBC800
วิธีการท�ำงานบีบอัดข้อมูลของระบบ JPEG (โดยคร่าวๆ) ก็
คือ มันจะท�ำการตรวจสอบลักษณะของจุดสีที่มีความใกล้เคียงกัน
(แต่มีโค๊ดทางดิจิตอลต่างกัน) จัดการควบรวมทั้งหมดแล้วแทนที่
ด้วยรหัสชุดใหม่แทน ดังนั้น สมมุติว่ามีจุดสีที่ใกล้เคียงกันจ�ำนวน
แสนจุด ก็จะสามารถแทนค่าเหลือเพียงโค๊ดตัวเดียว ก็จะท�ำให้ขนาด
ของข้อมูลเล็กลงได้มาก ยกตัวอย่างเช่นในวงกลมสีเหลืองด้านบน
นี้เราจะเห็นได้ว่ามีความเป็นสีเหลืองใกล้เคียงกันแต่มีโค๊ดต่างกัน
JPEG จะรวมทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยโค๊ดเพียงตัวเดียวเท่านั้น

ยิง่ บีบอัดมาก ขนาดไฟล์กจ็ ะยิง่ เล็กลงได้มาก แต่ “ยิง่ บีบอัด
มาก คุณภาพของไฟล์ภาพก็จะสูญเสียมากตามไปด้วย” นั่นเอง

• เมื่อผ่านการบีบอัดระดับสูง จะเห็นว่าเกิดความไม่
ต่อเนือ่ งในการไล่นำ�้ หนักสีเพราะข้อมูลของสีทตี่ า่ งน�ำ้
หนักกันเกิดการควบรวมเป็นน�ำ้ หนักเดียวกันเป็นริว้ ๆ
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“Do Not”!!

คุณได้เห็นหลักการท�ำงานของ JPEG ไปแล้ว ซึ่งก็จะเห็นว่ามัน
จะสามารถลดคุ ณ ภาพทางรายละเอี ย ดและความคมชั ด ใน
ภาพถ่ายของเราได้อย่างไรบ้าง

ทุกวันนีง้ านของช่างภาพจ�ำนวนมากมักจะอยูบ่ นอินเตอร์เน็ต (ซึง่
ก็คือ Social Network ต่างๆ) ซึ่งเราต้องท�ำการอัพโหลดไฟล์
ภาพขึ้นไปโพสต์เอาไว้ และเป็นที่รู้กันดีว่าโซเชียลมีเดียต่างๆ
เหล่านี้จะยอมรับไฟล์ภาพชนิด “JPEG” เท่านั้น (อาจรับ
ฟอร์แมตอื่น เช่น GIF ด้วย แต่ JPEG จะเหมาะกับภาพถ่าย
มากกว่า)

อย่างที่เรารู้กันแล้วว่า การ Save ไฟล์เป็น JPEG นั้นจะเกิดการ
สูญเสียคุณภาพจากการบีบอัดข้อมูล ดังนัน้ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรหลีกเลีย่ ง
ก็คือ การ Save as ไฟล์จากไฟล์ JPEG ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เพราะ
การท�ำแบบนัน้ ก็จะเกิดการสูญเสียคุณภาพซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกจากการ
บีบอัดข้อมูลซ�้ำเช่นกัน
นั่นคือเหตุผลที่ว่า ท�ำไมเราจึงควร Save ไฟล์เป็นรูปแบบ
TIFF เอาไว้เป็นต้นฉบับตั้งแต่แรก

ดังนัน้ วิธกี ารรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพให้สงู ทีส่ ดุ อันดับแรก
ก็คอื บันทึกภาพแบบ “RAW” เพราะมีการสูญเสียรายละเอียดน้อย
มาก หากคุณบันทึกแบบ JPEG นั่นแสดงว่าไม่ใช่ความสามารถ
สูงสุดที่จะได้จากเซนเซอร์รับภาพ เพราะจะมีการบีบอัดข้อมูลมา
ตั้งแต่ต้นทางแล้ว
อันดับต่อมาก็คือในขั้นตอนการโปรเซสภาพ อันที่จริงแล้วใน
การโปรเซสภาพก็จะมีการสูญเสียรายละเอียดภาพไปจากขั้นตอน
ต่างๆ อยู่พอสมควร ดังนั้นเมื่อมีการ “Save” ไฟล์จาก RAW
ต้นฉบับ คุณจึงควรเลือกเป็นแบบ “TIFF” เก็บไว้ส�ำหรับเป็นต้น
ฉบับที่โปรเซสแล้วหนึ่งไฟล์ จากนั้นค่อย “Save as” ออกมาเป็น
JPEG เพือ่ น�ำไปใช้งานหรือส่งต่ออีกไฟล์หนึง่ แยกไปโดยเฉพาะ แต่
หากคุณ Save เป็น JPEG มันก็จะถูกบีบอัดในขั้นตอนนี้เลย

ข่าวร้ายก็คือ โซเชียลมีเดียเหล่านี้จะท�ำการ “บีบอัด” ไฟล์
ภาพของคุณอีกครัง้ ก่อนจะน�ำภาพขึน้ ในระบบ (Re-Compress) ซึง่
ในขั้นตอนนี้คุณจะไม่สามารถเลือกระดับการบีบอัดได้เลย ระดับ
การบีบอัดจะขึน้ อยูก่ บั Algorithm ของแต่ละแห่งซึง่ อาจมีความแตก
ต่างกันไป โดยมากแล้วก็จะเน้นไปที่ขนาดไฟล์เล็กมากกว่าในเรื่อง
ของคุณภาพ

อีกประการหนึ่งที่มักจะปฏิบัติกันโดยไม่รู้ตัวอยู่เสมอก็คือ
การ Save หรือ Copy ภาพจากโซเชียลมีเดียมาเพื่อส่งต่อหรือใช้
งานซ�้ำ  เช่น Save ภาพที่คุณโพสต์ขึ้นไปแล้วดึงกลับลงมาเพื่อส่ง
ต่อไปอีกครั้ง นั่นก็คือไฟล์ภาพนั้นจะผ่านการบีบอัดเพิ่มอีกหลาย
ครั้ง ลองสังเกตจากไฟล์ภาพถ่ายที่มีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ก็ได้ว่า
คุณภาพจะลดลงไปเรือ่ ยๆ ซึง่ ไม่นา่ จะเป็นไปได้เพราะมันเป็นข้อมูล
เชิงดิจิตอล แต่นั่นก็เพราะสาเหตุการถูกบีบอัดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่านี่เอง
เช่นเดียวกับการส่งไฟล์ภาพไปในกล่องข้อความหรือกระดาน
สนทนา (Chat) ทั้งหลายด้วย เพราะมันก็จะถูกบีบอัดซ�้ำอีกครั้ง
เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงอีกเช่นกัน

นี่คือวิธีการรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพเพื่อให้มีต้นฉบับที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แน่นอนว่ามันย่อมจะต้องแลกมาด้วย
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มากขึ้น ใช้เวลามากขึ้นเพราะมีขั้นตอน
มากกว่า และในภาพรวมแล้วหมายความว่าต้นทุนของคุณก็จะสูง
กว่าด้วยเช่นกัน

สิ่งที่คุณจะท�ำได้เพื่อผลงานที่ดีบนโซเชียลมีเดียก็คือ จัด
เตรียมผลงานในขั้นตอนสุดท้ายบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไป

คุณจึงต้องชัง่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญระหว่าง “ประหยัด” และ
“คุณภาพ” ให้ดี

นั่นก็คือการพยายามรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพเอาไว้ให้ได้
มากที่สุด เกิดการสูญเสียรายละเอียดน้อยที่สุดนั่นเอง

ดังนั้นคุณจึงควรหลีกเลี่ยงการส่งไฟล์ภาพถ่ายผ่านช่องทาง
เหล่านี้โดยตรง การบันทึกลงสื่ออย่าง USB Drive, ส่งโดยติด (Attach) ไปกับ e-mail หรือการอัพโหลดไปยัง Server ฝากไฟล์จะ
เป็นการรักษาคุณภาพของภาพทีด่ กี ว่าเพราะไม่มกี าร Re-compress
...ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาคุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายนั่นเอง!
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“ความไวแสง” ส�ำคัญมากเลยเชียวหรือ?
“PENTAX KP” กล้อง DSLR รุน่ ใหม่ลา่ สุดของค่าย เปิดตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ
ที่ดูน่าตื่นเต้นจนหลายคนตื่นตะลึง โดยเฉพาะกับความสามารถในการใช้ค่า ISO
ได้สูงที่สุดถึง 819,200 ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนส�ำหรับ
กล้องถ่ายภาพชนิด DSLR
แต่เดี๋ยวก่อน!...หลายคนอาจจะแย้งว่ามันเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่า? เพราะ
เคยได้ยินมาว่ามีกล้อง DSLR ที่สามารถใช้ค่า ISO ได้ระดับเกินหนึ่งล้านออกมาก่อนหน้านี้
แล้วมิใช่หรือ? ...รับรองว่าข้อมูลนี้ไม่คลาดเคลื่อนแน่นอน และคุณจะได้ไขความกระจ่าง
ในเรื่องของ ISO ในคอลัมน์นี้ด้วย!
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ย้อนกลับไปในยุคสมัยของ “ฟิล์ม” ส�ำหรับการถ่ายภาพ บน
วัสดุเซลลูลอยด์นั้นจะมีการเคลือบเอาไว้ด้วยสาร “Silver
Halide” ซึง่ มีลกั ษณะเป็นผลึกคริสตัลขนาดเล็กจิว๋ เมือ่ สัมผัส
เข้ากับอนุภาคโฟตอนของแสงมันก็จะเปลีย่ นไปเป็นโลหะเงิน
(Metallic Silver) ด้วยคุณสมบัติที่ท�ำปฏิกิริยาต่อแสงเช่นนี้
เองท�ำให้มันสามารถสร้างเป็นภาพถ่ายขึ้นมาได้ (และก็เป็น
เหตุผลด้วยว่าท�ำไมฟิลม์ ต้องอยูใ่ นกลักหรือม้วนทีไ่ ม่โดนแสง)

เมือ่ เข้าสูย่ คุ ดิจติ อล เปลีย่ นจากปฏิกริ ยิ าทางเคมีของฟิลม์ มา
เป็นการรับแสงเข้าสู่กระบวนการของเซนเซอร์รับภาพใน
ปัจจุบัน ขนาดของผลึกคริสตัลไม่ใช่เหตุผลอีกต่อไป

ฟิล์มเองก็มีระดับความ “ไวต่อแสง” เป็นมาตราฐานที่
เรียกว่า “ISO” (หรือในบางพื้นที่ก็จะใช้มาตราฐาน ASA)
เช่น ISO 100, 200, 400 ... ซึ่งวิธีการง่ายๆ ที่จะท�ำให้ฟิล์ม
มีความไวต่อแสงมากยิง่ ขึน้ ก็คอื ใช้ผลึกคริสตัลทีม่ ขี นาดใหญ่
ขึ้นเพื่อให้สัมผัสแสงได้มากขึ้นฉาบลงไป
แต่เมื่อผลึกคริสตัลมีขนาดใหญ่มากขึ้น ลักษณะของ
ภาพถ่ายที่ได้ก็จะมีความ “หยาบ” มากขึ้นด้วย (ลองนึกภาพ
กระดาษทรายเบอร์หยาบและละเอียดดู) ซึง่ จะเรียกว่า “Gain”
(หยาบ/ละเอียด) แนวคิดในเรื่องของ ISO หรือค่าความไว
แสงนี้ก็ต่อเนื่องมาจนถึงยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน

บนเซนเซอร์รับภาพนั้นจะเต็มไปด้วยเซนเซอร์รับแสง
ขนาดเล็กจิ๋วที่เรียกว่า “Photodiode” (โฟโต้ไดโอด) ซึ่งท�ำ
หน้าที่ในการเก็บอนุภาคของโฟตอน (แสง) แล้วเปลี่ยนให้
เป็นอิเล็คตรอน (ไฟฟ้า) จากนั้นจึงส่งเข้าสู่กระบวนการที่
เรียกว่า “Analog to Digital Converter” (ADC) และส่งให้
โปรเซสเซอร์ทำ� การประมวลผลสร้างขึน้ มาเป็นไฟล์ภาพต่อไป
เซนเซอร์รับภาพจะมีพื้นฐานของความไวแสงในระดับ
ต�่ำสุด (โดยมากคือ ISO 100) และเมื่อมีการก�ำหนดให้ใช้
ค่า ISO ที่สูงขึ้นก็จะต้องผ่านกระบวนการ “เร่งสัญญาณ”
ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอน ADC เพื่อท�ำการขยายสัญญาณไฟฟ้า
จาก Photodiode ให้มีความแรงยิ่งขึ้น (Amplifier) ซึ่งเป็น
ลักษณะเดียวกับที่เราเร่ง Volume เพื่อเพิ่มระดับความดังใน
เครื่องขยายเสียงนั่นเอง

Image Sensor

Analog
Analog

ADC
Digital

ISO (Amplifier)

Memory Card

Digital

Digital Signal Processor (DSP)

ในขัน้ ตอนของ Amplifier นีเ้ องทีจ่ ะท�ำให้เกิด “สัญญาณ
รบกวน” หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในชือ่ “Noise” ขึน้ เพราะในขณะ
ทีส่ ญ
ั ญาณไฟฟ้าปกติถกู ขยายให้ชดั เจนขึน้ สัญญาณ Noise
ก็จะถูกขยายขึน้ มาด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับทีย่ งิ่ เราเร่งเสียง
วิทยุมากก็จะไม่เพียงเสียงเพลงเท่านั้นที่ได้ยินชัดขึ้น เสียง
คลื่นรบกวนซ่าๆ ก็ย่อมจะได้ยินชัดเจนมากขึ้นด้วย
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Native ISO
จากกระบวนการบันทึกภาพในระบบดิจิตอลนี้เอง เราจะเห็น
ว่าในเรื่องของ ISO นั้นจะอยู่ที่ขั้นตอนการขยายสัญญาณที่
ต�ำแหน่ง 2 ก่อนที่จะส่งต่อมายังต�ำแหน่ง 3 ซึ่งในระหว่างขั้น
ตอนนี้สัญญาณจะยังคงเป็นแบบ Analog อยู่ (หลังจากผ่าน
3 ไปแล้วจึงจะเป็นดิจิตอล) ก่อนที่จะเข้าต�ำแหน่ง 3 นั้น
สัญญาณจะถูกเร่งขยายมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงนี้นี่เองที่เรา
จะเรียกว่า “Native ISO” หรือเป็น ISO แท้ๆ

1
Image Sensor

Analog

2

3

Analog

ADC
Digital

ISO (Amplifier)

Memory Card

5

Digital

Digital Signal Processor (DSP)

4

ส่วน ISO ไม่แท้นั้นจะเป็นการขยายสัญญาณที่ขั้น
ตอน 4 ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความสว่างของภาพโดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ในระบบประมวลผลของกล้อง เช่น
เดียวกับที่คุณเพิ่มระดับความสว่างด้วยซอฟต์แวร์อย่าง
Lightroom หรือ Photoshop ที่คอมพิวเตอร์นั่นเอง
Native ISO นั้ น จะให้ ผ ลของลั ก ษณะภาพที่ ดี ก ว่ า
แน่นอนว่าที่ ISO สูงๆ นั้นเราจะพบปัญหา Noise ได้มากอยู่
แล้ว แต่การที่เพิ่มความสว่างด้วยซอฟต์แวร์นั้นจะยิ่งพบ
ปัญหานี้มากขึ้นอีก โดยเฉพาะในเรื่องของ Dynamic Range
เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักเล่นเครื่องเสียงว่า สัญญาณ
เสียงจากระบบ Analog (เช่นแอมป์หลอดสูญญากาศ) นั้น
จะให้เสียงที่มีคุณภาพมากกว่า ซึ่งก็เป็นประเด็นในลักษณะ
เดียวกันนี้นั่นเอง

นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของข้อสงสัยว่า ท�ำไมผูผ้ ลิตกล้องจึงต้องใช้
สัญลักษณ์อื่นโดยไม่บอกตัวเลขของค่า ISO โดยตรง ส่วนที่
ขยายไปมากกว่า (หรือน้อยกว่า) ตัวเลขที่ระบุอย่างชัดเจน
นั่นก็เป็นเพราะ Native ISO จะสามารถบอกด้วยจ�ำนวน
ตัวเลขได้โดยตรง ส่วนขยายที่ไม่ใช่ตัวเลขนั้นก็จะเป็นการ
ขยายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ใช่ Native ISO นั่นเอง
สเปคของกล้องจึงแจ้งว่า ค่า ISO สูงสุด xxxxx และ
ขยายได้ถึงเทียบเท่า xxxxxx ...
PENTAX KP ซึ่งมีระดับ ISO สูงสุดที่ 819,200 จึง
เป็นระดับของ Native ISO ที่เร่งสัญญาณไฟฟ้าในระบบ
Analog ได้สูงที่สุดอย่างแท้จริง และระบุเอาไว้ด้วยจ�ำนวน
ตัวเลขโดยตรงในสเปคอย่างชัดเจนนั่นเอง
แน่นอนว่าทีร่ ะดับ ISO สูงขนาดนัน้ อาจจะไม่มใี ครอยาก
ใช้งานแน่ๆ แล้วจะมีไปเพื่ออะไรกัน? ค�ำตอบก็คือ มัน
สามารถท�ำงานได้และบอกรายละเอียดในภาพได้แม้ในสภาวะ
แสงน้อยมากที่สุด (เช่นในเวลาจ�ำเป็น) และที่ระดับ ISO ต�่ำ
ลงมาก็จะยังคงให้ผลงานที่ดีเยี่ยมนั่นเอง
นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้งานได้
อีกหลากหลายวิธี แต่ที่ส�ำคัญก็คือ นี่เป็นการประกาศถึง
ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ PENTAX บรรจุลงมาให้นักถ่าย
ภาพได้ใช้งานกันอย่างคุ้มราคาค่าตัวนั่นเอง!
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Charles Brooks Photographer

ใช้ ISO สูงๆ เพื่ออะไร?
ในคอลัมน์ที่ผ่านมานั้น เราจะเห็นแล้วว่า Native ISO ที่
ยังคงช่วยให้มองเห็นลักษณะของภาพได้ดีกว่าในช่วง ISO
สูง ซึง่ ในกรณีของ PENTAX KP นัน้ สูงสุดถึง 819,200 แต่
คุณภาพของภาพในระดับนั้นก็คงจะน�ำไปใช้งานไม่ได้ แล้ว
เราจะได้ใช้มันตอนไหน?
ได้ มี ผู ้ ใ ห้ ไ อเดี ย เอาไว้ แ ล้ ว เขาผู ้ นี้ คื อ ช่ า งภาพที่ ชื่ อ
Charles Brooks ซึ่งบอกเอาไว้ว่า เขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่าย
ภาพ Landscape ภายใต้สภาวะแสงน้อยๆ เป็นอย่างยิง่ (อย่าง
ในบ้านเราก็คอื ผูท้ ชี่ อบถ่ายภาพสถานทีใ่ นยามราตรี ถ่ายภาพ
ดวงดาว+ทิวทัศน์ อะไรประมาณนั้น) ปัญหาที่เค้ามักจะพบ
บ่อยๆ ก็คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพ หรือแม้กระทั่ง
การโฟกัส ซึ่งในที่มืดขนาดนั้นก็อย่าได้คิดพึ่งพาระบบออโต้
โฟกัสให้เสียเวลาเปล่า แม้แต่สายตาเรายังแทบมองไม่เห็น
เทคนิคของเขาก็คือ ใช้ ISO สูงๆ แล้วถ่ายภาพทดสอบ
เรื่องมุมมองของภาพและโฟกัสเสียก่อน ซึ่งเขาไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เวลานานมากนัก แค่สัก 5-10 วินาทีกับ ISO สูงๆ ก็ได้
เห็นแล้วว่าที่ก�ำลังจะถ่ายอยู่น่ะมันโอเคหรือเปล่า? ก่อนที่จะ
ลงมือถ่ายจริงด้วยการเปิดรับแสงนานๆ ภาพจาก ISO สูงๆ
ที่ดูรู้เรื่องจึงช่วยได้มากส�ำหรับเทคนิคนี้ ยิ่งคุณภาพดียิ่งช่วย
ได้เยอะ
ป่านนี้สงสัยว่าพ่อหนุ่มช่างภาพราตรีผู้นี้
คงได้ครอบครอง PENTAX KP ไปแล้วแน่ๆ
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ImagingResource
PENTAX KP
ISO Testing
ในเมื่อ Native ISO ที่สูงมากถึง 819,200 ของ PENTAX
KP เป็นที่ฮือฮาในวงการถ่ายภาพอย่างมาก เว็ปไซต์ชื่อดัง
ของโลกอย่าง Imaging Resource จึงจัดการน�ำ KP มา
ทดสอบในเรื่องนี้และรายงานผลต่อสาธารณะชนเสียเลย
ในหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าวนีไ้ ด้รายงานผลการทดสอบถ่าย
ภาพหุ่นนิ่งในสตูดิโอที่ได้มาตราฐาน โดยทดสอบตั้งแต่ ISO
ต�่ำสุด (100) ไปจนถึงระดับสูงสุด (819,200) และเปิดให้ผู้
สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งในแบบ JPEG
ที่ผ่านการโปรเซสจากกล้อง และไฟล์ RAW แบบ DNG ที่ได้
จากกล้องมาลองเปิดดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้เห็น
ของจริงกันไปเลย
อยากรู้ใช่ไหมว่าที่ ISO 819,200 ให้ผล
งานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง? รับรองว่าดีกว่าที่
คุณเคยเห็นจากกล้องรุ่นอื่นที่ ISO สูงขนาดนี้
แน่นอน!
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ปิ ดเล่ม...
ฉบับนีเ้ ราได้นำ� เสนอเรือ่ งราวของเลนส์ซมู เทเลโฟโต้
ไวแสงรุ่นใหม่ล่าสุดของ TAMRON ที่หลายคน
หมายตา SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2
(A025) กันไปแบบจุใจ และได้รู้กันแล้วว่าความ
พิเศษของเลนส์รนุ่ นีอ้ ยูต่ รงไหน ซึง่ คาดว่าคงจะเป็น
เลนส์อกี รุน่ หนึง่ ทีข่ ายดีมากเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ โปรด
อย่าได้ชะล่าใจหากคิดจะครอบครองเป็นเจ้าของ
ครอบครองก่อนได้ใช้ก่อน และคืนทุนก่อนแน่ๆ

TAMRON B023

ในฉบับหน้าก็จะถึงคิวของเลนส์ใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวออกมาพร้อมกัน
นั่นก็คือเลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษ Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
ซึ่งหลายท่านยังคงประทับใจกับเลนส์รุ่นพี่ก่อนหน้านี้มาแล้ว การกลับมาใน
เวอร์ชั่นใหม่นี้ย่อมจะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะจะเห็นได้ว่ามีระบบกันสั่น
“VC” มาให้ใช้งานกันด้วย รวมไปถึงรหัสต่อท้าย “HLD” ที่เราไม่เคยเห็นกันมา
ก่อน มันคืออะไร? และจะท�ำให้ผลงานของเราดีขึ้นขนาดไหน?...โปรดติดตาม
ส่วนท่านที่อยากรู้ก่อนด้วยตนเอง สามารถทดสอบให้เห็นกับตาได้ที่
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านท่านในเวลานี้!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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