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วงการกล้ อ งนั้ น ไม่ เ คยมี เ สี ย งระฆั ง
หมดยกดังให้ได้ยิน ดังนั้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ จึงยังคงออกสูก่ ลุม่ นักถ่ายภาพ
อยู่ตลอดเวลาจนเราแทบจะรายงาน
ผลกันไม่ทัน...

TAMRON ก็ยังคงเดินหน้าชนิดไม่ยอมเข้ามุม โดยการ
ประกาศเปิดตัวเลนส์ใหม่ออกมาอีกสองรุ่น นั่นก็คือ SP2470mm “G2” ที่คงจะมีหลายคนเฝ้ารอคอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อ
คราวที่แล้ว SP70-200 “G2” ก็สะเทือนเลื่อนลั่นวงการมาแล้ว
คราวนี้ “G2” อีกรุน่ ทีเ่ ป็นดัง่ สหายร่วมรบคูม่ อื นักถ่ายภาพฝีมอื
ฉกาจก็คงจะท�ำผลงานได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
แต่ทสี่ ะเทือนยิง่ ไปกว่าก็คอื เลนส์ซมู ทีค่ รอบจักรวาลมาก
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NEW PRODUCT

ฝนตกแล้วตกอีก แต่ก็ไม่น่าจะหยุด
ตากล้องอย่างเราๆ ได้หรอก ว่าแต่
จะท�ำยังไงกันได้บ้างล่ะฦ
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FIELD TEST

10-24mm รุน่ ใหม่ลา่ สุดส�ำหรับกล้อง
APS-C นี่ไม่ใช่แค่พอใช้งาน แต่มัน
เป็นเลนส์ระดับดีเลยทีเดียว!

14

YOUR MANUAL

เป็ น อี ก หนึ่ ง ภาคสนามที่ ต ้ อ งทึ่ ง ใน
ความสามารถของอุปกรณ์ เพราะ
10-24mm รุ่นใหม่นี้มันแจ๋วจริง!

22

TALK

ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ กับการประกาศเปิดตัว “18-400mm” ออกสู่
ตลาด ซึ่งยังไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อนกับเลนส์ซูมที่มีระยะซูม
ขยายจากมุมกว้างไปถึงซูเปอร์เทเลโฟโต้เช่นนี้ เรียกได้ว่าคงจะ
ไร้คู่แข่งไปอีกชั่วระยะใหญ่ๆ ...หรืออาจจะไม่มีอีกเลยด้วยซ�้ำ
เราได้ยินข่าวมาว่า เลนส์บางรุ่นนั้นขายดีเสียจนต้องถึง
กับตามหาเพื่อซื้อมาเป็นเจ้าของกันเลยทีเดียว ปรากฏการณ์
เช่นนี้ย่อมไม่เป็นที่ประหลาดใจเท่าไหร่นัก เพราะของดีกว่า
แต่ราคาย่อมเยากว่าในสไตล์ของ TAMRON นั้นย่อมเป็นที่
ถูกอกถูกใจ ฉบับนีก้ เ็ ช่นกันทีเ่ ราได้นำ� เลนส์มมุ กว้างพิเศษรุน่
ใหม่ 10-24mm ในรหัส B023 มาทดสอบภาคสนามให้ดูกัน
แบบให้เห็นของจริงโดยไม่ต้องแต่งเติมช่วยแต่อย่างใด
...เชื่อว่าคุณก็คงจะทึ่งไม่แพ้เราเช่นกัน!

PRO KNOWLEDGE

PENTAX KP สามารถแปลงไฟล์
RAW ออกมาได้ด้วยตัวเอง แถมยัง
แปลงเป็นไฟล์ TIFF ก็ได้นะ

40

TECHNOLOGY

ไฟล์ TIFF นั้นเป็นยังไง? และมัน
ส�ำคัญกับเราแค่ไหนกันล่ะ?

RAW File แบบ DNG ดีจริงหรือ
เปล่า? และเราควรจะเลือกใช้อะไรดี
ระหว่าง DNG และ PEF?

43
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“อย่าใด้กลัวฝน เพราะในความแบนราบของ
มิติแห่งแสงเงานัน้ อาจมีบางอย่างซ่ อนอยู ่
ซึ่ งมันอาจจะเป็นหนทางแห่งความส�ำเร็จอัน
แตกต่างของคุณก็ได้”

RAINY
SEASON
นักถ่ายภาพหลายคนมักจะเสียอารมณ์เมือ่ รูว้ า่ ฝนก�ำลังจะตก (หรือเมือ่ ถ่าย
ภาพอยู่ดีๆ ฝนก็ตก) เพราะมันมักจะส่งผลให้สภาพแสงดูไม่สวยงาม
ภาพถ่ายขาดมิตทิ างแสงเงาจนมันดูธรรมดา ซึง่ หลายคนนัน้ ก็เก็บกล้องและ
หยุดถ่ายภาพไปเลย
เราจะมาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสฝ่าสายฝนด้วยกัน นีไ่ ม่ได้จะชวนคุณมา
เปียกปอน แต่จะชีแ้ นวทางและมุมมองวิธคี ดิ เพือ่ รับมือกับฤดูฝนทีไ่ ม่ควรจะมา
หยุดการถ่ายภาพของเราลงได้
แปดวิ ธี ต ่ อ ไปนี้ จ ะบอกให้ คุ ณ ฟั ง ซึ่ ง บางอย่ า งมั น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งพื้ น ๆ
ธรรมดาแต่คุณอาจจะมองข้ามไปหรือไม่ทันคิดก็เป็นได้...
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ถ่ายภาพในอาคาร

ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ไม่เห็นจะมีอะไรและดูพื้นๆ แต่มันก็
เป็นวิธีพื้นๆ จนหลายคนมองข้ามและลืมนึกไปเลยทีเดียว
ในเมื่อสภาพแสงหรือท้องฟ้าภายนอกไม่ปรากฏความ
สวยงามอย่างที่หวัง ก็เป็นจังหวะดีท่ีเราควรจะเน้นการถ่าย
ภาพในร่มหรือในอาคาร เพราะแทบจะไม่สนใจแสงภายนอก
หรือสภาพแวดล้อมเนือ่ งจากอาศัยแสงไฟฟ้าหรือแสงอืน่ ๆ ซึง่
อยู่ในสถานที่เท่านั้น
ในการออกท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนเช่นนี้นอกจากสถานที่
ท่องเทีย่ วภายนอกอาคารตามปกติแล้ว ก็ควรทีจ่ ะวางแผนใน
เรื่องของสถานที่โดยมีจุดที่เป็นในอาคารในร่มผสมอยู่ด้วย
เพือ่ ให้เป็นทางเลือกเอาไว้ในกรณีทสี่ ภาพอากาศไม่เป็นใจ จะ
ได้ปรับเปลี่ยนแผนได้ทันต่อสภาพการณ์
ลองนึกถึงสถานที่ซึ่งเราคิดที่จะไปถ่ายภาพเอาไว้แต่
ยังไม่สบจังหวะสักที ใช้โอกาสนี้ในการเน้นหัวข้อการถ่าย
ภาพในอาคารให้ผลงานออกมาดีเป็นพิเศษเลยก็ได้.
• เลนส์ ซู ม มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ
คุณภาพสูง รูรับแสงกว้างสุด
F/2.8 ตลอดช่วง พร้อมระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC”
ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ภาพ
แม้ในสภาพแสงน้อยและใช้
งานโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD
F/2.8 • 1/30 sec. • ISO 400
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ถ่ายภาพเอกรงค์

ภาพทิวทัศน์นั้นแทบจะหนีไม่พ้นการมี “ท้องฟ้า” สวยใส
เป็นฉากหลัง ซึ่งส่งผลต่อความน่าสนใจของภาพเป็นอย่าง
มาก แต่ในทางกลับกันหากท้องฟ้าไม่สวยก็จะส่งผลด้อย
ต่อภาพได้เช่นกัน
ฤดูฝนเช่นนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ท้องฟ้าจะไม่สวยอัน
เนื่องมาจากชั้นของละอองน�้ำบนท้องฟ้าก่อให้เกิดผืนเมฆสี
เทาอ่อนๆ ขึ้น (หรือไม่ก็สว่างขาว) แม้บางครั้งจะมีแสงสว่าง
มากพอสมควร แต่มันไม่ปรากฏสีสันแต่อย่างใด ซึ่งนี่เป็น
สภาพที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว
หากเจอเข้ากับสภาพเช่นนั้นก็ลองเปลี่ยนมาเป็นถ่าย
ภาพแบบเอกรงค์ (ภาพขาวด�ำหรือภาพโทนเดียว) ซึง่ ไม่สนใจ
เรื่องของสีสันแต่จะสนใจเรื่องความเปรียบต่างมากกว่า
ภาพแบบนีจ้ ะเน้นไปทางการจัดวางองค์ประกอบภาพ
หรือเรือ่ งราวในภาพเป็นส�ำคัญ ซึง่ ท้องฟ้าตุน่ ๆ จะไม่สง่ ผล
แต่อย่างใด แถมจะช่วยให้ภาพแนวนี้ดูดีด้วยอีกต่างหาก.
• เลนส์ ซู ม มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ
คุณภาพสูง รูรับแสงกว้างสุด
F/2.8 ตลอดช่วง ประกอบ
ด้ ว ยชิ้ น เลนส์ ใ นโครงสร้ า ง
ภายในเพื่อช่วยแก้ไขอาการ
บิดเบีย้ ว (Distortion) ของทัง้
เส้นแนวตั้งและแนวนอน
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD
F/8 • 1/90 sec. • ISO 200
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เน้นไปที่วัตถุ

ในเมือ่ สภาพแวดล้อมไม่สวย แสงไม่สวย ท้องฟ้าไม่สวย ก็
เปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นการเน้นไปที่วัตถุตัวแบบแทนไปเลย
ถึงแม้วา่ เราจะเป็นผูท้ ชี่ นื่ ชอบการท่องเทีย่ วในโลกกว้าง
และชืน่ ชอบการถ่ายภาพแนวทิวทัศน์ทตี่ อ้ งใช้มมุ มองอันกว้าง
ขวาง แต่ก็ใช่ว่าจะต้องยึดติดอยู่กับภาพแนวนั้นเสมอไป
วัตถุที่สามารถเน้นได้ในระหว่างท่องเที่ยวของคุณนั้นมี
อยู่เยอะแยะมากมาย เช่น สินค้าในท้องถิ่น วิถีชีวิต ของที่
ระลึก อาหาร ต้นไม้ใบหญ้า ฯลฯ ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ปกติ
แล้วคุณไม่คอ่ ยถ่ายภาพแบบเน้นๆ เพราะเน้นแต่ถา่ ยภาพมุม
มองกว้างเพียงอย่างเดียว
วิธกี ารคิดเช่นนีต้ อ้ งการมุมมองหรือองศาการรับภาพ
ที่แคบลงสักหน่อย คุณอาจจะต้องเข้าใกล้สิ่งที่จะถ่ายให้
มากขึน้ เพือ่ ให้มมุ รับภาพแคบลง วิธกี ารเช่นนีแ้ ม้วา่ จะเป็น
เลนส์คิท 18-55mm ก็สามารถท�ำได้เช่นกัน เพียงแค่กล้า
ที่จะลองท�ำ อย่ามัวแต่คิดว่าเลนส์ที่เรามียังดีไม่พอ เพราะ
เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับมุมมองและวิธีคิดมากกว่า.
• กล้อง DSLR ระดับกลางแต่
ให้ คุ ณ ภาพของไฟล์ ภ าพใน
ระดั บ สู ง สี สั น อิ่ ม ตั ว เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ต ามสไตล์ ข อง
กล้อง PENTAX พร้อมระบบ
ช ่ ว ย ล ด อ า ก า ร สั่ น ไ ห ว ที่
เซนเซอร์รับภาพ
Pentax K-S2 • SMC Pentax-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL
F/5.6 • 1/60 sec. • ISO 100
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ถ่ายภาพมาโคร

เรียกได้ว่าฤดูฝนนั้นเป็นช่วงเวลาของการถ่ายภาพแนวนี้
เลยทีเดียว เพราะปัจจัยและเหตุผลต่างๆ ทัง้ ทางธรรมชาติ
และความจ�ำเป็นนั้นเอื้ออ�ำนวยเป็นอย่างมาก
นัน่ ก็เป็นเพราะพืชพันธุต์ า่ งๆ จะพากันเจริญเติบโตและ
ผลิดอกออกใบ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและช่วงเวลาของการ
สืบพันธุ์ส�ำหรับแมลงชนิดต่างๆ ที่ดูแปลกตาเมื่อผ่านก�ำลัง
แยกขยายระดับสูงของเลนส์มาโคร ซึง่ มากกว่าทีร่ ะดับสายตา
ปกติของมนุษย์จะมองเห็นได้
หรือทางด้านของความจ�ำเป็นที่เมื่อฝนตกแล้วเราก็มัก
จะงดเว้นการเดินทางออกท่องเที่ยวเพราะความไม่สะดวก
เมือื่ เป็นอย่างนัน้ แล้ว สิง่ ของรอบตัวทีอ่ ยูภ่ ายในบ้านก็สามารถ
ทีจ่ ะกลายมาเป็นตัวแบบให้เราได้ฝกึ ความช�ำนาญในการถ่าย
ภาพได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้ไปไหน
บางทีฤดูฝนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นกับภาพมาโครที่
เราไม่เคยคิดจะลองให้รู้เลยก็เป็นได้.
• เลนส์มาโครประสิทธิภาพสูง
ที่ให้ความละเอียดตอบสนอง
ต่อกล้อง DSLR ที่มีความ
ละเอี ย ดเซนเซอร์ รั บ ภาพ
ความละเอี ย ดสู ง ถ่ า ยทอด
ความคมชัดได้อย่างทั่วถึง ใน
ทุกชอตที่บันทึกภาพ
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO
F/8 • 1/100 sec. • ISO 200 • 100% Crop
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ใช้แสงเสริม

แสงหลักในธรรมชาติอย่างดวงอาทิตย์นั้นอาจจะไม่สร้าง
ระดับความเปรียบต่างได้มากพอ ท้องฟ้าตุน่ ๆ ก็ไม่สามารถ
เรียกร้องความสนใจได้อย่างที่ควรจะเป็น
ตัวช่วยที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญอย่าง “แสงเสริม”
หรือแสงประดิษฐ์ชนิดต่างๆ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่า
สนใจ ซึ่งก็คงจะไม่พ้น “แฟลช” ที่เรารู้จัก การแยกมันออก
จากตัวกล้องเพือ่ ปรับเปลีย่ นทิศทางของแสงจะช่วยให้การถ่าย
ภาพเป็นไปได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และการเพิ่ม “เจล
สี” (แผ่นโปร่งแสงสีตา่ งๆ) เพือ่ เปลีย่ นลักษณะทางสีสนั เข้าไป
บังทีห่ น้าแฟลชก็เป็นลูกเล่นทีน่ า่ สนใจเช่นกัน ซึง่ บางทีมนั อาจ
จะจ�ำลองตัวเองเป็นดั่งแสงอาทิตย์สีส้มเหลืองได้ด้วย
ที่ส�ำคัญก็คือ คุณจะต้องมีจินตนาการก่อนว่าแสง
อาทิตย์จ�ำลองที่จะเสกขึ้นมานั้นควรมาจากทิศทางไหน
สว่างมากเท่าไหร่ แล้วลองทดสอบดู ครอปมุมภาพให้แน่น
ขึ้นอีกนิด เพียงเท่านี้ท้องฟ้าจะตุ่นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา.

• แม้จะจับคูก่ บั เลนส์คทิ เกรด
มาตรฐานที่ ออกแบบให้
สามารถเก็บชุดเลนส์จนเหลือ
เพียงขนาดเล็ก แต่ก็สามารถ
ถ่ า ยทอดไฟล์ ภ าพถ่ า ยที่ มี
คุณภาพในระดับที่ดี เก็บราย
ละเอียดทุกมิติได้ดีเยี่ยม
PENTAX K-S2 • SMC Pentax-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
F/16 • 1/180 sec. • ISO 100
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ลดพื้นที่ท้องฟ้า

เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าฤดูฝนนัน้ โอกาสทีท่ อ้ งฟ้าไม่สวยจะมี
อยู่ค่อนข้างมากกว่า ไม่เหมือนกับฤดูหนาวที่จะเป็นคนละ
เรื่องอันต่างออกไป
นี่เป็นเรื่องของวิธีการคิดล้วนๆ สิ่งใดที่ไม่สวยก็จงอย่า
ให้ มี พื้ นที่ ม ากนั ก ลองเปลี่ ย นวิ ธี คิด เพื่ อ น� ำ เสนอส่ ว นอื่ น
ทดแทน ถึงแม้วา่ มันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนักแต่กย็ งั มีราย
ละเอียดที่น่าสนใจมากกว่า
มุมรับภาพแบบเดิมๆ ที่เชิดขึ้นไปเพื่อรับภาพท้องฟ้าก็
ควรจะต้องกดต�ำ่ ลงมาเพือ่ เน้นพืน้ ทีใ่ ห้กบั ส่วนภาคพืน้ ดินแทน
อาจจะเหลือส่วนที่เป็นผืนฟ้าอยู่บ้างแต่ก็แค่พอให้เห็นเป็น
บรรยากาศ อาจจะใช้มมุ รับภาพทีแ่ น่นเข้ามาอีกสักหน่อยเพือ่
เน้นเรื่องราวทางวัตถุภาคพื้นดินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือจะเล่น
ในเรือ่ งของสปีดชัตเตอร์ชา้ -เร็วเข้าร่วมเพือ่ แสดงอารมณ์จาก
ความเคลื่อนไหว/เคลื่อนที่ดูก็ได้
ระยะเทเลโฟโต้จะช่วยได้มากในเรือ่ งนี้ ลองตัดใจจาก
มุมกว้างของท้องฟ้าเพือ่ ค้นหามุมมองใหม่ๆ ภาคพืน้ ดินดูบา้ ง.
• เลนส์อเนกประสงค์ที่ช่วยลด
ภาระให้ แ ก่ ก ารเดิ น ทางท่ อ ง
เทีย่ วผจญโลกกว้างในวันสบายๆ
ของคุณ ด้วยขนาดทีเ่ ล็กกระทัด
รั ด และน�้ ำ หนั ก เบา ระยะซู ม
ยืดหยุ่นจากระยะมุมกว้างไปถึง
เทเลโฟโต้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารปรั บ
เปลี่ ย นมุ ม มองภาพเป็ น ไปได้
อย่างรวดเร็ว
APS-C DSLR • Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
F/5.6 • 1/125 sec. • ISO 200
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เพิ่มวัตถุในก้อนเมฆ

ช่วงก่อนทีฝ่ นจะตกนัน้ ย่อมจะมีกอ้ นเมฆใหญ่หนาก่อตัวขึน้
ก่อน ซึ่งบางครั้งมันก็มีลักษณะที่ดูประหลาดตาและน่า
สนใจ โดยเฉพาะในบางช่วงของวันอย่างเช้าหรือเย็นนัน้ จะ
ยิ่งมีลักษณะของสีสันที่ดูสวยงามอีกด้วย
วัตถุอย่างอืน่ ๆ บนท้องฟ้านอกจากก้อนเมฆนัน้ มีปรากฏ
อยู่บ่อยครั้ง ในกรณีที่เราทราบกันดีก็ได้แก่ “เครื่องบิน” ซึ่ง
จะบินอยู่ที่ระดับสูงพอสมควร หากคุณอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กับสนามบินก็ลองสังเกตดูว่าก่อนที่ฝนจะตกนั้นมีเครื่องบิน
ผ่านเข้ามาบ้างหรือเปล่า?
การถ่ายภาพลักษณะนี้แทบจะไม่สนใจเรื่องของสีสัน
แต่จะเป็นภาพในลักษณะที่เล่นกับจินตนาการของคนดูภาพ
มากกว่า คุณจ�ำเป็นต้องมีเลนส์ระยะเทเลโฟโต้เพือ่ เจาะเข้าไป
หาวัตถุบนฟ้าที่จะผ่านไปในระหว่างก้อนเมฆฝนเหล่านั้น
โดยทีค่ วรจะมีพนื้ ทีใ่ ห้กบั ก้อนเมฆประกอบอยูใ่ นภาพด้วย ซึง่
บางทีมันอาจจะไม่ใช่ที่ระยะซูมไกลสุดของเลนส์ก็เป็นได้
และเนื่ อ งจากมั น เป็ น ภาพจากระยะเทเลโฟโต้ ที่
พบเห็นได้ไม่บ่อย จึงเป็นภาพที่ดูน่าสนใจได้ไม่ยาก.
• เลนส์ ซู ม เทเลโฟโต้ ที่ ใ ห้
ความยื ด หยุ ่ น ด้ ว ยระยะซู ม
ตั้ ง แต่ 150mm ไปจนถึ ง
600mm ในระดับคุณภาพสูง
แต่มขี นาดทีเ่ ล็กกระทัดรัด ใช้
งานได้คล่องตัวยิ่งกว่า
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
F/8 • 1/125 sec. • ISO 200
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ถ่ายภาพให้ติดเม็ดฝน

ไหนๆ ฝนก็ตกลงมาแล้ว ลองถ่ายภาพโดยให้มเี ม็ดฝนช่วย
สร้างบรรยากาศในภาพไปเลยเป็นไร?
การถ่ายภาพให้ติดเม็ดฝนอยู่ในภาพด้วยนั้นไม่ใช่เรื่อง
ยากเพราะถ่ายอย่างไรก็ยอ่ มจะได้อยูแ่ ล้ว แต่การทีจ่ ะให้เห็น
เม็ ด ฝนเหล่ า นั้ น ปรากฏขึ้ น จนมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ ว มเข้ า มาใน
ภาพถ่ายคือสิ่งที่น่าคิดกว่า
วิธกี ารนัน้ ไม่ได้ซบั ซ้อนอะไร โดยธรรมชาติของเม็ดฝน
อันเป็นลักษณะทางกายภาพนัน้ ก็ยอ่ มจะเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสว่าง
หากมันอยู่ในมุมมองที่ฉากหลังเป็นสิ่งสว่างก็ย่อมที่จะกลืน
หายไปหรือไม่ปรากฏชัดเจน ในทางตรงกันข้ามหากมันอยูบ่ น
มุมมองของฉากหลังทีม่ ดื หรือมีสสี นั อันเข้มข้มในโทนมืด เม็ด
ฝนก็จะปรากฏตัวและเห็นได้ชัดเจน ท�ำให้คนดูภาพรับรู้ถึง
ความมีตัวตนของมันได้
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแนวไหน “ฉากหลัง” เป็น
สิ่งที่ส�ำคัญและส่งผลเสมอ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงสีด�ำหรือ
ขาวก็ตาม.
• เลนส์ซูมระดับซูเปอร์เทเล
โฟโต้ รุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด ในรหั ส
“G2” ทีม่ กี ารปรับปรุงคุณภาพ
และระบบการซี ล ป้ อ งกั น
ละอองน�้ำและความชื้นที่ดีขึ้น
กว่าเดิม จึงรับมือกับสภาพที่
มีฝนตกได้ดียิ่งขึ้นด้วย
Full Frame DSLR • Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
F/6.3 • 1/200 sec. • ISO 800
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HAVANA SERIES
กระเป๋ากล้องท�ำไมจะต้องทึมๆ ด�ำๆ เหมือนกันไป
หมด? นั่นคงเป็นค�ำถามที่ขัดอกขัดใจผู้มีสไตล์เป็น
ยิง่ นัก เพราะกระเป๋ากล้องด�ำหนาเหล่านัน้ ช่างไม่เข้า
กับสไตล์อย่างเราเอาเสียเลย
ถ้าอย่างนัน้ ต้องนี.่ ..กระเป๋ากล้องซีรยี ใ์ หม่ลา่ สุด
“HAVANA” จาก VANGUARD สหรัฐอเมริกา
ออกแบบมาให้ดไู ม่เหมือนกระเป๋ากล้อง ดีไซน์สวยทัน
สมั ย ลายเนื้ อ ผ้ า ไม่ ซ�้ ำ ใคร ผลิ ต จากขึ้ น จากวั ส ดุ

HAVANA 41
• DSLR BODY
• 1-2 LENS
• FLASH
• 13” LAPTOP

คุณภาพสูง นอกจากกล้องและเลนส์แล้วยังใส่ของ
จุกจิกได้มากมาย แถมยังหยิบกล้องออกมาได้งา่ ย
ด้วยดีไซน์ที่เข้าใจคนถ่ายภาพเป็นอย่างดี
HAVANA 41 และ 21 มีพร้อมจ�ำหน่าย
แล้วที่ร้าน Big Camera และที่โชว์รูมของ East
Enterprises ...เชิญสัมผัสและทดลองความมี
สไตล์ในแบบที่เป็นคุณได้แล้ววันนี้

HAVANA 21
• DSLR BODY
• 1-2 LENS
• FLASH
• Mini Tablet
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TAMRON ประกาศเปิ ด ตั ว เลนส์ รุ ่ น ใหม่ ช นิ ด สร้ า งแรงสั่ น
สะเทือนให้วงการ กับเลนส์ซมู อเนกประสงค์ทมี่ ชี ว่ งซูมไร้คแู่ ข่ง
ระดับ 18-400mm สมกับที่เป็นจ้าวแห่งเลนส์อเนกประสงค์
จริงๆ
เลนส์รนุ่ นีม้ ชี อื่ เต็มอย่างเป็นทางการคือ 18-400mm F/3.56.3 Di II VC HLD ในรหัส B028 ส�ำหรับกล้องแบบ APS-C
ซึง่ เมือ่ คูณ 1.6 แล้วก็จะเท่ากับ 28.8-640mm มาพร้อมกับระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” และมอเตอร์ออโตโฟกัสแบบใหม่
“HLD” มีน�้ำหนักเพียง 705 กรัม และมีความยาวเมื่อหดสั้นที่สุด
121.4mm
อีกรุ่นหนึ่งคือเลนส์ที่หลายคนเฝ้ารอ SP24-70mm F/2.8
Di VC USD “G2” เลนส์ซูมระยะฉกรรจ์ส�ำหรับมืออาชีพที่เน้น
เรื่องคุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งการันตีโดยผลงานของเลนส์ 70200mm “G2” ที่ออกมาก่อนหน้านี้และท�ำเอาไว้อย่างยอดเยี่ยม
จนหลายคนอดใจไม่ไหว ดังนั้นจึงบอกได้ว่า 24-70mm G2 รุ่นนี้
คงจะเป็นอะไรที่ไม่ท�ำให้ผิดหวังดุจเดียวกันแน่ๆ
...เรียกได้วา่ “จัดหนัก” ลงตลาดกันตลอดเลยทีเดียวส�ำหรับ
TAMRON ในช่วงนี้
รายละเอียดของเลนส์ทงั้ สองรุน่ นีเ้ ราจะน�ำมาเสนอต่อกัน
ในโอกาสต่อไป
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กล้อง DSLR ทีใ่ ช้เซนเซอร์รบั ภาพขนาด APS-C นัน้ ต้องการเลนส์มมุ กว้างพิเศษ
เพื่อถ่ายทอดภาพมุมกว้าง เพราะขนาดของเซนเซอร์รับภาพที่เล็กกว่าแบบ Full
Frame ท�ำให้ใช้เลนส์มุมกว้างปกติจะได้มุมรับภาพที่ไม่กว้างมากพอ
ก่อนหน้านี้ TAMRON มีเลนส์มมุ กว้างพิเศษส�ำหรับกล้อง APS-C อยูใ่ นตลาด
หนึ่งรุ่น นั่นก็คือรุ่น B001 ซึ่งก็ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อราคาค่าตัว
และแล้ว...TAMRON ก็ได้ประกาศเปิดตัวเลนส์มมุ กว้างพิเศษรุน่ ใหม่สำ� หรับ
กล้องชนิด APS-C ขึ้นมาในรหัส B023 ซึ่งจะเป็นการเข้าแทนที่ B001 โดยมา
พร้อมกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพใหม่ทั้งหมดที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และ
ยังเพิ่มสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ด้วย
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Experience the complete joy of shooting
with a compact, ultra-wide-angle zoom

Model B023

นี่คือเลนส์มุมกว้างพิเศษส�ำหรับกล้อง APS-C ที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเหนือกว่าเลนส์คู่แข่งในระดับเดียวกัน ทาง
ยาวช่วงซูม 10-24mm เทียบเท่ากับระยะ 16-37mm ส�ำหรับในระบบ
Full Frame ด้วยขนาดของตัวเลนส์ที่กระทัดรัดซึ่งถ่ายทอดสายพันธุ์มา
จากรุ่นพี่อย่าง B001 แต่มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้น
เช่น เพิ่มระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” และมอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ
ออโตโฟกัสแบบใหม่ “HLD” เคลือบผิวเลนส์ชน้ หน้าด้วยฟูลโอไรด์ พร้อม
ทั้งโครงสร้างที่ช่วยปกป้องความชื้นและฝุ่นละออง ด้วยคุณสมบัติใหม่
เหล่านี้รวมเข้ากับคุณภาพของการถ่ายทอดรายละเอียดของแสงชั้นยอด
ตัง้ แต่ภาพทิวทัศน์จนถึงภาพทัว่ ไป ท�ำให้ B023 คือเลนส์เจเนอเรชัน่ ใหม่
ที่พร้อมถ่ายทอดทุกมุมมองจากทุกแห่งที่คุณไปถึงได้อย่างมั่นใจ
Excellent optical performance across
the entire zoom range

B023 ถูกออกแบบให้มีชิ้นเลนส์ 16 ชิ้น แบ่งเป็น 11 กลุ่ม เลนส์ขนาด
ใหญ่ที่มีคุณสมบัติ Aspherical และ LD (Low Dispersion) ถูกบรรจุ
เข้ามาเพื่อเพิ่มรายละเอียดความคมชัดตลอดช่วงซูม นอกจากนี้ยังช่วย
ลดปัญหาสีเหลื่อม Chromatic Aberration และปัญหาการบิดเพี้ยนและ
ความคลาดทรงกลม ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในเลนส์มุมกว้างโดยทั่วไป

Focal length: 10mm • Exposure: F/5.6 • 1/45sec • ISO400

ระบบการเคลือบผิวเลนส์แบบ “BBAR” (Board-Band-Anti-Reflection)
จะช่วยลดการสูญเสียแสงไปเนือ่ งจากการสะท้อนกับพืน้ ผิวให้นอ้ ยลง ซึง่
จะช่วยให้ได้สีสันที่อิ่มตัวและมีคอนทราสต์ที่สูงยิ่งขึ้น และ B023 ยังถูก
ออกแบบให้ลดปัญหาแสงหลอน (Ghosting) และแฟลร์ให้น้อยลงด้วย
ส่งผลให้ภาพมีความคมชัดทางรายละเอียดมากยิง่ ขึน้ ซึง่ นัน่ หมายถึงไฟล์
ภาพที่มีคุณภาพในระดับสูงนั่นเอง

EEP TIME Issue# 47
July 2017

17

NEW

PRODUCT

VC lets you go wherever your vision takes you

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” อันทรงพลังของ
TAMRON ถูกเพิ่มเข้ามาในเลนส์รุ่นนี้เพื่อให้การถ่าย
ภาพโดยจับถือกล้องด้วยมือเปล่าภายใต้สภาวะแสง
น้อยเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ที่
ส�ำคัญคือยังคงรักษาเรือ่ งของขนาดเลนส์ทเี่ ล็กกระทัด
รัดและน�้ำหนักเบาได้เช่นเดียวกับเลนส์ B001 ในรุ่น

ก่อนหน้า โดยการปรับปรุงระบบ VC ให้มีขนาดเล็กลง
แต่มปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ รวมไปถึงการพัฒนาอัลกอริธมึ
ที่ใช้ในการควบคุมระบบ VC ด้วย ส่งผลให้คุณสามารถ
ถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจด้วยการจับถือกล้องด้วยมือเปล่า
ในสภาวะแสงน้อย เพิ่มโอกาสในการได้ภาพถ่ายชั้นเลิศ
ให้มากขึ้นกว่าเดิม

Focal length: 10mm • Exposure: F/3.5 • 1/6sec • ISO100
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HLD meets highly precise AF

B023 ใช้มอเตอร์ออโตโฟกัสชนิดใหม่ “HLD” (High/Low torque-modulated Drive)ซึ่งเป็นระบบมอเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดเพื่อความ
เสถียรและแม่นย�ำของการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์เพื่อจับโฟกัส (แม้ B023
จะใช้ชนิ้ เลนส์ขนาดใหญ่กต็ าม) นอกจากนีค้ ณ
ุ ยังสามารถหมุนวงแหวน
โฟกัสด้วยมือได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องปรับสวิทช์ไปที่ MF ก่อน
High performance packed into a compact body

ขนาดที่เล็กของเลนส์รุ่นนี้ไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพจะเล็กตาม
ไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อดูในส่วนที่มีระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC”
ติดตั้งเข้ามาให้ใช้งานเพิ่ม และระบบมอเตอร์ออโตโฟกัสใหม่ “HLD”
ดังกล่าว ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับกล้อง DSLR ชนาด APS-C จะท�ำให้
หน้าตาของกล้องดูลงตัวและเข้ากันมาก ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป แต่เปีย่ ม
ไปด้วยประสิทธิภาพชนิดที่คุณจะคาดไปไม่ถึงเลยทีเดียว

Moisture-Resistant
Construction protects
your lens

เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน
ภาคสนาม B023 จึงเพิ่มระบบการซีล
ป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองเข้ามาใน
โครงสร้างกระบอกเลนส์และที่ด้านท้าย
ของเลนส์หรือแปลนเม้าท์ด้วย
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The beauty is in the details

ไม่เพียงแต่คณ
ุ สมบัตชิ นั้ เลิศทีอ่ ยูภ่ ายในทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงใหม่ทงั้ หมด
รูปโฉมภายนอกก็ได้รบั การเปลีย่ นใหม่หมดด้วยเช่นกัน โดยยึดแนวทาง
เดียวกันกับเลนส์ในเจเนอเรชั่นใหม่ของ TAMRON ที่ออกแบบมาให้
เรียบ หรู ดูดี ใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้กระทัง่ สวิทช์ควบคุมการท�ำงาน
และตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปบนตัวเลนส์ ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแค่ดูสวยงามมี
ระดับ แต่ต้องตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีด้วย

Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Fluorine Coating for protection and
safe cleaning

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

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
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Specifications
Model							B023
Focal Length
				10-24mm
Maximum Aperture 			F/3.5-4.5
Angle of View (diagonal)		108°44’-60°2’
								(for APS-C format)
Optical Construction			
16 elements in 11 groups
Minimum Object Distance		
0.24m (9.4 in)
Maximum Magnification Ratio 1:5.3
Filter Size						Φ77mm
Maximum Diameter				Φ83.6mm
Length*
					
84.6mm (3.3 in) Canon
								82.1mm (3.2 in) Nikon
Weight 						440g (15.5 oz) Canon
								440g (15.5 oz) Nikon
Aperture Blades				7 (circular diaphragm)
Minimum Aperture				F/22-29
Image Stabilization Performance 4 Stops
(CIPA Standards Compliant)
For Canon: EOS-80D is used
Nikon: D7200 is used
Standard Accessories 		
Front Cap, Lens hood
Compatible Mounts 			Canon, Nikon
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.
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F/3.5-4.5 Di II VC HLD
ร่างใหม่หัวใจกว้าง
และแตกต่างไปจากเดิม
“เลนส์มุมกว้าง” แทบจะเป็นบันไดขั้นต่อไปของทุกคนที่เริ่ม
ต้นเข้าสูก่ ารถ่ายภาพด้วย DSLR เป็นการต่อยอดจากเลนส์ซมู
ชุดมาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้อง ด้วยเหตุที่ไม่สามารถตอบ
สนองต่อการเก็บภาพในมุมมองที่กว้างขวางเป็นพิเศษได้
Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD (B023) เป็น
เลนส์ซมู มุมกว้างส�ำหรับกล้อง DSLR ทีอ่ อกแบบมาส�ำหรับกล้อง
ที่มีเซนเซอร์ขนาด APS-C เป็นหลัก แต่ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
ก็คือ ยังสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR ชนิด Full Frame
ได้ด้วย ซึ่งสามารถท�ำได้มาตั้งแต่ในรุ่นแรกแล้ว
ในรุ่นที่สองใหม่ล่าสุดนี้ได้เพิ่มความสามารถอีกหลายอย่าง
เข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
“VC” และระบบมอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติรุ่นใหม่แบบ “HLD”
ที่มีใช้ในรุ่นนี้เป็นครั้งแรก จะให้ประสิทธิภาพอย่างไรนั้น เรา
มาลองดูในการใช้งานจริงกันเลย...
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ภาพทั้งหมด
ที่ปรากฏอยู่
ในคอลัมน์นี้
ไม่มีการใช้ทั้งขาตั้งกล้อง
และแฟลช เ พื่ อ ใ ห ้ คุ ณ ไ ด ้ เ ห็ น

ประสิทธิภาพของระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” ที่มีติดตั้งลงในเลนส์มุมกว้างพิเศษ
เป็นครั้งแรก เราทดสอบใช้งาน
ในสถานการณ์จริงบนพื้นที่จริง
ซึง่ ไม่อนุญาตให้ใช้อปุ กรณ์เสริม
ทั้งคู่ เป็นเงื่อนไขที่พบได้ทั่วไป

ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

สีเหลื่อม (Chromatic Aberration),
ความบิดเบี้ยว (Distortion), ขอบภาพ
มืด (Vignette) ซึ่งเป็นจุดอ่อนส�ำคัญที่
พบได้ในเลนส์มุมกว้างพิเศษทุกตัวทุก
รุ่นในโลกนี้
เราเจตนาให้คุณได้เห็นประสิทธิภาพ
ที่แท้จริงของเลนส์ B023 รุ่นนี้ทั้งหมด
โดยไม่ต้องอ�ำพรางให้ดูดีด้วยการแก้ไข
สิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของ
กล้ อ งถ่ า ยภาพหรื อ ในคอมพิ ว เตอร์
แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้ก็ตาม

มีเพียงสภาพแสงจริงของสถาน
ที่ และการจับถือกล้องด้วยมือ
เปล่าเท่านั้น
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B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 10mm • F/13 • 1/5 sec. • ISO 400
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B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 21mm • F/7.1 • 1/15 sec. • ISO 800
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• รูปลักษณ์ภายนอก
ทันทีที่เห็น ก็บอกได้เลยว่ามันแตกต่างออกไปจากรุ่นแรกอย่างสิ้น
เชิง ชนิดของวัสดุและการออกแบบดูดีขึ้นมาก ราวกับเป็นเลนส์
ส�ำหรับมืออาชีพที่เน้นความพิถีพิถัน ปุ่มควบคุมต่างๆ และชุดตัว
อักษรก�ำกับนั้นมีลักษณะเดียวกันกับเลนส์ในรุ่นที่สูงขึ้นไป ซึ่งเป็น
ปรัชญาการออกแบบเลนส์ในยุคใหม่ของ TAMRON ที่หลายคน
แทบไม่เชื่อว่านี่คือเลนส์ที่เค้าเคยรู้จัก
สวิทช์ควบคุมมีสองจุด คือส�ำหรับสั่งการระบบโฟกัสระหว่างแบบ
AF (Auto Focus) และ MF (Manual Focus), สวิทช์เปิด/ปิด
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC”
วงแหวนซูมอยู่ทางด้านหน้า ส่วนวงแหวนปรับโฟัสจะอยู่ทางด้าน
หลัง ซึง่ วงแหวนทัง้ สองมีระดับความหนืดทีพ่ อเหมาะต่อการใช้งาน
ไม่แน่นไม่เบาจนเกินไปนัก งานประกอบส�ำหรับส่วนที่เคลื่อนไหว
จัดว่าท�ำได้ยอดเยี่ยมมาก
ด้านบนมีสเกลบอกระยะโฟกัส หลายคนอาจจะไม่เห็นความจ�ำเป็น
แต่ส�ำหรับการหมุนโฟกัสไปที่ระยะอนันต์ (Infinity) จะเป็นสิ่งที่
ช่วยให้การท�ำงานง่ายขึ้น อย่างเช่นการถ่ายภาพดวงดาวในยาม
ค�่ำคืน เป็นต้น
หน้าเลนส์ใช้ฟิลเตอร์ขนาด 77mm แปลนเม้าท์ด้านท้ายเป็นวัสดุ
โลหะแข็งแรง และที่ส�ำคัญก็คือ มีแหวนยางเพื่อป้องกันความชื้น
และฝุ่นละอองเช่นเดียวกับในเลนส์ระดับมืออาชีพติดตั้งมาให้ด้วย
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• ยอดเยี่ยมในทุกมุมรับภาพ
เพราะเป็นเลนส์ในรุน่ ทีส่ อง จึงมีการพัฒนาเพิม่ เติมประสิทธิภาพให้สงู ยิง่
ขึ้นกว่าเดิม ระยะซูมกว้างสุดที่ 10mm ส�ำหรับเซนเซอร์รับภาพชนิด
APS-C ให้ภาพที่ดูกว้างขวางน่าตื่นตาตื่นใจ ท�ำให้การเก็บภาพในสถานที่
แคบๆ สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย และสามารถซูมเปลี่ยนระยะได้ถึง
24mm เพื่อบันทึกภาพในมุมที่แคบลงได้อย่างสะดวกสบาย
เลนส์รนุ่ ใหม่ในรหัส B023 นีม้ กี ารปรับปรุงคุณภาพทีส่ ำ� คัญ นัน่ ก็คอื การ
ออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ทั้งหมด และใช้ชิ้นเลนส์พิเศษทั้งชนิด LD,
XLD, Molded Aspherical และ Hybrid Aspherical ร่วมอยู่ภายในด้วย
อีกทัง้ ยังมีระบบการเคลือบผิวเลนส์แบบ “BBAR” (Board-Band-Anti-Reflection) ซึง่ ช่วยแก้ไขจุดอ่อนประเภทต่างๆ ทีม่ จั ะเป็นปัญหาส�ำหรับเลนส์
มุมกว้างพิเศษ เช่น สีเหลื่อม, แฟลร์ และแสงหลอน เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ คุณแทบจะไม่เห็นข้อด้อยทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นใน
ภาพเลย แม้ในภาวะย้อนแสงหรือสภาพที่มีความเปรียบต่างสูง รวมทั้ง
เรือ่ งการบิดเบีย้ วของวัตถุในภาพ (Distortion) และทัง้ ปัญหาขอบภาพมืด
ด้วย
...จากผลงานที่ได้ต้องถือว่าเป็นประสิทธิภาพในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยที
เดียว ทั้งในเรื่องของความคมชัด การเก็บรายละเอียด สีสัน รวมไปถึงข้อ
บกพร่องต่างๆ อันเป็นเหมือนโรคประจ�ำตัวของเลนส์มมุ กว้าง ซึง่ ถูกแก้ไข
ให้ลดลงมากส�ำหรับเลนส์รุ่นนี้

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 21mm • F/7.1 • 1/20 sec. • ISO 400
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Field Test

ให้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงบริเวณขอบภาพ ลบภาพ
ความเชื่อเดิมๆ ซึ่งมักจะเป็นจุดอ่อนส�ำคัญของเลนส์ประเภทนี้

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 18mm • F/8 • 1/4 sec. • ISO 400
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ยังคงถ่ายทอดรายละเอียดได้ในระดับยอดเยีย่ ม แม้ในภาวะทีแ่ สงมีความ
ต่างระดับ ช่วยให้กล้องบันทึกภาพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 18mm • F/8 • 1/4 sec. • ISO 400
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Field Test

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 18mm • F/8 • 1/4 sec. • ISO 400

ถ่ายทอดภาพได้ทกุ รายละเอียดของมิติทางแสงและเงา ท�ำให้ภาพดู
มีชีวิตชีวาจากเรื่องของความชัดเจนทั้งในส่วนมืดและสว่าง
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Field Test

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 20mm • F/16• 1/46sec. • ISO 800

ความบิดเพี้ยนโค้งงอของเส้นต่างๆ ทั้งแนว
ตั้ง, แนวนอน และแนวเฉียงแทบไม่เกิดขึ้น
ในภาพเลย
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Field Test

• สบายๆ ในสภาพแสงน้อย
B023 รุ่นใหม่นี้เพิ่มระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
“VC” (Vibration Compensation) เข้ามาให้ใช้
งานด้วย ซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ระบบ
ที่จ�ำเป็นมากนักส�ำหรับเลนส์ที่มีมุมรับภาพกว้าง
ซึ่งไม่ปรากฏอาการภาพเบลอจากการสั่ นไหว
รุนแรงเหมือนในเลนส์เทเลเโฟโต้ แต่นไี่ ม่ใช่เพียง
แต่วา่ มีกย็ งั ดีกว่าไม่มี เพราะมันจะช่วยเพิม่ โอกาส
ในการได้ภาพของคุณให้มากยิ่งขึ้น
ในสถานที่บางแห่งที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้แฟลช
หรือขาตั้งกล้อง คุณจ�ำเป็นต้องลดสปีดชัตเตอร์
ให้ช้าลง ทางเลือกเพียงอย่างเดียวก็คือการเพิ่ม
ค่าความไวแสง (ISO) ให้สูงขึ้น ซึ่งก็ต้องแลกมา
ด้วยจุดรบกวน (Noise) ที่มากยิ่งขึ้น การใช้รูรับ
แสงแคบเพื่ อ ความชั ด ลึ ก หรื อ เพื่ อ ให้ ด วงแสง
ปรากฏความเป็นแฉกนั้นเป็นสิ่งที่ลืมไปได้เลย

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ของ
TAMRON นั้นทรงประสิทธิภาพเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นในสถานการณ์ที่สภาพแสงมีไม่
มากนักก็จะช่วยเปิดโอกาสให้คุณสามารถ
บั น ทึ ก ภาพด้ ว ยการจั บ ถื อ กล้ อ งมื อ เปล่ า
รวมไปถึงการใช้รูรับแสงแคบได้ด้วย
หรือแม้กระทั่งการบันทึกวีดีโอด้วยการถือ
กล้องมือเปล่า (Handheld)...ซึ่งมันย่อมจะ
ช่วยให้งานของคุณดีขึ้นได้แน่นอน
B023 ใช้ระบบ VC ที่พัฒนาปรับปรุงใหม่
ให้ มี ข นาดที่ เ ล็ ก ลง ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง สามารถ
ออกแบบให้ตวั เลนส์มขี นาดเล็กไม่แตกต่าง
จากรุ่นเดิม (B001 - ไม่มีระบบ VC)

จะดีกว่าไหมหากคุณมีระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้
ในสถานการณ์เช่นนั้น?

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 12mm • F/13 • 1/4 sec. • ISO 1600
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Field Test

ระบบ VC ท�ำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพและน่าทึ่ง
แม้ในระดับสปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำมากจนไม่น่าเชื่อว่าจะจับ
ถือกล้องด้วยมือเปล่าได้ ช่วยให้ไม่ต้องใช้ ISO ที่สูงเกิน
ไป และใช้รูรับแสงแคบๆ ได้ด้วย

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 11mm • F/13 • 0.6 sec. • ISO 800
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Field Test

• ในหลายสถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างนั้นจะไม่อ�ำนวยต่อการใช้อุปกรณ์
เสริมอย่างขาตั้งกล้อง สถานที่หลายๆ แห่งมักจะไม่อนุญาตในข้อนี้เนื่องด้วย
เหตุผลของการกีดขวางผู้เข้าชมคนอื่นๆ ซึ่งปกติแล้วเราก็ต้องใข้วิธีการเร่งค่า
ISO โดยยอมแลกกับคุณภาพของภาพเพราะจะมีสัญญาณรบกวน (Noise) เกิด
ขึ้นมาก แต่เมื่อใช้ระบบ VC ช่วยก็ท�ำให้ไม่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วมาก (โดย
ถือกล้องด้วยมือเปล่า) ท�ำให้ไม่ต้องใช้ค่าความไวแสง (ISO) ที่สูงจนเกินไป ผล
ก็คือคุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูงนั่นเอง โปรดสังเกตว่าหลายภาพในคอลัมน์
นี้ใช้รูรับแสงแคบเพื่อให้เกิดประกายแฉกของดวงไฟและเพื่อความชัดลึกด้วย
หากเป็นเลนส์ทั่วไปที่ไม่มีระบบช่วยลดอาการสั่นไหวก็คงจะไม่สามารถท�ำได้

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 10mm • F/13 • 1/5 sec. • ISO 1600
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Field Test

• “HLD” มอเตอร์ใหม่สุด
ระบบโฟกัสอัตโนมัตินั้นมีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่ระบบมอเตอร์ขับ
เคลื่อนชิ้นเลนส์จับโฟกัส การท�ำงานที่รวดเร็ว เงียบ และตอบ
สนองได้แม่นย�ำคือสิ่งที่มันควรจะเป็น
ใน B023 นี้ใช้มอเตอร์ออโตโฟกัสรุ่นใหม่ “HLD” (High/Low
Torque Modulated Drive Motor) ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองต่อการใช้งานในรุน่ นีโ้ ดยตรง เพราะต้องมีการขับเคลือ่ น
ชิ้นเลนส์ที่มีขนาดใหญ่โดยที่ต้องสามารถท�ำได้ด้วยความนุ่ม
นวลแต่รวดเร็วแม่นย�ำ และลดเสียงให้น้อยลง
เห็นได้ชัดว่าในแง่นี้ท�ำผลงานได้ดีกว่าในรุ่นเดิมเป็นอย่างมาก
ระบบโฟกัสสามารถท�ำงานตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะ
เป็นงานภาพนิ่งหรือวีดีโอ แม้กระทั่งการใช้งานระบบโฟกัส
แบบติดตามวัตถุ (Tracking) ก็สามารถท�ำงานตอบสนองระบบ
การสั่งการจากกล้องได้เป็นอย่างดีและแทบไม่ได้ยินเสียงใดๆ
เล็ดลอดออกมา
คุณสามารถหมุนโฟกัสด้วยมือได้ตลอดเวลาแม้ในขณะทีอ่ ยูใ่ น
โหมดออโต้โฟกัส โดยทีไ่ ม่ตอ้ งปรับสวิทช์เพือ่ เปลีย่ นระบบก่อน
แต่อย่างใด

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 100 • 50% Crop
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Field Test

• ใช้กับ Full Frame ได้...ความแตกต่างที่
ไม่เหมือนใคร
นับตัง้ แต่ในรุน่ แรก (B001) ซึง่ แม้จะเป็นเลนส์ทอี่ อกแบบมา
ส�ำหรับกล้อง DSLR แบบ APS-C แต่ก็สามารถใช้งานร่วม
กับกล้องชนิด Full Frame ได้ โดยเฉพาะในกล้องบางยี่ห้อ
ที่เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยลักษณะทางกายภาพ แต่
B023 นี้ก็ยังสามารถท�ำได้ด้วยเช่นกัน
ด้วยความที่ออกแบบให้ส่วนท้ายเลนส์ยื่นออกมาไม่มากนัก
ท�ำให้ไม่กีดขวางการท�ำงานของชุดกระจกสะท้อนภาพ ยัง
สามารถกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพได้ตามปกติ ซึ่งสามารถใช้
งานได้ที่มุมกว้างถึงระยะ 15mm (กว้างกว่านั้นก็ได้แต่จะไม่
ได้ภาพเต็มพื้นที่)
ข้อสังเกตก็คือ อาจจะมีความสว่างที่ลดลงบ้างที่บริเวณมุม
ภาพ แต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ
ในภายหลัง
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Field Test

• ถ่ายทอดความคมชัดได้ในระดับที่น่าประทับใจ แม้ที่ระยะโฟกัสใกล้สุด
24cm ซึ่งภาพนี้เป็นการบันทึกผ่านกระจกของตู้โชว์อีกชั้นหนึ่ง แต่ก็ยังคง
เก็บรายละเอียดและคงคุณภาพความคมชัดในระดับที่ดีมากเอาไว้ได้

B023

APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 18mm • F/7.1 • 1/20 sec. • ISO 400
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Field Test

• ให้สีสันอิ่มตัวเป็นเยี่ยม ระดับของสีเหลื่อม (Chromatic Aberration)
มีไม่มากนัก ท�ำผลงานได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน

B023
APS-C DSLR • Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
@ 10mm • F/20 • 1/500 sec. • ISO 400
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Field Test

• โดยสรุป
B023 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นับว่าเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งของเลนส์
มุมว้างส�ำหรับกล้อง APS-C ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและภาพ
ลักษณ์ภายนอก คุณภาพของไฟล์ภาพที่ได้นั้นแทบไม่แตกต่างจาก
เลนส์คุณภาพสูงในระดับมืออาชีพ ในขณะที่ระบบช่วยลดอาการสั่น
ไหวนั้นเป็นเสน่ห์และตัวช่วยส�ำคัญที่มีเข้ามาในเลนส์รุ่นนี้
และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าก็คือ ในเลนส์ตัวเดียวกันนี้สามารถใช้งาน
ได้ทงั้ กับกล้อง APS-C และ Full Frame ดังนัน้ หากคุณท�ำงานกับกล้อง
ทั้งสองระบบ เลนส์รุ่นนี้ก็สามารถ
ตอบสนองต่ อ การใช้ ง านได้ ทั้ ง คู ่
สามารถใช้งานส�ำรองซึง่ กันและกัน
ได้เลย
B023 มีราคาค่าตัวที่ไม่แพงเมื่อ
เทียบกับคุณสมบัติที่มี แนะน�ำให้
ลองทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัว
คุณเองก่อนตัดสินใจ
...แล้วคุณจะเข้าใจว่าท�ำไมเราจึง
บอกให้ลืมความเชื่อเดิมๆ ที่มีอยู่
ในเลนส์ TAMRON ไปได้เลย!

สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องและแฟลช
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Developing RAW Images
Output from RAW without computer
วิธตี กแต่งแก้ไขและแปลงไฟล์ RAW ออกจาก KP โดยตรง (ไม่ผา่ นคอมพิวเตอร์)
ปัญหาส�ำหรับผู้ที่ถ่ายภาพโดยบันทึกเป็นไฟล์ชนิด อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ หรื อ การน� ำ ไปโพสต์ ใ นระบบโซเชี ย ล
RAW เพียงอย่างเดียวก็คือ ไฟล์นั้นจะยังไม่พร้อมส่ง เน็ตเวิร์ค แต่อาจจะไม่เหมาะส�ำหรับการน�ำไฟล์งานไปใช้
ต่อไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยทั่วไปได้ทันที ไม่เหมือนกับ เพื่อการ Output ชนิดต่างๆ เช่น งานพิมพ์ เป็นต้น
ไฟล์ JPEG ที่พร้อมส�ำหรับน�ำไปใช้งานได้เลย
ที่ ส� ำ คั ญ มากส� ำ หรั บ งานในระดั บ มื อ อาชี พ ก็ คื อ
คุณสมบัตนิ จี้ ะช่วยให้คณ
ุ ท�ำการตกแต่งแก้ไขและ นอกจากไฟล์ชนิด JPEG แล้ว PENTAX KP ยังสามารถ
แปลงไฟล์ RAW ออกมาเป็นไฟล์ที่พร้อมใช้งาน โดย แปลงจากไฟล์ RAW ออกมาเป็นไฟล์ชนิด TIFF ซึ่งมี
บันทึกแยกออกมาเป็นอีกไฟล์ต่างหาก ต่างจากการส่ง คุณภาพสูงกว่าได้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันโดด
ไฟล์ผ่านระบบอุปกรณ์มือถือ (ผ่าน Wi-Fi) เพราะแบบ เด่นที่หาได้ยากแล้วส�ำหรับกล้องถ่ายภาพในปัจจุบัน...
นัน้ จะแปลงไฟล์แล้วส่งออกไปโดยไม่มกี ารตกแต่งแก้ไข
และไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่า เหมาะส�ำหรับการดูผ่าน
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Developing RAW Images

2 เลือกรู ปแบบการท�ำงาน
- เลือกรูปแบบการท�ำงานจากชุดค�ำสั่งที่ปรากฏดังต่อไปนี้ :
Select single image = ท�ำงานกับภาพเดียว
Select multiple image = ท�ำงานกับหลายภาพพร้อมกันด้วยการแก้ไข
ตกแต่งในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสามารถท�ำได้สูงสุด 500 ภาพ
Select a folder = ปรับแต่งภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันด้วยการแก้ไข
ตกแต่งลักษณะเดียวกัน สูงสุดที่จ�ำนวน 500 ภาพ
- กดปุ่ม OK

3 เลือกภาพหรือโฟลเดอร์
1 เข้าโหมด Play back
กดปุ่ม Play ที่ด้านหลังตัวกล้อง จากนั้นเลือก
ค�ำสั่ง [RAW Development] จะปรากฏหน้า
จอส�ำหรับเลือกชนิดของการท�ำงานขึ้นมา

คุณสามารถใช้วธิ กี ารเรียกดูภาพครัง้ ละภาพหรือแบบย่อขนาดเล็กครัง้ ละ
6, 12, 20, 35 หรือ 80 ภาพก็ได้โดยการหมุนแป้นด้านหลัง              เพือ่
ปรับเปลี่ยนจ�ำนวนการแสดงภาพ จากนั้นใช้ปุ่มสี่ทิศทาง
เพื่อเลื่อนเลือกภาพ
กดปุ่ม
ต้องการ

เพื่อเลือกท�ำงานกับภาพที่
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5 ปรับแต่งภาพ
4 เริ่มท�ำงานกับภาพ
- กดปุ่ม
ทีด่ า้ นหลังตัวกล้อง จะปรากฏ
สองค�ำสั่งให้เลือกดังต่อไปนี้ :
Develop image as shot
สามารถเลือกปรับตัง้ ได้เฉพาะรูปแบบของไฟล์
(File Format), สัดส่วนภาพ (Aspect Ratio),
ระดับความละเอียดของไฟล์ JPEG (JPEG
Recorded Pixel), คุณภาพของ JPEG, (JPEG
Quality) และโหมดของระบบสี (Color Space)
Develop image with modified settings
ปรับตั้งได้มากกว่าด้วยทุกค�ำสั่งที่มีทั้งหมด

- กดปุ่ม

หลังจากขั้นตอนที่ 4 จะปรากฏหน้าจอของชุด
ค�ำสั่งการปรับแต่งภาพต่างๆ ใช้ปุ่มสี่ทิศทาง
    เพื่อเลือกไปตามค�ำสั่งเหล่านั้น
(คุณยังสามารถใช้แป้นหมุน          เพื่อ
เปลี่ยนไปเป็นภาพอื่นได้ด้วย) จากนั้นใช้ปุ่ม
     เพื่อเข้าไปปรับรายละเอียดของค�ำสั่งนั้น

White Balance
Distortion Correction
Custom Image
Peripheral Illumi. Corr.
Sensitivity
Lat-Chromatic-Ab Adj
Clarity
Diffraction Correction
Skin Tone
Color Fringe Correction
Digital Filter
File Format
HDR Capture/
Aspect Ratio
Pixel Shift Resolution JPEG Recorded Pixels
Shadow Correction JPEG Quality
High-ISO NR
Color Space
ใช้แป้นหมุนด้านหน้า       เพื่อปรับเปลี่ยน
ค่าของรายละเอียดแต่ละค�ำสัง่ และสามารถใช้
ปุ่ม        เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของภาพ

6 เซฟไฟล์ภาพ
ใช้ปุ่มสี่ทิศทาง              เพื่อเลือกมาที่ค�ำ
สั่งประเภทของไฟล์ภาพ (ค�ำสั่งขวาล่างสุด)
ใช้แป้นหมุนด้านหลัง        เพื่อเลือกเปลี่ยน:
     เพื่อเลือกเซฟเป็นไฟล์ JPEG
เพื่อเลือกเซฟเป็นไฟล์ TIFF
กดปุ่ม       จะปรากฏขั้นตอนการยืนยันการ
เซฟภาพ เลือกไปที่ [Save] และกดปุ่ม
อีกครั้ง ไฟล์ภาพใหม่จะถูกสร้างขึ้นในการ์ด
ทันที
   ..............................................
นั่ น คื อ ขั้ น ตอนทั้ ง หมดของการตกแต่ ง
แก้ไขและแปลงไฟล์ RAW ให้เป็น JPEG หรือ
TIFF โดยสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา จะเห็นได้ว่าไม่
ยุ่งยากแต่สามารถช่วยให้เราสามารถตกแต่ง
แก้ไขไฟล์ภาพได้แม้จะไม่มีคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ช่วยแก้ปญ
ั หาได้โดยเฉพาะในสถานการณ์หน้า
งานที่จ�ำเป็นต้องใช้ไฟล์ภาพทันทีในขณะนั้น
โดยเฉพาะความสามารถในการเซฟไฟล์เป็น
แบบ TIFF ซึ่งมีกล้องเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่จะ
สามารถท�ำได้...นี่คืออีกหนึ่งความสามารถ
และคุณสมบัติอันน่าทึ่งของ PENTAX KP
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เพื่อคุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอีกหลายสิ่ง
อันเป็นเรื่องส�ำคัญที่คุณต้องรู้ และจะรู้ ได้ก็ด้วยการอ่านเรื่องราว
ในคอลัมน์นี้...
เรารู้จัก “RAW” เรารู้จัก “JPEG” แต่
รูส้ กึ ว่าจะไม่คอ่ ยคุน้ กับ “TIFF” สักเท่า
ไหร่...หรือบางทีกอ็ าจจะไม่เคยรูจ้ กั เลย
ก็เป็นได้
ในโลกของไฟล์ภาพถ่ายยุคปัจจุบนั นีด้ ู
เหมือนว่า “JPEG” จะครองความเป็นเจ้า
ยุทธจักรไปเสียแล้ว ด้วยความที่เป็นไฟล์
มาตรฐานซึง่ เว็บเบราเซอร์และโซเชียลมีเดีย

ชนิดต่างๆ สามารถแสดงผลขึ้นมาใช้งานได้ กล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือก็
อิงกับ JPEG เป็นหลัก เรียกได้ว่าอะไรๆ ก็ต้อง JPEG ทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่ร้าน
อัด-ขยายภาพถ่ายทั่วไปที่เราอาจจะเคยผ่านตา จะส่งอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ ต้อง
JPEG อย่างเดียวเท่านัน้ ก็ดว้ ยคุณสมบัตทิ เี่ ป็นกลางซึง่ ซอฟต์แวร์ตา่ งๆ สามารถ
เข้าใจได้ และไฟล์ก็มีขนาดเล็ก ดังนั้น JPEG จึงครองโลกไปในที่สุด...
เว้นแต่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากมายนัก แต่เป็นแหล่งที่
เน้นถึง “คุณภาพ” ของงานเป็นหลัก โลกที่เรียกว่า “สิ่งพิมพ์” ซึ่งหลายคนอาจ
จะเข้าใจว่าก�ำลังจะตายเมือ่ มองไปทีห่ นังสือหรือนิตยสาร แต่แท้ทจี่ ริงแล้วสิง่ พิมพ์
ยังมีมากมายกว่านั้น และมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของเราอยู่ไม่น้อย
โลกแห่งงานพิมพ์นั้นถึงแม้ว่าจะยอมรับ JPEG ได้ด้วย แต่มันก็ไม่ได้
เป็นพระเอกเนื่องด้วยเหตุผลทางคุณภาพ...ซึ่งพระเอกของโลกใบนั้นมีชื่อว่า
“TIFF” ที่เราไม่คุ้นเคยกันนี่เอง...
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TIFF
“TIFF” ย่อมาจาก Tagged Image File Format เป็นรูปแบบ
ไฟล์ชนิดหนึ่งส�ำหรับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการใช้งานมานาน
กว่า 30 ปีแล้ว วัตถุประสงค์หลักของ TIFF ก็คือ การเก็บข้อมูล
ภาพที่เป็นชนิด Raster Graphic
Raster Graphic ก็คือ ข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกรหัสสีเป็นจุด
(Pixel, Bitmap) ที่เรียงต่อกันจนเป็นภาพ มันอาจจะเป็นภาพถ่าย,
ภาพวาด ฯลฯ หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะการเก็บข้อมูลชนิดนั้น
ต่างไปจาก Vector Graphic ที่เก็บข้อมูลในการสร้างภาพด้วยการ
อ้างอิงระบบทางเลขาคณิต ซึ่งไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง
เนือ่ งจากข้อมูลแบบ Pixel หรือ Bitmap นีเ้ ป็นการเก็บข้อมูล
แบบจุดที่ต่อเนื่องกันไปด้วยจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้ขนาดของข้อมูล
มีความใหญ่โต ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากในการเก็บบันทึกหรือ
ประมวลผล แต่ข้อดีก็คือ มันเหมาะส�ำหรับภาพที่เหมือนกับ
ธรรมชาติจากการมองเห็นมากกว่า Vector Graphic
TIFF ถือก� ำ เนิ ดขึ้ น มาจากการพั ฒ นาของบริ ษัท Aldus
(บริษัทที่แรกเริ่มเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์ Page Maker และ After
Effect) ต่อมาได้ถูกเทคโอเวอร์โดย Adobe System ในปี ค.ศ.
1994 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจึงตกเป็นของ Adobe ไปโดยปริยาย

แรกเริ่มนั้น TIFF ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
รองรับการใช้งานเครื่อง Scanner ชนิดตั้งโต๊ะในช่วงปี ค.ศ.
1980 ซึ่งในช่วงเริ่มแรกนั้นมันสามารถเก็บข้อมูลในแต่ละ
พิกเซลได้เพียงแค่สองค่า คือ ด�ำ หรือ ไม่มีสี เท่านั้น (ลองนึก
ภาพถึงกระดาษแฟกซ์ดู) ซึ่งเครื่องสแกนในยุคนั้นมีความ
สามารถเพียงเท่านั้น ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีสูงขึ้น ประกอบกับ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลมีการพัฒนาให้มพี นื้ ทีม่ ากขึน้ TIFF ก็พฒ
ั นา
ตามมาให้สามารถเก็บข้อมูลแบบ Grayscale ทีม่ กี ารไล่นำ�้ หนัก
ได้ จากนั้นจึงตามมาด้วยภาพสีธรรมชาติในที่สุด
TIFF ประกาศเปิดตัวเป็นครั้งแรกโดย Aldus ในปี ค.ศ.
1986 ในเวอร์ชนั่ 1.0 และพัฒนาจนมาถึงปัจจุบนั ซึง่ เป็นเวอร์ชนั่
6.0 ซึ่งเปิดตัวในปี ค.ศ. 1992

Feature & Option
TIFF เป็นรูปแบบไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก
นอกจากการเก็บข้อมูลรูปภาพในรูปแบบ Raster Graphic แล้ว
ยังสามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติของ Vector
Graphic ที่มีการสร้างเพิ่มเติมเข้าไปในภาพนั้น เช่น ข้อมูลของ
Clipping path (การเจาะหรือล้อมกรอบภาพด้วยรูปทรงต่างๆ)
แต่คุณสมบัติที่ส�ำคัญอันท�ำให้ TIFF เหนือกว่า JPEG ก็คือ
TIFF ใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลแบบ Lossless (หรือไม่มีการบีบ
อัดข้อมูลเลย) นั่นท�ำให้ไฟล์ TIFF มีคุณภาพของข้อมูลที่แปล
ออกมาเป็นภาพที่ดีกว่า และการตกแต่งแก้ไข เซฟทับ จะไม่
ท�ำให้ข้อมูลถูกลดคุณภาพลงแต่อย่างใด ในขณะที่ JPEG จะ
เสียคุณภาพไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการเซฟเกิดขึ้น

นอกจากนี้ TIFF ยังสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นเลเยอร์ (เช่น
เลเยอร์ของ Photoshop) เอาไว้ได้ด้วย และยังสามารถเก็บข้อมูล
อีกหลายส่วนที่เป็นประโยชน์ต่องานสิ่งพิมพ์โดยตรง ในขณะที่
JPEG ไม่สามารถท�ำได้มากขนาดนี้
แต่ที่ดูจะตรงประเด็นส�ำหรับนักถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งก็คือ
TIFF สามารถเก็บข้อมูลชนิด 16bit ได้ ในขณะที่ JPEG จะเก็บ
ได้สูงสุด 8bit เท่านั้น
หากคุณเปิด RAW File ขึ้นมาที่ระดับ 16bit ตกแต่งแก้ไข
ภาพแล้วอยากจะบันทึกเก็บไว้ในระดับ 16 บิทด้วย ก็ต้อง Save
เป็นแบบ TIFF (หรือ .psd) แต่ถ้าคุณ Save เป็นแบบ JPEG ชนิด
ของข้อมูลก็จะลดระดับลงมาอยู่ที่ 8 บิทโดยอัตโนมัติ นั่นเท่ากับ
ว่าข้อมูลจ�ำนวนมากจ�ำสูญหายไป คุณภาพของไฟล์ภาพลดลงนัน่ เอง

สรุป
โดยสรุปแล้ว ไฟล์ภาพแบบ TIFF จะมีคุณภาพที่สูงกว่าชนิด
JPEG เพราะสามารถเก็บข้อมูลสีทลี่ กึ กว่า, ไม่มกี ารสูญเสียคุณภาพ
ของภาพแม้มีการท�ำงานซ�้ำหลายครั้ง (อาจสูญเสียบ้างแต่ก็น้อย
มาก) และสามารถเก็บข้อมูลแบบ 16 บิทได้ แต่ข้อเสียก็คือ ขนาด
ของไฟล์จะใหญ่มากกว่า (ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า) จึงไม่เหมาะ
กับการใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต เพราะไม่สามารถแปลความ
หมายได้โดยซอฟต์แวร์ทั่วไป
ดังนัน้ หากพูดถึงทางด้านคุณภาพของไฟล์ภาพแล้ว “TIFF”
ย่อมเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าแน่นอน
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เราต่างก็รู้จักและท�ำงานร่วมกับ RAW File(s)
กันมาตลอดเวลา และรู้ด้วยว่า RAW File คือ
ไฟล์ ข ้ อ มู ล ภาพถ่ า ยที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด เท่ า ที่
กล้องของเราจะผลิตออกมาได้ ดังนั้นทั้งในมือ
อาชีพและนักถ่ายภาพที่จริงจังจึงถ่ายภาพโดย
บันทึกเป็น RAW File กันเสมอ
RAW File จากกล้องถ่ายภาพแต่ละยี่ห้อก็จะมีชนิดของไฟล์
ที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นของ PENTAX ก็จะมี RAW
File ที่มีนามสกุลเป็น .PEF เป็นต้น
ที่จะต่างออกไปจากกล้องยี่ห้ออื่นก็คือ .PEF นั้นเป็นชนิด
RAW File ที่พัฒนาโดย PENTAX เอง แต่จะมีเมนูค�ำสั่งให้เลือก
ว่าสามารถบันทึก RAW File แบบ .DNG ได้ด้วย
...แล้วมันต่างกันยังไง? ท�ำไมต้องมีมาให้เลือก?
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“DNG” ย่อมาจาก Digital Negative Format เป็นรูปแบบ
ของ RAW File ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Adobe
System เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2004 ในเวอร์ชั่น 1.0.0
ปัจจุบนั นี้ DNG พัฒนามาถึงเวอร์ชนั่ 1.4.0.0 ซึง่ ประกาศ
เมือ่ เดือนกันยายน ค.ศ. 2004 โดยมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
จุดด้อยต่างๆ ที่มีตั้งแต่แรกเริ่ม
จะว่าไปแล้ว DNG ก็มีลักษณะที่คล้ายกับ JPEG ในบาง
ด้าน นั่นก็คือการเป็นรูปแบบไฟล์ที่เป็นตัวกลางให้ซอฟต์แวร์
ต่างๆ สามารถที่จะอ่านขึ้นมาใช้งานได้ ในขณะที่ RAW File
ของกล้องแต่ละยี่ห้อนั้นต้องใช้ซอฟต์แวร์ของตนเอง หรือ
ซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลข้อมูล RAW File นามสกุลต่างๆ
นั้นได้ เช่น Adobe Camera RAW Plug-in, Adobe Lightroom เป็นต้น

ไม่เพียงแต่นามสกุลของ RAW File ของกล้อง
แต่ละค่ายเท่านัน้ ทีต่ า่ งกัน เมือ่ มีกล้องรุน่ ใหม่ออกมา
ซอฟต์ แ วร์ ก็ จ ะต้ อ งท� ำ การอั พ เดตเสี ย ก่ อ นจึ ง จะ
สามารถเปิด RAW File ของกล้องรุน่ นัน้ ขึน้ มาใช้งาน
ได้ ไม่เว้นแม้แต่ซอฟต์แวร์ของกล้องยี่ห้อนั้นเองที่ก็
ต้องอัพเดตด้วยเช่นกัน

ถ้าจะว่าไปแล้ว DNG ก็พยายามท�ำตัวให้เป็น
เหมือนภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นภาษากลาง จะผ่านเวลาไป
อีกนานแค่ไหนคนทุกรุ่นก็สามารถสื่อสารกันได้ แต่
RAW File ของผู้ผลิตกล้องเมื่อผลิตกล้องรุ่นใหม่ก็
จะเหมือนกับเป็นภาษาเกิดใหม่ทตี่ อ้ งเรียนรูจ้ กั ภาษา
นั้นเสียก่อนจึงจะสื่อสารกันได้

Adobe System พยายามที่จะผลักดันให้ไฟล์
DNG กลายเป็นมาตรฐานของ RAW File เพื่อใช้กัน
ในวงการถ่ายภาพ ข้อดีของ DNG ส�ำหรับผูผ้ ลิตกล้อง
ถ่ายภาพก็คือ มันมีพร้อมให้ใช้งานอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ลงทุนพัฒนาขึ้นมาใหม่เอง ซึ่งต้องใช้ทั้งงบประมาณ
และเวลาอย่างมหาศาล

ดังนั้นดูเหมือนว่าการเลือกใช้ RAW File แบบ
.dng จะปลอดภัยที่สุด เพราะเราสามารถเปิดไฟล์
ของเราได้อีกนาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใด

ข้อดีสำ� หรับผูใ้ ช้งานก็คอื DNG สามารถเปิดขึน้
ได้ ด ้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ห ลายตั ว ในทั น ที โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ของ Adobe นัน้ ต่างก็รองรับ DNG ทัง้ หมด
โดยที่ไม่ต้องมีการอัพเดต
จะเป็น RAW File จากกล้องรุ่นใหม่อีกกี่รุ่น ก็
สามารถเรียกเปิดได้จากซอฟต์แวร์ทุกรุ่น กล้องที่จะ
ผลิตขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ในอนาคตอีกกี่รุ่นก็สามารถ
เปิดได้หมดเช่นกัน
...ข้อแม้ก็คือ กล้องรุ่นนั้นต้องบันทึกข้อมูล
RAW File เป็น .dng

RAW File ชนิด DNG นั้นก็จัดเป็น RAW File
ทีเ่ ก็บคุณภาพระดับสูงสุดไม่ตา่ งจาก RAW File ชนิด
อื่นๆ แต่การที่ผู้ผลิตกล้องรายใหญ่ยังคงใช้รูปแบบ
RAW File ของตนเองก็เพราะว่าจะได้สามารถเพิ่ม
คุณสมบัตขิ องไฟล์ทเี่ ข้ากับคุณสมบัตขิ องกล้องได้เอง
เช่น สามารถแสดงต�ำแหน่งโฟกัสในภาพ, เปลีย่ นแปลง
ข้อมูลการจัดการสีบางอย่าง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งหากใช้
DNG ก็จะไม่สามารถท�ำแบบนัน้ ได้สะดวกนัก เพราะ
ต้องขึ้นอยู่กับทาง Adobe
ข้อดีของ Adobe DNG อีกประการหนึ่งก็คือ
คุณสามารถแปลง RAW File อื่นๆ ที่คุณมีให้กลาย
เป็น .dng ได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Adobe DNG Converter” ซึ่งมีให้ใช้งานฟรี
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ปัจจุบนั นีม้ ผี ผู้ ลิตกล้องถ่ายภาพหลายรายทีบ่ นั ทึก RAW
File แบบ DNG เช่น :
•
•
•
•
•

Leica
Casio
Ricoh
Pentax
Samsung

DNG RAW File นั้นรักษาคุณภาพสูงสุดของข้อมูล
ภาพถ่ายที่แปลงจากเซนเซอร์รับภาพของกล้องได้เช่นกัน ใน
การเปิดใช้งานไฟล์ .dng ก็ท�ำเช่นเดียวกับการเปิด RAW File
อื่นๆ ไม่ต่างกัน
เว้นแต่ว่า เราไม่สามารถเปิด .dng ในซอฟต์แวร์บางตัว
เพราะไม่รองรับไฟล์ .dng โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์จาก
ผูผ้ ลิตกล้องต่างๆ ทีส่ ร้างมาเพือ่ รองรับ RAW File ของตนเอง
โดยเฉพาะ
นักถ่ายภาพจ�ำนวนมากมักท�ำการแปลง RAW File เดิม
ของตนเพือ่ เปลีย่ นเป็น .dng โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรีอย่าง Adobe
DNG Converter (Adobe Lightroom ก็สามารถแปลงได้เช่น
กัน) ด้วยเหตุผลบางประการ

หนึง่ ในเหตุผลนัน้ ก็คอื RAW File ชนิด .dng นัน้ สามารถ
ท�ำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อย่าง Adobe Lightroom ได้อย่าง
รวดเร็วเป็นพิเศษ ซึง่ ก็ไม่นา่ จะแปลกเพราะเป็นค่ายผูผ้ ลิตและ
พัฒนา DNG ย่อมจะต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอยู่แล้ว

จะมี ข ้ อ มู ล อ้ า งอิ ง คุ ณ สมั ติ ข องกล้ อ งออกมาให้
ซอฟต์ แ วร์ อื่ น ๆ ใช้ ง านได้ ด ้ ว ย ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ CaptureOne นั้นจะสามารถอ่านราย
ละเอียดข้อมูลในส่วนนี้ขึ้นมาใช้งานได้

กล้อง PENTAX นั้นมี
รูปแบบ RAW FIle เป็น
ของตนเองด้วยเช่นกัน นั่น
ก็คือไฟล์ชนิด .PEF แต่ก็
จะมี เ ฉพาะกล้ อ งบางรุ ่ น
เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถเลื อ ก
บันทึก RAW File เป็นแบบ
PEF ได้ (รุ่นระดับกลางถึง
ระดับสูงขึน้ ไปจะมีให้เลือก
ระหว่าง .dng และ .pef) แต่ทุกรุ่นสามารถบันทึกแบบ DNG
ได้แน่นอน

ในขณะที่การแปลง RAW File อื่นให้เป็น DNG
ด้วยขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะถูกลบข้อมูล
บางอย่างออกไป เช่น Serial Number ของกล้องและ
เลนส์, ต�ำแหน่งจุดโฟกัสในภาพ, ข้อมูลสีอนั มีลกั ษณะ
เฉพาะ ฯลฯ เป็นต้น (ส�ำหรับ RAW File ที่มีข้อมูล
เหล่านั้นบันทึกออกมาจากกล้องโดยตรง)

แล้วเราควรเลือกแบบใด?...อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
DNG นัน้ มีคณ
ุ ภาพในการเก็บข้อมูลทีไ่ ม่ตา่ งกันกับ RAW File
ชนิดอื่นๆ แต่ได้เปรียบกว่าตรงที่ในอนาคตก็ยังสามารถหา
ซอฟต์แวร์ที่เปิดไฟล์ได้แน่นอน ดังนั้นการเลือกบันทึก RAW
ไฟล์ชนิด .dng จะเป็นทางเลือกที่ดูน่าเหมาะสมกว่า
ถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะแปลง RAW File เดิมที่มีไป
เป็นแบบ DNG เลยดีกว่าไหม เพราะซอฟต์แวร์ก็มีให้ใช้
ฟรี?...แม้ว่าในหลายกรณีนั้นดูเหมือนว่า DNG จะได้เปรียบ
กว่า แต่กค็ วรจะเป็น DNG ทีไ่ ด้ออกมาจากกล้องโดยตรง (ยก
ตัวอย่างเช่นไฟล์จากกล้อง PENTAX, Ricoh, Casio) เพราะ

DNG ทีอ่ อกมาจากกล้องโดยตรงกับทีแ่ ปลงใน
คอมพิวเตอร์นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลต่างกัน
ดังนั้นคุณควรเลือกใช้ชนิด .dng จากกล้องของคุณ
จะดีกว่าการแปลงไฟล์ในภายหลัง
ท�ำไมไม่เลือกใช้ PEF? ...DNG นั้นเป็นสิ่งที่รับ
ประกันได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดคุณก็
จะยังเปิดไฟล์ภาพถ่ายนี้ขึ้นมาใช้งานได้อยู่ แต่
หากในอนาคตไม่มกี ารรองรับไฟล์ PEF คุณก็อาจ
จะหาซอฟต์แวร์มาเปิดใช้งานยาก หรืออาจจะเปิด
ไม่ได้เลยก็เป็นได้ นั่นคือเหตุผลที่ว่ากล้องทุกรุ่น
สามารถบันทึกไฟล์แบบ DNG ได้ แต่มีเพียงบาง
รุ่นเท่านั้นที่บันทึกเป็น PEF ได้ (อาจจะต่างตรง
ที่หากซอฟต์แวร์ที่คุณมีสามารถใช้คุณสมบัติบาง
อย่างของ PEF ได้โดยตรง)
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PENTAX K-S2
Wi-Fi Remote
มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระชาวต่างชาติรายหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า
Claus Zeilke ได้ท�ำการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อสั่งการกล้อง
PENTAX รุ่น K-S2 ผ่านระบบ Wi-Fi
หลังจากที่ได้ทดลองเขียนเรียบร้อยแล้วเขาจึงได้ปล่อย
ซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้งาน มีผู้เข้ามารายงาน
ผลการใช้งานหลายราย แต่ความเห็นทีน่ า่ สนใจก็คอื ซอฟต์แวร์
ตัวนี้สามารถท�ำงานร่วมกับรุ่น K-1 ได้ด้วย (แต่ไม่สมบูรณ์
นัก) แต่กย็ นื ยันว่าสามารถใช้หลายๆ คุณสมบัตขิ องซอฟต์แวร์
ตัวนี้ได้
ขณะนีซ้ อฟต์แวร์ดงั กล่าวยังเป็นเวอร์ชนั่ ทดลอง (BETA)
ยังไม่ขึ้นถึงเวอร์ชั่น 1.0 คงต้องเอาใจช่วยเชียร์ให้ท�ำส�ำเร็จ
เพราะนีก่ เ็ ป็นอีกขัน้ ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับช่องทางการใช้งานกล้อง
PENTAX ในอนาคต
ท่านใดสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานกันได้ฟรี
ถึงแม้ว่ากล้องจะไม่ใช่รุ่น K-S2 แต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะใช้งาน
ได้ จะยิ่งดีถ้ารายงานผลให้เค้าได้น�ำข้อมูลกลับไปพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตัวนี้เพิ่มด้วย
...น่าเสียดายว่ามีเฉพาะที่ท�ำงานอยู่บน
Windows เท่านั้น
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คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่เลนส์ TAMRON ก�ำลังเขย่าบัลลังก์เลนส์
ค่ายให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นบ้างไหม?
นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าเลนส์ SP70-200mm รุ่นใหม่
“G2” นั้นถูกพิสูจน์วัดประสิทธิภาพกันให้เห็นๆ ไปเลย
“Roger Cicala” ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง lensrental.com แห่ง
สหรัฐอเมริกา ได้ทำ� การทดสอบเลนส์ 70-200mm สามรุน่ เปรียบเทียบ
กัน ใช้วิธีการรายงานผลด้วยกราฟ MTF โดยท�ำการทดสอบสิบครั้งใน
แต่ละรอบ เพื่อให้รู้กันไปเลยว่าเลนส์ 70-200mm ของใครจะเจ๋งที่สุด
เราคงจะไม่บรรยายผลแต่ขอให้คุณลองเข้าไปดูเอาเอง และ
หากคุณดูกราฟ MTF ไม่ออกก็ขอแนะน�ำว่ามันคล้ายกับกราฟหุ้น
นั่นแหละ ยิ่งสูงยิ่งดี อะไรประมาณนั้น
...ดีกว่าแต่ราคาย่อมเยากว่า เลยเป็นทีม่ าของการสัน่
สะเทือนนั่นเอง
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ปิ ดเล่ม...
ปี ค.ศ. 1992 โลกได้รู้จักกับเลนส์ชนิดใหม่ นั่นก็คือ
“All-in-one” หรือเรียกง่ายๆ ว่าตัวเดียวจบ ด้วยการวาง
จ�ำหน่ายเลนส์ AF28-200mm F/3.8-5.6 Aspherical
(Model 71D) โดยฝีมือของ TAMRON นับว่านั่นคือจุด
เริ่มต้นของเลนส์ชนิดนี้ขึ้นในโลก
เหตุการณ์ทำ� นองนัน้ ก�ำลังจะเกิดขึน้ อีกแล้ว ด้วยเลนส์ทยี่ งั
ไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อน กับช่วงซูมตัง้ แต่มมุ กว้างไปจนถึง
ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ 18-400mm ที่ TAMRON เพิ่งจะประกาศเปิดตัวไปเมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ท�ำเอาวงการถ่ายภาพตื่นตะลึงกันเลยทีเดียว
...คราวนี้ “ตัวเดียวจบ” ยิ่งกว่าเดิม จุดอ่อนของเลนส์ประเภทนี้ก็คือ คาด
หวังผลงานชั้นเลิศไม่ค่อยได้ แต่หลังจากที่เราได้เห็นฤทธิ์ของเลนส์ TAMRON
เจเนอเรชั่นใหม่ที่มาพร้อมกับวงแหวนสีแชมเปญด้านท้ายเลนส์แต่ละรุ่นแล้ว
ต้องเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา ไม่ท�ำให้ผิดหวังเลยสักรุ่น

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Model B028

18-400mm รุ่นใหม่ก็มาพร้อมกับวงแหวนอิทธิฤทธิ์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
เราแน่ใจว่าก็คงจะไม่ธรรมดาอยู่แล้ว...โปรดคอยติดตามชม!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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