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ช่วงเวลาแห่งการออกท่องเที่ยวถ่าย
ภาพที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง ปี ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า
“ปลายฝนต้นหนาว” ก�ำลังจะมาถึง
ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว...

อัลบั้มส่วนตัว เส้นทางอันยาวไกลไปถึงไหนก็คงไม่พ้นมุมมอง
ของเราไปได้ หากแต่อปุ สรรคส�ำคัญคือความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ย
ล้าที่จะรั้งเราเอาไว้ โดยเฉพาะสัมภาระทั้งหลายที่ดูไปแล้วก็น�้ำ
หนักไม่ใช่เล่น

บรรดาน�ำ้ ตกต่างๆ ก็กำ� ลังมีนำ�้ ในปริมาณพอเหมาะ ความ
ขุน่ ข้นแบบน�ำ้ ป่าจางไปเป็นน�ำ้ ใสไหลเย็น สุมทุมพุม่ ไม้เขียวชอุม่
ต่างก็เตรียมจะเปลี่ยนสีและเริ่มผลัดใบ ดอกไม้นานาพรรณ
ออกดอกชูชอ่ สะพรัง่ เชือ้ ชวนให้เหล่าสกุณาและหมูภ่ มรมาเยือน
อากาศหนาวๆ อันแสนโรแมนติคแห่งยอดดอย พร้อมด้วย
ท้องฟ้าสีฟา้ เข้มทีง่ ามจับใจทีจ่ ะเปลีย่ นไปเป็นสีสนั ฉูดฉาดทัง้ ใน
ช่วงเช้าและเย็นก่อนที่คืนวันจะเปลี่ยนผ่าน

สัมภาระส�ำคัญอย่างกระเป๋ากล้องมีนำ�้ หนักไม่ใช่นอ้ ย ครัน้
จะไม่เอาเลนส์ตวั โน้นตัวนีไ้ ปก็เกรงว่าเดีย๋ วจะไม่มใี ช้งาน สุดท้าย
ก็เลยต้องแบกกันไปทัง้ หมด...จะดีแค่ไหนถ้าวันท่องเทีย่ วของเรา
มีเพียงแค่เลนส์ตวั เดียวก็เก็บภาพได้ทงั้ ทะเลหมอกกว้างไกลสุด
สายตา ไปจนถึงพระอาทิตย์อัสดงดวงกลมโต...มีไหม?

บรรยากาศเช่นนีเ้ ราคงไม่พลาดทีจ่ ะเก็บภาพกลับมาไว้ใน
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ใกล้จะหมดฤดูมาโครแล้ว แต่ก็ใช่ว่า
จะเลิกถ่ายมาโครนีน่ ะ เอาแปดวิธดี ๆี
ไปเลยก็แล้วกัน

3

FIELD TEST

18-400mm ถ้าตัวนี้เรียกตัวเดียวจบ
ไม่ได้ โลกนีก้ ไ็ ม่นา่ จะมีเลนส์ตวั เดียว
จบอีกต่อไปแล้วสินะ

12

TALK

TECHNOLOGY

ทดสอบการใช้งานจริงกับเลนส์ซูม
อเนกประสงค์รุ่นล่าสุด ทั้งสะดวก
และเล็ก เบา สบายกว่ากันเยอะ!

22

...ค�ำตอบนั้นมีอยู่ในฉบับนี้แล้ว กับสุดยอดเลนส์ซูม
อเนกประสงค์ 18-400mm ที่จะท�ำให้คุณท่องโลกกว้างนี้ไป
ได้ไกลกว่าเดิม สนุกยิ่งกว่าเดิมแน่นอน!

PRO KNOWLEDGE

เดี๋ยวๆๆ รหัส “HLD” ของเลนส์รุ่นนี้
มันเป็นไปมายังไง ท�ำไมต้องเปลี่ยน
รหัสกันด้วย?

39

YOUR MANUAL

ฟังก์ชั่นแจ๋วๆของ “PENTAX KP”
เห็นภาพก่อนถ่ายจริงได้สบายๆ

กล้ อ ง Full-Frame มั น ดี จ ริ ง หรื อ
เปล่า? แลัวราคาล่ะ? ฯลฯ คุ้มไหม
ที่จะขยาบขึ้นไปบนนั้นบ้าง
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MACRO
VISION
ถ่ายภาพมาโครยังไงให้ก้าวหน้า? ...บางทีคุณอาจจะเพียงแค่
ขาดวิธีคิดที่ช่วยให้ได้ผลที่แตกต่างออกไปจากเดิมก็เป็นได้
เขาว่ากันว่า “มาโคร” เป็นประเภทของภาพถ่าย
ทีย่ งุ่ ยากมากมายหนักหนา กว่าจะประสบความ
ส�ำเร็จได้กม็ แี ค่ไม่กคี่ น...อาจจะเป็นจริงหากเป็น
ยุคสมัยก่อน แต่สำ� หรับปัจจุบนั นีท้ โี่ ลกแห่งการ
ถ่ายภาพเปลี่ยนไปมาก ภาพมาโครก็ไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป
นอกจากอุปกรณ์บันทึกภาพประสิทธิภาพ
ระดับสูงคุณภาพยอดเยี่ยมแล้ว “วิธีคิด” คืออีก

หนึ่งสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ในยุคนีห้ ากคุณคิดทีจ่ ะไปให้ถงึ ความส�ำเร็จโดย
การสร้างผลงานภาพที่แตกต่างออกไป หาไม่
แล้วภาพของคุณก็คงจะเหมือนกับภาพมาโคร
อีกมากมายในโลกยุคนี้
และนี่คือ 8 วิธีคิดส�ำหรับการถ่ายภาพ
มาโครที่คุณอาจจะไม่ทันคิดหรือคิดไม่ถึงก็
เป็นได้...
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โฟกัสที่ดวงตา

หากไม่มีเหตุผลอื่นใดที่สามารถแสดงได้อย่างชัดเจนแล้ว
ละก็ คุณควรต้องให้ความส�ำคัญกับการวางต�ำแหน่งโฟกัส
เอาไว้ที่ดวงตาเสมอเมื่อถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาเป็น
ส่วนประกอบ
เป็นเรื่องค่อนข้างแปลกที่การพลาดโฟกัสจากต�ำแหน่ง
ดวงตานัน้ จะท�ำให้ภาพดูลดคุณค่าลงไปทันทีหากเป็นการถ่าย
ภาพบุคคล (โดยเฉพาะเมื่อเป็นภาพลักษณะของการมอง
กล้อง หรือที่เรียกว่ามี eye-contact) ซึ่งภาพถ่ายมาโครที่
เป็นจ�ำพวกแมลงก็ตกอยู่ภายใต้หลักการนี้เช่นเดียวกัน นั่น
เป็นเพราะดวงตาเป็นส่วนประกอบทีม่ พี ลังในการดึงดูดความ
สนใจของผู้ดูภาพมากที่สุด
คุณอาจจะวางโฟกัสไว้ที่ต�ำแหน่งอื่นที่น่าสนใจก็ได้
แต่มันต้องดูมีเหตุผลจริงๆ ส�ำหรับการท�ำอย่างนั้น เพราะ
หากมี น�้ ำ หนั ก ไม่ ชั ด เจนมากพอก็ จ ะกลายเป็ น ภาพที่ ดู
เหมือนผิดพลาดทางต�ำแหน่งโฟกัส อันหมายถึงภาพจะ
ด้อยคุณค่าลงทันที.
• ไม่เพียงแต่เป็นเลนส์มาโคร
เท่านั้น ด้วยรูรับแสงที่กว้าง
สุดถึง F/2 ท�ำให้สามารถใช้ใน
การถ่ายภาพบุคคลชนิดภาพ
ชัดตื้นได้อย่างดีเยี่ยม และยัง
มีขนาดเล็กกระทัดรัดอีกด้วย

APS-C DSLR • TAMRON 60mm F/2 Di II LD MACRO
F/8 • 1/125 sec. • ISO 200 • Macro Extension Tube
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เน้นความคมชั ด

ภาพมาโครนัน้ เป็นประเภททีต่ อ้ งเน้นเรือ่ งของรายละเอียด
และความคมชัดเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัตถุทไี่ ม่สามารถมอง
เห็นด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนเท่ากับในภาพถ่าย
ความคมชัดจึงถือเป็นหัวใจหลักของภาพถ่ายมาโคร
การถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ เหล่านีไ้ ม่ใช่เพียงแค่เรือ่ งของ
การโฟกัสเข้าต�ำแหน่ง แต่ยังหมายถึงการเก็บรายละเอียด
ต่างๆ อันน่าพิศวงเหล่านั้นออกมาแสดงได้ด้วย
คุณภาพของแสงจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ซึ่งก็เป็นผลมา
จากเลนส์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ใช้งานกล้องถ่าย
ภาพในระดับความละเอียดสูงเป็นพิเศษ เพราะหากเลนส์ไม่มี
คุณสมบัติที่ดีเพียงพอก็จะไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียด
เหล่านั้นได้ชัดเจน
กล้องที่ให้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ความละเอียดสูงจึง
จ�ำเป็นต้องใช้เลนส์ทสี่ ามารถตอบสนองคุณภาพในระดับสูง
เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของเซนเซอร์รับภาพออกมาให้
ได้ด้วย.
• 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/11 • 1/60 sec. • ISO 100 • Crop
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ครอป

คุณต้องคิดอยู่เสมอว่า ภาพถ่ายมาโครนั้นโดยปกติแล้วก็
สร้างความน่าสนใจได้อย่างมาก และมันจะยิง่ มากขึน้ ไปอีก
หากมันสามารถถ่ายทอดวัตถุนั้นในขนาดที่ใหญ่มากๆ ได้
คุณอาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้
ภาพที่มีอัตราขยายใหญ่เป็นพิเศษยิ่งกว่าเดิม ข้อเสียก็คือมัน
จะยิง่ ถ่ายภาพได้ยากมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ มีอตั ราขยายใหญ่ขนึ้
การสั่นไหวเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างอาการเบลอขาด
ความคมชัดให้กับภาพได้
อีกวิธีหนึ่งก็คือ ใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง
มากเป็นพิเศษ เพราะไฟล์ขนาดใหญ่ทไี่ ด้จากกล้องประเภทนี้
จะท�ำให้คุณสามารถตัดส่วนภาพ หรือ “ครอป” ภาพเพื่อให้
วัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้นได้อีก ในขณะที่ยังคงมีความคมชัดของ
ภาพถ่ายในระดับที่ดีมาก
วิ ธี คิ ด เช่ น นี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ มี โ อกาสได้ ภ าพมากขึ้ น
เพราะไม่ต้องถ่ายภาพด้วยความยากล�ำบากจนเกินไปอัน
เกิดจากอัตราขยายสูงๆ จากอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามา.
• กล้องในระบบดิจติ อลขนาด
Medium Format ทีม่ เี ซนเซอร์
รับภาพขนาดใหญ่กว่า DSLR
ให้มิติของภาพที่ลึกเป็นพิเศษ
ไฟล์ภาพในระดับคุณภาพสูง
สามารถใช้ ง านได้ ดี แ ม้ ไ ม่ มี
การย่อขนาดของไฟล์ภาพ
PENTAX 645Z • Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR
F/11 • 1/60 sec. • ISO 200 • Crop
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แสงจากแฟลช

ไม่ใช่เรือ่ งแปลกหากคุณจะใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ
มาโคร แต่แสงแฟลชจะยิ่งท�ำให้ภาพถ่ายของคุณแตกต่าง
ออกไปได้อีก แต่มีข้อแม้ว่ามันควรต้องแยกออกจากตัว
กล้องได้เพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางแสง
ลักษณะของแสงจากแฟลชในรูปแบบต่างๆ สามารถ
สร้างอารมณ์ให้กับภาพถ่ายได้ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของทิศทาง
ด้วย (ไม่ตา่ งจากการถ่ายภาพแบบอืน่ ๆ) มันอาจจะให้อารมณ์
น่ากลัว สนุกสนาน น่าตืน่ เต้น เปลีย่ นสิง่ ทีด่ ธู รรมดาให้กลาย
เป็นความไม่ธรรมดาในภาพถ่ายได้
นอกจากนี้หากคุณต้องการความชัดลึกที่มากพอก็
จ�ำเป็นที่จะต้องบีบรูรับแสงให้แคบลง ซึ่งการท�ำเช่นนั้นจะ
ท�ำให้แสงธรรมชาติอาจจะไม่มากพอ เสี่ยงกับการได้ภาพ
ถ่ายมืดๆ กลับมาแทน
อุปกรณ์เสริมอย่าง “แฟลช” จึงแทบจะขาดไม่ได้
ส�ำหรับงานมาโครเลยทีเดียว.
• เลนส์มาโครประสิทธิภาพ
ระดั บ มื อ อาชี พ ที่ ส ามารถ
ถ่ายทอดรายละเอียดของภาพ
มาโครได้อย่างน่าตื่นตา งาน
ประกอบระดับคุณภาพและใช้
วัสดุที่มีความแข็งแรงต่อทุก
สภาวะการใช้งาน
APS-C DSLR • TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO
F/9 • 1/100 sec. • ISO 100 • Crop
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ใส่ลูกเล่นเพิ่ม

แม้ว่ารายละเอียดและความคมชัดจะเป็นหัวใจหลักของ
ภาพถ่ายมาโคร แต่การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ เข้าไปก็จะช่วย
สร้างความแตกต่างให้กับภาพถ่ายในยุคที่ใครๆ ก็สามารถ
ถ่ายภาพมาโครได้เช่นปัจจุบันนี้
ลูกเล่นเหล่านี้จัดเป็นเสน่ห์สำ� คัญอันจะช่วยสร้างความ
ต่างและเพิม่ คุณค่าให้กบั ภาพถ่าย มันอาจจะเป็นเทคนิคหรือ
วิธีการต่างๆ ที่คุณควรต้องลองใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว
ทดลองถ่ายภาพดูวา่ จะท�ำให้ภาพดูนา่ สนใจยิง่ ขึน้ กว่าเดิมจาก
ที่คุณไม่คิดจะเพิ่มเข้าไปหรือไม่?
เทคนิคและลูกเล่นบางอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายดายแต่
ผูค้ นต่างก็พากันมองข้ามไป ในขณะทีบ่ างเทคนิคนัน้ ดูเหมือน
ง่ายแต่จริงๆ แล้วยากมาก ซึง่ นีแ่ หละคือปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ภาพ
ของคุณแตกต่างเพราะยังไม่มีใครท�ำได้มาก่อน
บางทีโลกอาจจะรอคอยการมาถึงของภาพถ่ายมาโคร
แนวใหม่จากไอเดียสร้างสรรค์ของคุณก็เป็นได้.
• นอกจากเรื่องของคุณภาพ
ของภาพมาโครที่ ใ ห้ ร าย
ละเอี ย ดดี ม ากแม้ ส� ำ หรั บ
กล้องถ่ายภาพความละเอียด
สูงแล้ว ยังมีระบบการป้องกัน
จากสภาวะอันเลวร้ายต่างๆ
เช่น น�้ำ ฝุ่นละออง ความชื้น
และยั ง ให้ ลั ก ษณะของแฉก
แสงที่สวยงามด้วย
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO
F/18 • 1/200 sec. • ISO 200 • Crop
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ได้เรื่องได้ราว

บางทีที่พูดกันว่า “ถ่ายภาพให้ได้เรื่องได้ราว” นั้นอาจจะมี
ความหมายตรงตัวตามความหมายของค�ำจริงๆ ก็เป็นได้
แม้วา่ ความใหญ่โตของวัตถุอนั เป็นผลมาจากก�ำลังแยก
ขยายมหาศาลจะท�ำให้ภาพมาโครดูนา่ ตืน่ ตา แต่กใ็ ช่วา่ จะต้อง
ใหญ่โตเพียงอย่างเดียวเสมอไป
หากคุณไม่ได้มีอุปกรณ์เช่นนั้นก็ลองเพิ่มมุมมองทาง
เรื่องราวต่างๆ เข้าไปในภาพ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับการจัดวาง
องค์ประกอบภาพที่ดูดีและน่าสนใจแล้วมันก็อาจจะสร้าง
ความประทับใจได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียว
เรื่ อ งราวนั้ น อาจจะมาจากองค์ ป ระกอบของสภาพ
แวดล้อมหรือสีสันอันเป็นเหมือนฉากเวทีก็ได้ แต่มันจะยิ่งดี
หากสร้างความรูส้ กึ เซอร์ไพร์สให้กบั คนดูภาพได้วา่ มันมีเรือ่ ง
ราวแบบนี้ด้วยเหรอ?
อย่าเพ่งมองที่ตัวแบบหลักเพียงอย่างเดียว มองหา
องค์ประกอบแวดล้อมด้วยว่าสิ่งใดที่จะน�ำมาใช้ได้.
• กล้องถ่ายภาพ DSLR ที่มี
เซนเซอร์รบั ภาพขนาด APS-C
ในระดับคุณภาพสูง ถ่ายทอด
ทุกรายละเอียดของงานมาโคร
ได้ดเี ยีย่ ม พร้อมระบบปกป้อง
ตัวกล้องจากสภาพอากาศใน
ทุกสภาวะ
PENTAX K-3II • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
F/11 • 1/160 sec. • ISO 100 • Crop
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กึ่งย้อนแสง

“ทิศทางแสง” ย่อมสร้างอารมณ์และความเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับภาพถ่ายได้เสมอ ไม่วา่ จะเป็นภาพประเภทใดก็ตาม
ส�ำหรับภาพมาโครก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น คุณจึงควรเลือกใช้
ทิศทางแสงให้ดีไม่ว่าจะเป็นแสงแฟลชหรือแสงธรรมชาติ
ค�ำแนะน�ำหนึ่งคือ หากคุณก�ำลังท�ำงานร่วมกับตัวแบบ
ทีม่ ลี กั ษณะกึง่ โปร่งแสงก็ลองใช้ทศิ ทางแสงแบบกึง่ ย้อนแสงดู
หรือบางทีอาจจะย้อนแสงตรงๆ มายังกล้องเลยก็แล้วแต่ความ
เหมาะสม
ลักษณะแสงแบบนี้ส�ำหรับตัวแบบกึ่งโปร่งแสงนั้นจะ
ท�ำให้มันดูแวววาวน่าสนใจ และบางอย่างก็ดูเหมือนมันจะ
เปล่งแสงออกมาจากตัวเองได้เลยทีเดียว
“ไฟฉาย” จะช่วยให้คณ
ุ เห็นทิศทางของแสงทีเ่ กิดขึน้
ได้ก่อนถ่ายภาพจริงด้วยแฟลช ช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าควร
จะวางแฟลชไว้ที่ต�ำแหน่งไหน ลองส่องมันไปยังตัวแบบใน
ทิศทางต่างๆ แล้วสังเกตเลือกดูให้ดี.
• กล้อง DSLR คุณภาพสูงแต่มี
ขนาดเล็กกระทัดรัด คล่องตัว
นอกจากเรื่องคุณภาพของไฟล์
ภาพแล้ ว ยั ง มี ค วามแข็ ง แรง
ทนทาน เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์
รหัส WR หรือ AW แล้วจะ
สามารถรับมือได้กับทุกสภาวะ
อากาศที่ยากล�ำบากได้เลย
PENTAX K-3II • SMC Pentax-D FA 100mm F2.8 Macro WR
F/11 • 1/160 sec. • ISO 100 • Crop
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ฉากหลังนัน้ ส�ำคัญ

นักถ่ายภาพจ�ำนวนมากมักจะพลาดสิ่งส�ำคัญไปอย่างหนึ่ง
เสมอ นั่นก็คือการให้ความส�ำคัญกับตัวแบบจนลืมนึกถึง
“ฉากหลัง” อันเปรียบเสมือนเวทีของนักแสดง
พื้นหลังหรือฉากหลังของภาพนั้นส่งผลต่อภาพถ่าย
เสมอแม้วา่ มันจะไม่ใช่จดุ โดดเด่นหลักก็ตาม ดังนัน้ คุณจึงควร
เลือกใช้ฉากหลังที่สนับสนุนให้ตัวแบบโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ไม่
ว่ามันจะเป็นสีสันหรือเป็นเพียงสีด�ำหรือขาวก็ตาม
ฉากหลังอาจจะเป็นสิ่งที่ปรากฏตามสภาพแวดล้อมอยู่
แล้วหรือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองก็ได้ ส�ำหรับงานมาโครแล้ว
มันไม่ได้ต้องการอะไรใหญ่โตมากมายนัก บางทีเพียงแค่ซอง
ขนมหรือใบไม้ที่เป็นสีๆ ก็สามารถสร้างความต่างจากเดิมได้
อย่างมากมายแล้ว
อย่างน้อยทีส่ ดุ ฉากหลังก็ไม่ควรเป็นสิง่ ทีร่ บกวนหรือ
ท�ำให้ตัวแบบดูด้อยลง ดังนั้นคุณควรต้องมองเลยไปถึงสิ่ง
ที่อยู่ด้านหลังด้วยว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไร
• ไม่เพียงแต่เป็นเลนส์มาโคร
ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพของภาพในระดับ
สูงและมีประกายแฉกทีน่ า่ ตืน่
ตาเท่ า นั้ น เลนส์ รุ ่ น นี้ ยั ง มี
ลักษณะของ “โบเก้” ทรงกลม
ที่มีลักษณะสวยงามครบสูตร
ของเลนส์มาโครเลยทีเดียว
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO
F/3.5 • 1/80 sec. • ISO 50 • Crop
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โลกแห่งกล้อง DSLR ยังไม่เคยพบกับความอเนกประสงค์มากเท่านี้มาก่อน นี่เป็น
ครัง้ แรกทีเ่ ลนส์ถา่ ยภาพส�ำหรับกล้อง DSLR จะมีอตั ราการซูมภาพทีส่ งู มากถึง 22.2
เท่า!
เป็นที่ทราบกันดีว่า TAMRON นั้นมีความถนัดและมักจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับการถ่าย
ภาพส�ำหรับกล้อง DSLR เสมอ ด้วยการผลิตเลนส์ประเภทที่เรียกว่า “อเนกประสงค์” ออก
สู่ตลาด และหลายครั้งก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ครั้งนี้ก็เช่นกัน กับเลนส์ซูมอเนกประสงค์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ระยะ 18mm และ
ไปสุดช่วงซูมที่ 400mm! ซึ่งเมื่อรวมกับการใช้งานร่วมกับกล้องที่ใช้เซนเซอร์รับ
ภาพขนาด APS-C ที่ต้องคูณระยะทางยาวโฟกัสเข้าไปอีก นั่นเท่ากับคุณจะมี
เลนส์ระยะกว่า 600mm พกใส่กระเป๋าไปได้ทุกที่เลยทีเดียว...
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Go to extremes with the world’s first 22.2x
ultra-telephoto all-in-one zoom.
เป็นครั้งแรกที่โลกแห่งการถ่ายภาพด้วย DSLR ชนิด
APS-C จะได้รู้จักกับเลนส์ซูมอเนกประสงค์ซึ่งมีช่วงซูม
ระหว่าง 18-400mm ซึ่งมีอัตราซูมที่สูงถึง 22.2 เท่า ซึ่ง
เมื่อคูณกับขนาดเซนเซอร์รับภาพ APS-C แล้วจะได้ระยะที่
ไกลกว่า 600mm (เมื่อเทียบกับระบบ 35 มม.) นั่นย่อม
หมายความว่าคุณสามารถบันทึกภาพที่อยู่ไกลให้กลายเป็น
ใกล้ได้มากยิง่ กว่าเดิม รวมไปถึงลักษณะภาพในแบบฉบับของ
เลนส์เทเลโฟโต้ลกั ษณะต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ทนี่ า่ สนใจไป
อีกแบบ
พลิกโฉมเลนส์อเนกประสงค์ขนึ้ ไปอีกขัน้ ด้วยการเพิม่
สมรรถนะให้รบั มือกับสภาพอากาศทีเ่ ปียกชืน้ และปกป้องทุก
การเดิ น ทางด้ ว ยโครงสร้ า งแบบป้ อ งกั น ฝุ ่ น ละอองและ
ความชื้น เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกังวลกับการใช้งานกลางแจ้ง
มากนัก ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์จากระยะมุมกว้างหรือ
ภาพถ่ายบุคคลแบบชัดตืน้ อันน่าตืน่ ตา รวมไปถึงภาพสัตว์ปา่
หรือการแข่งขันกีฬาอันตืน่ เต้นเร้าใจทีค่ ณ
ุ ไม่สามารถเข้าใกล้
ได้ และทีส่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่าก็คอื อัตราขยายระดับ 1:2.9 ท�ำให้
คุณยังสามารถถ่ายภาพแบบ Tele-Macro ได้อีกด้วย
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Focal length: 135mm • Exposure: F/5.6 • 1/160sec • ISO400
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Focal length: 21mm • Exposure: F/14 • 3.0sec • ISO400
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Experience amazing focal length range and
exceptional optical performance
ด้วยอัตราการซูมที่มากถึง 22.2 เท่า จากทางยาวโฟกัส 18mm ไปจนถึง
400mm ท�ำให้คณ
ุ สามารถบันทึกภาพทุกอย่างทีต่ อ้ งการจากระยะมุมกว้าง
ไปจนถึงซูเปอร์เทเลโฟโต้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นเลนส์ ในขณะ
ที่ก�ำลังถ่ายภาพทิวทัศน์อยู่นั้นก็สามารถหันไปถ่ายภาพนกบนกิ่งไม้ไกลๆ
ได้ทันที

18mm

ด้วยรูปแบบการจัดวางชิ้นเลนส์พร้อมชิ้นเลนส์ชนิดพิเศษอย่าง LD
(Low Dispersion) และ Aspherical จะช่วยลดปัญหาของแสงประเภท
ต่างๆ ลง และช่วยเพิม่ ความคมชัดจากเดิมในทุกช่วงซูม อีกทัง้ ยังสามารถ
โฟกัสใกล้วัตถุได้มาก นั่นหมายความว่าคุณยังสามารถบันทึกภาพใน
ลักษณะมาโครได้อีกด้วย

400mm
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620mm capability,
compact size
ขนาดของเลนส์ TAMRON
18-400mm บนกล้อง DSLR
ชนิด APS-C

ในขณะที่การบันทึกภาพด้วยเลนส์ระยะ
600mm นั้นหมายถึงการที่จะต้องมีภาระ
ต่อเลนส์ 600mm ขนาดใหญ่ แต่เมื่อเป็น
เลนส์รุ่นล่าสุดนี้หมายความว่าคุณจะลืม
เรื่องนั้นไปได้เลย ด้วยการออกแบบอย่าง
ชาญฉลาดจาก TAMRON ท�ำให้คณ
ุ มีระยะ
เลนส์ที่มากกว่า 600mm ในขนาดที่ยาว
เพียง 4.8 นิ้ว และมีน�้ำหนักเพียง 24.9
ออนซ์ ซึ่งจะช่วยให้ภาระในการแบกน�้ำ
หนักและการจัดเก็บของคุณลดลงด้วย

เลนส์ระยะ 600mm ปกติ
บนกล้อง DSLR ชนิด
Full Frame

Three cams. One smooth zoom.

18mm

400mm

ด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยให้กลไกส�ำหรับการ
เคลือ่ นไหวอันสลับซับซ้อนทัง้ หลายบรรจุอยูใ่ นกระบอก
เลนส์แบบแบ่งสามช่วง ท�ำให้การหมุนซูมเข้า-ออก
ตั้งแต่ระยะ 18mm ไปจนถึง 400mm เป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นและนุ่มนวล
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Highly precise. Conveniently compact.
มอเตอร์ควบคุมระบบออโต้โฟกัสแบบใหม่ “HLD” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของ TAMRON ถูกติดตั้งลงในเลนส์รุ่นนี้ นอกจากจะเป็นมอเตอร์ที่
ประหยัดพลังงานแล้วยังมีความเงียบและท�ำงานได้นมุ่ นวลในช่วงระยะสัน้
และรวดเร็วในช่วงระยะยาว และด้วยความที่ใช้พื้นที่น้อยมากจึงท�ำให้
โครงสร้างโดยรวมของเลนส์มีขนาดเล็กกระทัดรัด

Sharp, solid telephoto shots
หมดกังวลกับการใช้งานในระยะเทเลโฟโต้หรือในสภาพแสงน้อยเมื่อจับ
ถือกล้องด้วยมือเปล่า เพราะระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” (Vibration
Compensation) ได้ถูกติดตั้งลงมาในเลนส์รุ่นนี้ด้วย ท�ำให้การใช้งานใน
สภาวะดังกล่าวนั้นยังมีโอกาสได้ภาพที่คมชัดและมีคุณภาพในระดับที่ดี
ค่อนข้างมาก
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18-400mm F/3.5-6.3
Di II VC HLD

Focal length: 400mm • Exposure: F/6.3 • 1/250sec • ISO500
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Moisture-Resistant Construction
protects your lens
มั่นใจได้ในทุกการเดินทาง เพราะเลนส์อเนกประสงค์รุ่น
ใหม่ลา่ สุด B028 นีม้ รี ะบบปกป้องตามรอยต่อต่างๆ ของ
โครงสร้างเลนส์เพือ่ ป้องกันฝุน่ ละออง, ความชืน้ , ละออง
น�้ำ เพื่อให้คุณใช้งานได้บนทุกเส้นทางอย่างมั่นใจ

Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras
ระบบกลีบรูรบั แสงแบบแม่เหล็กไฟฟ้านัน้ เป็นระบบมาตรฐานส�ำหรับ
เลนส์ในเม้าท์ Canon อยู่แล้ว ส�ำหรับในระบบเม้าท์ Nikon นั้นก็
สามารถท�ำงานร่วมได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เกิดความ
แม่นย�ำต่อการควบคุมจากมอเตอร์ที่ใช้ระบบสัญญาณไฟฟ้าด้วย

Tamron wows the world again with our
ultra-telephoto all-in-one-zoom
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า TAMRON นั้นเป็นผู้ผลิตที่มีความ
เชีย่ วชาญในเลนส์ซมู อเนกประสงค์มากทีส่ ดุ ดังจะเห็นได้จากการที่
มักจะประกาศเปิดตัวเลนส์ประเภทนีช้ นิด “ครัง้ แรกในโลก” อยูเ่ สมอ
ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกัน ยังไม่มีเลนส์ซูมอเนกประสงค์ส�ำหรับกล้อง
DSLR ที่มีระยะตั้งแต่ 18-400mm มาก่อนเลย ดังนั้นถ้าจะกล่าวถึง
ประสิทธิภาพของเลนส์อเนกประสงค์รนุ่ ใหม่ลา่ สุดนี้ ก็มปี ระสบการณ์
ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้แน่นอน
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NEW

PRODUCT

Specifications
Model							B028
Focal Length				
18-400mm
Maximum Aperture				F/3.5-6.3
Angle of View (diagonal)		
75°33’ - 4°
								(for APS-C format)
Optical Construction			
16 elements in 11 groups
Minimum Object Distance*		
0.45m (17.7 in)
Maximum Magnification Ratio 1:2.9
Filter Size						Φ72mm
Maximum Diameter				Φ79mm
Length**						123.9mm (4.9 in) Canon
								121.4mm (4.8 in) Nikon
Weight							710g (25 oz) Canon
								705g (24.9 oz) Nikon
Aperture Blades				7 (circular diaphragm)
Minimum Aperture				F/22-40
Image Stabilization Performance 2.5 Stops
								(CIPA Standards Compliant)
								For Canon: EOS-80D is used
								For Nikon: D7200 is used

Standard Accessories			
Flower-shaped lens hood,
								Lens caps
Compatible Mounts				Canon, Nikon
* The MOD (minimum object distance) may change if camera is used in live view mode.
** Length is the distance from the front tip of the lens to the lens mount face.
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Field Test

บนสถานการณ์ที่หลากหลาย
“B028” ตัวเดียว อยู่!
ไม่เคยมีครั้งใดที่เลนส์ส�ำหรับ DSLR จะอเนกประสงค์ได้มากถึงขนาดนี้
จินตนาการของใครหลายคนคงถูกจ�ำกัดเอาไว้ที่ 300mm ...แต่บัดนี้คุณจะ
ไปได้ไกลยิ่งขึ้นถึง 400mm และเมื่อคูณเซนเซอร์รับภาพด้วยแล้ว คุณจะ
ไปได้เกินกว่า 600mm!
“นักท่องเทีย่ ว” โดยธรรมชาติแล้วมักต้องการความคล่องตัว ไม่มใี คร
อยากแบกของพะรุงพะรังน�้ำหนักมากให้เป็นภาระ เพราะฉะนั้นแล้ว การ
มาถึงของเลนส์รุ่น “B028” 18-400mm รุ่นนี้จึงเหมือนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
มาเติมความฝันในการออกบันทึกโลกให้เต็มมากยิง่ ขึน้ ...ด้วยความคล่องตัว
ยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเราก�ำลังจะพาคุณไปพิสูจน์ ณ บัดนี้...
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 18mm • F/5 • 1/80 sec. • ISO 100
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/6.3 • 1/200 sec. • ISO 100
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Field Test

• รูปลักษณ์ภายนอก
ในความรู้สึกทั่วไปแล้ว เราย่อมจะคิดว่า B028 (Tamron 18400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD) นั้นก็คงจะเหมือนเลนส์คิท
18-55mm ธรรมดาทัว่ ไป เพราะการทีม่ นั เริม่ ต้นทีร่ ะยะ 18mm ซึง่
ดูเผินๆ แล้วก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าเลนส์คิทสักเท่าไหร่
แต่ในความเป็นจริงนั้น TAMRON ไม่ได้มองว่าเป็นเลนส์พื้น
ฐานธรรมดาทั่วไป เพียงแค่เรื่องวัสดุและรายละเอียดต่างๆของตัว
เลนส์ก็สามารถบอกได้ว่ามันต่างออกไปจากเลนส์พื้นฐาน และ
หน้าตาของมันก็ยังเหมือนกับเลนส์ในสายพันธุ์ “SP” ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกด้วย
ที่น่าทึ่งมากก็คือ TAMRON สามารถออกแบบเลนส์ระยะ
400mm ให้มขี นาดทีก่ ระทัดรัดและน�ำ้ หนักเบาเป็นอย่างมาก แม้วา่
เมื่อเทียบกับเลนส์คิท 18-55mm มันจะใหญ่กว่าบ้าง แต่มันก็ยัง
ไม่ได้ถึงกับหนักหรือเกะกะอะไร สามารถเดินถ่ายภาพได้ทั้งวัน
โดยทีค่ วามเหนือ่ ยล้าแทบจะไม่มผี ล และเมือ่ พิจารณาว่าได้ถงึ ระยะ
400mm แล้วก็จัดว่าคุ้ม เพราะเราจะได้ภาพในมุมมองที่ต่างออก
ไปจากเดิมได้อีกมากมายมหาศาลเลยทีเดียว
เมือ่ หดเลนส์มาทีร่ ะยะสัน้ สุด (18mm) ขนาดของเลนส์จะเล็ก
มากเสียจนไม่น่าเชื่อว่ามันไปถึงเทเลโฟโต้ได้ด้วย เดินทางไปไหน
มาไหนก็ช่วยลดทั้งภาระของร่างกาย และการจัดเก็บที่สะดวก
รวดเร็ว ซึ่งก็เป็นผลอันเนื่องมากจากขนาดที่เล็กกระทัดรัดนี้เอง
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/8 • 1/100 sec. • ISO 100
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Field Test

• 400mm
จุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของเลนส์ B028 รุ่นนี้ก็คือ ระยะซูมถึง
“400mm” ซึ่ ง จั ด ว่ า ไกลมากเมื่ อ เที ย บกั บ ความเป็ น เลนส์
อเนกประสงค์เท่าทีเ่ คยมี เพราะมักจะหยุดอยูแ่ ค่ที่ 300mm เท่านัน้
เมือ่ ใช้งานกับกล้อง DSLR ทีม่ เี ซนเซอร์รบั ภาพขนาด APS-C
ก็จะเป็นระยะที่เทียบเท่ากับระบบ 35 มม. (Full Frame) เกินกว่า
600mm มากพอที่จะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกลซึ่งเราไม่เคยถ่ายได้มา
ก่อนจากเลนส์ที่เน้นการพกพา
ไม่เพียงแค่การถ่ายภาพระยะไกลเท่านัน้ ประโยชน์ของระยะ
ซูเปอร์เทเลโฟโต้เช่นนี้ยังมีอีกหลายประการ เช่น การถ่ายภาพ
บุคคลแบบชัดตื้นเพื่อให้เกิดความเบลอมากๆ ที่ฉากหลัง, การถ่าย
ภาพทิวทัศน์แบบที่มีพระอาทิตย์ดวงกลมโต, ถ่ายภาพให้องค์
ประกอบภาพดูแน่น ฯลฯ ซึง่ ลักษณะของภาพเหล่านีจ้ ะไม่สามารถ
ท�ำได้หากใช้เลนส์คทิ ปกติ ซึง่ ก็จะหมายถึงการยกระดับมุมมองทาง
ภาพถ่ายของเราให้เปลี่ยนไปจากเดิม บรรยากาศของการใช้ชีวิต
หรือการท่องเที่ยวไปในโลกกว้างจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
• ทางยาวโฟกัสที่ไกลมากเช่นนี้ยังช่วยให้เราถ่ายภาพผ่าน
สิ่งกีดขวางบางชนิดโดยท�ำให้มันหายไปราวกับไม่มีอะไร
ขวางกั้นอยู่เลย เช่น ตะแกรงเหล็กลูกกรงของภาพนี้ ด้วย
ระยะทางยาวโฟกัสถึง 400mm ในระยะใกล้ ภาพที่ได้จึง
ดูราวกับถ่ายภาพในที่โล่งตามปกติ
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 400
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/6.3 • 1/100 sec. • ISO 200
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/7.1 • 1/80 sec. • ISO 100
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Field Test

• ระบบช่วยลดการสั่นไหว “VC” ที่มีติดตั้งอยู่ในเลนส์รุ่น
นี้ช่วยให้โอกาสในการได้ภาพที่คมชัดมีมากขึ้น แม้จะใช้
ทางยาวโฟกัสไกลสุดในขณะที่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/9 • 1/160 sec. • ISO 100
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Field Test

• Close-up
คุณสมบัติในการถ่ายภาพระยะใกล้ก็จัดว่าขาดไม่ได้ส�ำหรับเลนส์
ประเภทนี้ เพราะนอกจากจะถ่ายระยไกลได้แล้วก็ควรทีจ่ ะต้องถ่าย
ภาพในระยะใกล้เพื่อความหลากหลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ได้
เช่นกัน
B028 มีคุณสมบัติการถ่ายภาพใกล้ที่น่าทึ่งมาก แม้เมื่อซูม
ไปที่ระยะ 400mm ก็ยังจับโฟกัสได้ที่ระยะใกล้มาก ซึ่งช่วยทั้งใน
เรื่องของรายละเอียดและการเบลอฉากหลังได้อย่างมาก
ดังนั้นไม่ว่าในทริปของคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน จะ
ใกล้หรือไกลจึงไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับการเก็บบันทึกภาพ อาจจะเป็น
อาหารท้องถิ่นที่มีลักษณะน่าสนใจ, ของฝากของที่ระลึก หรือสัตว์
เลีย้ ง, แมลงตัวจิว๋ ทีค่ ณ
ุ พบเจอ หรือสิง่ อืน่ ทีส่ ามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นสถานทีแ่ ห่งนัน้ ก็ไม่ใช่ขอ้ จ�ำกัดต่อการบันทึกภาพหากใช้เลนส์
รุ่น B028 นี้

• ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์รุ่นนี้คือ 45cm. (อย่าลืมว่า
เป็นระยะที่วัดจากระนาบของเซนเซอร์รับภาพ ไม่ใช่จาก
หน้าเลนส์) ให้อตั ราขยายอยูท่ ี่ 1:2.9 ช่วยให้สามารถบันทึก
รายละเอียดของสิ่งต่างๆ ในระยะใกล้ได้อย่างน่าสนใจ
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/6.3 • 1/180 sec. • ISO 200
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Field Test

• มุมกว้าง
หลายคนอาจจะรู้สึกเฉยๆ กับระยะ 18mm อันเป็นระยะพื้นฐาน
ทั่วไปซึ่งมันมักจะไม่ค่อยน่าสนใจมากนัก แต่เราพบว่าที่ระยะ
18mm ของเลนส์ B028 นี้ดูแล้วมีความไม่ธรรมดาแฝงอยู่
มันอาจจะไม่ได้แสดงความจัดจ้านในเชิงภาพถ่ายได้เทียบชั้น
กับเลนส์เฉพาะทางโดยตรง แต่ลกั ษณะทีป่ รากฏออกมาให้เห็นนัน้
ท�ำให้รู้สึกได้ว่ามีความเหนือชั้นในเชิงคุณภาพกว่าระยะ 18mm ใน
เลนส์คิทปกติทั่วไป
ลักษณะของสีสันและคอนทราสต์ท�ำออกมาได้ดีพอสมควร
ความคมชัดอยู่ในระดับที่ดี ลักษณะของแฉกแสงก็ท�ำได้ดีและน่า
สนใจอยู่ไม่น้อย
แต่ความเหนือกว่าก็คือ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนจากการถ่าย
ภาพมุมกว้างไปเป็นซูเปอร์เทเลโฟโต้เพื่อถ่ายภาพแคนดิดบุคคลที่
ได้จงั หวะผ่านมาโดยปัจจุบนั ทันด่วนได้ทนั ที นัน่ ย่อมหมายความว่า
คุณมีโอกาสที่จะได้ภาพถ่ายที่น่าสนใจมากกว่าอยู่ตลอดเวลา

• การเก็บบันทึกสีสันและรายละเอียดท�ำได้ค่อนข้างดีมาก
เลยทีเดียว ส่วนลักษณะของแฉกแสงนั้นก็ดูน่าสนใจ
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 40mm • F/16 • 20 sec. • ISO 100
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 18mm • F/7.1 • 1/13 sec. • ISO 200
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Field Test

@18mm
B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 18mm • F/8 • 1/250 sec. • ISO 100
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Field Test

@400mm
B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/13 • 1/1600 sec. • ISO 100
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Field Test

@400mm
B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 400mm • F/13 • 1/1600 sec. • ISO 100 • 50% Crop
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 300mm • F/6.3 • 1/350 sec. • ISO 200
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Field Test

B028
APS-C DSLR • Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
@ 22mm • F/16 • 30 sec. • ISO 100
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• สรุป

Field Test

ด้วยกล้อง DSLR ปรากฏขึ้นบนโลก ไม่เคยมีครั้งใดที่จะ
หากกล่าวโดยสรุปแล้ว “B028” รุ่นนี้นับว่ามีความ อเนกประสงค์เท่าครั้งนี้อีกแล้ว
น่าสนใจไม่ใช่น้อย ทั้งในเรื่องของระยะ 400mm,
อย่างไรก็ตาม คุณควรต้องเข้าใจด้วยว่า นี่คือเลนส์
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว, คุณภาพงานประกอบ
และวัสดุ ฯลฯ แต่ที่ส�ำคัญเหนืออื่นใดก็คือความ ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์แห่งความเบาสบาย คล่อง
“อเนกประสงค์” ชนิดตัวเดียวอยู่ ไม่ว่าจะมุมกว้าง ตัว ดังนัน้ จึงไม่สามารถน�ำคุณภาพของภาพทีไ่ ด้ไปเปรียบ
หรือมุมไกลก็ได้ทั้งนั้นไม่มีเว้น (รวมไปถึงระยะใกล้ เทียบกับเลนส์เฉพาะทางโดยตรง เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว
เลนส์เหล่านั้นก็ไม่ได้มีความอเนกประสงค์อย่างเลนส์รุ่น
ด้วย)
หากคุณก�ำลังมองหาเลนส์คู่ใจส�ำหรับกล้อง นี้เช่นกัน
APS-C DSLR สักตัว ชนิดทีไ่ ม่ตอ้ งถอดไม่ตอ้ งเปลีย่ น
“ตัวเดียวจบ” รับรองได้ว่า ณ ชั่วโมงนี้ ไม่มีใคร
ให้เสียเวลา ไม่ต้องหอบหิ้วกันให้เหนื่อยเปล่าๆ ขอ
แบบตัวเดียวจบละก็ ขอบอกว่าตั้งแต่มีการถ่ายภาพ เหนือกว่า “B028” 18-400mm รุ่นนี้แน่นอน!
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IT’S SMALL
BUT,
MIGHTY!

ระบบมอเตอร์ ส� ำ หรั บ ชุ ด ออโต้ โ ฟกั ส นี้ มี
คงจะมีหลายท่านสังเกตเห็นความเปลีย่ นแปลง
ที่ปรากฏอยู่ในเลนส์ TAMRON รุ่นใหม่ นั่นก็ ความส�ำคัญมาก กล้องของคุณจะจับโฟกัสได้หรือ
คือ “รหัส” ใหม่ล่าสุดที่ถูกน�ำมาใช้งาน นั่นก็ ไม่ได้ก็ข้นึ อยู่กับอุปกรณ์ส่วนนี้เป็นหลัก หากมัน
ท�ำงานได้ไม่ดจี ริงคุณก็จะได้แต่ภาพทีจ่ บั โฟกัสไม่
คือ “HLD”
ได้ หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า “โฟกัสวืด”
“HLD” ใหม่ลา่ สุดนีค้ อื ระบบมอเตอร์เพือ่ ใช้
TAMRON จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบ
ในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ที่ท�ำหน้าที่ในการจับ
โฟกัส ซึง่ จะรับค�ำสัง่ มาจากการค�ำนวณโดยระบบ มอเตอร์ออโต้โฟกัสนี้เป็นพิเศษ มีการพัฒนา
ของตัวกล้องทัง้ ในเรือ่ งของความชัดหรือระยะห่าง ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ความเหมาะสมต่ อ การใช้ ง าน
ลักษณะต่างๆ อยู่เสมอ...แต่ท�ำไมต้อง HLD
อีกที
ด้วยล่ะ?
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“HLD” เป็นรหัสที่ย่อมาจาก “High/Low
torque-modulated Drive” ใช้ระบบแรงผลัก
ดันแบบแม่เหล็กเพือ่ สร้างแรงหมุนส่งต่อให้กบั ชุด
เฟืองเพื่อหมุนเปลี่ยนระยะชุดเลนส์จับโฟกัส เป้า
หมายสูงสุดของการออกแบบชุดมอเตอร์ HLD ก็
คือ “ขนาดเล็ก” เพือ่ ใช้พนื้ ทีใ่ นการจัดวางลงไปใน
กระบอกเลนส์ให้น้อยที่สุด
แต่ด้วยการออกแบบและเทคนิควิธีอันชาญ
ฉลาดของ TAMRON ท�ำให้ HLD ไม่เพียงแต่มี
ขนาดเล็กเท่านัน้ แต่มนั ยังสามารถสร้างแรงหมุน
ได้มากกว่ามอเตอร์ DC ธรรมดาทั่วไป อีกทั้งยัง
เคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลแม่นย�ำไม่ว่าจะต้อง
หมุนรอบช้าหรือเร็ว อีกทัง้ ยังท�ำงานได้เงียบเชียบ
อีกต่างหาก

ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าวนีเ้ อง ท�ำให้ TAMRON
สามารถออกแบบเลนส์ให้มขี นาดเล็กได้อย่างน่าทึง่
อย่างที่เราเห็นกัน ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าเลนส์ซูมรุ่น
ใหม่ล่าสุดอย่าง 10-24mm และ 18-400mm ที่ใช้
มอเตอร์ HLD นี้สามารถท�ำผลงานได้ดีเยี่ยมภาย
ใต้เรือนร่างที่เล็กมากอย่างไม่น่าเชื่อ
...ต้องขอบคุณ HLD ทีท่ ำ� ให้เรามีเลนส์ขนาด
เล็กพกพาง่าย เที่ยวไปสบายๆ ได้ทั่วโลกเลย

10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD

18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
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Best Product

AWARD

2017-2018

“TAMRON” คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยเลนส์
ถึงสองรุ่นจาก EISA AWARD ประจ�ำปี 2017-2018
คงเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ
รวมไปถึงความคุ้มค่าต่อราคา ที่เลนส์ทั้งสองรุ่นสามารถคว้า
รางวัลจาก EISA AWARD มาครองได้ในที่สุด จึงแทบไม่ต้อง
โฆษณาสรรพคุณอะไรกันให้มากความ เพราะองค์กรระดับโลก
ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการมาแล้วเช่นนี้
ท่านใดที่เป็นเจ้าของเลนส์ทั้งสองนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าคุณคิด
ไม่ผิดส�ำหรับการเลือกมาเป็นเลนส์คู่กาย ส่วนท่านที่ยังลังเลอยู่
ก็คงไม่ต้องคิดอะไรให้มากอีกแล้ว ในเมื่อ EISA ได้ประกาศผล
รางวัลออกมาชัดเจนขนาดนี้
มั่ น ใจได้ ว ่ า นี่ คื อ ของดี ป ระจ� ำ ปี 2017
ส�ำหรับวงการถ่ายภาพอย่างแน่นอน!
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Tone adjustment before shooting
วิธีปรับแต่งภาพตามต้องการก่อนที่จะบันทึกภาพ
คุณอาจจะเห็นว่าคุณสมบัตนิ กี้ ล้องทีไ่ หนก็มี แต่สงิ่ ที่
คุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งของ PENTAX KP
(รวมถึงกล้อง PENTAX รุ่นอื่นๆ) ที่เรามักจะไม่รู้กัน ต่างออกไปก็คือ ระบบประมวลผลอันทรงพลังของ KP จะ
ุ ได้เห็นก่อนทีจ่ ะท�ำการ
ก็คือ ความสามารถในการปรับแต่งลักษณะของภาพ แสดงผลการปรับตัง้ เหล่านัน้ ให้คณ
ถ่ า ยภาพ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ภ าพถ่ า ยของคุ ณ เป็ น ไปตาม
ได้ก่อนที่จะท�ำการบันทึกภาพออกมา
วัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด
คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพโดยทั่วไป แต่จะ
ยิง่ ช่วยได้มากต่อการถ่ายภาพในเชิงพาณิชย์ เช่น การถ่าย
ภาพสินค้า การถ่ายภาพบุคคล ฯลฯ เพราะจะช่วยให้
ประหยัดเวลาได้มาก ทั้งในขั้นตอนของการถ่ายภาพและ
การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ภายหลัง หรือบางทีคุณ
อาจจะไม่ต้องมีขั้นตอนในคอมพิวเตอร์ตามมาอีกเลยก็ได้
เพราะ KP ได้จัดการขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่
ขั้นตอนการบันทึกภาพแล้ว
ลองมาดูกันว่าต้องท�ำอย่างไร?...
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2 เลือกรู ปแบบของลักษณะภาพ
ใช้ปุ่มสี่ทิศทาง
เพือ่ เลือกไปตามลักษณะภาพในแบบ
ต่างๆ ตามที่ต้องการ

รูปแบบที่มีให้ในโปรแกรมมีดังนี้ :
[Auto Select] [Mute] [Bright] [Flat] [Natural] [Bleach Bypass]
[Portrait] [Reversal Film] [Landscape] [Monochrome] [Vibrant]
[Cross Processing] [Radiant]
คุณสามารถใช้งานปุม่ ดังต่อไปนีเ้ พือ่ ท�ำหน้าทีพ่ เิ ศษได้เมือ่ ใช้ระบบถ่ายภาพ
ด้วยช่องมองภาพตามปกติ :
		
ใช้ระบบ Digital Preview เพือ่ จ�ำลองการแสดงผลภาพตัวอย่าง
จากค่าปรับตั้งที่คุณเลือก
เก็บบันทึกภาพตัวอย่างที่แสดงผลการจ�ำลอง

1 Custom Image
เลือกไปที่ค�ำสั่ง Custom Image จากเมนู
จากนั้นกดปุ่ม
หน้าจอของ Custom Image จะปรากฏขึ้นมา

ข้ามไปขัน้ ตอนที่ 6 หากคุณเลือกที่ [Auto Select] (ระบบของกล้องท�ำการ
เลือกให้โดยอัตโนมัติ) หรือถ้าคุณไม่ต้องการปรับตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลง
ใดๆ อีก

3 เปลี่ยนแปลงค่าการปรับตัง้
กดปุ่ม        เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูการปรับตั้งรายละเอียด
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5 กดปุ่ ม
หน้าจอตามขั้นตอนที่ 2 ปรากฏขึ้นพร้อมแสดงค่าปรับตั้งต่างๆ ที่คุณได้
ปรับเอาไว้

4 ปรับตัง้ ค่าแบบละเอียด

6 กดปุ่ ม		 สองครัง้ ติดกัน
กล้องเข้าสู่โหมดพร้อมส�ำหรับการบันทึกภาพตามค่าที่ปรับตั้งเอาไว้

หมายเหตุ
คุณสามารถใช้งานปุ่มดังต่อไปนี้เพื่อเลือกและปรับตั้งค่าต่างๆ :
		
เลือกหัวข้อการปรับตั้ง
เปลี่ยนแปลงค่า +/		
เลือกสลับระหว่าง [Contrast], [Highlight Adjustment] และ
[Shadow Adjustment]
เลือกสลับระหว่าง [Sharpness], [Fine Sharpness] และ
[Extra Sharpness] (ไม่สามารถท�ำได้ส�ำหรับการบันทึกวีดีโอ)
คืนค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

• ในโหมดถ่ายภาพแบบ AUTO ระบบ Custom Image จะจ�ำกัดเอาไว้
เฉพาะที่ [Auto Select] เท่านั้น
• ระบบ Digital Preview ในขั้นตอนที่สองจะไม่สามารถแสดงผลได้หาก
ระบบถ่ายภาพถูกเลือกให้เป็นแบบ [Mirror Lock-up Shooting], [Multi-exposure] หรือ [Interval Shooting]
• คุณสามารถก�ำหนดคุณสมบัติ Custom Image บรรจุไว้ในแป้นหมุน
Function ได้ (โดยค่าตั้งปกติของกล้องจะอยู่ที่ต�ำแหน่ง C1)
..............................................................................................................
คุณสมบัติ “Custom Image” ของ KP นับว่าเป็นความสามารถที่
ช่วยให้นกั ถ่ายภาพสร้างสรรค์ภาพถ่ายแปลกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว หรือเพิม่
คุณภาพของภาพถ่ายได้ตามต้องการตั้งแต่ก่อนถ่ายภาพ ช่วยลดเวลาใน
การที่ต้องโปรเซสภาพเพิ่มเติมในภายหลัง หรือช่วยเพิ่มความสะดวกใน
กรณีที่คุณต้องน�ำภาพจากกล้องไปใช้งานได้ทันที
...หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า “จบหลังกล้อง” นั่นเอง
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เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

เป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น มาช้ า นานแล้ ว ส� ำหรั บ ในกล้ อ งถ่ า ยภาพยุ ค
ดิจิตอลของปัจจุบันโดยมีประเด็นของขนาดเซนเซอร์รับภาพเป็น
หลัก หัวข้อเหล่านั้นก็คือ “ท�ำไมต้อง Full-Frame?” หรือ “FullFrame ดีกว่าตรงไหน?”
ถึงแม้ว่ากล้อง DSLR ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame
จะมีราคาค่าตัวที่แพงกว่า แต่นั่นก็ไม่ได้มาจากปัจจัยในเรื่องของ
“ขนาด” เพียงอย่างเดียว เพราะโดยระบบรวมแล้วกล้อง DSLR ที่
ใช้เซนเซอร์ขนาด Full-Frame จะท�ำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
กล้องชนิด APS-C
มันดีกว่าอย่างไร?...ลองมาดูค�ำตอบจากกล้อง Frull-Frame
จาก PENTAX ในรุ่น “K-1” กันต่อไปนี้...
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DEPTH OF FIELD

เซนเซอร์รับภาพขนาด Full-Frame ให้
ประสิทธิภาพในเรือ่ งของมิตขิ องภาพทีด่ กี ว่า
ด้ ว ยขนาดที่ ใ หญ่ ก ว่ า ท� ำ ให้ ก าร
ถ่ายทอดช่วงระยะคมชัด (Depth of Field)
ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อบันทึกภาพด้วย
ปัจจัยของเลนส์เดียวกัน, มุมมองการถ่าย
ภาพและขนาดของวัตถุแบบเดียวกัน (เมื่อ
เทียบกับระบบ APS-C) เพราะทางยาวโฟกัส
ของเลนส์จะส่งผลต่อเรื่องนี้มากที่สุด
หากใช้ APS-C คุณจ�ำเป็นต้องถอยห่าง
ออกไป ซึ่งหมายความว่าระยะชัดลึกและชัด
ตื้นต่างๆ จะเกิดความแตกต่างด้วย ระบบ
การถ่ายภาพในปัจจุบันนี้อ้างอิงและค�ำนวณ
มาจากระบบ 35mm ของยุคฟิล์ม เซนเซอร์
รับภาพขนาด Full-Frame จะมีขนาดเดียวกับ
ฟิล์มในระบบเก่า จึงให้มิติความคมชัดและ
ระยะช่วงความคมชัดของภาพที่ดีกว่านั่นเอง
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RESOLVING POWER

ประสิทธิภาพในการเก็บรายละเอียดความ
คมชัดเหนือกว่าที่สายตามองเห็น
ด้ ว ยขนาดที่ ใ หญ่ ก ว่ า ท� ำ ให้ ก าร
แยกแยะและบั น ทึ ก รายละเอี ย ดที่ ดี ก ว่ า
เพราะพื้นที่มากกว่าบนเซนเซอร์รับภาพใน
ระดับความละเอียดเดียวกันนั้นท�ำให้แต่ละ
พิกเซลของเซนเซอร์มีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วย
ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ ปริ ม าณแสงที่ ม ากกว่ า และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ PENTAX K-1 ที่มีความ
ละเอียด 36.4MP ยังท�ำงานโดยปราศจาก
Anti-Alias Filter ทีด่ า้ นหน้าเซนเซอร์รบั ภาพ
ประกอบกั บ การถ่ า ยทอดแสงในระดั บ
ประสิทธิภาพสูงของเลนส์ในตระกูล D FA
จะยิ่ ง ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง กั น และกั น
ท�ำให้ภาพถ่ายของคุณมีรายละเอียดที่น่าทึ่ง
ยิ่งไปกว่าที่สายตาจะมองเห็นได้ตามปกติ
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HIGH SENSITIVITY AND LOW NOISE

ไฟล์ภาพถ่ายยังคงมีคณ
ุ ภาพระดับสูง แม้วา่
จะบันทึกภาพโดยใช้ค่าความไวแสงสูง
ความสามารถในการเก็บรายละเอียด
จะไม่ส�ำคัญเลยหากภาพนั้นเต็มไปด้วยจุด
รบกวน (Noise) แต่เซนเซอร์รับภาพขนาด
Full-Frame จะได้เปรียบกว่าเพราะแต่ละ
พิกเซลมีขนาดใหญ่กว่า จึงรับแสงได้มากยิ่ง
ขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองที่ท�ำให้ภาพมีสัญญาณ
รบกวนหรือ Noise ที่น้อยกว่า
นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ระบบการ
ประมวลผลอันทรงพลังยังช่วยขจัดสัญญาณ
รบกวนให้ลดต�่ำลงได้ด้วย ส่งผลให้ภาพถ่าย
โดยรวมยังคงดูดแี ม้วา่ จะใช้คา่ ISO ในระดับ
ทีส่ งู มากจนน่าตกใจ ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ สามารถ
บันทึกภาพในสถานการณ์ยากๆ อย่างเช่นใน
ทีซ่ งึ่ มีปริมาณแสงน้อยได้มากยิง่ ขึน้ นัน่ ย่อม
หมายความว่ามีโอกาสได้ภาพมากขึน้ นัน่ เอง

PENTAX K-1 [ISO 25600]
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RICH GRADATION

น�้ำหนักของการไล่ระดับสีที่กลมกลืนเป็น
ธรรมชาติคือคุณสมบัติส�ำคัญ
ในภาพถ่ายทุกภาพย่อมมีการไล่ระดับ
สี (Gradation) ประกอบอยูใ่ นภาพ ปัจจัยดัง
กล่าวมาจากเรือ่ งของแสงและเงาทีใ่ ห้นำ�้ หนัก
สีที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ภาพสีเท่านั้น แม้
ภาพขาวด�ำก็ตกอยูภ่ ายใต้ลกั ษณะเช่นนีด้ ว้ ย
เซนเซอร์รับภาพ Full-Frame มีขนาด
ของพิ ก เซลที่ ใ หญ่ ก ว่ า ท� ำ ให้ ส ามารถรั บ
ปริมาณแสงได้มากกว่า ส่งผลให้การไล่ระดับ
สีในแต่ละพิกเซลเป็นไปอย่างกลมกลืนและดู
ดี นั่นย่อมหมายถึงมิติของภาพทั้งในส่วน
สว่างและเงามืดทีด่ ดู ดี ว้ ย ซึง่ ก็หมายถึงความ
สามารถที่ เ ราเรี ย กว่ า Dynamic Range
นั่นเอง
K-1 ประมวลผลในเรื่องนี้ด้วยระดับ
ข้อมูลแบบ 14 บิท จึงให้ภาพที่ดูดีเป็นอย่าง
มาก

Photo by Kiyoshi Tatsuno
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จะเห็นได้ว่า นอกจากเรื่องของขนาดเซนเซอร์รับภาพที่ใหญ่กว่า
ระบบ APS-C แล้ว เซนเซอร์รับภาพแบบ Full-Frame ยังมีปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะของภาพถ่ายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่อง
ของสีสัน, มิติแสง-เงา หรือแม้กระทั่งเรื่อง Dynamic Range ซึ่ง
ล้วนแต่มาจากเหตุผลทางด้านของขนาดและพื้นที่ทั้งสิ้น
แต่ที่มากยิ่งไปกว่าก็คือ ระบบโดยรวมทั้งหมดของกล้อง
DSLR ที่ ใ ช้ เ ซนเซอร์ รั บ ภาพแบบ Full-Frame นั้ น มั ก จะมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่าทั้งสิ้น ส่งผลให้การประมวลผลเพื่อสร้าง
เป็นไฟล์ภาพถ่ายออกมาในขั้นตอนสุดท้ายนั้นย่อมดีกว่าด้วย
รวมไปถึงเรื่องของเลนส์ เพราะโดยมากแล้วเลนส์ส�ำหรับ
กล้อง Full-Frame นั้นก็มักจะต้องเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพที่
สูงกว่าเสมอด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองจึงอธิบายได้ว่า ท�ำไม...เซนเซอร์
รับภาพชนิด Full-Frame จึงมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า?
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Owner’s Gallery
เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ผลิตกล้องก็ย่อมจะต้องน�ำ
ภาพอย่างเป็นทางการของตัวเอง (ที่เรียกกันว่า
Official) มาโชว์ แน่ล่ะว่ามันต้องถูกถ่ายภาพด้วย
มืออาชีพซึ่งยังไงก็ย่อมดูดีอยู่แล้ว จริงไหมล่ะ?
แต่เจ้านีม้ าแปลก...ด้วยการเปิด Gallery ของ
ผูท้ ใี่ ช้กล้อง PENTAX รุน่ K-1 มาให้โลกได้ดกู นั บน
เว็บไซต์ของตัวเองไปเลยว่าผูใ้ ช้จริงๆ น่ะเค้าได้ภาพ
อะไรมายังไงบ้าง ซึ่งแบบนี้เราก็จะได้เห็นกันจริงๆ
ไปเลยว่าถ้าเราซือ้ หามาใช้บา้ งในโลกแห่งความเป็น
จริงมันจะเป็นยังไง คุณภาพของภาพดีแค่ไหน สม
ค�ำร�่ำลือดังว่าจริงหรือไม่?
เจ้ า ของ K-1 เหล่ า นี้
ก�ำลังมาร่วมกันเป็นพยานให้
คุณได้รับรู้แล้วล่ะ

EEP TIME Issue# 48
September 2017

51

SUGGESTION

LENS
FOR
PENTAX
คงปฏิเสธกันไม่ได้วา่ “เลนส์” คืออุปกรณ์เสริมอันดับ
แรกที่คนถ่ายภาพด้วย DSLR จะต้องนึกถึง ดังนั้น
มันจึงชี้ทิศทางของกล้องของแต่ละค่ายได้เลย
คุณอาจจะได้ยินมาว่ากล้อง PENTAX นั้นมี
เลนส์ให้ใช้ไม่เยอะ หรือไม่ก็ต้องหันไปเล่นเลนส์มือ
หมุน แต่นั่นคงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะ
PENTAX นัน้ มีเลนส์ให้คณ
ุ ได้เลือกใช้งานครบทุกชนิด
เลยทีเดียว นอกจากนั้นก็ยังมีเลนส์จากค่ายผู้ผลิต
อิสระให้ใช้อีกต่างหาก
ช่างภาพชาวแคนาดารายนี้จะมาแนะน�ำให้คุณ
ดูว่ามีเลนส์อะไรที่ใช้กับกล้อง PENTAX ได้บ้าง ตัว
ไหนยังไงก็ลองไปดูได้เลย แล้วจะรูว้ า่ นีม่ นั ไม่ธรรมดา
กล้ อ งดี ข นาดนี้ แ ต่ ไ ม่ มี
เลนส์ให้ใช้...ลองคิดดูใหม่อีกที
ได้นะคุณ!
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ปิ ดเล่ม...
TAMRON 18-400mm ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญในบ้านเราไปแล้ว
ด้วยการจ�ำหน่ายหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทันทีทมี่ าถึง เรือ่ งราวแบบ
นี้คงจะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะๆ เพราะช่วงหลังมานี้ TAMRON จัดหนักเข้าสู่
ตลาดแทบจะตลอดเวลา
เรือ่ งราวยังไม่จบลงเพียงแค่นนั้ เพราะยังคงมีเลนส์อกี รุน่ หนึง่ ทีเ่ ปิดตัวมาพร้อม
กัน กับรุ่น SP24-70mm F/2.8 Di VC USD “G2” ซึ่งรหัส G2 ที่ต่อท้าย
มานีแ่ หละจะเป็นตัวเด่น เพราะเลนส์รนุ่ ก่อนหน้าในรหัส G2 นีไ้ ด้สร้างชือ่ เสียง
เอาไว้อย่างมาก ทั้งทางด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะรอบด้าน
แต่ที่ดูจะเป็นประเด็นส�ำคัญก็คือ ความเป็นเลนส์ไวแสง “F/2.8” ที่ยังคง
ราคาแบบยังพอเอือ้ มถึง ในขณะทีห่ ากมองไปยังเลนส์คา่ ยในระดับเดียวกันแล้ว
ต้องว่ากันไปที่อีกเท่าตัวส�ำหรับในยุคนี้

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 Model A032

เรื่องราวของเลนส์รุ่นใหม่นี้จะเป็นอย่างไร? ประสิทธิภาพจะน่าสนใจ
ขนาดไหน? โปรดติดตามได้ในตอนต่อไปเช่นเคย

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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