49

ฉบับที่ 49 : พฤศจิกายน 2560 | ISSUE 49 : November 2017

EEP TIME

NEW PRODUCT

49

ชีวิตยังคงต้องด�ำเนินต่อไป หลังจาก
ทีห่ ลายๆ เหตุการณ์ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องกลับ
มาด� ำ เนิ น ทุ ก สิ่ ง ในชี วิ ต กั น ต่ อ ด้ ว ย
ความมุ่งมั่นและเข้มแข็งดุจเดิมอย่าง
ที่ ค วรจะเป็ น เพราะโลกทุ ก วั น นี้ ห ากเราหยุ ด อยู ่ กั บ ที่ ก็
หมายความว่าเราก�ำลังถอยหลังเสียแล้ว...
เข้าสู่ช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างจริงจังที่หวนกลับมา
อีกครัง้ พร้อมกับลมหนาวทีโ่ ชยมาสัมผัสผิวกาย หลายท่านอาจ
จะจิตใจล่องลอยไปไกลถึงที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้ไป
สัมผัส ไม่บอกก็รู้ว่าคนถ่ายภาพอย่างเราๆ นั้นจะไปถึงไหนก็
ย่อมจะต้องคว้ากล้องติดมือไปบันทึกภาพโลกกว้างกลับมาแบ่ง
กันดูให้ทั่วหน้า...

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

ฤดูกาลท่องเที่ยวมาถึ ง แล้ ว ! อย่ า
กระนั้นเลย เอาวิธีคิดดีๆ ในการถ่าย
ภาพไปจัดสักหน่อย

3

FIELD TEST

SP24-70mm “G2” ใครรอตัวนี้อยู่
รับรองว่าไม่มีผิดหวัง เพราะนี่มัน
ของดีจาก TAMRON เค้าเลย

12

YOUR MANUAL

ทดสอบการใช้งานจริงกับเลนส์ซูม
อเนกประสงค์รุ่นล่าสุด ทั้งสะดวก
และเล็ก เบา สบายกว่ากันเยอะ!

23

TALK

สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราอยากจะฝากเตือนกันส�ำหรับการออกเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วก็ คื อ ส� ำ รวจให้ เ รี ย บร้ อ ยว่ า แบตเตอรี่ ช าร์ จ เต็ ม ,
เมมโมรีม่ พี ร้อม (และฟอร์แมตแล้ว) ทีส่ ำ� คัญสุดๆ ก็คอื “เพลท”
ขาตั้งกล้องต้องมี ไม่อย่างนั้นอาจจะช�้ำใจไปตลอดทริป
ถึงเวลาจะขยับขึน้ ไปชิมลางสูค่ วามเป็นโปรได้หรือยัง? กับ
ภาพถ่ายคุณภาพดีๆ สีสนั สดใสคมชัดเป็นเยีย่ มด้วยเลนส์แจ๋วๆ
ที่ราคาไม่แรงมากเมื่อเทียบกันตัวต่อตัว ฉบับนี้เรามีเลนส์รุ่น
ใหม่ TAMRON 24-70mm “G2” มาแนะน�ำให้ดู ไม่ว่าจะแลนด์
สเคปหรือพอร์ตเทรตในทริปนี้ก็รับรองว่าตัวเดียวอยู่
ราคาแบบนี้แต่คุณภาพระดับนี้ที่ F/2.8 จะไปหาได้ที่
ไหนกันอีกเล่า? รีบตัดสินใจ เพราะบางสถานที่นั้นอาจจะไป
ได้แค่เพียงครั้งเดียว...จริงไหม?

TECHNOLOGY

PENTAX KP มีฟังก์ชั่นเจ๋งๆ ที่คุณ
ไม่รู้ อย่างการจัดองค์ประกอบภาพ
โดยสั่งเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพนี่เลย

41

PRO KNOWLEDGE

ต่อเชื่อมกล้อง PENTAX K-1, 645Z
เข้ากับ Adobe Lightroom แล้วสั่ง
ถ่ายภาพจากซอฟต์แวร์โดยตรง

กลเม็ดเคล็ดลับและสิง่ ทีค่ วรรูเ้ มือ่ คุณ
ต้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั บ ระบบโซเชี ย ล
เน็ตเวิร์ค ไม่รู้ถือว่าพลาด!

43
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8 เคล็ดลับถ่ายภาพท่องเที่ยว ต่อให้ไปคนเดียวก็ถ่ายภาพ
แจ๋วกลับมาได้!
ส�ำหรับในบ้านเราแล้ว คงไม่มีช่วงเวลาใด
ทีจ่ ะเหมาะกับการท่องเทีย่ วมากไปกว่าช่วง
ฤดูหนาวปลายปี นอกจากบรรยากาศจะดี
และอุณหภูมิที่เย็นลงแล้ว แสงสีและสีสัน
รอบตัวยังดูดีกว่าในทุกช่วงของปีอีกด้วย

คื อ “วิ ธี ก าร” ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ภาพถ่ า ยที่
สวยงาม คนส่วนใหญ่ก็คงไม่ต้องท�ำอะไรมาก
ไปกว่าแค่ยกกล้องขึ้นแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ แต่
ส�ำหรับคนถ่ายภาพอย่างเราๆ คงต้องมีชั้นเชิง
ในวิธีคิดกันสักหน่อย

นั่นหมายความว่าเราจะสามารถถ่าย
ซึ่งเราจะแนะน�ำวิธีคิดเด็ดๆ ต่อคุณใน
ภาพท่องเทีย่ วได้สวยงามเป็นพิเศษ แน่นอน แปดวิธีดังต่อไปนี้...
ว่าการเตรียมกล้องและเลนส์ที่เหมาะสม
ย่อมเป็นสิ่งทีส่ มควร แต่ที่เหนือไปกว่านัน้ ก็
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อย่าลืม C-PL

“ท้องฟ้าสีน�้ำเงินเข้ม” คือสิ่งที่นักถ่ายภาพทิวทัศน์มักจะ
คาดหวัง ซึง่ ในช่วงฤดูหนาวเช่นนีท้ อ้ งฟ้าก็มกั จะโปร่งใสเป็น
สีน�้ำเงินได้ไม่ยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่สูงตามยอด
ดอยต่างๆ
คุณสามารถเลือกมุมภาพทีเ่ รียกว่ามุม “โพลาไรซ์” เพือ่
ให้ฉากหลังอันเป็นท้องฟ้าแสดงสีสันสะดุดสายตาได้ มุมโพลาไรซ์ที่ว่านี้ก็คือมุมตรงข้ามกับพระอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นช่วง
เช้าหรือช่วงเย็นก็ตาม ยกเว้นช่วงเทีย่ งวันทีพ่ ระอาทิตย์จะอยู่
ด้านบน
เราสามารถเร่งสีสนั ของท้องฟ้าให้เข้มขึน้ มาได้อกี โดย
การสวมฟิลเตอร์ “C-PL” เข้าไปทีด่ า้ นหน้าเลนส์ ซึง่ มันจะ
ท�ำหน้าทีเ่ พิม่ ความอิม่ ตัวของสีสนั ให้กบั ภาพ นอกจากสีสนั
ของท้องฟ้าแล้ว คุณสมบัติในการตัดแสงที่สะท้อนออกมา
จากวัตถุของฟิลเตอร์ชนิดนี้ยังช่วยท�ำให้สีสันของวัตถุทั้ง
หลายที่ปรากฏในภาพมีสีสันที่ดูอิ่มตัวได้มากขึ้นอีกด้วย.
• “HAKUBA” ฟิ ล เตอร์
คุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศ
ญี่ปุ่น เทคโนโลยีจากผู้ผลิต
ชิ้นแก้วให้กับ “ZEISS” อัน
เลื่ อ งชื่ อ ทางด้ า นออพติ ค ซึ่ ง
เป็นที่ยอมรับกันมานาน

FULL FRAME DSLR • HAKUBA C-PL FILTER
@17mm • F/8 • 1/125 sec. • ISO 100
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Sweet Spot

นักถ่ายภาพทิวทัศน์มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องครอบ
ครองเลนส์มมุ กว้าง (ไปจนถึงกว้างพิเศษ) เพือ่ ถ่ายทอดมุม
มองของภาพที่กว้างขวางของสถานที่
เลนส์ มุ ม กว้ า งที่ ว างจ� ำ หน่ า ยมี ห ลายประเภท แต่
สามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้สองชนิดคือแบบมุมกว้างธรรมดา
และมุมกว้าง “ไวแสง” ซึ่งหมายถึงเลนส์ที่มีรูรับแสงตั้งแต่
F/2.8 ลงมา ซึง่ เลนส์มมุ กว้างชนิดไวแสงนีม้ กั จะเป็นเลนส์ใน
ระดับมืออาชีพที่ให้ความคมชัดสูงเป็นพิเศษ และเลนส์มุม
กว้างก็มักจะมีคุณสมบัติเป็นความ “ชัดลึก” อยู่แล้ว
แต่ผลงานของมันจะยิ่งดีมากขึ้น คมชัดมากขึ้น เมื่อมี
การบีบรูรบั แสงให้แคบลงกว่ารูรบั แสงกว้างสุดในช่วงระหว่าง
F/5.6-F/13 ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าคุณใช้เลนส์ไวแสง
แล้วก็จะต้องใช้รรู บั แสงกว้างสุดเสมอไป รูรบั แสงกว้างสุดนัน้
มีประโยชน์ตอ่ การจับโฟกัสอัตโนมัตใิ นทีแ่ สงน้อย การใช้รรู บั
แสงที่แคบลงจะส่งผลดีต่อความคมชัดของภาพถ่ายยิ่งขึ้น
หากเป็นไปได้ คุณควรทดสอบดูวา่ เลนส์ทคี่ ณ
ุ มีอยูน่ นั้
ให้ประสิทธิภาพความคมชัดที่ค่า F เท่าใดมากที่สุด ซึ่งสิ่ง
นี้จะเรียกว่า “Sweet Spot” นั่นเอง.
• เลนส์ ซู ม ไวแสงมุ ม กว้ า ง
พิเศษ ที่ให้ความคมชัดตั้งแต่
ทีร่ รู บั แสงกว้างสุดและมีความ
บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนของภาพใน
ระดับที่ต�่ำมาก
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD
@17mm • F/8 • 1/350 sec. • ISO 100
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Camera Processed

หลายคนมักจะชอบการปรับแต่งภาพเพิ่มเติมในภายหลัง
ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ซึ่งเรียกว่า Process) โดย
เฉพาะในเรื่องของสีสันที่ฉูดฉาดสะดุดตา
นักถ่ายภาพจ�ำนวนไม่นอ้ ยก็ไม่นยิ มขัน้ ตอนดังกล่าว แต่
ชื่นชอบสีสันที่สะดุดตาเช่นกัน หรือด้วยเงื่อนไขการท�ำงานที่
บางครัง้ ก็ตอ้ งมอบไฟล์ภาพถ่ายทันทีหลังจากการบันทึกภาพ
ดังนัน้ การปรับปรุงภาพถ่ายให้ดขี นึ้ ด้วยคุณสมบัตทิ มี่ ใี นกล้อง
จึงสามารถเข้ามาช่วยได้ แต่หลายคนก็ลมื ไปเสียแล้วว่ากล้อง
ของตนมีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่
ลองศึกษาจากคู่มือดูว่าจะสามารถปรับปรุงภาพจาก
ในกล้องด้วยวิธีการอย่างไร ซึ่งโดยมากแล้วก็มักจะไม่ยุ่ง
ยาก และกล้องบางรุน่ บางยีห่ อ้ ก็มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการปรับปรุง
ภาพที่หลากหลายเกินกว่าที่คุณจะคิดเอาไว้เสียอีก.
• “PENTAX KP” กล้อง
DSLR ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความ
มหัศจรรย์ทางฟังก์ชั่นในการ
ถ่ายภาพ รวมไปถึงคุณสมบัติ
ในการตกแต่งและปรับปรุงสี
ของภาพได้หลากหลายสไตล์
ให้พร้อมน�ำไปใช้งานได้ทันที

PENTAX KP • HD PENTAX-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@18mm • F/8 • 1/50 sec. • ISO 100
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ระวังที่กว้าง

มุมมองภาพทีก่ ว้างขวางมักจะหลอกตานักถ่ายภาพให้หลง
ไหลไปกับมัน แต่เมือ่ บันทึกภาพแล้วมันกลับดูขาดน�ำ้ หนัก
ความน่าสนใจอย่างที่ควรจะเป็น
นักถ่ายภาพผู้เชี่ยวชาญจะรู้ว่า มุมมองที่กว้างมากเกิน
ไปนัน้ มักจะท�ำให้ภาพดูโล่ง องค์ประกอบของภาพขาดน�ำ้ หนัก
แต่นักถ่ายภาพมือใหม่มักจะพลาดในจุดนี้ มักจะติดใจอยู่กับ
มุมกว้างๆ เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ชดุ ภาพทีถ่ า่ ยมานัน้ ดูนา่ เบือ่
เกินไป
หากคุณอยู่ในสถานที่กว้างและโล่งมาก เราแนะน�ำให้
คุณมองหาวัตถุบางสิ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ เช่น การ
ใช้วัตถุขนาดใหญ่เป็นฉากหน้าหรือจัดให้มันอยู่ในระยะใกล้
การมองหาวัตถุฉากหน้าเข้ามาประกอบในภาพ หรือลอง
เข้าไปยืนใต้ตน้ ไม้แล้วจัดมุมมองของภาพให้มกี งิ่ ไม้ยอ้ ยลงมา
จากขอบภาพด้านบนเพื่อช่วยปิดพื้นที่โล่งๆ ของภาพอย่างที่
เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ
วิธีการเช่นนี้จะช่วยให้ชุดภาพท่องเที่ยวของคุณไม่ดู
น่าเบื่อจนเกินไปด้วย.
• กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ขนาด
เล็กกระทัดรัดที่สามารถเก็บ
ไว้ในฝ่ามือได้ เหมาะกับวัน
สบายๆ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการภาระ
ส�ำหรับการดูแลกล้องตัวใหญ่
น�้ำหนักมาก
PENTAX Q-7 • PENTAX - Q 03 FISH-EYE
@3.2mm • F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 100
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พระอาทิตย์ดวงกลมโต

ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะชืน่ ชอบภาพถ่ายทีเ่ ห็นพระอาทิตย์ดวง
ใหญ่โตในภาพ ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเลนส์ระยะเทเลโฟโต้
โดยตรง เลนส์มุมกว้างไม่สามารถท�ำได้
ใช้เลนส์ระยะไกลที่สุดเท่าที่คุณมี คุณจะนึกภาพออก
ว่ามันจะท�ำให้พระอาทิตย์ดูดวงใหญ่ขึ้นมาก แต่ปัญหาก็คือ
มันจะท�ำให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทีข่ วางกล้องอยูน่ นั้ มีขนาดใหญ่ตาม
ไปด้วย วิธีการก็คือ คุณต้องถอยระยะออกไปห่างๆ ซึ่งวัตถุ
เหล่านัน้ ก็จะเล็กลงโดยมุมมองของภาพ ในขณะทีพ่ ระอาทิตย์
ยังมีขนาดใหญ่เท่าเดิม นั่นก็เพราะระยะห่างจากโลกที่ไกล
มากเสียจนมันไม่มีผลกับระยะถอยของคุณ
มันอาจจะดูยากแต่กท็ า้ ทายไม่ใช่นอ้ ยส�ำหรับการเสาะ
หามุมถ่ายภาพเช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อคุณสามารถใส่ผู้คน
เข้าไปร่วมกับพระอาทิตย์ดวงกลมโตนั้นได้ด้วย.

• เลนส์ซูมระยะเทเลโฟโต้
70-300mm ที่มีขนาดกระทัด
รัดและน�้ำหนักเบามาก แต่
คุณภาพเป็นเยี่ยมเกินราคา
เมื่ อ ใช้ ง านร่ ว มกั บ กล้ อ ง
APS-C ก็จะยิ่งได้ระยะที่ไกล
มากกว่า 300mm
APS-C DSLR • Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100
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ทิวทัศน์ท่ตี ่างไป

“เลนส์มมุ กว้าง” คืออาวุธหลักของนักถ่ายภาพทิวทัศน์ ดัง
นั้นใครต่อใครจึงมีภาพมุมกว้างเยอะแยะมากมาย รวมทั้ง
ตัวคุณเองด้วย
ภาพถ่ายที่มุมมองดูต่างออกไปจึงอาจจะเป็นช่องทางที่
ช่วยให้คณ
ุ โดดเด่นได้ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื การถ่ายภาพทิวทัศน์
ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ เพราะมันจะให้ภาพที่แตกต่างอย่าง
ชัดเจน สถานที่จะดูเต็มตาขึ้นมากอย่างที่เลนส์มุมกว้างไม่
สามารถให้ได้ รวมไปถึงการให้ฉากหลังทีใ่ หญ่โตในภาพบุคคล
ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยว
การถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้นี้จะต้องการ
ระยะห่างที่มากสักหน่อยจึงจะเหมาะต่อการถ่ายทอดภาพที่
ทรงพลังได้ และจะยิ่งดีมากหากมันเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งใดมา
บดบังมุมมองของภาพ ไม่อย่างนัน้ มันจะกลายเป็นภาพทีด่ รู ก
จนไม่น่าสนใจ
นอกจากภาพบุคคลแบบชัดตืน้ ด้วยเทเลโฟโต้แล้ว ลองส่อง
ทิวทัศน์ดว้ ยเลนส์ระยะนัน้ ดูบา้ ง มันอาจจะเป็นอะไรทีเ่ ปิด
โลกใหม่ให้กบั การถ่ายภาพท่องเทีย่ วของคุณได้เหมือนกัน.
• เลนส์ซูม 70-200mm ไว
แสง F/2.8 ตลอดช่วง ให้ทั้ง
สี สั น และความคมชั ด เป็ น
เยี่ ย มในทุ ก ทางยาวโฟกั ส
พร้อมระบบช่วยป้องกันการ
สั่นไหวสมรรถนะสูง
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2
@70mm • F/8 • 1/200 sec. • ISO 100
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ขนาดคือข้อได้เปรียบ

ภาพถ่ายอีกลักษณะหนึง่ ทีน่ ยิ มมากส�ำหรับการออกท่องโลก
กว้างก็คือ การถ่ายภาพบุคคลแบบทีเผลอ หรือที่เรียกว่า
“Candid”
ลักษณะของผูค้ นทีด่ เู ป็นธรรมชาติแทบจะเป็นหัวใจของ
การถ่ายภาพประเภทนี้ ดังนั้นการถือกล้องตัวโตเข้าสู่พื้นที่
อาจจะท�ำให้ผู้คนสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปเพราะรู้ตัวว่า
ก�ำลังจะถูกถ่ายภาพ หรือเค้าเหล่านั้นอาจจะหันมาให้ความ
สนใจกับอุปกรณ์ที่สะดุดตาน่าเกรงขามของคุณแทน ดังนั้น
ยิ่งกล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นข้อได้
เปรียบส�ำหรับคุณมากเท่านั้น
ที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ความคล่องตัว” ซึ่งจะช่วย
เปิดโอกาสให้คณ
ุ ถ่ายภาพได้มากขึน้ มีโอกาสถ่ายภาพดีๆ ได้
มากขึ้ น โดยที่ มั น สามารถกลมกลื น ผสมผสานไปกั บ
บรรยากาศการท่องเที่ยวของคุณได้แบบสบายๆ ไม่ต้องเป็น
ภาระอะไรมากนัก
กล้ อ งเล็ ก แต่ คุ ณ ภาพสู ง จึ ง ได้ เ ปรี ย บที่ สุ ด ส� ำ หรั บ
สถานการณ์เช่นนี้.
• กล้องขนาดเล็กแต่คุณภาพ
ระดับสูงเป็นพิเศษ มีฟังก์ชั่น
สนับสนุนการถ่ายภาพแนวนี้
หลากหลายประการ แต่ ที่
ส�ำคัญคือให้ลักษณะของภาพ
ที่มีเอกลักษณ์ดูมีสไตล์
RICOH GR II
@28mm • F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 100
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เหตุไม่คาดฝั น

ฤดูหนาวนัน้ คงจะไม่มฝี นตกลงมาอีกแล้ว เราจึงมักจะท่อง
เที่ยวกันได้อย่างสบายใจ
หากแต่สงิ่ ไม่คาดฝันมักจะเกิดขึน้ ได้เสมอ และมันก็มกั
จะท�ำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวพักผ่อนแย่ลงด้วย ยก
ตัวอย่างเช่น คุณวางกล้องถ่ายภาพไว้บนโต๊ะในร้านกาแฟสุด
คูลล์ แต่แล้วเพื่อนร่วมคณะกลับท�ำกาแฟหกราดรดลงมาที่
บนกล้องโดยไม่ได้ตงั้ ใจ เหตุเช่นนีน้ อกจากจะท�ำให้บรรยากาศ
เสียแล้วยังท�ำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์ด้วย
กล้องถ่ายภาพที่มีระบบป้องกันสิ่งเหล่านี้จึงมิได้มี
ความส�ำคัญอยู่ที่การลุยในสภาวะทรหดเท่านั้น เมื่อเกิด
เหตุการณ์อย่างทีว่ า่ ขึน้ มาในวันท่องเทีย่ วสบายๆ คุณก็เพียง
แค่ยิ้มให้กับความเผลอเรอนั้นแล้วเช็ดท�ำความสะอาด
กล้องตามปกติ มันไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆ ขึ้นเลย
เพราะกล้องของคุณมีระบบป้องกันที่รับมือได้อยู่แล้ว
• กล้อง PENTAX DSLR ระดับโปร (รวมถึงรุ่นล่างบางรุ่น) และ
เลนส์ TAMRON เกรดโปร (รวมถึงเกรดมาตรฐานทั่วไปบางรุ่น)
มีระบบซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองติดตั้งมาด้วย ซึ่งช่วยให้
คุณอุ่นใจต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้มากเพราะมีโอกาสเกิดความ
เสียหายน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะสามารถป้องกันได้ในระดับ
หนึ่งแต่หากมีการโดนน�้ำหรือของเหลวก็ควรเซ็ดท�ำความสะอาด
ทันที ไม่ควรปล่อยทิง้ ไว้ในสภาพเช่นนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งลงได้อกี
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“เลนส์ซูมระยะมาตรฐาน” นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการใช้งานในระดับมืออาชีพ เนื่องด้วยเป็นเลนส์ที่สามารถคุมได้
ทัง้ ระยะมุมกว้างเพือ่ ถ่ายภาพกลุม่ ไปจนถึงเทเลโฟโต้ชว่ งต้นส�ำหรับถ่าย
ภาพบุคคล เป็นเลนส์ที่คุมได้แทบทั้งงานเลยก็ว่าได้
เลนส์ในระยะนีส้ ำ� หรับมืออาชีพควรเป็นเลนส์ไวแสง F/2.8 ตลอดช่วง และ
ต้องมีคณ
ุ ภาพในระดับสูงเป็นพิเศษ ควรมีสมรรถนะทีเ่ ชือ่ ถือได้ในทุกสถานการณ์
ซึ่งนี่คือเลนส์ซูมไวแสงระยะมาตรฐานรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยรหัส “A032”
ที่มีทุกอย่างครบครันเท่าที่มืออาชีพจะต้องการ...
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Introducing Tamron’s newly improved
best-in-class, high-speed zoom lens
เลนส์ซมู ไวแสงระยะมาตรฐานรุน่ ใหม่ลา่ สุดนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่
ให้รองรับกับเซนเซอร์รับภาพในยุคใหม่ที่มีความละเอียดสูงเป็น
พิเศษโดยถ่ายทอดคุณภาพความละเอียดและคมชัดในระดับสูง
ชิน้ เลนส์คณ
ุ ภาพสูงถูกน�ำเข้ามาประกอบร่วมเพือ่ ให้คณ
ุ ภาพแสง
ที่ดีที่สุด
ระบบการเคลือบผิวลิขสิทธิเ์ ฉพาะของ TAMRON “eBAND”
ได้น�ำมาใช้ในการเคลือบผิวให้กับชิ้นเลนส์ส�ำหรับลดระดับของแสง
หลอนและแฟลร์ เพือ่ ให้เลนส์รนุ่ นีส้ ามารถรับมือกับการบันทึกภาพ
ในสภาวะย้อนแสงได้ดีเป็นพิเศษ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในระดับมืออาชีพได้
มากที่สุด A032 จึงเพิ่มหัวใจส�ำคัญสองประการเข้าไปในชุดเลนส์
หนึ่งคือระบบช่วยลดอาการสั่นไหวซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานของ
CIPA ได้มากถึง 5 สตอป  และสองคือระบบการเคลือบผิวเลนส์
ชิ้นหน้าด้วยสาร Fluorine รวมทั้งการออกแบบโครงสร้าง
เลนส์ให้สามารถรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน
และป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายในได้
ด้วยสมรรถนะทั้งในเรื่องคุณภาพของ
ภาพและความแข็งแกร่ง รวมไปถึงรูปลักษณ์
ที่สวยงาม ท�ำให้ A032 สามารถตอบโจทย์
ให้กับงานของมืออาชีพได้ดีที่สุด
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Focal length: 24mm • Exposure: F/2.8 • 1/6sec • ISO400
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Focal length: 46mm • Exposure: F/2.8 • 1/160sec • ISO320
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See the world with new
sharpness and clarity
เพื่อให้บรรลุถึงคุณภาพของภาพถ่ายที่ดีที่สุดส�ำหรับ
กล้อง DSLR ยุคปัจจุบนั ทัง้ ในเรือ่ งของความละเอียด
ความคมชัดและสีสนั A032 จึงต้องถูกออกแบบมาให้
ดีที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของ “ชิ้นเลนส์”
A032 ใช้ชนิ้ เลนส์คณ
ุ ภาพระดับสูงมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ใช้ชิ้นเลนส์จ�ำนวน 17 ชิ้นโดยจัดเป็น 12 กลุ่ม
ประกอบไปด้วยชิ้นเลนส์ “XR” (Extra Reflactive Index) 2 ชิ้น, ชิ้นเลนส์ “LD” (Low Dispersion) 3 ชิ้น
เพือ่ แก้ปญ
ั หาสีเหลือ่ มทัง้ ในระยะเทเลโฟโต้และมุมกว้าง
ชิ้นเลนส์ “GM” (glass-molded aspherical) และ hybridge aspherical จ�ำนวน 1 ชิน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการคลาด
ทรงกลมและแก้ไขอาการบิดเบี้ยวของวัตถุ
ด้วยการใช้ชิ้นเลนส์พิเศษจ�ำนวนมากประกอบ
เข้าด้วยกันดังกล่าว ท�ำให้เลนส์รุ่น A032 รุ่นใหม่นี้
สามารถถ่ายทอดแสงที่มีคุณภาพเข้าสู่เซนเซอร์รับ
ภาพ อันเป็นทีม่ าของภาพถ่ายในระดับคุณภาพสูง ไม่
ว่าจะเป็นในการใช้งานทั่วไป หรือในระดับมืออาชีพที่
ต้องการภาพถ่ายความละเอียดสูงเป็นพิเศษก็ตาม
Focal length: 70mm • Exposure: F/2.8 • 1/250sec • ISO400
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eBAND Coating dramatically
curbs ghosting and flare
คุณสมบัตหิ นึง่ ทีม่ คี วามโดดเด่นและถูกเน้นเป็นพิเศษส�ำหรับ
A032 ก็คือ การรับมือกับภาพถ่ายในสภาวะย้อนแสงโดย
ปรากฏแหล่งก�ำเนิดแสงอยู่ในภาพด้วย
การบันทึกภาพในลักษณะเช่นนีม้ กั จะเกิดปัญหาทีล่ ดทอน
คุณภาพของภาพถ่ายลง นัน่ ก็คอื การเกิด “Flare” (แฟลร์) และ
“Ghosting” (แสงหลอน) ปรากฏขึ้นในภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง
คอนทราสต์และรายละเอียดของภาพลดลง
A032 ใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวชิน้ เลนส์แบบ “eBAND”
(Extended Bandwidth & Angular-Dependency) ซึ่งเป็นการ
รวมกันระหว่างเทคโนโลยี Nano เพื่อลดระดับดัชนีการหักเห
แสงเข้ากับเทคนิคการเคลือบผิวชนิดหลายชั้นในแบบเดิมเข้า
ด้วยกัน ส่งผลให้สามารถรับมือกับภาวะอันก่อให้เกิดแฟลร์ได้
อย่างมาก
นอกจาก eBAND แล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีเคลือบ
ผิว BBAR เข้าร่วมด้วย ท�ำให้ยงิ่ เกิดประสิทธิภาพในการรับมือ
กับการบันทึกภาพแบบย้อนแสงได้ดียิ่งขึ้น

Focal length: 24mm • Exposure: F/8 • 1/800sec • ISO100
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Focal length: 70mm • Exposure: F/4 • 1/200sec • ISO125
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Focal length: 42mm • Exposure: F/8 • 1/8sec • ISO400
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Equipped with the new dual MPU (micro-processing unit) control system

ความพิเศษอย่างหนึ่งของ A032 ก็คือ การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการ
ประมวลผลประสานงานกันแบบคู่ โดยแบ่งหน้าทีก่ ารประมวลผลระหว่าง
การสั่งสัญญาณควบคุมระบบออโต้โฟกัสและระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
(VC) ท�ำให้การท�ำงานมีความรวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
Dramatically improved autofocus accuracy and
speed

ไมโครเซสเซอร์ของ A032 มีระบบการประมวลผลสัญญาณดิจติ อล (DSP
: Digital Signal Processing) ติดตั้งในตัว ซึ่งท�ำให้สามารถประมวลผล
สัญญาณทีส่ ง่ มาจากตัวกล้องได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ จึงท�ำให้เกิดความ
แม่นย�ำและรวดเร็วต่อระบบออโต้โฟกัสอย่างมาก

Focal length: 70mm • Exposure: F/4 • 1/4sec • ISO400

The highest vibration compensation (VC) levels
in its class

A032 มีระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation)
โดยมีชุดไมโครโปรเซสเซอร์ (MPU) ส�ำหรับประมวลผลเรื่องนี้โดยตรง
ท�ำให้การท�ำงานเกิดความแม่นย�ำและรวดเร็วสูง โดยมีระดับการลดอาการ
สั่นไหวตามมาตรฐานของ CIPA ได้มากถึง 5 สตอป ช่วยให้ทั้งการถ่าย
ภาพโดยใช้ระยะเทเลโฟโต้หรือในสภาพแสงน้อยด้วยการใช้มอื เปล่าจับถือ
กล้องเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Fluorine Coating for protection and
safe cleaning

New locking mechanism built into
the lens hood

Moisture-Resistant Construction
protects your lens

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

ระบบล็อคฮูดแบบใหม่ที่ท�ำงานได้อย่างนิ่มนวลยิ่ง
ขึน้ กว่าเดิม ง่ายดายต่อทัง้ การปลดล็อคและใส่ลอ็ ค
ช่วยลดความเสี่ยงที่ฮูดจะหลุดออกจากหน้าเลนส์
ในระหว่างการใช้งานหรือการสะพายกล้องตาม
ปกติ

มีระบบการป้องกันละอองน�้ำ, ฝุ่นและความชื้นเข้า
สูภ่ ายในตัวเลนส์ โดยการซีลตามรอยต่อต่างๆ ของ
กระบอกเลนส์ภายนอก รวมไปถึงซีลยางทีส่ ว่ นท้าย
เลนส์เพื่อช่วยป้องกันรอยต่อระหว่างเลนส์และ
เม้าท์แปลนของกล้อง ซึ่งเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงใน
ระหว่างการใช้งานภาคสนามมากที่สุด

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						A032
Focal Length					24-70mm
Maximum Aperture				F/2.8
Lens Construction				17 elements in 12 groups
Minimum Focus Distance			

0.38m (15in)

Maximum. Magnification Ratio

1:5

Filter Size						Φ82mm
Maximum Diameter				Φ88.4mm (3.5 in)
Length						111mm (4.4 in) Canon
							108.5mm (4.3 in) Nikon
Weight						905g (31.9 oz) Canon
							900g (31.7 oz) Nikon
Diaphragm Blade Number		

9 (circular diaphragm)

Minimum Aperture				F/22
Image Stabilization Performance

5 Stops (CIPA Standards Compliant)

							For Canon: EOS-5D MKIII is used
							Nikon: D810 is used
Standard Accessories			

Lens hood, Lens caps, Lens pouch

Compatible Mounts				For Canon, Nikon
Specifications, appearance, functionality, etc. may be changed without prior notice.
*Length is the distance between the mount face and the tip of the lens
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ราคาเป็นมิตรแต่ทรงประสิทธิภาพ
...นี่คือเลนส์ดีที่มีอยู่จริง!
เลนส์ซมู ไวแสงระยะ 24-70mm นัน้ แทบจะเรียกได้วา่ เป็นเลนส์สามัญประจ�ำ
ช่างภาพในงานพิธกี ารต่างๆ ทีข่ าดไม่ได้เลย แต่กใ็ ช่วา่ เลนส์ชนิดนัน้ จะเกิดมา
เพื่ออยู่คู่กับงานพิธีการเพียงอย่างเดียว...
Tamron SP24-70mm F/2.8 Di VC USD “G2” (A032) รุ่นใหม่
ล่าสุดนี้แม้จะถูกวางต�ำแหน่งมาให้เป็นเลนส์ในระดับมืออาชีพ แต่ก็ยังเหมาะกับ
การใช้งานทั่วไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นเลนส์ที่คุ้มค่ามากไม่ว่าจะส�ำหรับ
การประกอบอาชีพ หรือในวันท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการภาพถ่ายสนุกสนานแต่มคี ณ
ุ ภาพ
มีหลายสิง่ ทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นจากรุน่ ก่อนหน้าให้ตอบสนองต่อประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ลองมาดูในการใช้งานจริงกันว่ามันให้ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้าง?...
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 24mm • F/2.8 • 1/2500 sec. • ISO 100
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 24mm • F/6.3 • 1/6 sec. • ISO 400 • Hand-held
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Field Test

• รหัสอันทรงประสิทธิภาพ
ความเป็น “G2” นัน้ สร้างเสียงฮือฮาให้กบั วงการถ่ายภาพเป็นอย่างมากเมือ่
ครั้ง SP70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 ออกสู่ตลาด เนื่องด้วยมันบ่ง
บอกถึงความเป็น “G2” ได้อย่างชัดเจนในทุกมิติของสมรรถนะ รวมไปถึง
ทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกด้วย
A032 นี้ก็เช่นกัน มันถูกปรับปรุงรูปโฉมใหม่หมด วัสดุภายนอกดูดีมี
ราคา งานประกอบแข็งแรง ภายในก็ประกอบไปด้วยชิ้นเลนส์พิเศษจ�ำนวน
มากมายเพื่อท�ำหน้าที่ลดข้อด้อยของลักษณะแสงแบบต่างๆ ลง ระบบช่วยลด
อาการสั่นไหว “VC” มีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยให้บางสถานการณ์นั้นใช้สปีด
ชัตเตอร์ตำ�่ ด้วยมือเปล่าก็ยงั ไหว พร้อมส�ำหรับทุกสถานการณ์ของมืออาชีพ แต่
ที่ส�ำคัญก็คือเรื่องของ “ราคา” ที่ไม่รุนแรงจนเอื้อมไม่ถึง
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Field Test

• คุณภาพของภาพถ่ายคือหัวใจหลัก
ไม่ว่าจะดูดีมีราคาแค่ไหน แต่ถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดภาพใน
ระดับที่เรียกว่า “คุณภาพ” ได้ก็ดูจะไม่มีความหมาย เพราะนั่นคือ
สิ่งที่เลนส์ถ่ายภาพควรจะเป็น
A032 เดินตามเจตนารมณ์นี้ในทุกด้าน ชิ้นเลนส์พิเศษจ�ำนวน
มากถูกน�ำมาประกอบเข้าไปในกลุ่มเลนส์ภายใน ซึ่งก็เพื่อลดจุดด้อย
ประเภทต่างๆ ของงานถ่ายภาพลงไปให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีระบบ
การเคลือบผิวถึงสองแบบสอดประสานกัน นัน่ ก็คอื การเคลือบผิวแบบ
หลายชั้น “BBAR” และเทคนิค “eBAND” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับ
นาโน ท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านคุณภาพของภาพถ่ายชัน้ เลิศเป็น
อย่างมาก
ผลลัพธ์ทตี่ ามมาก็คอื ภาพถ่ายทีไ่ ด้มมี มี ติ แิ ละสีสนั ทีท่ รงคุณค่า
มีระดับของ Contrast และ Clarity ที่ดูน่าประทับใจ อีกทั้งเรื่องของ
ความคมชัดนัน้ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงส�ำหรับเลนส์เกรดโปรระดับนีว้ า่ มันจะ
สามารถท�ำออกมาได้ดีขนาดไหน
ทีส่ ำ� คัญก็คอื สามารถรองรับกับเซนเซอร์รบั ภาพความละเอียด
สูงเป็นพิเศษของกล้อง DSLR ได้ด้วย ภาพถ่ายที่ได้นั้นยังคงมีราย
ละเอียดทั้งในส่วนมืดและสว่างครบถ้วนจนน่ามหัศจรรย์
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
@ 50mm • F/2.8 • 1/4000 sec. • ISO 100
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 57mm • F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 100
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 70mm • F/2.8 • 1/25 sec. • ISO 160 • Hand-held
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Field Test

• ระยะหวังผลที่ครอบคลุม
หลายคนไม่แน่ใจในความเป็นเลนส์ซูมระยะมาตรฐานสักเท่าไหร่
นัก ด้วยเข้าใจไปว่ามันเป็นเลนส์ส�ำหรับการใช้งานส�ำหรับการถ่าย
ภาพข่าวภาพงานอีเว้นท์ ซึ่งคงไม่ได้หวังเรื่องความสวยงามในเชิง
ศิลปะมากมายนัก
แท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นตรงกันข้าม เพราะเลนส์ซูมระยะ
มาตรฐานเช่นนี้กลับจะเป็นเลนส์ท่ีสามารถครอบคลุมระยะตั้งแต่มุม
กว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้ช่วงต้น ดังนั้นจึงเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการใช้
งานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานภาพทิวทัศน์หรือภาพบุคคล ภาพ
เหตุการณ์ ภาพแนวสตรีท ไลฟ์ ฯลฯ ที่หวังผลทางด้านความสวยงาม
ได้มากกว่า มีโอกาสได้ภาพมากกว่า ในขณะที่ขนาดและน�้ำหนักนั้น
แทบจะไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
และเมื่อรวมเข้ากับคุณสมบัติในการถ่ายทอดสีสันและความ
คมชัดระดับเปี่ยมประสิทธิภาพเช่นนี้ จึงเป็นเลนส์ที่ไม่เพียงแต่
ครอบคลุมจังหวะเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นเลนส์ที่สร้างสรรค์
ภาพถ่ายในเชิงศิลปะได้อย่างน่าทึ่งอีกด้วย

FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
@ 60mm • F/8 • 1/80 sec. • ISO 100
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FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 24mm • F/2.8 • 1/1250 sec. • ISO 100

Field Test
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 70mm • F/2.8 • 1/500 sec. • ISO 100
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 44mm • F/22 • 1/10 sec. • ISO 100
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 24mm • F/2.8 • 1/640 sec. • ISO 100
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Field Test

• กันสั่นอันทรงพลัง
ในยุคก่อนนัน้ “ระบบกันสัน่ ” หรือระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวไม่ใช่
ของที่นักถ่ายภาพคิดว่าจ�ำเป็นเพราะเรามีวิธีการต่างๆ นานาเพื่อ
รับมืออยู่แล้ว จนกระทั่งระยะหลังที่ผ่านมานี้เองที่เราพบว่า การมี
ระบบนี้เข้ามาช่วยก็จะเปิดโอกาสของเราให้กว้างมากขึ้นด้วย
A032 ติดตั้งระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” อันเลื่องชื่อมา
ให้ใช้งานด้วย โดยสเปคนัน้ กล่าวว่าสามารถลดสปีดชัตเตอร์ลงได้มาก
ถึง 5 สตอปตามระดับมาตรฐานของทาง CIPA ซึ่งจากการทดสอบ
ของเราแล้วพบว่ามันใช้งานได้จริงและสามารถท�ำได้ดีเกินคาด บาง
จังหวะที่ยากๆ และไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นกลับสามารถได้ภาพที่ยังคม
ชัดอย่างไม่น่าเชื่อ
ลองนึกถึงสภาวะที่คุณจ�ำเป็นต้องถ่ายภาพในที่ซึ่งมีปริมาณแสง
ค่อนข้างน้อยดู (ไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้) ซึ่งบางครั้งคุณจะพบ
ว่าการดัน ISO ขึ้นไปในระดับสูงๆ นั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่น่ายินดี
สักเท่าไหร่นัก การลดสปีดชัตเตอร์ลงจะเป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจยิ่ง
กว่าในแง่คณ
ุ ภาพของภาพ แต่คณ
ุ ก็ตอ้ งการ “ความนิง่ ” ไม่ใช่นอ้ ยอยู่
เหมือนกัน
...ซึ่งนี่แหละ ระบบ “VC” อันทรงประสิทธิภาพของ A032
จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคุณมากขึ้นกว่าเดิม
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
@ 57mm • F/5.6 • 1/10 sec. • ISO 1600 • Hand-held
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 35mm • F/3.2 • 1/13 sec. • ISO 400 • Hand-held
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 70mm • F/3.2 • 1/40 sec. • ISO 2500
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 24mm • F/10 • 1/4 sec. • ISO 800 • Hand-held
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Field Test

A032
FULL FRAME DSLR • Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
@ 70mm • F/2.8 • 1/800 sec. • ISO 100
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Field Test

• โดยสรุป
จากการทดสอบใช้งานภายใต้สภาวะต่างๆ ของเรานั้นสามารถสรุปได้
ว่า เลนส์ A032 นี้ “ผ่าน” แบบไม่มีข้อกังขา
ทางด้านคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้มานั้นคุณผู้อ่านคงได้เห็นแล้วว่า
มันให้ภาพถ่ายออกมาน่าประทับใจขนาดไหน ทั้งที่ระยะชัดตื้นและชัดลึก
สามารถให้ภาพที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล หรือ
ภาพสถาปัตยกรรม (รวมไปถึงภาพระยะใกล้) ดังนั้นมันจึงเป็นเลนส์ที่
ครอบคลุมภาพถ่ายได้แทบทุกประเภทตามลักษณะทางยาวโฟกัสทีม่ ี เรียก
ได้ว่ามันก็เป็นเลนส์ตัวเดียวจบได้เหมือนกัน
การท�ำงานรวดเร็วไม่มีที่ติ จับโฟกัสด้วยมอเตอร์ “USD” และระบบ
ป้องกันอาการสั่นไหว “VC” ท�ำงานได้อย่างน่าประทับใจมาก โดยเฉพาะ
VC นั้นช่วยให้เรามีโอกาสได้ภาพดีๆ ขึ้นมากกว่าเดิม
ด้วยประสิทธิภาพในระดับนี้แต่ราคาที่เทียบกันแล้วต้องเรียกว่าคุ้ม
ค่าเกินราคา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าของไม่แพงแต่ดี (มาก) นั้นมีอยู่จริง
...อย่างน้อยก็เลนส์คู่ใจตัวใหม่ของคุณ TAMRON SP24-70mm
F/2.8 Di VC USD “G2” รหัส A032 ตัวนี้นี่ไง!
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adjustment before shooting
จัดองค์ประกอบภาพโดยไม่ต้องขยับกล้อง
“PENTAX” นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น
กล้องทีม่ เี ทคโนโลยีทเี่ รียกได้วา่
ไม่ ธ รรมดา คุ ณสมบั ติ ห ลาย
อย่างนั้นไม่สามารถหาได้จาก
กล้องยี่ห้ออื่น เรื่องหนึ่งที่ดูจะ
โดดเด่นกว่าใครก็คือ การน�ำ
คุ ณ สมบั ติ ข องการเคลื่ อ นไหวเซนเซอร์ รั บ ภาพมาใช้
ประโยชน์ในหลายลักษณะ
การถ่ายภาพบางประเภทนั้นต้องการความแม่นย�ำที่
ละเอียดมากส�ำหรับการจัดองค์ประกอบภาพโดยที่กล้อง
ต้องอยู่บนขาตั้ง เช่น งานถ่ายภาพมาโคร จิวเวอรี่ ที่ต้อง
มีการขยับองศาของกล้องไม่มาก แต่ก็เป็นงานที่วุ่นวาย
ต้องใช้หัวขาตั้งแบบปรับละเอียดค่อยๆ หมุนทีละนิด กว่า
จะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย
ส�ำหรับ PENTAX KP แล้วตัดเรื่องยุ่งยากนั้นไปได้
เลย ไม่ตอ้ งใช้หวั ขาตัง้ แบบพิเศษด้วย เพราะคุณสามารถ
ปรับองศาเหล่านี้ได้ด้วยการ “ขยับ” เซนเซอร์รับภาพ...
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การปรับเปลี่ยนหรือสั่งเคลื่อนต�ำแหน่งเซนเซอร์รับ
ภาพทั้งสี่ทิศทาง (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง) และการ
หมุนองศาของภาพท�ำได้ดังนี้ :

2

Live View
ปรับสวิทช์ระบบบันทึกภาพ
มาที่      เพื่อเปิดระบบ Live View
บนจอภาพจะปรากฏข้อความ [Adjustment the
composition of the image]

1

กดปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมด Standby

ใช้ แ ป้ น หมุ น ด้ า นหลั ง เพื่ อ ปรั บ
องศาการหมุ น ขึ้ น /ลงของภาพ
(ปรับองศาได้มากสุด 8 ระดับขั้น
แต่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ หมุ น ได้ ห าก
ปรับต�ำหน่งสี่ทิศทางมากกว่า 8
ระดับ)
คืนค่าทัง้ หมดกลับมาเป็นค่าตัง้ ต้น
(ปุ่มเขียว)

Composition Adjustment “ON”
กดปุ่ม MENU ที่ด้านหลังตัวกล้อง เลือกไปที่
แล้วเลือกที่ [Composition Adjustment] ให้เป็น
[On]

ใช้แป้นปุ่มกดสี่ทิศทางด้านหลัง
กล้ อ งเพื่ อ ปรั บ ต� ำ แหน่ ง ทิ ศ ทาง
ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง (ได้สูงสุด 16
ระดับขั้น)

3

Adjusting
เริม่ ท�ำการปรับแต่งภาพในทิศทางต่างๆ โดยจ�ำนวน
ของทิศทางในการปรับเปลี่ยนจะแสดงที่มุมบนด้าน
ขวาของจอภาพ

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ร่วมกับ
ระบบ ASTROTRACER
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PENTAX & ADOBE PHOTOSHOP® LIGHTROOM®

“TETHERING” ...หลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับ
ศัพท์คำ� นีว้ า่ คืออะไร? แต่เมือ่ เห็น “Lightroom”
แล้วก็คงจะสนใจ เพราะมันคงต้องมีอะไรดีๆ แน่
ส�ำหรับในวงการถ่ายภาพแล้ว ค�ำนีก้ จ็ ะหมาย
ถึงการต่อเชื่อมกล้องบันทึกภาพเข้ากับซอฟต์แวร์
ในคอมพิ ว เตอร์ แล้ ว สั่ ง การบั น ทึ ก ภาพจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรงนั่นเอง
การท�ำเช่นนั้นจะสะดวกในแง่ที่ว่า ภาพที่
บั น ทึ ก แล้ ว จะถู ก โหลดขึ้ น มาแสดงผลบนจอ
คอมพิ ว เตอร์ แน่ น อนว่ า มั น มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า
จอภาพ LCD หลังกล้องหลายเท่า ช่วยให้ตรวจ
สอบงานได้ทนั ที ดังนัน้ จึงมักจะใช้งานกันโดยทัว่ ไป
ในสตูดิโอถ่ายภาพนั่นเอง
หลายท่ า นอาจจะเคยได้ ยิ น มาว่ า กล้ อ ง
PENTAX ไม่สามารถท�ำอะไรแบบนี้ได้ ...งั้นมา
ดูวิธีการใช้เทคโนโลยีนี้กันเลย
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• SOFTWARE

• SETUP

นอกจากกล้อง PENTAX รุ่น K-1 หรือ 645Z และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้ว คุณต้องมีซอฟต์แวร์ Adobe Photoshop® Lightroom® ตั้งแต่เวอร์ชั่น 6 เป็นต้นไปจนถึง
เวอร์ชั่น CC

• หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ท�ำการติดตั้งซอฟต์แวร์
Plug-in ที่ดาวน์โหลดมาลงใน Lightroom

ซอฟต์แวร์ LR นี้จะท�ำงานได้บนเครื่อง PC ที่ใช้
Windwos เวอร์ชั่น 7/8/10 ส่วนบน Mac ก็จะเป็น Mac
OS 10.9 ขึ้นไปเท่านั้น
ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งก็คือ Pentax Tethered Capture Plug-In ซึ่งเป็นของ PENTAX เอง คุณสามารถ
ดาวน์โหลดมันได้ฟรีในลิ้งค์นี้

• กล้อง Pentax K-1 ควรท�ำการอัพเดทเฟิร์มแวร์เป็น
เวอร์ชั่น 1.10 ส่วน 645Z ควรเป็นเวอร์ชั่น 1.21
• เซ็ทระบบ USB Connection ของกล้องให้เป็นแบบ PTP  
(เมนูรูปเครื่องมือ)
• เป็นซอฟต์แวร์ Lightroom ตรวจสอบว่า Plug-in ได้ถูก
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้วโดยการไปทีเ่ มนู File > Plug-in Manager หากติดตัง้ เรียบร้อย
พร้อมใช้งานก็จะปรากฏ
ชื่ อ PENTAX Tether
Plugin เหมื อ นในภาพ
ตัวอย่าง
หมายเหตุ : ส�ำหรับผู้ใช้
Windows หากติ ด ตั้ ง
Plug-in แบบ Run as
A d m i n ก็ ต ้ อ ง เ ป ิ ด
ซอฟต์แวร์ Lightroom
แบบ Run as Admin
ด้วยเช่นกัน
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• TETHERING
หลังจากที่เตรียมการในขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราจะเริ่มท�ำการบันทึกภาพผ่านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการ
ดังนี้ :
• ต่อสาย USB จากตัวกล้องเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์
(คุณอาจจะสามารถต่อผ่าน USB Hub ได้ แต่ถ้าจะให้ดี
ที่สุดก็คือการต่อสายเข้ามายังคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่
ผ่านอุปกรณ์ใดๆ )

• หากปรากฏข้อความ “No Camera Connected” ควรตรวจ
สอบสายสัญญาณเชื่อมต่อ, เปิดกล้อง และอยู่ในโหมดต่อ
เชื่อมที่ถูกต้อง (PTP) และซอฟต์แวร์ PENTAX Plug-in ได้
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เมื่อกดปุ่มสั่งถ่ายภาพแล้ว ไฟล์ภาพถ่ายจะถูกส่ง
เข้ า มายั ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มทั้ ง แสดงผลใน
Lightroom โดยมีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ใน Catalog
ของ Lightroom โดยอัตโนมัติ

• เลือกค�ำสั่ง File > Tethered Capture

• ไม่ควรมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ต่อเชื่อมกับกล้องเปิดใช้งานอยู่

• จะปรากฏแถบเครื่องมือที่ระบุการเชื่อมต่อกับกล้องขึ้น
มา คุณสามารถใช้ปุ่มขวาสุดเพื่อสั่งถ่ายภาพได้เลย

• คุณสมบัตนิ จี้ ะยังใช้งานไม่ได้ในทันทีทเี่ ปิดกล้อง ต้องรอสัก
ครู่ให้ซอฟต์แวร์ของกล้องเซ็ทอัพตัวเองเรียบร้อยเสียก่อน

ซอฟต์แวร์นจี้ ะไม่สามารถสัง่ เปลีย่ นค่าการเปิดรับ
แสงของกล้องได้ หากคุณต้องการคุณสมบัตนิ นั้ ต้องซือ้
ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ “Image Transmitter 2” มาติดตั้งแทน
แต่เพียงเท่านี้งานสตูดิโอพร้อมกล้อง PENTAX
ของคุณก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว!
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เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

เราแทบปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า การท�ำงานของผู้ที่อยู่หลังกล้องใน
ทุกระดับชั้นของโลกยุคนี้ย่อมหนีไม่พ้น “Social Media” หรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือจะอะไรก็ตามแต่ที่มีการ “อัพโหลด”
ภาพถ่ายไปแสดงผลยังที่ต่างๆ
ไม่ว่าจะมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพต่างก็ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบนี้แทบทั้งสิ้น เช่น การโพสต์ภาพเข้าสู่การรับรู้ของพื้นที่
สาธารณะ, การตรวจผลงาน หรือการส่งงานไปยังปลายทาง
ดังนัน้ นักถ่ายภาพในยุคนีจ้ ะมีเพียงแค่อปุ กรณ์หรือรูว้ ธิ กี าร
จั ด ส่ ง ภาพไม่ ไ ด้ แต่ ต ้ อ งรู ้ จั ก วิ ธี ก ารที่ “เหมาะสม” เพื่ อ
ประสิทธิภาพของงานในระดับสูงด้วย...
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• เพราะมันคือการ “บีบอัด”

• ลักษณะของภาพถ่ายที่เหมาะสม

โซเชียลมีเดียทุกแห่งจะต้องเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณข้อมูลในระดับมหาศาล
จากผู้ใช้งานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับไฟล์ภาพถ่ายและคลิปวีดีโอที่มี
การอัพโหลดเข้าไปทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการข้อมูล
เหล่านี้ ซึ่งใจความส�ำคัญก็คือ ต้องท�ำให้มันใช้พื้นที่ในการบันทึกข้อมูลให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
วิธีการ “บีบอัด” (Compress) ข้อมูลจึงถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับเรื่องนี้

EEP Time เคยน�ำเสนอเรื่องของการปรับปรุงและจัดเตรียม
ภาพถ่ายทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งานในโซเชียลมีเดียไปแล้วหลายครัง้
แต่สรุปสัน้ ๆ อีกครัง้ ว่า ไฟล์ภาพถ่ายควรจะต้องมีขนาดทีเ่ หมาะกับ
โซเชียลมีเดียแต่ละแห่งด้วย เช่น ส�ำหรับภาพที่ใช้ใน Facebook ก็
ควรมีขนาดด้านยาวของภาพที่ 2048 พิกเซล ซึ่งจะท�ำให้ไฟล์ภาพ
มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อขึ้นไปปรากฏอยู่บนนั้น
และเมือ่ มีการย่อ, ครอป ไฟล์ภาพถ่ายตามขนาดทีเ่ หมาะสม
ที่สุดแล้วก็ควรท�ำการเพิ่มความคมชัดให้กับภาพซ�้ำอีกครั้งในขั้น
ตอนสุดท้ายก่อนที่จะท�ำการอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายขึ้นไป
การตระเตรียมไฟล์ภาพที่เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียแต่ละ
แห่งนัน้ มีความส�ำคัญต่อคุณภาพของภาพทีจ่ ะปรากฏเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ การไม่ทำ� ไฟล์ภาพให้เหมาะสมอาจจะเป็นการท�ำลายคุณภาพ
ของภาพถ่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น ภาพดูไม่คมชัดอย่างที่ควรจะ
เป็น รายละเอียดขาดหายไป เป็นต้น
คุณสามารถศึกษาวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งราวเหล่านีไ้ ด้จาก
EEP Time ฉบับย้อนหลังที่นี่ > https://www.eastenterprise.net/
eeptimeall.html

การบีบอัดข้อมูลให้มขี นาดเล็กลงจะถูกกระท�ำเมือ่ มีการอัพโหลดภาพเข้า
สู่พื้นที่ของโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละแห่ง ซึ่งก็จะมีวิธีการและระดับการบีบอัดที่
แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละที่
ซึ่งการบีบอัดข้อมูลนี้เองที่จะเป็นตัวการ “ลดคุณภาพ” ไฟล์ภาพถ่าย
ที่เราอัพโหลดขึ้นไป
หลักการของการบีบอัดข้อมูลนีอ้ ธิบายได้คร่าวๆ ก็คอื สิง่ ทีค่ ณ
ุ เห็นว่าเป็น
ภาพถ่ายนั้น แท้ที่จริงแล้วก็คือรหัสตัวเลขทางระบบดิจิตอลที่แปลความหมาย
และสร้างเป็นจุดสีขนึ้ มาเรียงต่อกันในพืน้ ทีจ่ นกลายเป็นภาพถ่าย ซึง่ ในภาพถ่าย
นั้นก็ย่อมจะมีจุดสีแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ระบบการบีบอัดก็จะแทนค่า
ของจุดสีที่เหมือนกันด้วยค่าอย่างหนึ่ง ตัวอย่างโดยสมมุติเช่น แทนค่าจุดสีฟ้า
ทุกจุดในภาพด้วยเลขหนึง่ เพียงตัวเดียว ก็จะสามารถลดปริมาณข้อมูลเชิงตัวเลข
ส�ำหรับรหัสจุดสีฟ้าในภาพไปได้อย่างมาก
และถ้าต้องการลดปริมาณข้อมูลลงไปอีก ก็แทนที่จุดที่มีสีใกล้เคียงสีฟ้า
ด้วยเลขหนึง่ เช่นกัน แต่จะแทนทีจ่ ดุ ทีใ่ กล้เคียงมากน้อยระดับใดนัน้ ก็อยูท่ รี่ ะดับ
ของการบีบอัดข้อมูล
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หากเป็นภาพกราฟิกทีใ่ ช้พนื้ สีเดียวกันก็
แทบจะไม่ มี ผ ลกระทบใดๆ แต่ เ มื่ อ เป็ น
ภาพถ่ายที่มีการไล่น�้ำหนักความเข้มจางของ
จุดสี ยกตัวอย่างเช่น การไล่ระดับสีของท้องฟ้า
ในภาพจากเข้มไปอ่อน หรือบริเวณสีผิวของ
ภาพบุ ค คลที่ มีก ารไล่ น�้ ำ หนั ก เช่ น กั น หาก
ระดับการไล่นำ�้ หนักทีใ่ กล้เคียงกันเหล่านัน้ ถูก
แทนทีไ่ ปด้วยค่าเดียวกันหมด เมือ่ แปลความหมายกลับมาเป็นภาพอีก
ครั้งมันก็จะไล่ระดับสีได้ไม่ดีเท่าต้นฉบับ ...จึงเท่ากับเป็นการลดทอน
คุณภาพของภาพถ่ายลงนั่นเอง

การจบไฟล์ภาพที่เราเองด้วยลักษณะที่ควบคุมและตัดสินได้
ด้วยเราเองแล้วค่อยอัพโหลดขึ้นไปจะดีที่สุด ไม่ควรปล่อยให้ระบบ
ของโซเชียลมีเดียจัดการให้ เพราะจุดมุ่งหมายของเขาคือการลด
ขนาดไฟล์ให้เล็กลงให้ได้มากทีส่ ดุ โดยอาจจะไม่สนใจในเรือ่ งคุณภาพ
แต่อย่างใด

• สิ่งที่ไม่ควรท�ำ
“อย่าดาวน์โหลดภาพจากโซเชียลมีเดียกลับลงมาใช้งาน โดย
เฉพาะเมื่อจะส่งงานให้กับลูกค้าของคุณ”

ข้อดีคอื ได้ไฟล์ขอ้ มูลทีม่ ขี นาดเล็กลง ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ยลง ใช้ระยะเวลา
ในการส่งสั้นลง แต่สิ่งที่เสียไปคือ “คุณภาพ” ทั้งสีสัน รายละเอียด
และความคมชัด

หลายคนใช้วิธีการเช่นนั้นเพราะง่ายและสะดวก ลูกค้าอยาก
ได้ภาพไหนก็ดาวน์โหลดจากที่อัพโหลดขึ้นไป หรือเซฟภาพจากโซ
เชียลมีเดียที่มีอยู่ในอัลบั้มกลับลงมาแล้วส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้ง

นัน่ คือวิธกี ารทีร่ ะบบโซเชียลมีเดียใช้เพือ่ รับมือกับข้อมูลปริมาณ
มหาศาลในแต่ละวันจากทั่วทุกมุมโลก

การท�ำอย่างนัน้ สร้างผลเสียต่อผลงานของคุณ เพราะถึงแม้วา่
คุณจะอัพโหลดภาพขึน้ ไปแสดงได้อย่างสวยสดงดงามในครัง้ แรกแล้ว
แต่เมื่อดาวน์โหลดกลับลงมา ระบบจะท�ำการ “บีบอัด” ข้อมูลของ
คุณอีกรอบเพื่อให้มันสามารถท�ำงานได้เร็วและมีขนาดไฟล์ข้อมูลที่
เล็ก ไม่กินเนื้อที่

• สิ่งที่ควรท�ำ
อันดับแรกสุดคือการเตรียมไฟล์ภาพให้เหมาะสมอย่างทีก่ ล่าว ไม่สง่
ไฟล์ขนาดใหญ่เกินก�ำหนดของโซเชียลมีเดียแต่ละแห่ง เพราะหาก
ไฟล์ใหญ่กว่าก�ำหนดก็จะถูกระบบท�ำการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลง
คุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายบางส่วนก็จะสูญไปด้วย
คุณควรศึกษาคู่มือของการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่ละแห่งว่าจะ
สามารถอัพโหลดไฟล์ภาพถ่าย (หรือคลิปวีดีโอ) ในขนาดที่เหมาะ
อย่างไร ซึ่งแต่ละแห่งจะมีบอกเอาไว้อย่างชัดเจน

• นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากไฟล์ภาพต้นฉบับ (บน) ที่ผ่านการ
อัพโหลดและดาวน์โหลดกลับลงมาอีกครัง้ และหากมีการ
อัพโหลดและดาวน์โหลดซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาหลายครัง้ มันก็จะดูนา่
กลัวมาก ซึง่ คุณสามารถพบภาพลักษณะนีไ้ ด้จากโซเชียล
ประเภท Chat อยู่บ่อยๆ อันเนื่องมาจากเหตุนี้นั่นเอง

ซึ่งคุณภาพของภาพถ่ายจะถูกลดลงในขั้นตอนนี้
ดังนั้นคุณคงพอจะนึกภาพออกว่าลูกค้าของคุณจะได้ไฟล์
ภาพลักษณะใดกลับไป และมันจะยิง่ แย่หากว่านัน่ เป็นขัน้ ตอนการ
พิจารณาผลงานของคุณ
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ไฟล์ภาพที่ได้จากการดาวน์โหลดกลับลงมากับการที่
เรียกดูบนหน้าจอจะมีความต่างกันในเรื่องของคุณภาพ โดย
เฉพาะรายละเอียดและความคมชัด
คุ ณ จะยิ่ ง ลดโอกาสของตั ว เองลงไปอี ก หากลู ก ค้ า
ดาวน์โหลดลงไปแล้วเปิดภาพขึน้ มาดูบนจอคอมพิวเตอร์ทไี่ ม่มี
คุณภาพ ไฟล์ภาพถ่ายของคุณอาจจะดูเหมือนภาพจากกล้อง
ของมือสมัครเล่นไปเลย

และเมื่อมีการดาวน์โหลด-อัพโหลดซ�้ำขึ้นไปอีกครั้งแล้ว
ดาวน์โหลดกลับลงมาอีก นั่นแปลว่ามันจะผ่านการบีบอัดซ�้ำ
อีกหลายรอบ ไฟล์ภาพถ่ายของคุณก็จะแทบไม่เหลือชิ้นดีใน
ที่สุด
ระบบ Chat ทั้งหลายนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่ง เพราะมัน
ถูกออกแบบมาส�ำหรับการสื่อสารที่ใช้ข้อมูลน้อยเพื่อความ
รวดเร็วเป็นหลัก ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นไฟล์ภาพถ่ายหรือคลิปวีดโี อ
ก็มักจะถูกบีบอัดให้เล็กลงมากที่สุด คุณสามารถสังเกตเรื่อง
นี้ได้ด้วยตัวเองในระบบ chat ที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจ�ำ

• จะท�ำอย่างไร?

ระบบรับมือกับข้อมูลในไฟล์แนบเป็นพิเศษอีกหรือไม่ เพราะฝ่าย
ไอทีก็มักจะมีโจทย์ในการประหยัดพื้นที่บันทึกข้อมูลเช่นกัน

เมื่อต้องส่งงานให้ลูกค้าน�ำไปใช้งาน จงหลีกเลี่ยงขั้นตอนการบีบ
อัดข้อมูลทุกชนิด ยกเว้นการ Save ไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณเองในขั้นตอนของซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพเท่านั้น

การอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์ให้บริการฝากไฟล์ก็
เป็นตัวเลือกทีด่ ี ซึง่ ปัจจุบนั นีม้ ที งั้ ทีฟ่ รีและเสียค่าบริการให้เลือกใช้
อยู่หลายแห่ง และโดยมากก็จะไม่มีการบีบอัดข้อมูลซ�้ำ

ทีค่ ณ
ุ จะมัน่ ใจได้มากทีส่ ดุ ก็คอื การบันทึกไฟล์ภาพลงไปใน
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น USB Drive แล้วส่งให้ลูกค้า ซึ่งจะไม่มี
การบีบอัดข้อมูลซ�้ำอีก

วิธีการส่งไฟล์โดยตรงเช่นนี้จะไม่สร้างผลกระทบให้กับ
คุณภาพไฟล์ของคุณ ไม่มีการสูญเสียรายละเอียดหรือความคม
ชัดแต่อย่างใด

วิธกี ารแนบไฟล์ไปกับอีเมล์กไ็ ม่มกี ารบีบอัดข้อมูลซ�ำ้ เช่นกัน
แต่หากเป็นองค์กรก็ควรตรวจสอบด้วยว่าองค์กรของคุณมีการตัง้

ต่างจากการอัพโหลดภาพขึน้ ไปโชว์บนโซเชียลเน็ตเวิรค์ อย่าง
สิ้นเชิง
ในฐานะของมืออาชีพ หรือผู้ที่ต้องการรักษาคุณภาพของ
ภาพถ่ายก่อนออกไปสู่ปลายทาง คุณควรต้องศึกษาและท�ำความ
เข้าใจกับโซเชียลมีเดียเหล่านี้เสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วภาพถ่ายที่
ผ่านการบันทึกด้วยความอุตสาหะผ่านอุปกรณ์ราคาแพงของคุณ
อาจจะกลายเป็นภาพทีไ่ ม่ตา่ งจากกล้องระดับล่าง ซึง่ มันน่าเสียดาย
หากว่าเป็นโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพนี้ส�ำหรับคุณด้วย
เครื่องมือแต่ละชนิดย่อมที่จะมีความแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ การเลือกใช้มันให้เหมาะสมจะยิ่งสะท้อนความเป็น
มืออาชีพได้อย่างชัดเจน
...ซึง่ มันย่อมหมายถึงความก้าวหน้าในเส้นทางสาย “PRO”
ของคุณเลยทีเดียว.

...ที่แย่ก็คือ ลูกค้ามักจะไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ และ
ตัดสินโดยที่ไม่มีการสอบถามเสียด้วย
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หลายท่านน่าจะรูจ้ กั ช่างภาพชาว Canada ผูน้ ดี้ ว้ ย
เหตุที่มีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับ และผลงานของ
เค้าที่ได้โชว์เอาไว้นั้นก็ดูน่าประทับใจไม่น้อย
นอกจากจะเป็นช่างภาพและนักเขียนที่มีผล
งานแล้ว Abbott ยังได้ท�ำการรีวิวกล้องและเลนส์ไว้
จ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นการรีวิวที่ละเอียดและเจาะลึกได้
อย่างน่าสนใจไม่น้อย
ครัง้ นีเ้ ขาได้ทำ� การรีววิ เลนส์รนุ่ ใหม่ลา่ สุดอย่าง
Tamron SP24-70mm “G2” ทีห่ ลายท่านก�ำลังสนใจ
โดยได้เปรียบเทียบคุณภาพกันให้เห็นไปเลยว่าอะไร
เป็นอะไร
ลองเข้าไปดู แล้วคุณจะรู้
ว่า “G2” นี่ไม่ธรรมดาเลย
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PIXEL SHIFT
POWER
พูดไปก็จะเหมือนเข้าข้างตัวเอง ดังนั้นลองมาดูที่
DPREVIEW เค้าพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าว่ามันแจ๋ว
ขนาดไหน?
เนื้อความคร่าวๆ นั้นเค้าบอกว่า K-1 เป็นกล้อง
ที่ให้ Dynamic Range ในระดับที่สูงมากชนิดที่หาตัว
เปรี ย บเที ย บยากเลยที เ ดี ย ว เค้ า ก็ เ ลยพาดพิ ง ไป
เปรียบเทียบกับกล้องระดับ Medium Format นูน่ เสีย
เลย เพราะดูแล้วคงจะสมน�้ำสมเนื้อกันดี
ว่าแล้วก็คงจะต้องเข้าไปอ่านดู
ล่ ะ ว่ า K-1 มั น แจ๋ ว จริ ง ดั ง ว่ า หรื อ
เปล่า? และจะเข้ามาเติมเต็มให้กับ
ผลงานของเราได้ยังไงกันบ้าง?
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ปิ ดเล่ม...
ดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ทั้งความ
เคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ก็บังเกิดขึ้นชนิดที่แทบจะปรับตัวไม่ทัน
กันเลยทีเดียว
เทคโนโลยีก็มีการก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ นี้ที่มี
การพลิกผันกันหลายครัง้ ผูผ้ ลิตต่างก็พฒ
ั นาสินค้าของตนให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปกว่า
เดิม ซึ่งถ้าจะเทียบอัตราความก้าวหน้าแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วก็คงเทียบกันไม่
ติด ไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม
...ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีส�ำหรับผู้บริโภคอย่างเราที่จะได้ใช้ของดีกันมากยิ่งขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีสลับซับซ้อนมากขึ้นความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ในสายการผลิตงานแบบมืออาชีพหรือทางด้านการบันเทิง อุปกรณ์ชนิ้ ใหม่ๆ
ที่มีความสามารถสูงขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นับจากนี้ก็คงจะเป็นช่วง
เวลาที่ “4K” จะเติบโตอย่างจริงจัง ซึ่งเราคงจะต้องติดตามกันให้ดี จะได้
ไม่ตกยุคตกเทรนด์กันไป
...เริ่มที่ “THETA V” รุ่นใหม่นี่เลยไหมล่ะ!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่

EEP TIME Issue# 49
November 2017

52

w w w. e e p . co . t h

