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หลังจากทีเ่ ทศกาลปีใหม่ได้ผา่ นพ้นไป
ท่ามกลางความผันผวนที่ต้องจัดว่า
แปลกประหลาดของสภาพอากาศและ
อุณหภูมิ หลายท่านถึงกับป่วยไข้ไม่
สบาย ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกัน
เข้าไว้ ที่ส�ำคัญคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

ปีนคี้ งจะมีอะไรอีกมากทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึงเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ใหม่นา่ จะออกมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ อีกหลายครัง้
แต่สงิ่ ทีเ่ ราอยากจะฝากไว้เป็นแง่คดิ ส�ำหรับนักถ่ายภาพก็คอื ไม่
ว่าเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นมากมายแค่ไหนก็ตาม โปรด
อย่าทิ้งความเป็นศิลปะในมุมมองของการถ่ายภาพ เพราะสิ่งนี้

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

นกอพยพมากันไม่น้อย เลนส์ใหม่ๆ
ที่ใช้ยิงนกก็มีไม่น้อย ได้เวลายิงนก
กับแปดวิธีคิดนี้แล้ว!

3

FIELD TEST

เลนส์รุ่นใหม่จาก TAMRON 100400mm ที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพ
เกินราคาอีกแล้ว
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YOUR MANUAL

100-400mm ตัวใหม่จะแน่สักแค่
ไหน? เราเลยต้องน�ำออกไปใช้งาน
ทดสอบภาคสนามให้รู้กันเลย
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ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาทดแทนได้ แต่ในทางกลับกัน หาก
เราหวั ง แต่ จ ะพึ่ ง เทคโนโลยี เ ป็ น ใหญ่ เราก็ ค งจะเฝ้ า แต่ ร อ
เทคโนโลยีใหม่โดยที่ไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเลย
จะอย่างไรก็ตามแต่ เทคโนโลยีก็ถือว่ามีส่วนช่วยที่สำ� คัญ
มากต่อนักถ่ายภาพในปัจจุบัน สิ่งที่เคยไกลเกินเอื้อมในอดีตก็
กลายมาเป็นสิง่ ทีค่ ว้าถึงได้ไม่ยากอีกต่อไป เช่นเดียวกับภาพถ่าย
ระยะไกลทีเ่ ราได้แต่ฝนั ก็ปรากฏเป็นจริงขึน้ มาแล้ว กับเลนส์ถา่ ย
ภาพรุ่นใหม่ๆ จาก TAMRON ที่พลิกโลกมาแล้วหลายครั้ง รวม
ถึงครั้งนี้กับเลนส์ซูมระยะ 100-400mm ในรหัส A035 ที่ต้อง
บอกว่าราคาไม่ไกลเกินเอื้อม
...แถมยังให้คุณภาพอันน่าประทับใจอีกต่างหาก มาดู
พร้อมกันเลยว่าคราวนี้เราจะพลิกโลกได้ยังไงกันบ้าง?

TECHNOLOGY

TAP-in Console อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ
ใหม่แต่ใช้ประโยชน์ได้เยอะ ถ้าคุณมี
เลนส์ TAMRON ในครอบครอง
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PRO KNOWLEDGE

ระบบกันสั่นนั้นจัดเป็นของจ�ำเป็นใน
ยุคนี้ไปเสียแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า PENTAX ก็มีกับเค้าด้วยเช่นกันนะ

น�ำกล้องขึ้นเครื่องบิน เรื่องราวน่า
สับสนที่คนถือกล้องยังไม่ค่อยรู้ว่า
ต้องอะไรยังไงมั่ง?
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การถ่ายภาพหมู่มวลวิหคไม่ใช่ เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในยุ คนี้
ว่าแต่เราจะมีวิธีอย่างไรกันบ้าง?
ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีนนั้ จะมีเหล่านก กระทั่ ง ที่ เ ป็ น นกสายพั น ธุ ์ ธ รรมดาเราก็ ยั ง
อพยพบินลงมาทีบ่ า้ นเราอย่างมากมายหลาก สามารถฝึกฝนฝีมือในการถ่ายภาพได้เช่นกัน
หลายสายพันธุ์
นักถ่ายภาพนกมักจะเน้นที่นกสายพันธ์ุ
แต่อันที่จริงแล้วก็ใช่ว่าเพียงเฉพาะฤดู หายากเป็นหลัก แต่ส�ำหรับการถ่ายภาพแล้ว
หนาวเท่านั้นที่เราจะสามารถถ่ายภาพนกได้ นกที่หน้าตาธรรมดาๆ ก็สามารถให้ภาพถ่าย
เราสามารถถ่ายภาพกันได้ตลอดทั้งปีเพราะ ที่ดูน่าสนใจได้เช่นกัน ซึ่งเราก�ำลังจะบอกเล่า
บ้านเราเองก็มี “นกประจ�ำถิ่น” ที่ไม่ได้มีการ สู่คุณผู้อ่านในแปดวิธีดังนี้...
อพยพโยกย้ายไปไหน และหลายชนิดนั้นก็มี
ความโดดเด่นน่าสนใจอยู่ในตัวเอง หรือแม้
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ฉากหลังอันงดงาม

เราถ่ายภาพนกกันด้วยเลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ ซึ่ง
นอกจากจะเหมาะกับตัวแบบระยะไกลอย่างนกแล้ว ผลพวง
อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ “ละลายฉากหลัง” เพราะทาง
ยาวโฟกัสระดับนี้มักจะท�ำให้ฉากหลังหลุดจากโฟกัสได้
เสมอ
นอกจากจะดูทตี่ วั นกแล้ว หากคุณสามารถเลือกมุมมอง
ให้ ไ ด้ ฉ ากหลั ง ที่ น ่ า สนใจก็ จ ะช่ ว ยท� ำ ให้ ภ าพนกสายพั น ธุ ์
ธรรมดาของคุณกลายเป็นภาพที่น่าสนใจและโดดเด่นสะดุด
ตาขึน้ มาได้ทนั ที ซึง่ บางทีมนั อาจจะดูดกี ว่าภาพนกหายากเสีย
ด้วยซ�้ำไป
ในภาพตัวอย่างนี้เราถ่ายภาพในสวนสาธารณะ โดย
การใช้ประโยชน์จากฉากหลังอันเป็นพุม่ “เฟือ่ งฟ้า” ซึง่ เต็ม
ไปด้วยช่อดอกหลากหลายสีสัน และเมื่อมันหลุดจากระยะ
โฟกัสแล้วคุณคงจะเห็นว่ามันท�ำให้ภาพดูน่าสนใจได้ยังไง.
• เลนส์ระดับต�ำนานผู้พลิก
ผันวงการถ่ายภาพนกให้กว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยราคาที่
เอื้อมถึงได้แต่มีประสิทธิภาพ
การท�ำงานในระดับสูง คล่อง
ตัวเป็นเยี่ยม

FULL FRAME DSLR • TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
@600mm • F/5.6 • 1/750 sec. • ISO 400
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สภาพแวดล้อม

นกธรรมดาๆ นั้นมักจะไม่ค่อยมีใครอยากถ่ายภาพเพราะ
มันดูธรรมดา แต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าของมันในภาพถ่าย
ได้โดยการเล่าเรื่องราวของสภาพแวดล้อม และถ้าท�ำได้ดี
มันก็จะกลายเป็นภาพถ่ายจากความธรรมดาที่น่าทึ่ง
นกสายพั น ธ์ุ จั บ แมลงทั้ ง หลายนั้ น ย่ อ มมี แ มลงเป็ น
อาหาร ซึ่งแมลงก็ย่อมจะอยู่ใกล้หมู่มวลดอกไม้ ดังนั้นพวก
มันจึงมักจะมาที่นั่น ซึ่งดอกไม้หลากสีสันเหล่านี้จะเป็นตัว
สร้างชีวิตชีวาให้กับภาพถ่ายของคุณได้เป็นอย่างดี
มองหาพุม่ ดอกไม้ทดี่ นู า่ สนใจ โดยเฉพาะเมือ่ มันมีมมุ
ที่ฉากหลังไม่รกรุงรังมากจนเกินไปนักแล้วจับสังเกตดูให้ดี
ไม่นานก็จะมีเหล่านกจับแมลงมาถึง นัน่ คือจังหวะทีค่ ณ
ุ ควร
พร้อมลั่นชัตเตอร์อยู่เสมอ
อย่าประมาทต่อการถ่ายภาพนกสายพันธุ์ธรรมดาใน
สวนสาธารณะ เพราะมันมักจะมีจุดดีๆ อย่างที่ยกตัวอย่าง
มานี้ให้ใช้งานมากมาย.
• เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้
ระยะไกลสุด 600mm ระดับ
คุณภาพสูงรุน่ ทีส่ อง ซึง่ พัฒนา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งระบบช่วย
ลดอาการสั่ น ไหวที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ล
จริงและรูปลักษณ์ภายนอกที่
ดียิ่งขึ้น

FULL FRAME DSLR • TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
@600mm • F/5.6 • 1/1500 sec. • ISO 400
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เลนส์สนั้ ก็เล่าเรื่องได้

คุ ณ อาจจะนึ ก ถึ ง แต่ เ ลนส์ ร ะยะซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้ ย าวๆ
ส�ำหรับการถ่ายภาพนก แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วแม้แต่เลนส์คทิ ก็
ยังเหมาะต่อลักษณะภาพบางอย่างเช่นกัน
บางครั้งมันอาจจะต้องรับหน้าที่แทนเลนส์ยาวซึ่งไม่
สามารถให้มุมภาพบางอย่างได้ ทั้งนี้อยู่ที่จินตนาการในการ
เล่าเรื่องของตัวคุณเอง มันอาจจะเป็นแหล่งอยู่อาศัย, รัง,
สภาพแวดล้อม, ต้นไม้, สภาพภูมอิ ากาศ ฯลฯ หรืออะไรอย่าง
อื่นที่ผู้มีเลนส์ยาวมักจะมองข้ามไปก็เป็นได้
ในภาพนีเ้ ราเล่าถึง “รัง” ของนกบางชนิดทีอ่ าจจะไม่
สามารถบอกรายละเอียดทางด้านเชิงการศึกษาได้มากนัก
แต่เน้นไปทางด้านเชิงศิลปะเสียมากกว่า โดยการใช้มมุ มอง
ให้รงั นกบังดวงอาทิตย์เอาไว้แล้วเปิดรับแสงในแบบซิลเู อท
จากนั้นปรับแต่งสีสันให้ดูน่าสนใจ ซึ่งคุณอาจจะท�ำจากใน
กล้องโดยใช้คุณสมบัติการปรับแต่งภาพ หรือจะน�ำมาท�ำ
ภายหลังในขั้นตอนการโปรเซสภาพก็ได้.
• กล้อง DSLR จาก PENTAX
นั้นขึ้นชื่อมากส�ำหรับในเรื่อง
ของสีสนั ในทุกรุน่ รวมไปถึงมี
ฟังก์ชั่นการปรับแต่งสีสันของ
ภาพให้ มี ค วามพิ เ ศษยิ่ ง กว่ า
เดิม ทั้งในขั้นตอนก่อนและ
หลังการถ่ายภาพ

PENTAX K-70 • SMC Pentax-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
@80mm • F/40 • 1/250 sec. • ISO 100
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สังเกตพฤติกรรม

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะถ่ายภาพนกในมุมมาตรฐาน นั่นก็
คือการเห็นหน้าหรือลักษณะล�ำตัวที่ชัดเจน ซึ่งดีต่อในแง่
ของการศึกษา แต่นกก็เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีย่ อ่ มมีพฤติกรรมต่างๆ
ในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน
นกเป็นสัตว์ที่มักจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆ หากสังเกตให้ดี
คุณจะพบว่าคู่ของมันอยู่ในละแวกเดียวกัน ซึ่งบางจังหวะมัน
ก็จะเข้ามาอยูใ่ กล้กนั และแสดงพฤติกรรมอันน่ารักออกมาให้
เห็น ซึ่งนั่นคือจังหวะที่คุณไม่ควรพลาด
หัวใจอย่างหนึง่ ของการถ่ายภาพนกก็คอื การใช้ความ
อดทนเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทั้งหลายของมัน ในช่วงแรกที่
คุณปรากฏตัวขึ้นนั้นอาจจะท�ำให้มันตื่นกลัวและระวังภัย
แต่หากคุณอยู่ได้นิ่งมากพอจนมันเห็นว่าปลอดภัยก็จะเริ่ม
ใช้ชวี ติ ตามปกติ ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนีค้ ณ
ุ ควรต้อง
ใช้ความอดทนเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ด้วย.
• ขนาดที่เล็กกระทัดรัดของ
เลนส์ 150-600mm ทั้งสอง
รุ่นของ TAMRON ส่งผลดีต่อ
ความคล่ อ งตั ว และลดภาระ
ความเหนื่อยล้าต่อการใช้งาน
ได้เป็นอย่างมาก ช่วยให้คุณ
เฝ้ า ดู พ ฤติ ก รรมของนกได้
ยาวนานกว่า

FULL FRAME DSLR • TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
@600mm • F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 400
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ภาพขณะบิน

ภาพนกขณะที่ก�ำลังอยู่กลางอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ ทึง่ ได้เสมอ เพราะมันจัดว่าเป็นภาพทีถ่ า่ ยได้ยาก
ชนิดหนึ่งซึ่งใช่ว่าใครๆ ก็สามารถถ่ายได้
เมือ่ จะถ่ายภาพเพือ่ หยุดการเคลือ่ นไหวกลางอากาศ ให้
คุณใช้ระบบการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous) แล้ว
กดชัตเตอร์แบบต่อเนื่องหลายชอตเพื่อให้มีโอกาสได้ภาพใน
จังหวะที่ดีที่สุดของนกที่ก�ำลังบิน แต่ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่าก็คือ
การใช้ระบบโฟกัสแบบติดตามวัตถุแบบต่อเนื่อง (Tracking)  
แล้วพยายามเลีย้ งมุมกล้องให้ระบบของกล้องสามารถติดตาม
ตัวนกได้ตลอดเวลา
เพราะวิธีการพื้นฐานส�ำหรับการถ่ายภาพนกในขณะ
ที่ก�ำลังบินนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย (จึงไม่ใช่ว่าใครๆ ก็ถ่าย
ได้) แต่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีโอกาสได้ภาพ
นกบินมากขึ้น โดยเฉพาะเลนส์สมรรถนะสูงนั้นจะมีส่วน
ช่วยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว.
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ระยะ
100-400mm รุ่นใหม่ล่าสุด
จาก TAMRON ที่มีขนาดเล็ก
และน�้ำหนักเบา ช่วยให้การ
จับถือกล้องด้วยมือเปล่าเป็น
ไปได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความคล่อง
ตัวในการถ่ายภาพได้มากขึ้น

APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 VC USD (A035)
@400mm • F/6.3 • 1/1600 sec. • ISO 800
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วางโฟกัสที่ดวงตา

เช่นเดียวกับการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ คุณควรวาง
ต�ำแหน่งของจุดโฟกัสเอาไว้ที่ดวงตาของนก แม้ว่าจุดอื่น
อาจจะหลุ ด จากโฟกั ส แต่ ด วงตาที่ ค มชั ด จะยั ง คงท� ำ ให้
ภาพถ่ายสมบูรณ์ได้
โดยปกติแล้วเราจะใช้เลนส์เทเลโฟโต้รว่ มกับโหมดการ
ถ่ายภาพแบบที่เราเป็นผู้กำ� หนดค่าสปีดชัตเตอร์เอง ซึ่งเราก็
ควรจะต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่สูงอยู่สักหน่อยเพื่อภาพที่คมชัด
และหยุดการเคลื่อนไหวของนกเอาไว้ให้ได้
ระบบของกล้องจึงมักจะเลือกใช้รูรับแสงที่กว้างสุด
ของเลนส์เอาไว้เสมอ ดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่นกจะไม่อยู่ใน
โฟกัสทั่วทั้งตัว คุณควรให้ความส�ำคัญกับการวางต�ำแหน่ง
โฟกัสเอาไว้ที่ดวงตาเสมอ และถ้าเป็นไปได้ก็ลองลดสปีด
ชัตเตอร์ให้ชา้ ลงหรือเพิม่ ค่า ISO ให้สงู ขึน้ เพือ่ ทีร่ ะบบของ
กล้องจะสามารถบีบรูรบั แสงให้แคบลงได้อกี สักเล็กน้อย ซึง่
จะท�ำให้พนื้ ทีอ่ นั เป็นช่วงความคมชัดเพิม่ ขึน้ ลดความเสีย่ ง
ต่อการหลุดโฟกัสของดวงตานั่นเอง.
• ชิ้นเลนส์พิเศษถูกติดตั้ง
เพิ่ ม เติ ม เข้ า มาในเลนส์
TAMRON 150-600mm
“G2” ช่วยเพิม่ ความคมชัด
และลดข้อด้อยต่างๆ ลง
เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดยิ่ง
กว่าเดิม

APS-C DSLR • TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
@600mm • F/6.3 • 1/2000 sec. • ISO 200
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เทเลโฟโต้ธรรมดา

เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้เพิ่มความได้เปรียบต่อการถ่ายภาพ
นกเป็นอย่างมาก เพราะนกเป็นสัตว์ที่มีความตื่นกลัวและ
ระวังภัยสูง บางชนิดจะไม่ยอมให้คนเข้าใกล้โดยเด็ดขาด
ซึ่งมันมักจะบินหนีไปเสมอ
แต่เมื่อคุณไม่ได้มีเลนส์เทเลโฟโต้ที่ไกลมากพอ ก็ควร
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการเล่าเรื่องสภาพแวดล้อม
เข้าไปเป็นองค์ประกอบของภาพ ข้อดีของการทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าใกล้
ก็คอื นกมักจะอยูน่ งิ่ เป็นธรรมชาติให้คณ
ุ จัดมุมภาพได้งา่ ยขึน้
ให้คุณมองเลยออกไปทางด้านหลังของตัวนกว่ามีสิ่ง
ใดที่รกรุงรังจนลดความโดดเด่นของตัวนกลงได้บ้าง? ใน
ทางกลับกัน พยายามเลือกมุมอย่างประณีตเพื่อเว้นพื้นที่
โล่งทางด้านหลังของตัวนกเอาไว้ ซึ่งก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้
มันโดดเด่นมากยิง่ ขึน้ น�ำสายตาของผูด้ ภู าพเข้าไปทีต่ วั นก
เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะมองไปยังสภาพแวดล้อมรายรอบ
ต่อไป.
• สุดยอดเลนส์เทเลโฟโต้ใน
ราคาย่อมเยาและเป็นมิตร แต่
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เกิ น กว่ า
ราคาค่าตัว พร้อมสรรพทั้ง
ความคล่องตัว, น�้ำหนักเบา
และระบบช่วยลดอาการสั่น
ไหว “VC” ที่เชื่อใจได้

APS-C DSLR • Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD
@300mm • F/5.6 • 1/1250 sec. • ISO 100
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จังหวะที่สุดยอด

ภาพนกสายพันธุห์ ายากนัน้ สามารถสร้างความตืน่ ตะลึงให้
กับนักดูนกผูร้ อบรูเ้ รือ่ งนกได้เสมอ แต่สำ� หรับคนทัว่ ไปแล้ว
มันไม่ได้น่าสนใจมากเท่ากับจังหวะยากๆ ในการถ่ายภาพ
จังหวะยากๆ นั้นได้รับความสนใจก็เพราะมันจะเป็นสิ่ง
ที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ รวมถึงเป็นการแสดงฝีมือของคนถ่าย
ภาพด้วย ดังนั้นคุณควรต้องสังเกตให้ดีว่ามีจังหวะใดของนก
ทีด่ แู ล้วน่าจะยากต่อการถ่ายภาพ แล้วก็หาวิธเี น้นเข้าไปทีต่ รง
นั้นโดยตรง เพราะยิ่งถ่ายภาพได้ยากมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่ง
ดูน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น เพราะใช่ว่าใครๆ ก็จะถ่ายกันได้
ระบบถ่ายภาพแบบต่อเนื่องคืออาวุธหลักส�ำคัญที่มัก
จะช่วยให้คณ
ุ ได้ภาพในจังหวะยากๆ กลับมา ใช้ประสิทธิภาพ
ต่างๆ ของกล้องในระบบอัตโนมัตเิ ท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพราะ
เมือ่ ลดภาระความซับซ้อนทางความคิดของคุณลงไปได้มาก
เท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีสมาธิในการจับจังหวะลั่นชัตเตอร์ได้
ดีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้ภาพ
ที่น่าสนใจในจังหวะที่สุดยอดมากขึ้นด้วย
• K3-II มีความเร็วในการถ่าย
ภาพต่อเนือ่ งมากถึง 8.3 ภาพ
ต่อวินาที ซึ่งมากพอต่อการ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ภาพ
ในจังหวะที่ส�ำคัญ ช่องมอง
ภาพที่ ส ว่ า งครอบคุ ล มพื้ น ที่
100% ช่ ว ยให้ เ ห็ น จั ง หวะ
เหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งกว่า

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/6.3 • 1/2000 sec. • ISO 400
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“BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR
2017” ได้ผา่ นพ้นไปแล้วด้วยความยิง่ ใหญ่อลังการ
เช่นเคย แน่นอนว่า East Enterprises Co., Ltd.
ก็เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนี้ด้วยความยิ่งใหญ่
เหมือนเดิมเช่นกัน
หลากหลายแบรนด์สินค้าในความดูแลของเรา
ได้มีการน�ำมาจัดแสดงอย่างหลากหลาย ซึ่งก็มีผู้ให้
ความสนใจแวะเวียนเข้าเยีย่ มชมอย่างล้นหลามตลอด
ช่วงของการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้ใช้ทั่วไปที่
มองหากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ไปจน
กระทัง่ ระดับมืออาชีพทีก่ ำ� ลังมองหาอุปกรณ์ในระดับ
จริงจังเพื่อน�ำไปใช้งาน...
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สินค้าบางรุน่ บางยีห่ อ้ ก็ถกู น�ำมาจัดแสดงเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เลนส์ TAMRON 100400mm F/4.5-6.3 Di VC USD ซึ่งเพิ่งประกาศ
เปิดตัวและวางจ�ำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นไปในช่วง
ก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกน�ำมาจัดแสดงและน�ำออกมาให้
ผู้สนใจได้ทดลองสัมผัสและทดลองใช้จริง ซึ่งก็มีผู้
ให้ความสนใจและตัดสินใจซื้อหาเป็นเจ้าของกันไป
ไม่น้อยเลยทีเดียว
ในช่วงต่อจากนี้กับปี 2018 ทางเราก็ยังคงมี
อีกหลากหลายโครงการที่จะช่วยสนับสนุนนักถ่าย
ภาพให้มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
และเราจะได้กลับมาพบกันอีกครัง้ ที่ Photo
Fair 2018 เช่นเดิมแน่นอน!
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“การถ่ายภาพระยะไกล” ...คืออะไรที่หลายคนนึกถึงเมื่อต้องบันทึกภาพ
สิ่งที่เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เมื่อจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมให้กว้างออกมาในทันที
“เลนส์ซูม” ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เลนส์ตัวนั้นเป็นเช่นเดียวกัน
เป็นทีก่ ล่าวกันว่า ในบรรดาผูท้ ตี่ อ้ งบันทึกภาพวัตถุทมี่ รี ะยะไม่แน่นอนแต่คอ่ น
ไปทางระยะไกลนัน้ เลนส์ซมู ระยะ 100-400mm เป็นเลนส์ทคี่ อ่ นข้างมีความยืดหยุน่
ต่อการท�ำงานมาก เพราะมันสามารถบันทึกภาพได้เมื่อวัตถุนั้นอยู่ไกลออกไปหรือ
ใกล้เข้ามา อย่างเช่นการถ่ายภาพกีฬา, นก, เครื่องบิน ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการถ่าย
ภาพทั่วไปที่ต้องการมุมมองที่มีเนื้อหาเต็มเฟรมภาพ
บัดนี.้ ..TAMRON ได้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านัน้ แล้ว ด้วยเลนส์ซมู
รุ่นใหม่ล่าสุดในรหัส “A035” นี้...
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Heavyweight performance in a lightweight lens
Mobility meets precision with the Model A035
ultra-telephoto lens

eBAND Coating delivers sharp, clear photos

Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ที่มีความ
กะทัดรัดและน�้ำหนักเบา คล่องตัว
แต่ไม่เพียงเท่านั้น คุณภาพของภาพต้องดีด้วย ระบบการ
เคลือบผิวลิขสิทธิ์เฉพาะของ TAMRON “eBAND” จึงได้น�ำมาใช้
ในการเคลือบผิวให้กับชิ้นเลนส์สำ� หรับลดระดับของแสงหลอนและ
แฟลร์ เพื่อให้เลนส์รุ่นนี้ถ่ายทอดคุณภาพของแสงได้ดียิ่งกว่า
นอกจากนี้ยังมีชิ้นเลนส์พิเศษ “LD” (Low Dispersion) ประกอบ
อยู่ถึงสามชิ้น เพื่อลดปัญหาสีเหลื่อม (Aberration) ซึ่งมักเกิดกับ
เลนส์ชนิดเทเลโฟโต้ ภาพที่ได้จึงใส เคลียร์
และมีสีสันที่อิ่มตัว
และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นเลนส์ที่มีน�้ำหนัก
เบา โครงสร้ า งบางชิ้ น ส่ ว น
ของเลนส์จงึ มีการใช้วสั ดุแม๊กนี
เซียมที่แข็งแรงแต่เบา เพื่อลด
ความเมื่อยล้าต่อการจับถือกล้อง
ด้วยมือเปล่าเป็นเวลานาน
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Focal length: 140mm • Exposure: F/14 • 1/200sec • ISO200
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Focal length: 400mm • Exposure: F/6.3 • 1/500sec • ISO125
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Excellent AF performance
meets enhanced VC
โฟกัสอัตโนมัติและระบบช่วยลดอาการสั่นไหวที่ทรง
ประสิทธิภาพคืออีกหนึ่งหัวใจของเลนส์เทเลโฟโต้
TAMRON จึงได้ปรับปรุงระบบทั้งสองขึ้นมาใหม่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการบรรจุ
ชุดประมวลผลค�ำสั่ง (MPU - Micro Processing Unit)
ถึงสองชุดซึ่งแยกส่วนกันท�ำงานเพื่อการประมวลผลที่
รวดเร็วและแม่นย�ำยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีชดุ DSP (Digital Signal Processor) ติดตั้งอยู่ใน MPU ด้วย
จากผลของการออกแบบให้มีคุณสมบัติดังกล่าว
ท�ำให้การตอบสนองต่อระบบโฟกัสอัตโนมัตขิ องกล้องมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ท�ำให้ระบบขับเคลื่อนโฟกัส
อันโนมัตใิ นเลนส์ทำ� งานได้เร็วกว่าเดิม และทีส่ ำ� คัญก็คอื
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” (Vibration Compensation) สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ช้ากว่าปกติได้มากถึง 4 สตอป
(ตามมาตรฐานของ CIPA) ช่วยให้โอกาสได้ภาพมีมาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับถือกล้องด้วยมือเปล่า หรือใน
สภาวะแสงน้อยที่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์ช้าก็ตาม
Focal length: 300mm Exposure: F/8.0 1/500sec ISO: 200
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Focal length: 400mm • Exposure: F/11 • 1/160sec • ISO100
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Better bokeh, Greater
stability
ไม่เพียงแค่ใช้งานได้ดี แต่ต้องได้ภาพถ่ายที่ดีและมี
คุณภาพด้วย
เลนส์รนุ่ A035 นีถ้ งึ แม้วา่ จะเป็นเลนส์ซมู ในระยะ
เทเลโฟโต้ที่เน้นการถ่ายภาพระยะไกล แต่ก็ยังคงมี
คุณสมบัตใิ นการถ่ายภาพระยะใกล้ทดี่ ดี ว้ ยเช่นกัน โดยที่
สามารถจับโฟกัสใกล้สุดได้ใกล้ถึง 1.5 เมตร (59 นิ้ว)
ซึ่งให้อัตราขยายภาพที่ 1:3.6

Focal length: 167mm Exposure: F/5.0 1/200sec ISO: 100

ผลที่ได้ท�ำให้เลนส์รุ่นนี้สามารถบันทึกภาพวัตถุใน
แบบ Close-up ได้ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับ
คุณภาพของการเคลือบผิวชิ้นเลนส์, การใช้ชิ้นเลนส์
พิเศษเข้าร่วม และการออกแบบจัดวางกลุ่มเลนส์ด้วย
ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ท�ำให้ภาพที่ได้จาก
เลนส์รุ่นนี้มีความสวยงามเป็นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความคมชัด, สีสัน หรือลักษณะของ “โบเก้” (ส่วน
ทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ทีโ่ ฟกัส)ล้วนมีลกั ษณะทีด่ นู า่ ประทับใจด้วย
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Focal length: 400mm • Exposure: F/6.3 • 1/400sec • ISO1600
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Optional tripod mount
expands your shooting style
นี่คือทางเลือกอันแตกต่างที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ถึงแม้วา่ จะออกแบบมาเพือ่ รองรับต่อการถ่ายภาพ
โดยใช้มือเปล่าจับถือกล้องได้ดี แต่ TAMRON ก็ยังคง
ให้ความส�ำคัญกับการถ่ายภาพโดยใช้อปุ กรณ์ชว่ ยอย่าง
ขาตั้งกล้องชนิดสามขาหรือแบบ Monopod ซึ่งจะช่วย
ได้ในหลายสถานการณ์ เลนส์รุ่น A035 จึงออกแบบมา
ให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่าง “คอลล่าร์” (รหัส
A035TM) ได้ด้วย
อุ ป กรณ์ เ สริ ม ชิ้ น นี้ จ ะติ ด ตั้ ง ได้ อ ย่ า งพอดี กั บ
กระบอกเลนส์ (เช่นเดียวกับเลนส์ SP150-600mm G2
หรือ SP70-200mm G2) ช่วยให้กล้องมั่นคงแข็งแรง
มากยิง่ ขึน้ และยังช่วยให้การปรับเปลีย่ นมุมภาพระหว่าง
แนวตั้งและแนวนอนท�ำได้อย่างรวดเร็ว
และที่พิเศษก็คือ ที่บริเวณฐานของคอลล่าร์ยัง
ออกแบบเซาะร่องตามมาตรฐาน Arca-Swiss ซึ่งมี
หัวขาตั้งจ�ำนวนมากใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ ท�ำให้ไม่
ต้องใช้เพลทยึดก่อน สามารถสวมเข้ากับจุดยึดได้ทนั ที
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Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Fluorine Coating for protection and
safe cleaning

TELECONVERTERS

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

สามารถใช้งานร่วมกับ Teleconverters ทั้งสองรุ่น
(1.4X และ 2.0X) ได้ ช่วยเพิ่มระยะทางยาวโฟกัส
ให้ไกลมากยิ่งขึ้น ได้ระยะสูงสุดถึง 800mm

มีระบบการป้องกันละอองน�ำ้ , 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					A035
Focal Length				100-400mm
Maximum Aperture			

F/4.5-6.3

Angle of View (diagonal)		

24°24’ - 6°12’ (for full-frame format)

						15°54’ - 4°01’ (for APS-C format)
Lens Construction			

17 elements in 11 groups

Minimum Focus Distance		

1.5m (59 in)

Maximum. Magnification Ratio 1:3.6
Filter Size					Φ67mm
Maximum Diameter			

Φ86.2mm (3.4 in)

Length*					199mm (7.8 in) Canon
						196.5mm (7.7 in) Nikon
Weight					1,135g (40 oz) Canon
						1,115g (39.3 oz) Nikon
Diaphragm Blade Number

9 (circular diaphragm)**

Minimum Aperture			

F/32-45

Image Stabilization Performance 4 Stops (CIPA Standards Compliant)
						For Canon: EOS-5D MKIII is used
						For Nikon: D810 is used
Standard Accessories		

Lens hood, Lens caps

Compatible Mounts			

Canon, Nikon

Specifications, appearance, functionality, etc. may be changed without prior notice.
* Length is the distance from the front tip of the lens to the lens mount face.
** The circular diaphragm stays almost perfectly circular up to two stops down from maximum aperture.
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บันทึกภาพสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม
ในราคาที่ไม่ไกลเกินไป!
โลกแห่งระยะเทเลโฟโต้ถกู ทลายข้อจ�ำกัดในด้านของ
ราคาอุปกรณ์ลงเรื่อยๆ นั่นย่อมหมายความว่าความ
ฝันของนักถ่ายภาพจะเริม่ เป็นความจริงขึน้ มาเรือ่ ยๆ
TAMRON สร้างความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญอีกครัง้
ส�ำหรับนักถ่ายภาพผูน้ ยิ มระยะไกล กับเลนส์ซมู รุน่ ใหม่
ล่าสุดในระยะ 100-400mm ที่มาถึงเมืองไทยชนิด
พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
อย่ากระนั้นเลย...ลองมาดูผลงานในภาคสนาม
ของเลนส์ล่าสุดนี้กันดีกว่า
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Field Test

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/9 • 1/100 sec. • ISO 500
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Field Test

A035
Full Frame DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 100mm • F/8 • 1/1250 sec. • ISO 100
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Field Test

• ไม่มี “SP” แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ ประเด็น
รหัส “SP” ส�ำหรับเลนส์ TAMRON นัน้ ย่อมหมาย
ถึงเลนส์ระดับมืออาชีพที่มีสมรรถนะและคุณสมบัติอัน
ยอดเยี่ยม แต่น่าแปลกใจที่เลนส์รุ่นนี้จะไม่มีรหัสนี้นำ�
หน้ามา เพราะจากที่ได้ทดสอบ (รวมถึงรูปลักษณ์
ภายนอก) ก็ดูเหมือนว่ามันจะสอบผ่านได้แบบสบายๆ
วัสดุโครงสร้างเท่าที่ดูด้วยตานั้นบอกได้เลยว่ามัน
เป็นเลนส์ชนั้ ดีทดี่ มู รี สนิยม ผิวสัมผัสให้ความน่าประทับ
ใจ งานประกอบละเอียดและเนีย๊ บประณีตตามแบบฉบับ
ของเลนส์ TAMRON ยุคใหม่ที่ทุกจุดมักจะต้องเต็มไป
ด้วยความพิถีพิถันทางการออกแบบ

จากสเปคนั้นบอกมาว่ามีชิ้นเลนส์พิเศษ “LD” ร่วม
อยู่มากถึงสามชิ้น พร้อมมีการเคลือบผิวเลนส์ในระดับ
เดียวกับเลนส์เกรดโปร นั่นย่อมหมายความว่าภาพถ่าย
ย่อมจะต้องท�ำผลงานออกมาได้ดีแน่นอน
สวิทช์ควบคุมมีสองจุด คือการปรับระบบโฟกัส และ
ปิด/เปิดระบบ VC ด้านบนของกระบอกเลนส์มสี เกลบอก
ระยะทางยาวโฟกัสมาให้ วงแหวนหมุนซูมอยู่ด้านหน้า
วงแหวนโฟกัสอยู่ด้านหลังตามสมัยนิยม ก็เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกต่อการบันทึกภาพวีดโี อทีจ่ ะช่วยให้การหมุน
โฟกัสด้วยมือเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น
ช่วงค่อนมาทางด้านท้ายมีรอ่ งส�ำหรับติดตัง้ อุปกรณ์
“คอลล่าร์”เข้ามาเพิ่มหากคุณต้องการใช้มัน ซึ่งนี่คือสิ่งที่
คู่แข่งไม่มีอย่างแน่นอน
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• สีสันดีไม่มีท่ีติ
ถึงยังไงเราก็ยังไม่หายสงสัยส�ำหรับการที่มันไม่มี
รหัส “SP” มาให้ เพราะจากผลงานที่ท�ำออกมาแล้วดู
ยังไงก็เป็นเลนส์เกรดโปรชัดๆ
สี สั น และคอนทราสต์ ที่ A035 ถ่ า ยทอดลงสู ่
เซนเซอร์รับภาพของกล้องนั้นแทบจะไม่น่าเชื่อว่าเป็น
เลนส์ในระดับมาตรฐานทัว่ ไป เพราะทัง้ ความอิม่ ตัวและ
สดใสของเรื่องสีนั้นท�ำได้อย่างน่าประทับใจมาก จุด
บกพร่องแทบหาไม่เจอ นั่นก็คงเพราะด้วยฤทธิ์ของชิ้น
เลนส์ LD ที่มากถึงสามชิ้น และการเคลือบผิวชิ้นเลนส์
ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงซึง่ เป็นของ TAMRON เอง ย่อม
จะต้องปรับปรุงให้เหมาะกับชิน้ เลนส์ทตี่ นเองเลือกมาใช้
งานอยู่แล้ว
ส่วนที่อยู่นอกระยะโฟกัสนั้นท�ำผลงานได้ดีมาก
ช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพได้อีกมากมาย โดยเฉพาะที่ช่วง
ซูมไกลสุด 400mm ที่มักจะเป็นจุดอ่อนของเลนส์ซูมเท
เลโฟโต้ก็แทบจะหาไม่เจอเลยทีเดียว
ส่วนความคมชัดคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะท�ำได้ดี
เยี่ยมขนาดไหน

APS-C DSLR • Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
@ 40mm • F/6.3 • 1/1000 sec. • ISO 400
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Field Test

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/7.1 • 1/1250 sec. • ISO 400
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A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
Tamron TC 1.4X @ 560mm • F/20 • 1/80 sec. • ISO 100
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• ระบบกันสั่นที่เชื่ อถือได้
ถือเป็นอีกหนึง่ ความน่าทึง่ ส�ำหรับเลนส์ TAMRON
ในยุคปัจจุบันทุกรุ่น ที่ระบบ VC ซึ่งมีหน้าที่ช่วยลด
อาการสั่นไหวเพิ่มโอกาสการได้ภาพนั้นสามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูงมาก ต่อให้ซูมไปสุด
ระยะที่ 400mm (หรือแม้จะใส่ TC 1.4X กลายเป็น
560mm) เมื่อคุณแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทาง ระบบ “VC”
เริ่มท�ำงาน ภาพสั่นๆ ในช่องมองภาพก็จะหายไปทันที
เหลือเพียงภาพนิง่ ๆ ให้คณ
ุ เล็งเป้าอย่างมีสมาธิได้ตามใจ
ชอบ สบายตาดีจริงๆ
นั่นถือเป็นของขวัญปีใหม่ส�ำหรับผู้ที่นิยมความ
คล่องตัวโดยการจับถือกล้องด้วยมือเปล่า แต่ถา้ หากคุณ
ชื่นชมต่อการใช้เลนส์เทเลโฟโต้ด้วยการใช้งานมันร่วม
กับขาตั้งกล้อง เลนส์รุ่นนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นคอลล่าร์
ที่สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ เพื่อย้ายจุดรับน�้ำหนักให้เกิด
ความสมดุลมากขึ้นกว่าการที่จะใช้ฐานของกล้องซึ่งไม่
ได้สมดุลน�้ำหนักสักเท่าไหร่ส�ำหรับเลนส์ยาวเช่นนี้
จากการทดสอบใช้งานของเราพบว่าระบบ VC
ของเลนส์รุ่นนี้ทำ� งานได้อย่างน่าประทับใจมาก เรายัง
สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต�่ำกว่าปกติได้หลายสตอป
ซึง่ ภาพทีค่ ณ
ุ จะได้เห็นจากคอลัมน์นลี้ ว้ นเป็นภาพทีจ่ บั
ถือกล้องด้วยมือเปล่าทั้งสิ้น
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
@ 40mm • F/7.1 • 1/125 sec. • ISO 100
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A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 140mm • F/6.3 • 1/80 sec. • ISO 100
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• ได้อะไรจากระยะ 100-400mm?
A035 ถูกออกแบบมาให้เป็นเลนส์ซมู อเนกประสงค์
ส�ำหรับระยะเทเลโฟโต้ เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ต่อการ
ใช้งานบันทึกภาพในหลากหลายสภาวะการณ์ ตั้งแต่
แลนด์สเคปไปจนถึงภาพกีฬาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ระยะตามความเหมาะสม
ด้วยระยะซูมที่ยืดหยุ่นมากพอ แต่ไม่มากจนเสีย
คุณภาพของแสง ประกอบกับเทคนิคการออกแบบและ
ผลิตชัน้ สูง ท�ำให้คณ
ุ ภาพของภาพทีไ่ ด้จากเลนส์รนุ่ นีอ้ ยู่
ในระดับสูงมาก ตัง้ แต่ซมู ช่วงต้นที่ 100mm ไปจนถึงซูม
ช่วงปลายที่ 400mm ก็ยังคงให้ภาพที่คมชัดอยู่เช่นเดิม
และด้วยขนาดที่กระทัดรัดและมีน�้ำหนักที่ไม่มาก
จนเกินไป จากการทดสอบในภาคสนามของเราจึงพบว่า
มันเป็นเลนส์ทใี่ ช้งานได้สนุกและคล่องตัวเป็นอย่างมาก  
แม้จะถือกล้องด้วยมือเปล่าถ่ายภาพทั้งวันก็ยังไม่เกิด
อาการเมื่อยล้ามากนัก
ทั้งประสิทธิภาพของภาพถ่ายในระดับคุณภาพ,
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว VC (อันน่าทึ่ง)รวมไปถึง
มอเตอร์ USD ที่ทำ� งานได้อย่างรวดเร็ว เราจึงไม่กังวล
เลยไม่ ว ่ า ตั ว แบบจะอยู ่ ใ กล้ ห รื อ ไกลหรื อ เร็ ว แค่ ไ หน
เพราะสามารถเปลี่ยนระยะไปครอบคลุมและจับโฟกัส
ได้ตลอดเวลา
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/1600 sec. • ISO 800
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Field Test

@100mm

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/25 sec. • ISO 100
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Field Test

@400mm

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/25 sec. • ISO 100
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Field Test

A035
FULL FRAME DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/1250 sec. • ISO 200
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Field Test

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/7.1 • 1/1250 sec. • ISO 400
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Field Test

• ถ่ายภาพบุ คคลก็ยังได้
แม้จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพบุคคล
โดยตรง แต่ A035 ก็ยังสามารถใช้งานได้ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการถ่ายภาพแบบ Candid เพราะมีทางยาว
โฟกัสทีไ่ กลสุดถึง 400mm ซึง่ ข้อดีกค็ อื จะได้ภาพบุคคล
ที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างมาก
และด้วยระยะทางยาวโฟกัสที่ไกลมากจึงไม่ต้อง
กังวลเรื่องฉากหลัง ที่ส�ำคัญก็คือ A035 ให้โบเก้ที่ดูน่า
สนใจมากแม้ว่าจะไม่ใช่เลนส์ไวแสงก็ตาม
แม้ว่าจะมีระยะท�ำการไกลถึง 400mm แต่เมื่อ
เทียบกับขนาดแล้วก็ถอื ว่ามันยังกะทัดรัดอยูม่ าก การใช้
งานในภาคสนามแบบ candid จากระยะไกลจึงไม่ใช่
อุปสรรคอันจะท�ำให้เป้าหมายตื่นตัว
หรือถ้าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลแบบตัง้ ใจก็ยงั ได้
ภาพที่ดูสวยงามอยู่ดี
นอกจากนี้คุณยังอาจจะสร้างสรรค์ภาพบุคคล
แบบที่ ไ ม่ ซ�้ ำ ใคร เช่ น บั น ทึ ก ภาพบุ ค คลร่ ว มกั บ
พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงโต เป็นต้น

FULL FRAME DSLR • Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 2500
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Field Test

A035
FULL FRAME DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/160 sec. • ISO 1600
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Field Test

• สรุป
โดยสรุปแล้วก็คือ ไม่น่าเชื่อว่านี่คือเลนส์ที่ TAMRON ไม่ได้ให้รหัส “SP” มาด้วย
เพราะทั้งคุณภาพของภาพที่ได้ และคุณภาพทางกายภาพของตัวเลนส์เองนั้นจัดว่าอยู่ใน
ระดับที่น่าประทับใจมาก ทั้งความคมชัด สีสัน คอนทราสต์ โบเก้ ไปจนถึงวัสดุผลิตและ
งานประกอบล้วนอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น
นีค่ อื เลนส์ทใี่ ช้งานได้สนุกสนานอย่างไม่นา่ เชือ่ t เพราะนอกจากจะไม่ตอ้ งเหน็ดเหนือ่ ย
เมื่อยล้ามากมายนักแล้ว ก็ยังได้เห็นภาพสวยคมชัดน่าชื่นใจไล่จากกลางภาพไปจนถึงขอบ
ภาพ ใครเห็นก็ต้องชอบแน่นอน
...ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งในเลนส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่สุด!

A035
APS-C DSLR • Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD
@ 400mm • F/6.3 • 1/640 sec. • ISO 250
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TAP-IN CONSOLE
adjustment & customize TAMRON lens
ปรับแต่งแก้ไขเลนส์ TAMRON ด้วยตัวคุณเอง
หลายท่านยังไม่รู้ว่าสามารถท�ำเองได้! และหลายท่าน
ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีด้วย...
TAMRON “TAP-IN CONSOLE” เป็นอุปกรณ์เสริม
ทีส่ ามารถปรับจูนอะไรหลายอย่างให้กบั เลนส์ TAMRON
รุ่นใหม่ๆ ของคุณได้เอง รวมไปถึงการอัพเดทเฟิร์มแวร์
ใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณสามารถซื้อหามา
ใช้ได้เองด้วยเช่นกัน
หลังจากทีค่ ณ
ุ ได้ TAP-IN CONSOLE มาแล้ว ก็สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ควบคุมมาใช้งานได้จาก http://www.tamron.com/en/tapin (มีทงั้ เวอร์ชนั่ ส�ำหรับ
Mac และ Windows)...
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Windows

Installing the software

Mac
1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ ลิ้งค์นี้
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Disk Image ที่ดาวน์โหลดลงมา จากนั้นลาก TAP-in Utility ไป
ใส่ในโฟลเดอร์ “Application” ด้านข้าง การติดตั้งส�ำเร็จเมื่อ Copy เสร็จเรียบร้อย

ส�ำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในระบบ Windows นั้น คุณต้อง Log-in ใน
แบบ administrator
1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ ลิ้งค์นี้
2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดลงมา
3. เลือกภาษาที่ต้องการ (แนะน�ำเลือกเป็น English)

4. ท�ำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพจนเสร็จเรียบร้อย
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Starting the software

ั ลักษณ์ตำ� แหน่งบนอุปกรณ์
ติดตัง้ เลนส์เข้ากับอุปกรณ์ TIS โดยสังเกตให้สญ
และเลนส์อยู่ในต�ำแหน่งเดียวกัน จากนั้นหมุนเลนส์ล็อคกับอุปกรณ์ใน
ลักษณะเดียวกับที่คุณติดตั้งเลนส์เข้ากับกล้อง
** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนเลนส์เข้ากับอุปกรณ์ TIS จนสุดทางและ
เข้าล็อค มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นได้

Windows
เมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับอุปกรณ์เรียบร้อย
แล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงานข้อมูลของเลนส์
ปรากฏขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีชุด
ควบคุมต่างๆ ปรากฏขึ้นมาดังในภาพ

ดับเบิ้ลคลิกเปิดซอฟต์แวร์ TAP-in Console ขึ้นมา ระบบจะท�ำการแจ้งเตือน
ให้ติดตั้งเลนส์เข้ากับอุปกรณ์ TIS (TAP-in Console)
** ไม่ควรต่อเชื่อมอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชุดในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เพราะ
อาจท�ำให้การท�ำงานผิดพลาดได้

Mac

หากคอมพิวเตอร์ของคุณต่อเชื่อมอยู่กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตและในขณะนั้นมีการเปิดให้
อัพเดทเฟิรม์ แวร์ของเลนส์รนุ่ ดังกล่าว ซอฟต์แวร์
จะท�ำการตรวจสอบการอัพเดตอัตโนมัติ และ
จะปรากฏข้อความแจ้ง “The latest firmware
for the lens is now available.” ซึง่ คุณสามารถ
ท�ำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้ทันทีหากต้องการ

นีค่ อื ขัน้ ตอนในเบือ้ งต้นส�ำหรับการติดตัง้ ซอฟต์แวร์เข้าสูค่ อมพิวเตอร์,
ติดตั้งเลนส์ TAMRON เข้ากับชุดอุปกรณ์ รวมไปถึงค�ำแนะน�ำส�ำคัญ
ที่คุณควรทราบ...ในฉบับต่อไปเราจะมาดูกันว่า “TAP-in Console”
จะสามารถท�ำอะไรให้กับคุณได้บ้าง?
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เป็นความจริงอย่างยิ่งที่ฝีมือของคนหลังกล้องย่อมส�ำคัญกว่า
กล้อง แต่ก็เป็นความจริงอย่างยิ่งอีกเช่นกันว่า หากกล้องมี
ระบบทีส่ นับสนุนให้ฝมี อื เหล่านัน้ คมชัดแม่นย�ำยิง่ ขึน้ ก็หมาย
ถึงความได้เปรียบที่มากขึ้นด้วย
ความสามารถทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ส�ำหรับเรือ่ งนีก้ ค็ อื “ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว” ซึง่ ในปัจจุบนั
นี้มีผลต่อการถ่ายภาพในหลากหลายสถานการณ์อย่างมาก
กล้องถ่ายภาพของ PENTAX เองก็มีเทคโนโลยีนี้อยู่เช่นกัน ใน
ชื่อที่เรียกว่า “SR” (Shake Reduction) และส�ำหรับกล้องในรุ่น
ปัจจุบันจะพัฒนามาถึง “SR II” ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกปรับปรุงให้
ก้าวหน้าและรับมือกับอาการสัน่ ไหวเมือ่ จับถือกล้องด้วยมือเปล่า
ได้ดียิ่งขึ้น
...เพราะเวอร์ชั่น II นี้สามารถชดเชยอาการสั่นไหวของ
กล้องได้ถึง 5 แกน!

EEP TIME Issue# 50
Febuary 2018

46

TECHNOLOGY

ระบบ SR II ของ PENTAX เป็นชนิดทีต่ ดิ ตัง้ อยูท่ เี่ ซนเซอร์
รับภาพ โดยจะท�ำการเคลือ่ นทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ชดเชยอาการ
สั่นไหวที่ตรวจจับได้จาก 5 แกน นั่นก็คือ ก้ม-เงย, แพนซ้ายขวา, หมุนซ้าย-ขวา, เคลื่อนที่บน-ล่าง และเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา ซึ่ง
ครอบคลุมทุกทิศทางจากการสั่นไหวของตัวกล้อง
ข้อดีส�ำคัญของการติดตั้งระบบช่วยลดอาการสั่นไหวที่
เซนเซอร์รับภาพก็คือ ไม่ว่าคุณจะใช้เลนส์รุ่นอดีต-ปัจจุบัน-หรือ
ในอนาคต ก็จะมีระบบช่วยลดอาการสั่นไหวให้ใช้งานได้เสมอ
ข้อดีอกี อย่างก็คอื ช่วยให้การออกแบบและผลิตเลนส์ทำ� ได้
ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้พื้นที่สำ� หรับชุดชดเชยอาการสั่นไหว และไม่มี
ส่วนนี้มาเพิ่มน�้ำหนัก เพราะทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวกล้อง

ชุดเซนเซอร์รับภาพจะถูกควบคุมการเคลื่อนไหวโดย
ใช้ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าจ�ำนวน 4 ตัว โดยการตรวจจับการสั่น
ไหวของกล้องด้วย Gyro sensor และประมวลผลการเคลือ่ น
เซนเซอร์เพื่อชดเชยอาการสั่นไหวจากทั้ง 5 แกนที่เกิดขึ้น
ด้วยเทคนิคการท�ำงานทีแ่ ตกต่างออกไปนีเ้ อง ท�ำให้
กล้อง DSLR ของ PENTAX รุ่นล่าสุด “KP” ที่ใช้ระบบ
SR II สามารถชดเชยอาการสัน่ ไหวได้สงู สุดถึง 5 สตอป
ตามมาตรฐานของ CIPA ช่วยให้การถ่ายภาพในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยมือเปล่า เช่น การใช้เลนส์เทเลโฟโต้, การถ่าย
ภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยโดยจับถือ
กล้องด้วยมือเปล่าเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

• PENTAX SR ท�ำงานอย่างไร?
ระบบ SR จะใช้เทคนิคการท�ำงานในระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
เพื่อสั่งการเคลื่อนไหวทางกายภาพของชุดเซนเซอร์รับภาพที่มี
การลอยตัวอิสระอยู่ในชุดควบคุม ซึ่งต่างจากระบบอื่นๆ ที่ชุด
เซนเซอร์รับภาพต้องอยู่บนรางเลื่อน
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• PENTAX SR Questions & Answers
Q: เลนส์ PENTAX รุ่นไหนบ้างที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบ SR ได้?
A: ไม่มี เลนส์ทุกรุ่นของ PENTAX สามารถท�ำงานร่วมกับ
ระบบ SR ได้ทงั้ หมด รวมไปถึงเลนส์อนื่ ทีส่ ามารถประกอบ
เข้ากับกล้อง PENTAX ด้วย
Q: รวมไปถึงเลนส์รุ่นเก่าในระบบ Manual?
A: ถูกต้อง เพียงแต่คณ
ุ จ�ำเป็นต้องระบุคา่ ทางยาวของเลนส์
นั้นให้กล้องรู้เพื่อที่จะน�ำไปค�ำนวณในการท�ำงานได้ เพราะ
เลนส์รุ่นเก่าไม่มีระบบที่จะบอกทางยาวโฟกัสให้กล้องรู้จัก

Q: อะไรคือประโยชน์ของสวิทช์ปดิ /เปิดการท�ำงานของ
ระบบ SR บนตัวกล้อง? ถ้ามันท�ำงานได้ดีก็ไม่ควรจะ
ต้องมีสวิทช์ตวั นีแ้ ล้วเปิดให้มนั ท�ำงานตลอดเวลาเลยสิ
A: ในบางสถานการณ์นั้นเราจ�ำเป็นต้องปิดระบบ SR
เพือ่ ผลทีด่ กี ว่า เช่น เมือ่ ติดตัง้ กล้องเข้ากับขาตัง้ กล้อง
(หรือเมื่อกล้องอยู่นิ่ง ไม่มีอาการสั่นไหว) ซึ่งการที่มี
สวิทช์ตัวนี้ติดตั้งอยู่ก็ช่วยให้คุณปิดระบบ SR ได้
สะดวกรวดเร็วกว่า
Q: SR มีผลต่อระดับแบตเตอรี่หรือเปล่า?
A: ไม่มี ไม่วา่ จะปิดหรือเปิดระบบนีก้ ล้องก็จะยังคงใช้
แบตเตอรี่เท่าเดิม หรืออาจจะแตกต่างในปริมาณที่
น้อยมากจนแทบไม่มีผล
Q: การเคลื่อนเซนเซอร์รับภาพเช่นนี้จะลดคุณภาพ
ของแสงที่ได้จากเลนส์หรือเปล่า?
A: ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด คุณยังได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดของเลนส์อยู่เสมอ
Q: ระบบ SR รูถ้ งึ อาการสัน่ ไหวของกล้องได้อย่างไร?
A: โดยการค�ำนวณค่าการเคลือ่ นไหวของกล้องทีต่ รวจ
จับได้จาก Gyro sensor และระบบจะประมวลผลทีไ่ ด้
รับมาเพื่อสั่งเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพและชดเชย
อาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นด้วยความเร็วการประมวลผล
ในระดับที่สูงมาก
Q: ระบบ SR ท�ำงานภายใต้โหมดถ่ายภาพแบบ Slow
Sync ได้หรือเปล่า?
A: สามารถท�ำงานได้กับ Slow Sync
Q: อะไรคือข้อแตกต่างของระบบ SR เมื่อเทียบกับ
ระบบของคู่แข่ง?
A: ไม่จ�ำเป็นต้องมีเลนส์ที่ต้องมีระบบช่วยลดอาการ

สั่นไหว ซึ่งจะช่วยทั้งในแง่ของต้นทุน, ขนาด,น�้ำหนัก
และประสิทธิภาพของเลนส์ ซึ่งจะช่วยให้เลนส์รุ่น
ใหม่ๆ ในอนาคตสามารถออกแบบให้มขี นาดทีเ่ ล็กลง
ยิ่งกว่าเดิม และมีน�้ำหนักเบามากขึ้นได้ด้วย
Q: ระบบ SR ท�ำงานในขณะที่มีการถ่ายภาพโดยใช้
เทคนิค “แพนนิ่ง” ได้หรือเปล่า?
A: มันสามารถท�ำงานได้เช่นกัน แต่เราแนะน�ำให้ปิด
ระบบนี้จะดีกว่า เพราะในสภาวะเช่นนี้อาจจะมีการ
สั่นไหวที่รุนแรงมากเกินไป
Q: ระบบ SR มีผลต่อ Shutter lag หรือเปล่า?
A: ไม่มีผล
Q: ระบบ SR ท�ำงานร่วมกับชัตเตอร์แบบ Bulb ได้
หรือเปล่า?
A: ไม่ ระบบ SR จะปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ
ชัตเตอร์ “B” ถูกก�ำหนดให้ใช้งาน รวมไปถึงเมื่อใช้
ระบบรีโมทระยะไกล, ระบบหน่วงเวลาถ่ายภาพ หรือ
เมื่อระบบแฟลชไร้สายถูกเปิดขึ้นมาท�ำงาน
จะเห็นได้วา่ ข้อดีของระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
ของกล้องโดยติดตั้งเอาไว้ที่เซนเซอร์รับภาพมีอยู่
มากมาย นอกจากนี้ PENTAX ยังใช้ประโยชน์จาก
การเคลื่อนที่ของเซนเซอร์รับภาพส�ำหรับประโยชน์
อื่นๆ ได้อีก เช่น ระบบขจัดฝุ่น, ระบบถ่ายภาพแบบ
ติดตามดาว Astrotracer หรือแม้กระทั่งเป็นระบบ
“Pixel Shift Resolution” ในกล้องรุ่นใหม่ๆ นี้ด้วย
นับเป็นค่ายกล้องทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีได้ถงึ ขีด
สุดและส่งมาให้นักถ่ายภาพใช้งานได้เยอะจริงๆ
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เพือ่ คุณภาพสูงสุดในการท�ำงานกับไฟล์ภาพถ่าย ยังมีอกี
หลายสิง่ อันเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ และจะรู้ ได้กด็ ว้ ย
การอ่านเรื่องราวในคอลัมน์นี้...

GO AIRPLANE
การเดินทางด้วยเครือ่ งบินในปัจจุบนั เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของ
คนเดินทางเพราะประหยัดเวลาได้มาก แต่มักจะเป็นปัญหาทันที
ส�ำหรับผู้ที่คิดจะน�ำกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพติดตัวไปด้วย
ต่างจากการเดินทางด้วยพาหนะอื่นทั่วไปที่เราสามารถน�ำ
สัมภาระติดตัวไปในรูปแบบใดขนาดไหนก็ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่ แต่สำ� หรับ
เครื่องบินโดยสารแล้วมันจะต่างออกไปทันที เพราะเครื่องบินมี
ระเบียบปฏิบัติที่ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ
นักถ่ายภาพส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ หรือไม่เคยรู้เลยว่าควรจะ
ต้องท�ำอย่างไรเมื่อต้องน�ำกล้องขึ้นเครื่องบินไปด้วย...
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หากคุณไม่ได้มเี พียงแค่กล้องและเลนส์ แต่มกี ล้อง
เลนส์ อุปกรณ์อนื่ ๆ มากกว่าหนึง่ ชิน้ ควรใช้กระเป๋าเดิน
ทางทีเ่ ป็นรุน่ ล้อลากส�ำหรับใส่กล้องและอุปกรณ์โดยตรง
บทความนี้เป็นค�ำแนะน�ำเบื้องต้นส�ำหรับใช้เป็นแนวทาง
เพราะกระเป๋าเหล่านีม้ กั จะถูกออกแบบมาให้ถกู ต้องตาม
ปฏิบัติกว้างๆ ซึ่งอาจจะมีบางข้อที่อยู่นอกเหนือกฏระเบียบ
กฏการโดยสารเครื่องบินในเรื่องของขนาด อีกทั้งยังให้
ของแต่ละสายการบินหรือสนามบิน รวมไปถึงดุลยพินจิ ของ
ความสะดวกในการลากเดินทางไปในสนามบินและช่อง
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกฏระเบียบด้วย อีกทั้งความเข้มงวด
ทางเดินในเครื่องบินด้วย
ระหว่างการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศก็จะแตก
ต่างกัน โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เพื่อ
คุณสามารถใช้เป้ใส่กล้องหรือกระเป๋ากล้องชนิดอืน่
ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดด้วย
ได้เช่นกัน แต่ต้องระวังว่าต้องไม่มีขนาดใหญ่เกินกว่า
ที่ทางสายการบินระบุเอาไว้ ซึ่งมันควรจะต้องใส่เข้าไป
• น�ำกล้องขึ้นเครื่องบิน
ในช่องเก็บสัมภาระเหนือที่นั่งได้

หมายเหตุ

ส�ำหรับในปัจจุบันนี้ เราสามารถน�ำกล้องถ่ายภาพ
ติดตัวขึน้ เครือ่ งบินได้ ซึง่ กฏของสายการบินโดยทัว่ ไปมักจะ
ระบุว่า “กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก” แต่ส�ำหรับกล้อง DSLR
และเลนส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักก็สามารถถือติดตัวขึ้น
เครื่องบินได้เลย

กระเป๋ากล้องชนิดล้อลากเดินทางมักจะมีขนาดที่ถูก
ต้องตามกฏระเบียบ และสามารถเก็บใส่ช่องสัมภาระเหนือ
ศรีษะได้
ทีต่ อ้ งระวังอีกอย่างก็คอื เรือ่ งของ “น�ำ้ หนัก” เพราะทุก
สายการบินจะมีกฏระเบียบเรื่องน�้ำหนักกระเป๋าอยู่ชัดเจน
และโดยมากส�ำหรับสายการบินโลว์คอสในประเทศขณะนีก้ ็
จะอนุญาตส�ำหรับกระเป๋าที่มีน�้ำหนักไม่เกิน 7-9 กิโลกรัม
และจะมีเรื่องของขนาดระบุเอาไวัชัดเจน หากกระเป๋าของ
คุณเกินจากขนาดหรือน�ำ้ หนักก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ถอื ขึน้
เครื่องบินได้ จะเหลือเพียงทางเลือกเดียว
คือการโหลดลงใต้ท้องเครื่อง
บินเท่านั้น

การที่กระเป๋าผ่านจุดตรวจสัมภาระเข้ามาได้นั้นยัง
ไม่ ใ ช่ ก ารรั บ ประกั น ว่ า คุ ณ จะสามารถถื อ ขึ้ น เครื่ อ งได้
แน่นอน เพราะอาจถูกปฏิเสธที่ทางเข้าเครื่องบินได้ ดังนั้น
คุณควรเตรียมการมาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก
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• กระเป๋ า กล้ อ งชนิ ด ที่ มี ล ้ อ มั ก จะถู ก
ออกแบบมาโดยเน้นในเรือ่ งการโดยสาร
เครื่องบินเป็นส�ำคัญ

ถึงแม้วา่ กระเป่ากล้องชนิดล้อลากจะมีขนาดทีถ่ กู ต้องตาม
กฎของการโดยสารเครื่องบิน แต่สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาตามมา
ก็คือเรื่องของ “น�้ำหนัก” ซึ่งบางสายการบินก็อาจจะผ่อนปรน
ให้คุณได้หากแจ้งว่าเป็นกระเป๋ากล้อง แต่ถ้าหากมันมีน�้ำหนัก
ที่มากจนเกินไปก็อาจถูกปฏิเสธต่อการน�ำติดตัวขึ้นเครื่องได้
เช่นกัน การซือ้ น�ำ้ หนักสัมภาระเพิม่ ไม่สามารถใช้กบั กรณีของ
กระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่มันหมายถึงการโหลด
สัมภาระเข้าใต้ท้องเครื่องบิน
หากคุ ณ ถู ก ปฏิ เ สธกระเป๋ า กล้ อ งที่ จ ะต้ อ งน� ำ ขึ้ น
เครื่อง ก็จะเหลือเพียงทางเดียว นั่นก็คือการส่ง
เข้าโหลดไปใต้ทอ้ งเครือ่ งบินเท่านัน้ ซึง่ หากเวลา
มี จ� ำ กั ด และไม่ ส ามารถโหลดได้ ทั น นั่ น
หมายความว่าคุณอาจจะตกเครือ่ งบินได้เลย
ทีเดียว ดังนัน้ ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่
จะขึ้นเครื่องบิน อาจจะใช้วิธีเฉลี่ยอุปกรณ์ใส่
ลงในกระเป๋าของผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน
แต่ถ้าคุณเดินทางคนเดียวก็คงจะมีวิธีเดียว
นัน่ ก็คอื การโหลดเข้าใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน ซึง่ เสีย่ ง
ต่อการแตกหักพังเสียหายอย่างมากหากใช้
กระเป๋ากล้องปกติ

• Hard Case
หากคุณรู้แน่ว่าต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน
ก็ไม่ควรใช้กระเป๋าปกติอย่างที่คุณสะพายอยู่
ควรจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนทานและสามารถ
รับแรงกระแทกหรือแรงกดได้มากพอสมควร
อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อกรณีเช่นนี้ก็คือ “Hard Case”

ที่มีความแข็งแรงของวัสดุภายนอก ส่วนภายในจะเป็นช่องบุฟองน�ำ้ หรือ
ช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควรจะกระชับพอดีส�ำหรับอุปกรณ์เพื่อป้องกัน
ความเสียหาย
ที่ไม่ควรลืมอีกอย่างก็คือ การปิดล็อคต้องสามารถท�ำได้อย่างมั่นคง
สามารถคล้องกุญแจได้อย่างแน่นหนา ซึ่งก็มักจะเป็นคุณสมบัติโดยปกติ
ของ Hard Case เหล่านี้อยู่แล้ว

• ขาตัง้ กล้อง
ขาตั้งกล้องนั้นมักจะต้องโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเสมอ (ยกเว้นขา
ตั้งขนาดเล็กเป็นพิเศษที่สามารถบรรจุลงกระเป๋าได้) คุณไม่สามารถถือ
ขาตั้งกล้องเปล่าๆ ติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ จ�ำเป็นต้องมีกระเป๋าบรรจุ แต่
โดยมากแล้วมักจะไม่อนุญาตให้ถอื ติดตัวน�ำขึน้ เครือ่ งบิน ดังนัน้ คุณจึงควร
มีกระเป๋าใส่ขาตั้งกล้องที่มั่นคงแข็งแรงและล็อคได้แน่นหนา
นีค่ อื แนวทางปฏิบตั อิ ย่างกว้างๆ ส�ำหรับการน�ำกล้องและอุปกรณ์
เดินทางไปกับคุณโดยเครื่องบิน ควรต้องท�ำให้ถูกวิธี ไม่อย่างนั้นคุณ
อาจต้องสละเที่ยวบินเพื่อรักษาอุปกรณ์ของคุณไว้...ซึ่งมันไม่สนุกเลย
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ในที่สุด ขาใหญ่แห่งการแจกจ่ายคะแนนรีวิวแห่ง
วงการอย่าง DXO MARK ก็ปล่อยบทความเล่าแจ้ง
แถลงไขว่า จากการทดสอบของตนนั้น PENTAX
645Z ทะลุ 100 ไปหนึ่งคะแนนเลยทีเดียว
อันที่จริงแล้วนี่ถือเป็นการทดสอบที่ยาวนาน
เพราะ 645Z นั้นออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2015 กว่าจะ
ประกาศผลก็ตอนปลายปีนี้ (2017) เลยมีผู้คนใน
แวดวงเข้าไปทักท้วงถึงเรือ่ งนีอ้ ยูพ่ อสมควรว่าไม่คอ่ ย
แฟร์ต่อ PENTAX สักเท่าไหร่ แถมยังเอามาเปรียบ
เทียบกับกล้องทีอ่ อกมาทีหลังซึง่ มีเทคโนโลยีใหม่กว่า
เสียอีก แต่อีกนัยหนึ่งนั้นก็ดูน่าประหลาดใจ เพราะ
645Z ได้คะแนนทะลุ 100 มาตัง้ แต่เมือ่ สองปีทผี่ า่ น
มาแล้วโดยที่แทบไม่มีใครได้รู้
...ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
นะเนี่ยพี่เบิ้มของเรา
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SUGGESTION

GALLERY
ฉบับก่อนๆ เราได้นำ� เสนอแหล่งรวมภาพจากผู้ใช้
งานกล้อง PENTAX รุ่น K-1 ซึ่งเป็นจุดโชว์ฝีมือ
การถ่ายภาพกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาแนะน�ำ
Gallry ของชาว PENTAX แห่งใหม่กันบ้าง แต่
คราวนี้ไม่จ�ำกัดรุ่น
ที่นี่มีแนวภาพหลากหลายให้เสพกันตามใจ
ชอบจากนักถ่ายภาพชาว PENTAX ทั่วโลก ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วก็มักจะเป็นภาพในสไตล์ของ PENTAX ที่
สุขุมนุ่มลึก ไม่ค่อยหวือหวาตื่นเต้นมากนัก แต่เราก็
อยากจะเห็นนักถ่ายภาพ PENTAX ชาวไทยเข้าไป
ร่วมวาดลวดลายที่นี่ดูบ้าง
เพราะดูแล้วก็นา่ สนใจอยู่
ไม่น้อยเลยเชียวนะ
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ปิ ดเล่ม...

ปิ ดเล่ม...

เมือ่ ไม่กปี่ ที แี่ ล้วเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียงในระดับ 4K นัน้
ยังเป็นอะไรทีด่ หู า่ งไกลและต้นทุนสูงไม่นอ้ ย แต่ปจั จุบนั นีก้ ลายเป็น
ว่าเทคโนโลยีภาพและเสียงในระดับ 4K กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหญ่
เกินกว่าฝ่ามือ เห็นภาพกันคมชัดสะใจ
ภาพเคลื่อนไหวแบบมุมมองเดียวก็น่าตื่นเต้นแล้ว แต่ถ้าเป็น
4K แบบ 360 องศาล่ะ? นี่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเกินฝ่ามืออีกต่อไป
เพราะ Ricoh “THETA V” ของเราก็หมุนโลกด้วยเทคโนโลยี 4K
ได้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีงานใหญ่ที่
รูจ้ กั กันดีในนาม “CP+” ซึง่ คาดว่าจะมีสนิ ค้าใหม่ในแวดวงการถ่าย
ภาพเปิดตัวหลายรายการ ในหลายรายการนัน้ ก็จะมีสนิ ค้าทีเ่ ราดูแล
อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่อยากให้ทุกท่านพลาดต่อการติดตาม
อัพเดทรายการนี้ รับรองว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นแน่นอน
...ส่วนจะมีอะไรมาใหม่บ้างนั้น โปรดคอยติดตามชม!

เมือ่ ไม่กปี่ ที แี่ ล้วเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียงในระดับ 4K นัน้
ยังเป็นอะไรทีด่ หู า่ งไกลและต้นทุนสูงไม่นอ้ ย แต่ปจั จุบนั นีก้ ลายเป็น
ว่าเทคโนโลยีภาพและเสียงในระดับ 4K กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหญ่
เกินกว่าฝ่ามือ เห็นภาพกันคมชัดสะใจ
ภาพเคลื่อนไหวแบบมุมมองเดียวก็น่าตื่นเต้นแล้ว แต่ถ้าเป็น
4K แบบ 360 องศาล่ะ? นี่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเกินฝ่ามืออีกต่อไป
เพราะ Ricoh “THETA V” ของเราก็หมุนโลกด้วยเทคโนโลยี 4K
ได้เรียบร้อยแล้ว
ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีงานใหญ่ที่
รูจ้ กั กันดีในนาม “CP+” ซึง่ คาดว่าจะมีสนิ ค้าใหม่ในแวดวงการถ่าย
ภาพเปิดตัวหลายรายการ ในหลายรายการนัน้ ก็จะมีสนิ ค้าทีเ่ ราดูแล
อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่อยากให้ทุกท่านพลาดต่อการติดตาม
อัพเดทรายการนี้ รับรองว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นแน่นอน
...ส่วนจะมีอะไรมาใหม่บ้างนั้น โปรดคอยติดตามชม!
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