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ผ่านช่วงเวลาไปเพียงแค่อึดใจเดียว
เราก็กำ� ลังจะเข้าสูช่ ว่ งครึง่ ปี 2018 กัน
เสียแล้ว วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว
เสียจนบางทีก็ตามเหตุการณ์ไม่ค่อย
จะทันเสียเลย

หลังจากช่วงงาน CP+ 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไป เรา
ก็ได้ทราบกันว่า TAMRON ได้ส่งเลนส์ซูมรุ่นใหม่ลงสู่ตลาดอีก
หนึ่งรุ่น นั่นก็คือ 70-210 F/4 Di VC USD ในรหัส A034 ซึ่ง
หลายท่านก็คงจะรอกันอยู่ มีหลายท่านทีแ่ อบผิดหวังเมือ่ ไม่เห็น
รหัส “SP” น�ำหน้ามาในเลนส์รุ่นนี้ แต่ถ้าจะมองในมุมของเรา
ที่ทดสอบเลนส์รุ่นใหม่ๆ ทุกครั้งนั้น แทบจะบอกได้เลยว่าเลนส์
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NEW PRODUCT

ยังมีวิ ธิ กี ารดีๆ อีกหลายอย่างส�ำหรับ
การเล่นกับเลนส์เทเลโฟโต้ ซึง่ นีก่ ค็ อื
อีกแปดวิธีที่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณ

3

FIELD TEST

TAMRON ส่งเลนส์รุ่นใหม่ 70-210
F/4 ลงสู่ตลาด แม้จะไม่มี SP แต่เรา
คิดว่ามันต้องยอดเยี่ยมแน่นอน

12

PRO KNOWLEDGE

“TELE-CONVERTER” ที่หลายคน
อาจจะไม่รจู้ กั มันมีประโยชน์สำ� หรับ
เลนส์เทเลโฟโต้มากมาย

22

ในยุคใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาดของ TAMRON ช่วงหลังๆ นี้ทำ� ผล
งานออกมาได้ดีทุกตัว ต่อให้เลนส์นั้นจะไม่มีรหัส SP ก็ตาม ดัง
นั้นส�ำหรับ A034 นี้เราก็คิดว่ามันก็ย่อมจะต้องดี และคงจะท�ำ
ผลงานชั้นเลิศอีกแน่นอน
ของใหม่อีกอย่างที่ประกาศในงานก็คือ PENTAX “K-1
Mark II” กล้องเรือธงเซนเซอร์ Full Frame ที่ก็คงจะมาพร้อม
ประสิทธิภาพและงานออกแบบทีไ่ ม่ธรรมดาอีกเช่นเคย อันนีค้ ง
เป็นสิ่งที่ต้องติดตามชมกันต่อไป
แต่รับรองว่าต้องมีใครหลายคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อก็
คือ เลนส์ซมู เม้าท์ “E” ส�ำหรับกล้องโซนีจ่ าก TAMRON นัน่ เอง
...เราก็รออยู่เช่นกัน โปรดติดตาม!

YOUR MANUAL

สวิทช์ปรับตั้งทั้งหลายที่อยู่บนเลนส์
คุณเคยรู้ไหมว่ามันมีไว้เพื่ออะไรกัน
บ้าง? ลองมาดูกันเลย

42

TECHNOLOGY

บทที่สองส�ำหรับ TAP-IN Console
ที่เป็นเครื่องมือสุดเจ๋งส�ำหรับเลนส์
TAMRON

ระบบเคลือบผิวชิน้ เลนส์ “SMC” ของ
ค่าย PENTAX ที่มีความล�้ำหน้าซ่อน
อยู่ในประสบการณ์
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เทรนด์ของเลนส์ Tele-photo ก�ำลังมา
แรง แต่รู้ไหมว่าไม่ใช่ แค่ “ไกล” เท่านัน้
ในอดีตทีผ่ า่ นมา เลนส์ซมู ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้นนั้ เป็นเรือ่ ง
ที่ค่อนข้างไกลตัวและเฉพาะทางมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมี
ราคาค่อนข้างสูง เลนส์ประเภทนีจ้ งึ ไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ มกันมาก
นัก ผิดกับปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้ว
ภาพจากเลนส์เทเลโฟโต้จึงเริ่มกว้างขวางและแพร่หลาย
มากยิง่ ขึน้ มันช่วยสร้างสรรค์และเติมเต็มขีดจ�ำกัดของการถ่าย
ภาพของเราให้กว้างไกลยิ่งกว่าเดิม หลายสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่า
จะถ่ายภาพได้ชัดเจนก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้
แต่เลนส์ช่วงซูเปอร์เทเลโฟโต้ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีก
บางทีมนั อาจจะช่วยให้คณ
ุ ค้นพบภาพถ่ายแบบใหม่ๆ ทีโ่ ลกนี้
ยังไม่เคยเห็นก็เป็นได้...
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เต็มสายตา

จุดเด่นทีส่ ดุ ส�ำหรับความเป็นเลนส์เทเลโฟโต้กค็ อื น�ำเสนอ
ภาพสิ่งที่ไม่คุ้นเคยต่อการเข้าใกล้ให้ได้เห็นชัดเจนมากยิ่ง
กว่าที่เคยเห็น
คุณจะยิ่งเน้นความส�ำคัญข้อนี้ได้มากขึ้นไปอีก โดย
การน�ำเสนอมุมมองภาพในแบบทีล่ น้ ออกไปจากขอบภาพ ไม่
ต้องห่วงว่าจะต้องเก็บให้ได้ครบทั้งหมด เพราะยิ่งล้นออกไป
มากก็จะยิ่งสร้างความรู้สึกเต็มตาเต็มอารมณ์ให้กับผู้ดูภาพ
ได้มาก ราวกับว่าได้เข้าไปยืนในระยะประชิดต่อหน้าสิ่งนั้น
เลยทีเดียว
แต่ข้อส�ำคัญก็คือ คุณต้องพยายามจัดองค์ประกอบ
ภาพโดยให้มีส่วนส�ำคัญของสิ่งนั้นปรากฏอยู่ในต�ำแหน่งที่
ดีตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งมันจะยิ่งท�ำให้เป็น
ภาพถ่ายที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย.

• เลนส์ระดับต�ำนานผู้พลิก
ผันวงการถ่ายภาพนกให้กว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยราคาที่
เอื้อมถึงได้แต่มีประสิทธิภาพ
การท�ำงานในระดับสูง คล่อง
ตัวเป็นเยี่ยม

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD • FULL FRAME DSLR
@600mm • F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 400
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น�ำเสนอความคมชั ด

ภาพที่เต็มสายตาก็ดูจะขาดความสมบูรณ์ลงไปหากมันไม่
ได้มีความคมชัดต่อการน�ำเสนอรายละเอียด
เพราะนัน่ คือจุดเด่นส�ำคัญของภาพถ่าย โดยเฉพาะเมือ่
มันเป็นภาพถ่ายของสิง่ ทีไ่ ม่ได้เห็นกันจนชินสายตา ความคม
ชัดจะยิง่ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจต่อผูร้ บั ชมภาพได้มาก และ
ยังอาจสร้างความประหลาดใจได้อีกด้วย
เลนส์ถา่ ยภาพทีด่ จี ะมีสว่ นต่อเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นคุณภาพของชิน้ เลนส์ทจี่ ดั วางบรรจุอยูภ่ ายในเพือ่
คุณภาพของแสงชั้นเยี่ยม และระบบช่วยลดอาการสั่นไหว
คุณภาพสูงแม้ว่าจะจับถือกล้องด้วยมือเปล่า ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อการได้ภาพถ่ายระยะไกลที่คมชัดอย่างยิ่ง.

• เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้ใน
รหัส “SP” และ “G2” ที่ให้
ความคมชัดเป็นเยีย่ ม อันเป็น
ผลมาจากการใช้ ชิ้ น เลนส์
คุณภาพสูง ที่มาพร้อมระบบ
ช่วยลดอาการสั่นไหว “VC”
อันเลื่องชื่อ

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@480mm • F/7.1 • 1/50 sec. • ISO 400
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ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติ

ไม่เพียงแต่ภาพสิ่งอื่นในระยะไกลในธรรมชาติเท่านั้นที่จะ
แสดงพลังของเลนส์ประเภทนี้ เพราะแม้แต่ภาพบุคคลที่
เราคุ้นตาก็ยังสามารถใช้เลนส์ประเภทนี้ได้เช่นกัน
ภาพบุคคลนั้นแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ และหนึ่งใน
ลักษณะที่ผู้คนมักจะชื่นชอบก็คือภาพแนว “Candid” หรือ
ภาพถ่ายทีเผลอ ซึ่งมักจะแสดงความเป็นธรรมชาติของผู้คน
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทาง หรือแม้กระทั่งภาษาของ
“แววตา” ซึ่งเลนส์ระยะเทเลโฟโต้จากระยะไกลที่ไม่ต้องเข้า
ใกล้ ม ากนั ก จะช่ ว ยให้ ผู ้ ถู ก ถ่ า ยภาพมี ลั ก ษณะที่ ดู เ ป็ น
ธรรมชาติมากกว่า อันเนื่องมาจากไม่รู้ตัวว่าก�ำลังจะถูกถ่าย
ภาพนั่นเอง
และมันยังช่วยนักถ่ายภาพโดยตรง ในกรณีทไี่ ม่ถนัด
การถ่ายภาพทีต่ อ้ งมีการนัดแนะหรือบอกกล่าวสัง่ ท่าทางกัน
นั่นหมายความว่ามันจะเป็นตัวกลางระหว่างทั้งผู้ถ่ายภาพ
และผู้ถูกถ่ายภาพนั่นเอง.
• เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้
ระยะไกลถึง 400mm แต่มี
ขนาดกระทัดรัดและน�้ำหนัก
เบา ที่ช่วยให้คล่องตัวต่อทุก
เสีย้ ววินาทีของจังหวะการถ่าย
ภาพ แม้ว่าจะเป็นภาพแนว
แคนดิดก็ตาม

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 VC USD (A035) • Full Frame DSLR
@400mm • F/6.3 • 1/160 sec. • ISO 1600
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ใช้สายตาสะกดคนดู

ในภาพของการแข่งขันกีฬา นอกจากเรือ่ งของอุปกรณ์และ
เนื้อหาทางการแข่งขันแล้ว “สายตา” ของนักแข่งที่ก�ำลัง
ฉายแววของความมุ่งมั่นมักจะช่วยสร้างความประทับใจให้
แก่ผู้ดูภาพเสมอ
ในระหว่างการแข่งขันนั้น เป็นธรรมชาติอยู่เองของ
มนุษย์ทมี่ กั จะมีสายตาทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความมุง่ มัน่ เอาจริง และ
เค้นสมรรถนะทุกส่วนของร่างกายออกมา นักถ่ายภาพจึงควร
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งราวลักษณะสายตาของนักแข่งด้วย ซึง่
เลนส์ถ่ายภาพที่จะสามารถตอบสนองจังหวะเช่นนี้ได้ทันก็
ย่อมจะต้องเป็นเลนส์ที่มีความเร็วและมีความแม่นย�ำต่อการ
ใช้งานในระดับสูง มิฉะนัน้ แล้วก็มกั จะพลาดโอกาสเหล่านีไ้ ป
ดังนั้น “สายตา” จึงยังเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรกใน
ภาพถ่ายกีฬา เช่นเดียวกับภาพบุคคลนั่นเอง.
• ถึงแม้จะเป็นเลนส์ซมู ซูเปอร์
เทเลโฟโต้ ใ นรุ ่ น แรก แต่ ก็
สามารถท�ำงานได้ด้วยความ
รวดเร็วและแม่นย�ำในระดับ
สูง ด้วยพลังจากระบบมอเตอร์
USD อันเปี่ยมประสิทธิภาพ
ในระดับมืออาชีพ

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD • APS-C DSLR
@400mm • F/6.3 • 1/640 sec. • ISO 100
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ฉากหลังที่งดงาม

เสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตลอดกาลของ
เลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ก็คือ “ฉากหลัง”
ด้วยทางยาวโฟกัสที่ยาวไกลกว่าเลนส์ชนิดอื่นๆ จึง
สามารถเบลอฉากหลังของภาพได้มาก หรือมักจะเป็นลักษณะ
ที่เรียกติดปากนักถ่ายภาพชาวไทยก็คือ “ละลายฉากหลัง”
ยิ่งตัวแบบอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเบลอฉากหลังได้
มากเท่านั้น แต่คุณสามารถท�ำให้มันเบลอเด่นชัดได้มากขึ้น
อีกด้วยการจัดมุมมองของภาพให้มีระยะฉากหลังที่ห่างไกล
ออกไป ซึง่ สามารถท�ำได้โดยการใช้มมุ ภาพทีข่ นานกับพืน้ ดิน
อันจะช่วยให้ฉากหลังที่มีระยะไกลออกไปเกิดอาการเบลอได้
มากยิ่งขึ้น
วิธแี บบนีจ้ ะยิง่ ช่วยเพิม่ ความโดดเด่นให้กบั ตัวแบบใน
จุดโฟกัสของคุณได้มากขึ้นด้วย.
• เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้
ของ PENTAX ยิ่งช่วยตอบ
สนองเอกลั ก ษณ์ ข องกล้ อ ง
PENTAX ได้ดเี ป็นพิเศษในแง่
ของสีสัน นอกจากนี้ก็ยังให้
ความคมชัดเป็นเยี่ยม คล่อง
ตัวเป็นเลิศอีกด้วย

PENTAX K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
@450mm • F/5.6 • 1/160 sec. • ISO 320

EEP TIME Issue# 51
May 2018

8

TIPS & TECHNIQUE

6

ระยะประชิ ด

แม้วา่ จะเป็นเลนส์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการบันทึกภาพวัตถุทมี่ กั
จะอยู่ห่างไกล แต่มันก็คงดีกว่าหากสามารถบันทึกภาพใน
ระยะใกล้ได้ด้วย โดยเฉพาะในเวลาที่จ�ำเป็น
การถ่ายภาพสัตว์อย่างเช่น “นก” นั้นเรามักจะก�ำหนด
แน่นอนไม่ได้ว่าต้องระยะไกลสถานเดียว เพราะในบางครั้ง
บางจังหวะมันก็อาจจะปรากฏเข้ามาในระยะใกล้ชนิดที่เรียก
ได้วา่ ประชิดชนิดไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั ได้เช่นเดียวกัน ซึง่ การจะเปลีย่ น
เลนส์หรือเปลี่ยนกล้องในจังหวะนั้นก็อาจจะไม่ทันการ
เลนส์เทเลโฟโต้สว่ นใหญ่มกั จะไม่สามารถจับโฟกัสที่
ระยะใกล้ แต่มนั ก็คงดีกว่าหากเลนส์ทคี่ ณ
ุ ใช้งานจะสามารถ
ท�ำเช่นนั้นได้ด้วย.

• เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ที่
มีคุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์
ในเรื่องของการที่สามารถจับ
โฟกั ส ได้ แ ม้ จ ะเป็ น ในระยะ
ใกล้ ซึ่ง G2 รุ่นนี้สามารถจับ
โฟกัสใกล้สดุ ได้ 220cm (จาก
ระนาบเซนเซอร์รบั ภาพ) เลย
ทีเดียว

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@600mm • F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 400
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สีสันอันโดดเด่น

เมื่อหนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นของเทเลโฟโต้ก็คือการ
เบลอฉากหลัง หรือการท�ำให้เกิดลักษณะภาพแบบ “ชัด
ตืน้ ” ได้งา่ ย จึงท�ำให้ฉากหลังทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั นัน้ แลดูออ่ น
ละมุนอย่างมาก
“ฉากหลัง’ มีส่วนส�ำคัญอย่างมากต่อภาพถ่าย แม้มัน
จะไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นระยะโฟกัสแต่กจ็ ะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความ
โดดเด่นของตัวแบบ ดังนัน้ เมือ่ ใช้เลนส์ชนิดนีใ้ นการถ่ายภาพ
คุณก็ควรเลือกฉากหลังที่ให้ลักษณะดีตามสมรรถนะของ
เลนส์ ซึ่งจะช่วยให้ภาพถ่ายดูดีขึ้นอีกมาก
การเปลีย่ นมุมมองเพียงเล็กน้อยมีสว่ นต่อการเปลีย่ น
ไปของฉากหลังเป็นอย่างมาก คุณจึงไม่ควรหยุดสายตาเอา
ไว้ที่ตัวแบบเท่านั้น แต่ควรเลือกฉากหลังที่ทรงพลังด้วย.
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้รุ่นใหม่
ล่าสุดที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด
และมีน�้ำหนักเบา ให้ความ
คล่องตัวสูงในทุกท่วงท่าของ
การถ่ายภาพ แต่ยงั ให้คณ
ุ ภาพ
ของภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะ
เป็ น ในเรื่ อ งของสี สั น หรื อ
ความคมชัดชั้นเยี่ยม

TAMRON 70-210mm F/4 Di VC USD
@210mm • F/5.6 • 1/250 sec. • ISO 1600
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ความคล่องตัว

คุณอาจจะเข้าใจว่าเลนส์ซูปอร์เทเลโฟโต้นั้นใช้ยาก เพราะ
มันมีขนาดใหญ่ น�้ำหนักมาก และต้องใช้ขาตั้งกล้องเสมอ
ซึ่งมันคงจะล�ำบากต่อการใช้งานไม่น้อย
นัน่ เป็นเรือ่ งจริงทีค่ ณ
ุ เข้าใจไม่ผดิ แต่สำ� หรับในปัจจุบนั
นี้เลนส์ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้ถูกพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลงจน
แทบไม่น่าเชื่อ อีกทั้งมันยังมีน�้ำหนักไม่มากอีกด้วย ส่งผล
ให้การถ่ายภาพระยะไกลเป็นไปได้อย่างสนุกสนานมากยิง่ ขึน้
คุณสามารถติดตามตัวแบบบางชนิดไปได้ทุกทิศทาง หรือ
เปลี่ยนต�ำแหน่งการถ่ายภาพไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความยุ่ง
ยากหรือมีภาระต่อการแบกหามอุปกรณ์สว่ นควบให้หนักหนา
สาหัสเช่นเดิมในอดีตอีกต่อไป
นัน่ หมายความว่า คุณจะยิง่ มีโอกาสได้ภาพในมุมมอง
แบบแปลกใหม่มากยิง่ ขึน้ ชนิดทีค่ ณ
ุ เองก็ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนเลยด้วยซ�้ำไป.
• ด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัด
และมีน�้ำหนักไม่มาก แต่กลับ
เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีช่วยลด
อาการสัน่ ไหวและจับโฟกัสได้
รวดเร็วแม่นย�ำเป็นเลิศ ท�ำให้
การใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้อง
แทบจะไม่มีความจ�ำเป็น ช่วย
ให้ ค ล่ อ งตั ว ต่ อ ทุ ก องศาการ
ถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบ

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@600mm • F/8 • 1/2000 sec. • ISO 100
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เลนส์ซมู เทเลโฟโต้รนุ่ ใหม่ลา่ สุด ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ การถ่ายภาพของคุณง่ายขึน้
เบาขึน้ แต่ได้คณ
ุ ภาพในระดับสูงด้วยสมรรถนะในระดับมืออาชีพรอบด้าน
70-200mm จัดเป็นระยะฉกรรจ์สำ� หรับนักถ่ายภาพทัว่ โลกทีจ่ ำ� เป็นต้องมีไว้ใน
ชุดประจ�ำการคูก่ าย แต่สำ� หรับบางคนก็อาจจะไม่ได้จำ� เป็นต้องใช้งานในระดับไวแสง
หรือต้องการถ่ายภาพสบายๆ โดยที่ไม่ต้องรับภาระน�้ำหนักมากจนเกินไป ซึ่งท�ำให้
ต้องคิดหนักต่อการใช้งานเลนส์ไวแสงระยะเดียวกันนี้ที่ F/2.8
TAMRON เข้าใจในหลากหลายแง่มุมของนักถ่ายภาพ รวมไปถึงในกรณีนี้
จึงได้พัฒนาเลนส์ 70-210mm ที่รูรับแสง F/4 ตลอดช่วงซูมออกสู่ตลาด ซึ่งจัด
เป็นเลนส์ที่หลายคนรอคอยที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของ...และวันนั้นก็ได้มาถึงใน
ที่สุด กับเลนส์ในรหัส “A034” รุ่นล่าสุดนี้...
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Seize the moment in its true colors
Travel light, Stay focused
Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034) ถือก�ำเนิดขึน้ จากประสบการณ์
อันยาวนานในการออกแบบและผลิตเลนส์ซูมของ TAMRON
ด้วยองค์ความรูร้ อบด้านเหล่านัน้ ท�ำให้เลนส์ซมู เทเลโฟโต้รนุ่ ใหม่ลา่ สุดนีเ้ ปีย่ มไปด้วย
สมรรถนะทางคุณสมบัตอิ นั เป็นเลิศชัน้ แถวหน้ามากมาย เลนส์รนุ่ นีใ้ ช้ชนิ้ เลนส์ LD (Low
Dispersion) ถึงสามชิ้น เพื่อช่วยแก้ไขเรื่องสีเหลื่อม Chromatic Aberration ให้ภาพที่มี
คุณภาพระดับสูงตั้งแต่กลางภาพไปจนถึงขอบภาพ
ด้วยอัตราขยายถึง 1:3.1 ที่เข้าใกล้วัตถุได้มาก ท�ำให้ “โบเก้” มีลักษณะสวยงามเป็น
พิเศษเมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ ระบบประมวลผลของเลนส์ MPU แบบคู่ ช่วยให้ท�ำงาน
ได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็ว พร้อมด้วยระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ระดับมืออาชีพ
ที่จะช่วยให้ภาพถ่ายเกิดความคมชัดสูงสุดแม้จับถือกล้องด้วยมือเปล่าหรือภายใต้สภาวะ
แสงน้อย
และเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในภาค
สนาม เลนส์รุ่นนี้มีการเคลือบผิวเลนส์ชิ้น
หน้าด้วยสารฟูลออไรด์เพือ่ ปกป้องหน้าเลนส์
และมี ร ะบบซี ล รอบตั ว เลนส์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
ละอองน�้ำและความชื้นด้วย
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Focal length: 210mm • Exposure: F/4.5 • 1/400sec • ISO 800
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Focal length: 70mm • Exposure: F/8 • 10sec • ISO 200
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Discover the beauty of
close up shooting
อาจจะดูเหมือนไม่จ�ำเป็นที่เลนส์เทเลโฟโต้จะสามารถ
จับโฟกัสที่ระยะใกล้ได้ แต่ถ้ามันสามารถท�ำได้ก็ย่อม
จะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะคุณก็อาจจะได้เจอสิ่งส�ำคัญ
ที่ระยะใกล้โดยไม่คาดฝันได้บ่อยๆ
A034 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ให้อัตราขยายภาพที่ 0.31X
ทีร่ ะยะโฟกัสใกล้สดุ (จากระนาบเซนเซอร์รบั ภาพ) เพียง
95 ซ.ม. ซึ่งจัดว่าใกล้มากที่สุดในเลนส์ระดับเดียวกัน
ท�ำให้คณ
ุ ไม่ถกู จ�ำกัดเอาไว้ทรี่ ะยะไกลเสมอไป แม้จะเป็น
ระยะใกล้ก็ยังสามารถบันทึกภาพได้ด้วยเช่นกัน
นั่นคืออีกหนึ่งในความคล่องตัวของเลนส์รุ่นนี้
เพราะบางทีคุณก็ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนเลนส์ให้เสีย
จังหวะหรือโอกาสงามๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
ก็เป็นได้
Focal length: 210mm • Exposure: F/4 • 1/250sec • ISO 400
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Internal zoom combines
reliability with stability
ระบบซู ม ภายใน (Internal zoom) คื อ อี ก หนึ่ ง
คุณสมบัติส�ำคัญของเลนส์รุ่นนี้
กระบอกเลนส์ที่ไม่ยื่นยาวออกไปจะช่วยในแง่ของ
ความมั่นคงต่อเรื่องของน�้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงในขณะ
ถ่ายภาพ ช่วยให้มคี วามนิง่ มากยิง่ ขึน้ ในขณะจับถือกล้อง
ด้วยมือเปล่า นอกจากนี้เมื่อรวมเข้ากับคุณสมบัติการมี
ระบบซีลรอบกระบอกเลนส์เพือ่ ช่วยป้องกันทัง้ ฝุน่ ละออง
และความชืน้ ด้วยแล้วก็ยงิ่ ท�ำให้เลนส์รนุ่ นีส้ ามารถใช้งาน
ในภาคสนามได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะอากาศ
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Keep it steady—and sharp
การจับโฟกัสแบบติดตามวัตถุด้วยความแม่นย�ำ และ
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว คือหัวใจส�ำคัญและเป็น
ประเด็นอ่อนไหวส�ำหรับเลนส์ซูมเทเลโฟโต้
ชุ ด ประมวลผลข้ อ มู ล ของเลนส์ รุ ่ น นี้ เ ป็ น แบบ
ประมวลผลคู่ Dual MPU (Micro-Processing Unit) เพือ่
ให้ ส ามารถตอบสนองการประมวลผลข้ อ มู ล ปริ ม าณ
มหาศาลให้รวดเร็วและมีความแม่นย�ำสูงต่อหน้าทีท่ งั้ สอง
ส�ำหรับเลนส์รุ่นนี้
ชุดหนึ่งนั้นจะท�ำหน้าที่ในการควบคุมระบบโฟกัส
อัตโนมัติรวมถึงการติดตามวัตถุ ส่วนอีกชุดจะประมวล
ผลเพื่อตรวจสอบอาการสั่นไหวและส่งค�ำสั่งเคลื่อนชิ้น
เลนส์เพื่อชดเชยอาการสั่นไหวนั้น
MPU แต่ละตัวจะมีหน่วยประมวลผลดิจิทัล (DSP
- Digital Signal Processing)แบบแยกกันอิสระ เพื่อ
ให้ ก ารประมวลผลของทั้ ง สองเรื่ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความ
รวดเร็วและแม่นย�ำสูงสุด

PRODUCT

Capture the moment
with lightning-quick AF

Tamron พัฒนาระบบควบคุม
โฟกั ส อั ต โนมั ติ ใ ห้ มี ค วาม
รวดเร็วแต่แม่นย�ำสูง ให้ทำ� งาน
ร่วมกับระบบมอเตอร์ USD อัน
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกการ
จับโฟกัสในทุกความเคลือ่ นไหว
เป็นไปได้อย่างแม่นย�ำ
Focal length: 165mm • Exposure: F/4 • 1/4000sec • ISO 160

Keep it stable with 4-stop
VC (Vibration Compensation)

Tamron ใช้ระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” ส�ำหรับเลนส์รุ่น
นี้ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยลดสปี ด
ชัตเตอร์ได้มากถึง 4 สตอป
(ตามมาตรฐาน CIPA) ซึง่ เป็น
ประโยชน์มากส�ำหรับการถ่าย
ภาพในสภาวะแสงน้อย
Focal length: 95mm • Exposure: F/4 • 1/30sec • ISO 640
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Optional tripod mount
with Arca Swiss-compatible
อุปกรณ์เสริมเพือ่ ช่วยในการจับยึดกับขาตัง้ กล้อง (คอลล่าร์) ที่
ออกแบบมาส�ำหรับเลนส์รนุ่ นีม้ กี ารออกแบบโดยอิงจากรูปแบบ
ของ Arca-Swiss ที่มีการเซาะร่องบริเวณฐานตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตขาตั้งกล้องที่ใช้ระบบนี้
นั่นหมายความว่า หากคุณใช้ขาตั้งกล้องที่มีระบบหัวยึด
แบบเดียวกัน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมี “เพลท” ที่หมุนยึดเข้ากับตัว
เลนส์อีก สามารถใช้ร่องนี้ในการยึดเข้ากับอุปกรณ์ของขาตั้ง
กล้อง ซึง่ จะช่วยในแง่ของความสะดวกรวดเร็วได้เป็นอย่างมาก
คอลล่าร์ไม่เพียงแต่ชว่ ยในการยึดเลนส์เข้ากับขาตัง้ กล้อง
เท่านั้น นอกจากเรื่องจุดศูนย์ถ่วงที่ดีขึ้น ลดภาระความเครียด
ของเม้าท์เลนส์ของตัวกล้องจากการถ่วงน�ำ้ หนักค่อนไปทางด้าน
หน้าแล้ว คุณยังสามารถหมุนเปลีย่ นกล้องได้ทงั้ แนวตัง้ และแนว
นอนโดยที่จุดหมุนยังคงเดิม ช่วยให้การจัดองค์ประกอบภาพ
สะดวกและง่ายดายด้วยเช่นกัน
อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ใช้วัสดุแม๊กนีเซียม ซึ่งเบาแต่แข็งแรง
คุณจึงไม่ต้องห่วงว่าน�้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด
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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�้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					A034
Focal Length				70‐210mm
Maximum Aperture			

F/4

Angle of View (diagonal)		

34°21’ -11°46’ (for full-frame format)

						23°01’-7°46’ (for APS-C format)
Lens Construction			

20 elements in 14 groups

Minimum Focus Distance		

0.95m (37.4 in)

Maximum. Magnification Ratio 1:3.1
Filter Size					Φ67mm
Maximum Diameter			

Φ76mm (3 in)

Length*					176.5mm (6.9 in) Canon
						174mm (6.8 in) Nikon
Weight					860g (30.3 oz) Canon
						850g (30 oz) Nikon
Diaphragm Blade Number

9 (circular diaphragm)**

Minimum Aperture			

F/4-F/32

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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ไม่เพียงแค่ให้ใกล้ยิ่งกว่าเดิม
แต่สร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิม!
แม้วา่ เราจะมีอำ� นาจในการมองเห็นด้วยระยะไกล แต่
บางครั้งเราก็อยากที่จะเห็นได้ไกลยิ่งกว่านั้น ตัวช่วย
ส�ำคัญจึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อท�ำให้มันเป็นจริง...
“TELE-CONVERTER” คืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่ม
ระยะทางยาวโฟกัสให้กับเลนส์เดิม เพื่อก�ำลังขยายที่
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ด้วยทางยาวโฟกัสที่มาก
ขึน้ ก็ทำ� ให้เราบันทึกภาพในแนวทางทีส่ ร้างสรรค์ได้มาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย...
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FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X20• F/9 • 1/100 sec. • ISO 500
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APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X20• F/13 • 1/320 sec. • ISO 400

Field Test
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เท่า และ “TC-X20” ส�ำหรับก�ำลังขยายเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดย
ทัง้ คูน่ นั้ มีการออกแบบให้มชี นั้ “ซีล” ด้วยวัสดุยาง เพือ่ ป้องกัน
ทั้งความชื้นและฝุ่นละอองเข้าสู่ภายในตัว ดังนั้นจึงสามารถ
ใช้งานในภาคสนามร่วมกับเลนส์ของคุณได้ทันที

• ไปไกลกว่าในทุกภาคสนาม
TAMRON ได้ทำ� การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เสริม
ส�ำหรับเลนส์เทเลโฟโต้ เพือ่ ต่อขยายระยะของเลนส์เดิม
ให้ มี ท างยาวโฟกั ส ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น โดยคุ ณ เพี ย งแค่ น� ำ 
TELE-CONVERTER นี้ไปต่อเข้าที่ด้านท้ายของเลนส์
ก่อนที่จะประกอบเข้ากับตัวกล้อง เพียงเท่านี้ก็สามารถ
เพิ่มทางยาวโฟกัสให้ไกลกว่าเดิมได้แล้ว

และเพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นในแง่คุณภาพของภาพ
รุน่ TC-X20 ซึง่ ให้กำ� ลังขยายมากกว่านัน้ จะมีการใช้ชนิ้ เลนส์
ชนิดพิเศษ “LD” (Low Dispersion) เพื่อช่วยแก้ความผิด
เพี้ยนของแสงที่ผ่านตัวมันไป ช่วยให้คุณภาพของภาพยังคง
อยู่ในระดับสูง
TC ทั้งสองรุ่นมีขั้วสัญญาณไฟฟ้า เพื่อท�ำหน้าที่ส่งผ่าน
การสือ่ สารข้อมูลระหว่างกล้องและเลนส์ให้ทำ� งานได้เช่นเดิม

ตัว TELE-CONVERTER มีการวางจ�ำหน่ายในสอง
รุ่น นั่นก็คือ “TC-X14” ส�ำหรับก�ำลังขยายเพิ่มขึ้น 1.4
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COMPATIBLE LENS
TELE-CONVERTER สามารถช่วยเพิม่ ทางยาวโฟกัสให้กบั คุณ
ได้มากที่สุดถึงระยะ 1200mm เมื่อใช้งาน TC-X20 ร่วมกับเลนส์
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A022) เมื่อคุณ
หมุนซูมไปทีร่ ะยะ 600mm และรวมกับทางยาวโฟกัสทีถ่ กู เพิม่ โดย
TC-X20 จึงเท่ากับ 600x2 = 1200mm นั่นเอง
หากใช้ร่วมกับ TC-X14 ก็จะเท่ากับ 600x1.4 = 840mm
แต่ถ้าคุณใช้งานเลนส์พร้อม TC ในกล้องตัวคูณ ก็จะมีระยะ
ทางยาวโฟกัสเทียบเท่าทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกตามอัตราส่วนขนาดเซนเซอร์รบั
ภาพ เช่น 1200x1.6 = 1920mm!
ดังนั้นมันจึงเป็นทางยาวโฟกัสที่ยาวมาก ภายใต้ขนาดที่เล็ก
กระทัดรัดของเลนส์รุ่นดังกล่าวนี้นั่นเอง
เป็นธรรมชาติของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ทางยาว
โฟกัสให้กับเลนส์ประเภทเทเลโฟโต้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แลกกับความ

สะดวกและขนาดที่เล็กกระทัดรัด, น�้ำหนักเบา นั่นก็คือ
การเสียปริมาณแสงจากเดิมไปตามขั้นของสตอปทางรูรับ
แสงของเลนส์ โดยจะเสียแสงไปตามความยาวของ TC ที่
ใช้ กล่าวคือ เมือ่ ใช้ TC-X14 ก็จะเสียแสงไปเป็นหนึง่ สตอป
และเป็นสองสตอปส�ำหรับ TC-X20

เลนส์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ TC ทั้งสองรุ่นได้มี
ทั้งหมดสี่รุ่น (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2561)

A022
• SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

หากเลนส์มรี รู บั แสงกว้างสุดที่ F/2.8 ก็จะเปลีย่ นมา
เป็น F/4 หรือที่ F/6.3 ก็จะเปลี่ยนเป็น F/8 (TC-X14)
เป็นต้น

A025
• SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

อย่างไรก็ตาม...เรื่องนี้มีผลต่อการท�ำงานในด้านของ
ระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง DSLR นั่นก็คือ ระบบจะ
สามารถท�ำงานได้เมื่อเลนส์มีรูรับแสงตั้งแต่ F/8 หรือกว้าง
กว่า ซึ่งนี่คือคุณสมบัติของ DSLR รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันที่
ระบบโฟกัสอัตโนมัติยังคงท�ำงานได้ หากแคบกว่านี้คุณก็
ต้องใช้ระบบ Manual Focus ดังนั้นคุณจึงควรเลือกใช้ให้
เหมาะกับสถานการณ์ถ่ายภาพของคุณเองด้วย

A035
• 100-400 F/4.5-6.3 Di VC USD

A034
• 70-210 F/4 Di VC USD
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• ไปไกลกว่าในทุกภาคสนาม
แม้ว่าจะต้องประสบกับการสูญเสียปริมาณแสง หรือ
คุณภาพของภาพอาจจะดรอปลงบ้าง แต่การใช้งานอุปกรณ์
TC ร่วมกับเลนส์เทเลโฟโต้ก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ
ของช่างภาพมืออาชีพ เพราะเมื่อเทียบกับความได้เปรียบ
ทางด้านน�้ำหนักและขนาดที่ช่วยในเรื่องของความสะดวก
สบายแล้ว TC ยังคงได้เปรียบกว่า โดยเฉพาะเมื่อต้องออก
ภาคสนามเป็นระยะทางไกลๆ
หลายท่านยังคงกังวลว่า TAMRON จะท�ำ  TC ออก
มาในคุณภาพทีเ่ ป็นเช่นไร? ค�ำถามนีจ้ ะได้รบั การตอบผ่าน
ภาพถ่ายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้ที่เราได้ท�ำการ
ทดสอบ TC ทั้งสองรุ่นร่วมกับเลนส์สามรุ่น
ประโยชน์ในอย่างแรกสุดของการใช้งาน TC ก็คอื การ
เพิ่มระยะทางยาวโฟกัสให้ไกลมากขึ้น เพื่อให้ได้ภาพวัตถุ
ซึ่งอยู่ในระยะไกลที่มีขนาดใหญ่และเห็นรายละเอียดได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
แต่หาก TC ที่ใช้ไม่มีคุณภาพดีเพียงพอ ภาพที่ได้ก็
อาจจะแย่ลงจนน�ำไปใช้งานต่อแทบไม่ได้ ดังนัน้ คุณภาพของ
TC จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอยู่ไม่น้อย
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14 • @840mm • F/9 • 1/1000 sec. • ISO 800
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• ตัวแบบในธรรมชาติอย่าง “นก” นั้นมีความ
ตื่นตัวต่อการระวังภัยสูงมาก จึงเป็นที่ทราบ
กันดีสำ� หรับการถ่ายภาพว่า ยิง่ อยูห่ า่ งมากเท่า
ไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้ภาพมากขึ้นก่อนที่มันจะ
บินหนีไป ดังนั้นการใช้ตัวช่วยอย่าง TC จึงไม่
ได้หมายความถึงเพียงแค่การได้ภาพถ่ายที่
เห็นตัวแบบในขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงโอกาสในการได้ภาพทีม่ ากยิง่ ขึน้ ด้วย

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
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FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X20• @1200mm • F/14 • 1/1000 sec. • ISO 640
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• สะดวกคล่องตัวต่อการใช้งาน
ในตัวอย่างของการใช้งานเลนส์ระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้อย่าง
เช่น การศึกษาพฤติกรรมและถ่ายภาพสัตว์ปา่ ตามธรรมชาตินนั้
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราไม่ควรจะเข้าใกล้สัตว์ป่ามากจนเกิน
ไปนัก เพราะนอกจากจะไม่เป็นการรบกวนสภาพธรรมชาติแล้ว
ยังหมายถึงความปลอดภัยต่อตัวนักถ่ายภาพเองด้วย
บางครั้งระยะห่างอันเหมาะสมที่ว่านั้นก็ยังอาจจะไกลเกิน
ไปส�ำหรับระยะเลนส์ปกติ อุปกรณ์เสริมอย่าง TC ก็จะเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการช่วยขยายระยะทางยาวโฟกัสทันที
ในสภาวะการปฏิบัติงานเช่นนี้ ทั้งในแง่ของความคล่องตัว
และน�้ำหนักสัมภาระเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นอย่างมาก เลนส์
ซูมซูเปอร์เทเลโฟโต้อย่าง SP 150-600mm G2 นั้น นอกจาก
จะมีขนาดทีเ่ ล็กกระทัดรัดโดยตัวเองแล้ว การทีไ่ ด้ระบบ TC เข้า
มาช่วยเสริมซึ่งมีขนาดเล็กกระทัดรัดเช่นกัน ก็ดูจะเป็นอะไรที่
ลงตัวอย่างมาก
เช่นเดียวกับการออกทดสอบภาคสนามของเราในรอบนี้ที่
จ�ำเป็นต้องคล่องตัวและสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว หากเกิดเหตุไม่
พึงประสงค์ขนึ้ ในระหว่างการติดตามสัตว์ปา่ ตามสภาพธรรมชาติ
เช่นนี้
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14 • @840mm • F/9 • 1/1250 sec. • ISO 320

EEP TIME Issue# 51
May 2018

30

Field Test

@210mm

@840mm

ขยายขนาดของวัตถุให้ใหญ่ที่สุด หรือใหญ่ตามขนาดของ
ภาพที่ต้องการ ซึ่งเทคนิคการท�ำแบบนี้จะช่วยให้การถ่าย
ไม่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกคล่องตัวเท่านั้น การ ภาพของคุณง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
ที่ TC สามารถใช้งานร่วมกับเลนส์ซูมได้ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาส
หากคุณเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพของภาพเมื่อใช้งาน
ในการได้ภาพอีกด้วย เพราะทางยาวโฟกัสระยะไกลนั้น
หมายความว่าองศาการรับภาพจะแคบมาก การหาวัตถุใน ร่วมกับเลนส์ซูม ก็ลองดูภาพจากในคอลัมน์นี้ เพราะภาพที่
ได้คือการใช้งานร่วมกับเลนส์ซูมทั้งหมด
ภาพให้เจอในช่องมองภาพก็จะยากมากด้วยเช่นกัน

• ใช้งานร่วมกับเลนส์ซูม

ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบช่วยลดอาการ
เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ซูม คุณสามารถซูมเอ้าท์ออก
มาเป็นมุมรับภาพแบบกว้างก่อน ซึ่งองศาการมองเห็นภาพ สั่นไหว “VC” อันทรงประสิทธิภาพยังคงท�ำงานได้เต็ม
ในพื้นที่จะกว้างขึ้น ช่วยให้สามารถค้นหาต�ำแหน่งของวัตถุ ระบบ ดังนั้นถ้าจ�ำเป็น คุณก็ยังสามารถใช้มือเปล่าจับถือ
ได้ง่าย และเมื่อพบต�ำแหน่งของวัตถุแล้วก็ซูมอินเข้าไปเพื่อ กล้องได้ด้วยเช่นกัน
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Field Test

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14• @380mm • F/8 • 1/320 sec. • ISO 250

EEP TIME Issue# 51
May 2018

32

Field Test

• คุณภาพยังคงส�ำคัญ
แทบไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดหากได้ภาพที่มีขนาด
ใหญ่แต่เห็นไม่ชัดเจน หรือคุณภาพของภาพอยู่ในระดับต�่ำ
TC ทั้งสองรุ่นจาก TAMRON ได้พิสูจน์ผลงานให้เรา
ได้เห็นจากภาคสนามแล้วว่า แม้คุณภาพของภาพจะด้อย
กว่าการใช้เลนส์ล้วนๆ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าภาพจะ
อยูใ่ นระดับปานกลางหรือต�ำ 
่ ตรงกันข้ามแล้วมันยังสามารถ
ท�ำคุณภาพของภาพออกมาได้ดีทีเดียว
ในภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายนี้เป็นภาพที่ผ่านการตัด
ส่วนภาพ (ครอป) ประมาณ 50% จากพื้นที่ของภาพ
ทัง้ หมดทางด้านบน จะเห็นได้วา่ มันยังคงแสดงรายละเอียด
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเป็นอย่างมาก
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
FULL FRAME DSLR • TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
TC-X20 • @400mm • F/6.3 • 1/400 sec. • ISO 500
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Field Test

• โฟกัสอัตโนมัติและระบบช่ วยลดอาการสั่นไหว
กล้อง DSLR ในรุ่นใหม่ๆ ที่วางจ�ำหน่ายอยู่ในขณะนี้มี
คุณสมบัติที่ส่งผลดีต่อการใช้งาน TC อยู่ประการหนึ่ง นั่นก็คือ
การทีร่ ะบบโฟกัสอัตโนมัตยิ งั สามารถท�ำงานได้แม้วา่ เลนส์จะเริม่
ต้นที่ F/8 นั่นคือหลังจากที่ใส่ TC-X14 แล้วมันจะเหลือเป็น F/8
ที่ระยะซูม 600mm ของเลนส์รุ่น SP 150-600mm G2
ดังนั้นคุณจึงยังคงสามารถใช้งานระบบโฟกัสอัตโนมัติใน
เลนส์รุ่นนี้ได้เมื่อประกอบเข้ากับ TC-X14 และยังคงให้ความ
สามารถของระบบโฟกัสแบบติดตามวัตถุ (Tracking) ได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัตขิ องตัวกล้องทีย่ งั จ�ำกัด  ท�ำให้
จ�ำนวนของเซนเซอร์ออโต้โฟกัสจะเหลืออยู่เพียงกลุ่มกลางภาพ
เท่านั้น
หากใช้งานร่วมกับ TC-X20 คุณก็จะต้องใช้โฟกัสแบบ
Manual เว้นเสียแต่ว่าจะใช้งานร่วมกับเลนส์ที่ไวแสงมากกว่า
เช่น SP 70-200 F/2.8 Di VC USD ซึง่ จะท�ำให้เป็นเลนส์ F/5.6
ซึ่งยังคงใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติได้อยู่
ส่วนระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” นัน้ ก็ยงั คงท�ำงาน
ได้อย่างเต็มระบบอย่างยอดเยี่ยมได้เช่นเดิม
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14 • @840mm • F/9 • 1/1600 sec. • ISO 400
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Field Test

• ระบบโฟกัสอัตโนมัติยังคงท�ำงานได้ที่ F/8
ดังนั้นหากคุณต้องการใช้งานเลนส์ SP 150600mm G2 แบบที่ยังคงต้องมีระบบโฟกัส
อั ต โนมั ติ นี้ อ ยู ่ ก็ ค วรเลื อ กใช้ รุ ่ น TC-X14
เพราะหากเป็นรุ่น TC-X20 นั้นจะท�ำให้รูรับ
แสงแคบลงจนเกินกว่าจะใช้โฟกัสอัตโนมัตไิ ด้
คุณต้องท�ำการหมุนจับโฟกัสด้วยตนเอง

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
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Field Test

• ภาพแนวสร้างสรรค์
ไม่เพียงแต่การขยายวัตถุที่มีขนาดให้ใหญ่ข้ึนเท่านั้น
แต่ทางยาวโฟกัสที่เปลี่ยนไปยังช่วยในเรื่องมิติของภาพได้
อีกด้วย
ทางยาวโฟกัสนัน้ ส่งผลส�ำคัญอย่างหนึง่ ก็คอื ลักษณะ
ของความ “ชัดตื้น” ที่เกิดขึ้นกับภาพถ่าย ยิ่งทางยาวโฟกัส
มีสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดความชัดตื้นมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น
ในแวดวงการถ่ายภาพของบ้านเรามักจะเรียกภาพ
ลักษณะนี้ว่า “ภาพละลายฉากหลัง” ซึ่งจะเกิดขึ้นกับเลนส์
ไวแสงหรือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูงๆ เมื่อต�ำแหน่งโฟกัส
ไม่ไกลจากกล้องมากนัก
นอกจากนี้ ระยะห่างของฉากหลังก็มีส่วนส�ำคัญให้
เกิดลักษณะภาพเช่นนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถ
เพิ่มลักษณะภาพ “ชัดตื้น” เพื่อให้ตัวแบบหลักเด่นชัดมาก
ขึ้น และยังช่วยลดปัญหาที่ฉากหลังมีข้อด้อยเช่นอาการรก
รุงรังหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้อีกด้วย

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14• F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
TC-X14 • @400mm • F/9 • 1/1600 sec. • ISO 400
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Field Test

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14 • 840mm • F/9 • 1/1000 sec. • ISO 250
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Field Test

• ยิ่งไกลยิ่งใหญ่โต
คุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ซึง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับเลนส์ซเู ปอร์
เทเลโฟโต้ก็คือ การให้ขนาดของวัตถุที่ใหญ่โตมาก
การเพิ่ ม ทางยาวโฟกั ส ของเลนส์ ใ ห้ ไ กลยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย
TELE-CONVERTER ก็ จ ะยิ่ ง ท� ำ ให้ วั ต ถุ มี ข นาดที่ ใ หญ่
อลังการดูน่าตื่นตามากยิ่งขึ้น ซึ่งเราก็ได้ลองกับวัตถุขนาด
ใหญ่นอกโลกอย่างทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์ เพื่อที่จะ
ได้รู้ถึงคุณภาพของภาพ
และเพื่อน�ำเสนอต่อคุณผู้อ่านว่า เมื่อใช้ TC ร่วมกับ
เลนส์ถ่ายภาพระยะเทเลโฟโต้ของคุณแล้ว จะได้ภาพถ่าย
ในลักษณะใดส�ำหรับภาพถ่ายอันปรากฏเป็นความอลังการ
จากฝีมือของคุณเอง
APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X14 • @840mm • F/9 • 1/8 sec. • ISO 640 • Crop
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Field Test

APS-C DSLR • TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
TC-X14 • @560mm • F/9 • 1/100 sec. • ISO 200
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Field Test

APS-C DSLR • TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X20 • @1920mm • F/13 • 1/320 sec. • ISO 400
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Field Test

• สรุป
เป็นธรรมดาอยู่เองที่การใช้อุปกรณ์เสริม
อย่าง TELE-CONVERTER ย่อมจะต้องมีการลด
คุณภาพลง และเสียปริมาณแสงลงจากเดิม แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวก, น�้ำหนัก และ
ความคล่ อ งตั ว แล้ ว ก็ ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ย อมรั บ ได้
เพราะการถ่ายภาพในบางลักษณะนั้นปัจจัยเหล่า
นี้ส่งผลส�ำคัญต่อการเข้าถึงแหล่งส�ำหรับนักถ่าย
ภาพ ซึ่งหากเป็นไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อย
ล้าแล้วก็แทบจะหมดก�ำลังใจในการตัง้ ใจถ่ายภาพ
กันเลยทีเดียว
แต่ก็ใช้ว่าคุณภาพของภาพที่ได้จะแย่จนไม่
อยากยุ่งเกี่ยว จากภาพที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้คง
พอบอกกับคุณได้ว่าคุณภาพของอุปกรณ์เสริม
TELE-CONVERTER ทั้งสองรุ่นนี้เป็นอย่างไร?
...อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ลองเอง แล้ว
จะได้รู้ว่าคุณไปได้ไกล...ยิ่งกว่าเดิม

TAMRON SP 150-600mm
F/5-6.3 Di VC USD G2
TC-X20 • @1200mm
F/13
1/640 sec.
ISO 640
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PRO KNOWLEDGE

บางสิ่งที่เราไม่เคยแตะมันเลย แต่มันคือสิ่งที่เราควรจะ
แตะอย่างยิ่ง!
ในการออกแบบเลนส์ส�ำหรับถ่ายภาพนั้น วิศวกรผู้ออกแบบจะ
ต้องผ่านการคิดในแง่ของความสะดวกต่อผู้ใช้งานมาพอสมควร เราจึง
ได้เห็นว่าเลนส์หลายๆ รุ่นของ TAMRON มีสวิทช์ปรับตั้งอยู่ด้านข้าง
กระบอกเลนส์มาให้ผู้ใช้ได้เลือกปรับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ส่งผลต่อความ
รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง
แต่สวิทช์เหล่านัน้ มักจะไม่คอ่ ยได้ถกู ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากนัก เพราะเรายังขาดความเข้าใจต่อความเหมาะสมในการใช้งาน
แต่ละรูปแบบ ซึ่งหากเราท�ำความเข้าใจกับมันแล้วก็เชื่อว่าจะใช้งานได้ดี
ขึน้ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในการถ่ายภาพได้มากขึน้ อย่างแน่นอน
เลนส์ในแต่ละรุ่นนั้นอาจจะมีสวิทช์ปรับตั้งใช้งานที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้...
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• สวิทช์ AF/MF
สวิทช์ขั้นพื้นฐานของเลนส์ ส�ำหรับการเปิด/ปิดการ
ท�ำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติ ที่ต�ำแหน่ง AF จะหมาย
ถึงให้เลนส์เปิดการท�ำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติ ระบบ
มอเตอร์เพือ่ ขับเคลือ่ นชิน้ เลนส์จบั โฟกัสมีการท�ำงาน ส่วน
ที่ MF หมายถึงปิดการท�ำงานของระบบออโต้โฟกัส โดย
ผู้ถ่ายภาพต้องท�ำการหมุนโฟกัสด้วยวงแหวนปรับโฟกัส
ด้วยตนเอง
“MF” (Manual Focus) อาจมองดูแล้วไม่มีความ
ส�ำคัญ แต่จริงๆ แล้วเราอาจต้องใช้มนั ในหลายสถานการณ์
เช่น ในภาวะที่ระบบออโต้โฟกัสไม่สามารถจับภาพได้เมื่อ
ปริมาณแสงไม่เพียงพอ หรือวัตถุนั้นเลือนลางมากเกินไป
เป็นต้น นอกจากนี้หากเรารู้ระยะโฟกัสที่แน่นอนตายตัว
อยู่แล้ว การใช้ระบบ MF แทน AF ก็จะช่วยไม่ให้โฟกัส
เกิดการคลาดเคลือ่ นเมือ่ กล้องจะพยายามหาโฟกัสใหม่อกี
ครั้ง ซึ่งอาจจะท�ำให้เสียจังหวะในการถ่ายภาพได้
นอกจากนี้ ก ารใช้ ร ะบบ MF ยั ง ช่ ว ยประหยั ด
พลังงานของแบตเตอรี่จากตัวกล้องด้วย
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• ระยะโฟกัสที่แน่นอนตายตัวเช่นนี้ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบ MF ได้ นอกจากจะช่วยประหยัด
พลังงานแล้วยังไม่เกิดอาการโฟกัสพลาดเมื่อมีสิ่งอื่นปรากฏเข้ามาด้านหน้าด้วย

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (A011)
@600mm • F/6.3 • 1/200 sec • ISO 200
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• สวิทช์ AF Limited
มักเป็นสวิทช์ทไี่ ม่คอ่ ยมีการใช้งานมากนัก แต่ถา้ เข้าใจ
ถึงลักษณะการท�ำงานของมันก็จะช่วยในแง่ของความเร็วใน
การจับโฟกัสได้
ในกระบอกเลนส์ นั้ น จะมี ชุ ดชิ้ น เลนส์ อ อโต้ โ ฟกั สที่
สามารถเคลื่อนที่เข้า-ออกเพื่อหาระยะโฟกัสจากการส่งค�ำสั่ง
ของตัวกล้อง ระบบมอเตอร์จะท�ำการเคลือ่ นชุดชิน้ เลนส์นไี้ ปมาเพื่อจับโฟกัส ยิ่งทางยาวโฟกัสสูงมากระยะทางในการ
เคลือ่ นทีช่ นิ้ เลนส์กย็ ง่ิ ไกลมาก ซึง่ หมายถึงทัง้ พลังงานและเวลา
ที่ใช้ไปในการจับโฟกัสแต่ละครั้งด้วย
โดยปกติแล้วเรามักจะตั้งสวิทช์เอาไว้ที่ “Full” ซึ่งหมาย
ถึงให้ชิ้นเลนส์ชุดจับโฟกัสวิ่งเต็มระยะทางตั้งแต่ต้นจนจบ
สามารถจับโฟกัสได้ตั้งแต่ระยะโฟกัสใกล้สุดไปจนถึงระยะ
อนันต์ (Infiity) ซึง่ ข้อดีกค็ อื เราจะสามารถจับโฟกัสไปยังวัตถุ
ที่ระยะห่างเท่าใดก็ได้เท่าที่คุณสมบัติของเลนส์จะสามารถ
ท�ำได้
แต่ข้อด้อยก็คือ มันจะใช้พลังงานและเวลามากด้วยเช่น
กัน โดยเฉพาะเมื่อเป็นวัตถุหรือฉากหลังที่มีความเปรียบต่าง
ไม่มากนักซึง่ มักจะเกิดอาการจับโฟกัสติดได้ยาก และบ่อยครัง้
ชุดชิน้ เลนส์จบั โฟกัสก็จะต้องเลือ่ นระยะกลับมาตัง้ ต้นใหม่แล้ว
เริ่มเคลื่อนที่เพื่อหาโฟกัสไปจนกว่าจะเจออีกครั้ง

กรณีอย่างนี้ก็เช่น การถ่ายภาพวัตถุลักษณะสว่างบน
ท้องฟ้าสว่าง เป็นต้น
หากเราคาดหมายระยะได้วา่ สิง่ ทีจ่ ะท�ำการถ่ายภาพนัน้ อยู่
ห่างออกไปมากพอ การปล่อยให้เลนส์วงิ่ จับโฟกัสแบบเต็มระยะ
ทางจึงไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็น เช่น หากคุณเฝ้ารอถ่ายภาพนกที่บินอยู่
ห่างออกไปเกินกว่าระยะสิบเมตร ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นใดๆ ทีเ่ ลนส์
จะต้องตั้งต้นหาโฟกัสจากระยะสองเมตร
ดังนั้นคุณจึงสามารถจ�ำกัดระยะหาโฟกัสให้มีระยะทางวิ่ง
ที่สั้นลงเพื่อประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน อย่างเช่นกรณีที่ยก
ตั ว อย่ า งระยะสิ บ เมตรมานี้ คุ ณ ก็ ส ามารถปรั บ สวิ ท ช์ ไ ปที่
ต�ำแหน่ง 10m-Infinity (เลนส์ A022 SP150-600mm G2) ซึ่ง
ระยะทางวิง่ ของชุดเลนส์จบั โฟกัสจะสัน้ มาก ช่วยให้จบั โฟกัสได้
รวดเร็วมากขึ้นด้วย
หรือหากคุณถ่ายภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ระยะห่างออกไป 5
เมตรด้วยเลนส์ A025 (SP70-200mm F/2.8 G2) คุณก็
สามารถที่จะปรับสวิทช์ไปที่ต�ำแหน่ง 3m-Infinity ได้เช่นกัน
เพราะที่ระยะใกล้กว่าสามเมตรนั้นไม่มีอะไรที่คุณต้องการจับ
โฟกัสอยู่แล้ว
การใช้ AF Limited ที่มีความเหมาะสมจะช่วยเรื่องความ
แม่นย�ำรวดเร็วในการจับโฟกัสอัตโนมัติ ซึ่งมันจะเปิดโอกาสให้
คุ ณ ได้ ภ าพมากขึ้ น เช่ น ในขณะที่ ก� ำ ลั ง ถ่ า ยภาพนกที่ บิ น
ฉวัดเฉวียนอยู่ในอากาศ เป็นต้น
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การถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ในระยะไกลซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะโฟกัสใกล้สุด เราก็สามารถปรับสวิทช์
ไปจ�ำกัดระยะโฟกัสได้ ซึ่งจะช่วยให้การท�ำงานของระบบโดยรวมเร็วขึ้นด้วย

Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (A035)
@400mm • F/20 • 1/160 sec • ISO 100
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• สวิทช์ VC on/off
สวิทช์สง่ ค�ำสัง่ เปิด/ปิดการท�ำงานของระบบชดเชย
อาการสั่นไหว (Vibration Compensation)
ระบบนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้ภาพที่นิ่งมากยิ่งขึ้น
เมือ่ จับถือกล้องด้วยมือเปล่าหรือในสภาวะแสงน้อย ยิง่ ทาง
ยาวโฟกัสสูงมากเท่าไหร่กย็ งิ่ แสดงอาการสัน่ ไหวได้ชดั เจน
มากขึ้นเท่านั้น มันจึงมีประโยชน์อย่างมากทั้งต่องานภาพ
นิ่งและวีดีโอ
แล้วจะมีสวิทช์มาปิดระบบนี้เพื่ออะไร? ...ระบบ
ชดเชยอาการสัน่ ไหวจะตรวจสอบการเคลือ่ นไหวของกล้อง
แล้วขยับชิ้นเลนส์ภายในเพื่อชดเชยอากรสั่นไหวไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้าหากกล้องอยู่นิ่งสนิท ระบบ
ความถี่ สั ญ ญาณทางไฟฟ้ า ของชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ลนส์ จ ะยั ง
ท�ำงานชดเชยอยู่ ส่งผลให้เกิดปัญหาภาพไม่นิ่ง เช่น เมื่อ
กล้องวางอยู่กับพื้นหรือมีการใช้งานขาตั้งกล้อง ดังนั้นเรา
จึงควรปิดระบบนี้เสียก่อน

Tamron SP15-30mm F/2.8 Di VC USD (A012)
@17mm • F/13 • 30 sec • ISO 200

...ด้วยการปรับสวิทช์ไปที่ Off
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเลนส์เทเลโฟโต้ที่ใช้ขาตั้ง
กล้องช่วยแต่ยังมีการใช้มือจับตัวกล้องเพื่อถ่ายภาพอยู่ก็
ยังคงเกิดอาการสัน่ ไหวได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ระบบ VC ก็
ยังสามารถใช้งานร่วมได้ในกรณีเช่นนี้
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• สวิทช์ VC Mode
ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ยังมีรูป
แบบการท� ำ งานที่ แ ยกออกไปเป็ น การเฉพาะ
เจาะจง ซึ่งเลนส์ในแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกัน
บางรุ่นอาจจะมีถึง 3 โหมด ในขณะที่บางรุ่นจะมี
เพียง 2 โหมด หรือไม่มีโหมดให้เลือกใช้ ซึ่ง
ลักษณะการเลือกใช้งานโหมดของ VC เป็นดังนี้ :

- VC Mode/1 : เป็นโหมดที่ใช้งานทั่วไป ระบบ
ชดเชยอาการสั่นไหวจะท�ำการตรวจจับและเคลื่อน
ชิ้นเลนส์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ส่วนใหญ่แล้ว
เรามักจะใช้งานที่โหมดนี้
- VC Mode/2 : เป็นโหมดที่ตัดการตรวจจับการ
เคลื่อนที่ในแนวนอน โหมดนี้จ�ำเพาะเจาะจงมา
ส�ำหรับการถ่ายภาพที่ใช้เทคนิค “แพนนิ่ง” ซึ่งต้อง
มีการกวาดหน้ากล้องตามการเคลื่อนที่ของวัตถุไป
ทางด้านข้าง ดังนัน้ โหมด 2 จะชดเชยเฉพาะอาการ
สั่นไหวที่เกิดขึ้นในแนวตั้งเท่านั้น

- VC Mode/3 : ท�ำงานเช่นเดียวกับในโหมด 1 แต่จะ
ชดเชยเฉพาะจังหวะที่มีการลั่นชัตเตอร์เท่านั้น
VC โหมด 2 คงพอเข้าใจได้เพราะมีความแตกต่าง
ชัดเจน แต่โหมด 3 จะมีไว้เพื่ออะไร?
ในโหมด 1 นั้นเป็นการท�ำงานตลอดเวลา คุณ
สามารถเห็นภาพที่นิ่งสนิทได้จากในช่องมองภาพหรือ
ระบบ Live View เมื่อแตะชัตเตอร์ครึ่งทาง ช่วยให้คุณ
จัดองค์ประกอบภาพได้แม่นย�ำและสบายตา รวมทั้งมี
สมาธิในการจับตามองจังหวะภาพได้มากด้วย
แต่ข้อด้อยคือ มันต้องท�ำงานตลอดเวลา จึงใช้
พลังงานมาก
ส่วนโหมด 3 นั้นจะท�ำงานเฉพาะเมื่อมีการลั่น
ชัตเตอร์ ซึ่งคุณจะไม่เห็นการให้ภาพที่นิ่งของระบบใน
ช่องมองภาพ (เพราะยังไม่มีการเคลื่อนชิ้นเลนส์เพื่อ
ชดเชยอาการสั่ น ไหว แต่ ร ะบบยั ง ประมวลผลการ
เคลื่อนที่ของกล้องอยู่) ดังนั้นมันจึงใช้พลังงานน้อยกว่า
และที่ส�ำคัญคือ มีความแม่นย�ำมากกว่า เพราะมีการ
เคลื่อนไหวชิ้นเลนส์ในจังหวะเดียวเท่านั้น
นั่นจึงเป็นข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันของ VC มา
ให้คุณได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
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จะเห็นได้ว่าสวิทช์ปรับตั้งการท�ำงานใน
แต่ละแบบของเลนส์ซมู แต่ละรุ่นก็จะมีหน้าทีใ่ น
คอนเซปต์ทเี่ หมือนกัน แต่มคี วามแตกต่างในแง่
ของการลงสู่รายละเอียดต่อการใช้งานที่ต่าง
ระดับกัน ยิง่ เป็นเลนส์ชว่ งเทเลโฟโต้มากก็จะยิง่
มีทางเลือกในการปรับตั้งที่ละเอียดมากขึ้น ยิ่ง
เราเข้าใจหน้าทีข่ องแต่ละสวิทช์ได้มากเท่าไหร่ก็
จะยิ่ ง ส่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต ่ อ การถ่ า ยภาพมากขึ้ น
เท่ า นั้ น ทั้ ง ในแง่ คุ ณ ภาพของภาพหรื อ การ
ประหยัดพลังงาน
ยิง่ ท�ำความคุน้ เคยได้มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ ได้
ประโยชน์มากขึ้นนั่นเอง.
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TAP-IN CONSOLE
ตอนที่ 2 : TAP-in Utility Screen

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)...

EEP TIME Issue# 51
May 2018

50

TAP-in Utility Screen
ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว...เมื่อคุณเปิดซอฟต์แวร์ Tap-in Console ขึ้นมาแล้วก็จะพบกับ
หน้าต่างควบคุมซึ่งเป็นชุดปรับตั้งต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :
1. Menu bar
เมนูค�ำสั่งควบคุมต่างๆ, เปิดชุด Online-help และออกจากโปรแกรม (Exit)
2. Lens information panel
แสดงรายละเอียดต่างๆ ของเลนส์ที่ต่อผ่านชุด TAP-in Console เข้ามาที่คอมพิวเตอร์
3. ปุ่ม Firmware update
หากมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่กว่าที่มีอยู่ในเลนส์ที่ต่อเข้ามา ก็จะท�ำการอัพเดท
เฟิร์มแวร์ได้จากปุ่มนี้
4. Tab for choosing the customization setup panel
ปุ่มเลือกค่าการปรับตั้งเองต่างๆ คลิกเพื่อเข้าไปยังค่าปรับตั้งในแต่ละหมวด
5. Customization setup panel
ชุดปรับตั้งค่าต่างๆ ของเลนส์ตามแต่ละหมวดหมู่ที่เลือก
6. Help
เปิดเข้าสู่หน้าเว็บเพื่อเรียกดูค�ำอธิบายในแต่ละส่วนของโปรแกรม
7. Customized Setup Read/Save button
ปุ่มเรียกเปิดหรือบันทึกค่าปรับตั้งที่มีการปรับเอาไว้ในคอมพิวเตอร์
8. Customized Reset button
ปุ่มส�ำหรับคืนค่าปรับตั้งต่างๆ ให้กลับมาเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน
9. Customized Setup Write button
ปุ่มส�ำหรับบันทึกค่าปรับตั้งต่างๆ ที่มีการปรับเลือกไว้ลงไปที่เลนส์
[ข้อควรทราบ]
• เมื่อมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ค่าปรับตั้งต่างๆ จะกลับมาเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน
• ปุ่ม Reset จะคืนค่าทั้งหมดกลับมาเป็นค่าจากโรงงาน
• ปุ่ม Apply จะไม่เพียงบันทึกค่าที่หมวดนั้นลงไปที่เลนส์ จะบันทึกทุกหมวดลงไปพร้อมกัน
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Detaching the Lens
เพือ่ ท�ำการปลด TAP-in Console ออกจากเลนส์ กดปุม่ ปลดล็อคเลนส์ทางด้านข้าง แล้ว
หมุนอุปกรณ์ไปตามทิศทางที่ปรากฏในภาพ (ท�ำตามเม้าท์ของกล้องยี่ห้อที่คุณใช้งาน)

[ค�ำเตือนและข้อควรทราบ]
• ห้ามปลดเลนส์ออกจาก TAP-in Console ในระหว่างที่มีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ หรือระหว่าง
  มีการบันทึกค�ำสั่งใดๆ จากคอมพิวเตอร์ไปสู่เลนส์โดยเด็ดขาด
• ควรปิดระบบพักหน้าจอหรือ Sleep Mode ของคอมพิวเตอร์เสียก่อน
• ห้ามต่อ TAP-in Console ผ่าน USB Hub ควรต่อเข้าที่พอร์ตของคอมพิวเตอร์โดยตรง
• หากใช้คอมพิวเตอร์ชนิด Laptop (Notebook) ควรต่อสายจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์ด้วย
• หากมีการใช้งานร่วมกับ Tele-Converter ควรถอดออกจากเลนส์เสียก่อน
• หากมีการอัพเดทเฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ ใหม่แล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปใช้เฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั่ เดิม                   
  ได้อีกต่อไป

จากหน้าอธิบายส่วนต่างๆ ของ TAP-in Console ในหน้าที่
ผ่านมา คุณคงจะเห็นแล้วว่าการปรับตั้งค่าต่างๆ นั้นเป็นอะไรที่
ง่ายดายและไม่สลับซับซ้อนมากนัก เพียงแค่เลือกหัวข้อที่คุณ
ต้องการแล้วเลื่อนตัวปรับตั้งค่า กดปุ่ม Apply เพื่อส่งค่าปรับตั้ง
เหล่านัน้ ไปบันทึกไว้ทเี่ ลนส์ แต่สว่ นทีอ่ าจจะยังไม่เข้าใจก็คอื ควร
จะปรับตั้งค่าอะไรอย่างไร? ซึ่งในส่วนนี้เราจะน�ำมาอธิบายโดย
ละเอียดในฉบับต่อไป รับรองว่าไม่ยากเกินการท�ำความเข้าใจ
แน่นอน
แต่สิ่งส�ำคัญก็คือ ควรปฏิบัติตามค�ำเตือนต่างๆ โดย
เคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อเลนส์ของคุณนั่นเอง
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Super Multi-Coating
รหัสแห่งคุณภาพที่อยู่คู่เลนส์ถ่ายภาพของ
PENTAX มายาวนาน

“SMC” …คุณคงจะเคยได้เห็นรหัสนี้ปรากฏอยู่คู่กับ

เลนส์ PENTAX หลายรุ่น ทั้งเลนส์เก่าในอดีตและเลนส์ใหม่
ของปัจจุบัน รหัส SMC นี้ไม่ได้มีเอาไว้เท่ๆ หรือเพื่อให้ชื่อเลนส์
ดูมีสาระ แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเลนส์ตัวนี้ได้รับการ “เคลือบ
ผิว” (Coating) ชิ้นเลนส์อย่างพิถีพิถัน และมีเทคนิคการเคลือบ
แบบหลายชั้น ซึ่งมีมากถึง 7 ชั้นเลยทีเดียว

ชิ้นเลนส์ที่เคลือบและไม่เคลือบผิวจะมีความแตกต่างทาง
ด้านคุณภาพของภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการเคลือบผิวก็ยังให้
คุณภาพที่ต่างกันออกไปอีก เราลองมาดูกันว่า “SMC” มีดี
อย่างไร?...
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• การหักเหแสงและการสะท้อนแสงบางส่วน
เมื่อแสงเดินทางผ่านเข้ามาในเลนส์ จะเกิดการหักเหแสง
(Refraction) ในช่วงระหว่างรอยต่อของเลนส์ที่มีความหนาแน่น
แตกต่างกัน, ผิวของเลนส์แต่ละด้าน หรือแม้กระทั่งในช่วงช่อง
ว่างระหว่างอากาศไปถึงชิ้นเลนส์และจากชิ้นเลนส์ไปสู่ช่องว่างก็
ยังเกิดการหักเหของแสงได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าใน
แต่ละช่วงของกระบอกเลนส์นั้นล้วนสามารถเกิดการหักเหของ
แสงได้ทั้งสิ้น
นอกจากการหักเหแล้ว ยังมีการสะท้อน (Reflection) ของ
แสงอีกด้วย เช่นเวลาทีเ่ ราเห็นเงาสะท้อนบนผิวกระจก นัน่ ก็หมาย
ถึงมีการสะท้อนของแสงกลับออกไปนั่นเอง ซึ่งการสะท้อนแสง
ย้อนกลับออกไปนีย้ อ่ มหมายถึงการสูญเสียปริมาณแสงทีเ่ ดินทาง
เข้าสู่ภายในเลนส์ก่อนที่จะไปถึงเซนเซอร์รับภาพ
อาการหักเหและสะท้อนของแสงเหล่านี้มักจะท�ำให้เกิด
ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ส�ำหรับภาพถ่าย เช่น Ghost, Flare, สี
เหลื่อม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการลดทอนคุณภาพของ
ภาพถ่าย (รวมไปถึงวีดีโอ)
ปัญหาการหักเหแสงนี้จะมีมากถึง 95% และอีก 5% จะ
เป็นการสะท้อนแสงย้อนกลับออกสูภ่ ายนอก ซึง่ หมายถึงการสูญ
เสียปริมาณแสงออกไปนั่นเอง

ส�ำหรับการถ่ายภาพแล้วนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะจะมี
ปริมาณแสงตกถึงเซนเซอร์รับภาพ (หรือฟิล์ม) น้อยเกินไป
ลองนึกภาพชิ้นเลนส์ที่มีพื้นผิวสองด้าน ซึ่งก็สามารถ
ท�ำให้เกิดการหักเหของแสงได้แล้ว ในเลนส์รุ่นหนึ่งนั้นจะ
ประกอบด้วยชิ้นเลนส์จ�ำนวนหลายชิ้น ท�ำให้อาจจะเหลือ
ปริมาณแสงที่ตกลงสู่ระนาบเซนเซอร์รับภาพได้จริงเพียงแค่
36% เท่านั้น
สูตรในการค�ำนวณส�ำหรับเรือ่ งนีค้ อื n หมายถึงจ�ำนวน
ชิ้นเลนส์ (มีสองด้านก็คือ 2n) ค่าสัมประสิทธิ์ของการหักเห
คือ r (เปอร์เซนต์การหักเหแสงหารด้วย 100 : ยิ่งมีค่าน้อย
ก็ยิ่งสูญเสียปริมาณแสงมาก) และ L คือการหักเหแสงที่จะ
เหลือเข้ามาสู่เซนเซอร์รับภาพ
L = r2n เมื่อ r=0.95, n=10 ผลลัพธ์ของ L จึงเท่ากับ
0.36 หมายความว่ามีแสงเพียง 36% เท่านั้นที่เหลือมาสู่
เซนเซอร์รับภาพ
แสงที่เหลือซึ่งเดินทางผ่านชิ้นเลนส์ก็ยังสร้างปัญหา
อย่าง Flare และ Ghost ได้อีกด้วย...
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• Super Multi-Coating

• สมรรถนะจาก SMC

เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว นั ก เคมี แ ละนั ก
วิทยาศาสตร์จงึ ได้พฒ
ั นาสูตรทางเคมีเพือ่ เคลือบลงไปยัง
ผิวหน้าของชิ้นเลนส์ จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มค่า r ให้สูงขึน้
ซึ่งในกรณีเทคนิคของ PENTAX SMC นี้สามารถเพิ่มค่า
r ขึ้นได้ถึง 0.998

จากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 06671 PENTAX
ได้บรรยายเอาไว้ว่า “ขั้นตอนการเคลือบผิวเลนส์
จ�ำนวนเจ็ดชั้นเคลือบ ที่สามารถตัดอัตราการสะท้อน
แสงลงได้ถึง 0.2% ต่อพื้นผิวเลนส์ ซึ่งมีผลเป็นการ
ปรับปรุงให้ระดับสีและแสงดีขึ้น ลดระดับการเกิด
แฟลร์ (flare) และแสงหลอน  (ghost) ในภาพได้”

จากสูตรการค�ำนวนที่ผ่านมา เมื่อมีเลนส์ 10 ชิ้น
ก็ทำ� ให้ได้คา่ L=0.96 หมายความว่ามีการสูญเสียปริมาณ
แสงไปเพียง 4% เท่านั้น!
“SMC” มีการจดลิขสิทธิ์และเริ่มปฏิบัติการในปี
1971 ตัง้ แต่ที่ PENTAX เริม่ ท�ำเลนส์ในระบบเม้าท์เกลียว
และเพื่อเน้นการรับรู้ถึง SMC ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น PENTAX
จึงได้เปลีย่ นชือ่ เลนส์จาก Takumar และ Super-Takumar
เป็น Super Multi-Coated Takumar และตามด้วย SMC
Takumar ในภายหลัง
ปัจจุบันนี้กับเลนส์ K-Mount (รวมถึงฟิลเตอร์และ
อุปกรณ์อื่น) ที่มีรหัส SMC ก็จะหมายถึงเลนส์รุ่นที่มี
ระบบการเคลือบผิวเลนส์ชนิดพิเศษนี้ แต่อาจจะมีเลนส์
บางรุ่นที่ไม่ได้เป็นระบบ SMC อันหมายความว่ามีการ
เคลือบผิวหรือเคลือบผิวหลายชั้นแบบธรรมดา

ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า วิธีการเคลือบผิวเลน์ถึง
เจ็ดชั้นของ PENTAX นั้นสามารถลดทอนปัญหาการ
สูญเสียปริมาณแสงลงได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ภาพ
ดูสว่างสดใสและคมชัด อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอื่นๆ
ได้ด้วย
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเอง ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต่าง
ก็มีระบบการเคลือบผิวซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเอง
ซึง่ มักจะบรรยายสรรพคุณว่าเป็นระบบทีใ่ ห้สมรรถนะ
ในระดับสูงทั้งสิ้น แต่จากการทดสอบในหลายๆ ครั้ง
แล้ว ระบบเคลือบผิวเลนส์ SMC ก็ยงั คงให้ผลทีด่ มี าก
ที่สุดในภาพรวม
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• Ghostless Coating
ในปี 1997 PENTAX ได้เปิด
ตัวเลนส์รุ่น FA 43/1.9 Limited ซึ่งเป็นเลนส์รุ่นแรกที่มี
การเคลื อ บผิ ว เลนส์ ด ้ ว ย
เทคนิ ค ใหม่ เ พื่ อ เน้ น การลด
ระดับแสงหลอน (ghosting)
เป็นพิเศษ โดยเป็นการพัฒนา
ต่ อ ยอดมาจาก SMC ซึ่ ง ก็ ช ่ ว ยลด
ระดับของแสงหลอนลงได้เป็นอย่างมาก

จนถึงปัจจุบันนี้ ระบบการเคลือบผิวด้วยเทคนิคใหม่ๆ ของ
PENTAX ก็ยังคงได้รับการพัฒนาออกมาอีก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค
“Aero Bright” หรือ “HD Coating” ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในเลนส์รุ่น
ใหม่ๆ แต่ก็ใช้ว่า SMC จะถูกยกเลิกไป เพราะถึงแม้จะผ่านเวลา
มาอย่างยาวนาน แต่ SMC ก็ยังคงสามารถตอบสนองระดับของ
คุณภาพชั้นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นส�ำหรับกล้อง DSLR หรือ Medium
Format ก็ตาม
“Super Multi-Coating” หรือ “SMC” ซึ่งเป็นรหัสระบุ
อยู่ในเลนส์ PENTAX มีความหมายเช่นนี้นี่เอง.

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา PENTAX ก็ได้มีการเคลือบผิว
เลนส์ดว้ ยเทคนิคนีใ้ นเลนส์พเิ ศษอีกหลายรุน่ ทีอ่ อกวางจ�ำหน่าย
ดังนั้นจึงเป็นเลนส์ที่ให้ผลชั้นเลิศยิ่งกว่า SMC มากขึ้นไปอีก

Ghosting due to backlighting

Photography with a ghostless lens
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FIND THE
RIGHT LENS
FOR YOU!
จะใช้เลนส์รุ่นไหนตัวไหนดี?...ดูเหมือนจะเป็นอีก
ค�ำถามนึงทีบ่ างทีกไ็ ม่รจู้ ะปรึกษาใคร (เผลอๆ ไม่รู้
ด้วยว่าจะถามยังไง) พอจะพึ่งตัวเองก็ไม่รู้จะพึ่งยัง
ไงอีก...
อย่ากระนั้นเลย TAMRON เค้ามีเครื่องมืออยู่
ตัวนึงที่จะช่วยเราพิจารณาส�ำหรับเรื่องนี้ได้ นั่นก็คือ
“Find the right lens for you!” คุณแค่เข้าไปตอบ
ค�ำถามไปเรื่อยๆ เพียงสี่-ห้าขั้นตอน เค้าก็จะแนะน�ำ
ออกมาเลยว่าด้วยความต้องการที่คุณบอกมาเนี่ย
ควรจะใช้เลนส์รุ่นไหนที่เหมาะที่สุด มีให้เลือกหลาย
รุ่นเลยเชียวล่ะ
ตนเป็ น ที่ พึ่ ง แห่ ง ตน...หาก
คุณเป็นผู้ด�ำรงแนวนี้ก็เข้าไปดูเลย
แค่เล่นสนุกเฉยๆ ก็ยังได้.
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*โปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช้งานที่ถูกต้องในคู่มือสินค้าอย่างละเอียด

ดูเหมือนว่าจะโดนลองของกันอยูเ่ รือ่ ยเลยส�ำหรับกล้อง โหดร้ายเกินกว่าสภาพการใช้งานจริงตามปกติทคี่ งไม่มใี คร
สายพันธุ์อึด ทน แกร่ง จาก PENTAX ...ไม่เว้นแม้ ท�ำอย่างนี้กับกล้องของตัวเองแน่ๆ โดยเฉพาะเมื่อมันเป็น
กล้องทีใ่ ช้งานจริง แต่นกี่ เ็ ป็นอีกครัง้ ทีย่ นื ยันได้วา่ มันอึดทน
กระทั่งกับกล้องเรือธงของค่าย...”K-1”
แกร่ง จริงๆ
เราไม่แนะน�ำให้คณ
ุ ท�ำอย่างนีห้ รอกนะ แต่กล็ องไป
จากหลายๆ ครัง้ ทีโ่ ดนมาแล้วทัว่ โลก นีก่ เ็ ป็นอีกครัง้
ที่ถูกช่างภาพชาวฝรั่งเศสทดสอบความแข็งแกร่งซึ่งน่าจะ ดูว่าเค้าท�ำกันขนาดไหน จะได้รู้ว่านี่แหละของจริง!
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ปิ ดเล่ม...

หลายท่านตั้งตารอคอยด้วยความสงสัยเสียแล้ว ว่าเลนส์
ใหม่รุ่นแรกสุดส�ำหรับ Sony E-Mount จาก TAMRON ที่
ประกาศเปิดตัวเอาไว้ในช่วงงาน CP+ 2018 ที่ผ่านมาว่าจะเป็น
เช่นไร?
จากผลงานในเลนส์รุ่นใหม่ๆ นั้นเป็นการรับประกันได้ว่า
เลนส์ยุคใหม่ของ TAMRON นี้จะต้องท�ำผลงานออกมาได้ดีไม่
แพ้กันแน่ๆ แต่ที่อยากจะรู้ก็คือ จะดีกว่ากันขนาดไหน? สมกับ
ที่มีการประกาศข่าวออกมาล่วงหน้านานขนาดนี้เพียงใด?
... และ RXD ที่ต่อท้ายมานี้คืออะไร?
ค�ำตอบทั้งหลายนี้คงจะปรากฏออกมาในอีกไม่นานเกินรอ
แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ชาว E-MOUNT ต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี
... เพราะนี่อาจจะเป็นเลนส์ที่ดีที่สุด เท่าที่ TAMRON เคย
สร้างออกมาเลยก็เป็นได้
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