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เทคนิ ค และไอเดี ย ถ่ า ย
ภาพปลายฝนต้นหนาว
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F/2.8-4 Di OSD
T E C H N O LO G Y

PENTAX
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และแล้วช่วงเวลาแห่งการใกล้เปลี่ยน
ปี พ.ศ. ก็ใกล้จะมาถึงอีกครั้ง พร้อม
กั บ ลมหนาวของปี ที่ พั ด พาน� ำ เอา
บรรยากาศโรแมนติคมาเยือนทุกพืน้ ที่
ของบ้านเรา

หลายท่านก็คงวางแผนส�ำหรับการออกท่องเที่ยวส่งท้าย
ปลายปีเอาไว้ล่วงหน้ากันบ้างแล้ว บางท่านอจจะยังไม่ทันได้คิด
เรื่องนี้เพราะเวลาอาจจะยังไม่เอื้ออ�ำนวย ก็อย่าลืมแบ่งเวลามา
คิดเอาไว้บา้ ง เพราะช่วงเวลาเช่นนีก้ าร “จองล่วงหน้า” นัน้ หมาย
ถึงความสุขในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่กันเลยทีเดียว
อุปกรณ์สำ� คัญประกอบการท่องเทีย่ วอย่างหนึง่ ก็คงจะไม่
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NEW PRODUCT

ปลายฝนต้นหนาว...ช่วงเวลาทองของ
นักถ่ายภาพ แล้วเราจะไปถ่ายอะไร
กันบ้าง?

3

FIELD TEST

TAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di
OSD เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษขนาด
เล็กกะทัดรัดที่สุด!

12

PRO KNOWLEDGE

28-75mm F/2.8 Di III RXD
ส�ำหรับชาวโซนี่ เลนส์ที่เปิดตัวแล้วก็
ถึงกับขาดตลาดกันเลยทีเดียว

26

พ้น “กล้องถ่ายภาพ” ไปได้ หลายท่านอาจจะยังไม่เห็นความ
ส�ำคัญของกล้องถ่ายภาพเพราะทุกวันนี้ก็ใช้มือถือในการถ่าย
ภาพกันเป็นประจ�ำอยู่แล้วนี่
อยากจะบอกเล่าสู่กันฟังว่า ในด้านคุณภาพของภาพนั้น
กล้องถ่ายภาพโดยตรงย่อมท�ำได้ดีกว่าแน่นอน (รวมไปถึงลูก
เล่นและเทคนิคอีกสารพัด) แต่ประเด็นส�ำคัญก็คอื การถ่ายภาพ
ด้วยกล้องถ่ายรูปนัน้ เป็นหนึง่ ในการเพิม่ ทักษะให้กบั ชีวติ เพราะ
คุณต้องคิดและสมดุลปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นภาพถ่ายสัก
ภาพหนึ่ง เป็นเหมือนการฝึกลับสมองไปในตัว
กล้องและการถ่ายภาพนั้นให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิด
และการสะพายกล้องมีส่วนช่วยให้คุณดูดีเข้าไปใหญ่ด้วยนะ
ขอบอก!

YOUR MANUAL

ND vs. C-PL Filter จะเลือกตัวไหน
และมันต่างกันยังไง? อะไรคือผลของ
มันกันแน่?

46

TECHNOLOGY

บทที่สี่ส�ำหรับ TAP-IN Console กับ
หลากหลายวิ ธี ก ารปรั บ แต่ ง เลนส์
TAMRON ของคุณ

PENTAX Pixel Shift Resolution
System “II” ที่หลายคนอยากให้มัน
ใช้งานกับมือเปล่าได้...มันมาแล้ว!
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ว่ากันว่าช่ วงเวลาที่ดีท่สี ุดของการถ่าย
ภาพในรอบปี ก็คือ “ปลายฝนต้นหนาว”
เพราะมันจะสวยที่สุด...
เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนัน้ ? ในแง่ของสภาพธรรมชาติแล้วหลัง
จากทีผ่ า่ นช่วงฤดูฝนอันชุม่ ฉ�ำ่ น�ำ้ ตกต่างๆ ก็หลัง่ ไหล บรรดา
พืชพันธุน์ านาชนิดก็พากันเขียวชะอุม่ ชูชอ่ ผลิบานสะพรัง่ อวด
สีสัน ท้องฟ้าก็เป็นสีอิ่มเอมสดใส และอุณหภูมิก็คลายความ
ร้อนเปลี่ยนเป็นความเย็นเข้ามาแทนที่
สรรพสิ่ ง ทั้ ง หลายจึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยชี วิ ต ชี ว า แน่ น อนว่ า
ภาพถ่ายที่บันทึกออกมาก็จะดูสวยงามเป็นพิเศษ ซึ่งก็ไม่ใช่
เฉพาะส� ำ หรั บ การถ่ า ยภาพในแนวแลนด์ ส เคปเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้
ประโยชน์จากช่วงเวลานี้
ปลายฝนต้นหนาวนี้จะมีไอเดียถ่ายภาพอย่างไรบ้าง?
ลองมาดูกันเลย...
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ช่ วงแสงอันน่าตื่นตา

แน่นอนว่าส�ำหรับภาพถ่ายแนวทิวทัศน์หรือแลนด์สเคป
แล้ว นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของภาพนัน้ ย่อมจะเป็นท้องฟ้า ช่วงเวลา
นีท้ อ้ งฟ้าก็จะกระจ่างใสมากเป็นพิเศษจนถ่ายภาพกันได้ทงั้ วัน
แต่เราอยากแนะน�ำให้คุณเลือกช่วงเวลาที่ทิศทางแสงจะสวย
ที่สุดเพิ่มเข้าไปด้วย นั่นก็คือช่วงเช้าหรือเย็น ที่เราเรียกกัน
ว่า “ชั่วโมงทอง” นั่นเอง
หนึง่ ชัว่ โมงก่อนและหลังพระอาทิตย์ขนึ้ /ตกนัน้ เป็นช่วง
เวลาที่คุณไม่ควรพลาด หรือหลังจากปรากฏดวงอาทิตย์ไป
แล้วสองชั่วโมง (รวมไปถึงสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ลับไป
จากขอบฟ้า) ก็ยังเป็นช่วงที่แสงดูน่าสนใจ ถ่ายภาพมาแล้ว
จะแลดูสวยงามเป็นพิเศษ
คงจะต้องแข็งใจตื่นแต่เช้ากันสักหน่อย เพื่อภาพที่
สวยงามไปอีกนาน.
• เลนส์ซมู มาตรฐานไวแสง
ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดทุ ก
ความคมชัดอันเต็มไปด้วย
รายละเอียดตลอดช่วงซูม
พร้อมระบบช่วยลดอาการ
สั่นไหว “VC” อันเลื่องชื่อ

TAMRON SP24-70mm F/2.8 Di VC USD “G2” • Full Frame DSLR
• F/5 • 1/1250 sec. • ISO 100
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เสริมพื้นที่ท้องฟ้า

ท้องฟ้าสีน�้ำเงินเข้มสดใสสะดุดตา แต่เราควรระวังเป็น
พิเศษหากมันใสเกินไป
พื้นที่โล่งๆ อันเป็นสีราบเรียบของท้องฟ้านั้นมักจะเป็น
อีกจุดหนึง่ ทีก่ อ่ กวนองค์ประกอบภาพของภาพถ่าย เพราะนัก
ถ่ายภาพมักจะนึกไม่ออกว่าควรจะต้องระวัง และมักจะเก็บ
ท้องฟ้ากว้างๆ นัน้ มา ซึง่ ในแง่ของภาพถ่ายนัน้ มันอาจจะดูโล่ง
เกินไปจนท�ำให้องค์ประกอบภาพเสียสมดุล โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เมือ่ เป็นวันทีฟ่ า้ โปร่งไร้เมฆลอยประกอบ ภาพถ่ายของคุณ
ก็จะหนักไปทางด้านล่างมากเกินไปทันที
วิธีการแก้ไขก็คือ ลองเข้าไปยืนใต้ต้นไม้สักต้นแล้วจัด
องค์ประกอบภาพโดยใช้กิ่งก้านดอกใบทั้งหลายนั้นปิดพื้นที่
ท้องฟ้าบางส่วน ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ภาพถ่ายก็จะดูเต็ม
สายตามากยิ่งขึ้นด้วย
ยิ่งถ้าได้ใบไม้ที่มีลักษณะอันน่าสนใจก็จะยิ่งช่วยให้
ภาพของคุณดูดีขึ้นไปอีก.
• เลนส์มุมกว้างพิเศษ เก็บ
บรรยากาศรอบข้างได้อย่าง
คมชัด พร้อมทั้งสีสันและ
ความคมชัดชั้นยอดเยี่ยม
กว้างกว่าด้วยทางยาวโฟกัส
ถึง 15mm พร้อมระบบช่วย
ลดอาการสั่นไหว “VC”

TAMRON SP15-30mm F/2.8 Di VC USD • Full Frame DSLR
• F/8 • 1/250 sec. • ISO 100

EEP TIME Issue# 53
November 2018

5

TIPS & TECHNIQUE

3

มุมกว้างระยะประชิ ด

ถึงแม้ว่าคุณจะใช้เลนส์มุมกว้าง แต่ก็ใช่ว่าจะต้องถ่ายแต่
ภาพมุมกว้างๆ เสมอไป
เป็นที่รู้กันดีว่าช่วงนี้ท้องฟ้าจะมีสีสันที่สวยงามเป็น
พิเศษ   ซึ่งมันก็สามารถท�ำตัวเป็นฉากหลังชั้นเยี่ยมยอดให้
กั บ ตั ว แบบบางอย่ า ง โดยเฉพาะประเภทที่ มี สี สั น สดใส
แน่นอนว่าภาพถ่ายของคุณก็จะยิ่งตระการตาเข้าไปอีก
ลองใช้มุมต�่ำแล้วเงยหน้ากล้องขึ้นไปหาท้องฟ้าดู บาง
ครั้งคุณอาจจะต้องย่อตัวหรือถือสิ่งนั้นชูขึ้นไปในมุมสูง แต่
ส�ำคัญว่าต้องให้มนั มีขนาดใหญ่มากพอในเฟรมภาพเพือ่ เรียก
ร้องความสนใจให้ได้
เลือกใช้มมุ ตรงข้ามกับพระอาทิตย์ เพราะมุมนัน้ คือมุม
ที่ท้องฟ้ามีสีสันอิ่มตัวมากที่สุด
...จากนั้นก็รอเสียง ว้าว! จากผู้ดูภาพได้เลย.
• เลนส์ มุ ม กว้ า งพิ เ ศษ
ส�ำหรับกล้อง DSLR ชนิด
APS-C ที่ให้สีสันอันยอด
เยี่ ย มตระการตา โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ จับคูเ่ ข้า
กับกล้อง PENTAX (มีรุ่น
ส� ำ หรั บ กล้ อ ง PENTAX
วางจ�ำห่าย)

TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5 LD Di II • PENTAX K-50
• F/14 • 1/500 sec. • ISO 200
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พระอาทิตย์ดวงโต

ช่วงทีม่ โี อกาสมากทีส่ ดุ ส�ำหรับภาพพระอาทิตย์กบั เส้นขอบ
ฟ้าก็คือช่วงเวลาเช่นนี้
นัน่ เป็นเพราะท้องฟ้าจะเหมาะมากอันเนือ่ งมาจากมีผนื
หมอกบางๆ ที่ไม่ปิดทึบมาช่วยกรองแสงของดวงอาทิตย์ให้
สามารถถ่ายภาพได้ง่ายกว่าปกติ ต่างกับฤดูอื่นๆ ที่เรามักจะ
ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ใกล้เส้นขอบฟ้า หรือถ้าได้ใกล้ก็มักจะ
ไม่สวยงามสักเท่าไหร่
ภาพถ่ายแนวนีเ้ ป็นเรือ่ งเฉพาะของเลนส์ระยะซูเปอร์เท
เลโฟโต้ เพราะสามารถขยายขนาดของดวงอาทิตย์ได้ใหญ่โต
แต่เคล็ดลับอันน่าสนใจของภาพลักษณะนี้ก็คือ คุณต้องหา
วัตถุอย่างอื่นเข้ามาประกอบเป็นฉากหน้า ซึ่งจะช่วยท�ำให้
ภาพถ่ายดูมีเรื่องราวน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเปรียบ
เทียบให้รู้สึกว่าพระอาทิตย์มีขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษอีกด้วย
สามารถศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพเช่นนี้เพิ่มเติมได้
จาก EEP Time ฉบับที่ 18.
• เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้
ที่ มี ร ะยะท� ำ การไกลถึ ง
600mm และสามารถใช้
งานร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ ต ่ อ
ขยาย TELE Converter
(TC) ได้สงู สุดถึง 1200mm

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 • TC-X20 • Full Frame
DSLR • F/11 • 1/160 sec. • ISO 100
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สกุณานานาชนิด

เพราะความหนาวเย็นของช่วงเวลานี้ บรรดานกหลากหลาย
ชนิดจึงออกเริงร่าและสดชืน่ เป็นพิเศษ ทัง้ นกประจ�ำถิน่ และ
นกอพยพ
การถ่ายภาพนกในช่วงปลายปีจึงถือเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นอย่างมาก ทั้งต่อตัวนกเองและตัวนักถ่ายภาพ
เพราะอากาศที่เย็นสบายจึงช่วยให้เราสามารถอดทนรอคอย
หรือเดินค้นหานกได้นานเป็นพิเศษ
เมื่อคิดจะวางจุดถ่ายภาพสักจุดคุณต้องไม่เพียงแต่ดู
ความเหมาะสมของสถานที่เท่านั้น แต่ลองมองดูในเรื่องของ
ทิศทางแสงด้วยว่าจุดทีถ่ า่ ยภาพนัน้ จะออกมาเป็นอย่างไร แสง
ทางด้านข้าง แสงทางด้านหลัง หรือกึ่งย้อนแสง ซึ่งแต่ละ
ประเภทก็ให้ภาพออกมาไม่เหมือนกัน
แสงดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาส�ำคัญที่
มีแสงสวยๆ เช่นนี้.
• มิติของภาพอันโดดเด่น
คื อ อี ก หนึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
เซนเซอร์รบั ภาพและระบบ
ประมวลผลของกล้ อ ง
PENTAX DSLR ทุกรุ่น
และยั ง มาพร้ อ มกั บ ความ
พร้อมต่อทุกสภาวะอากาศ
อีกด้วย

PENTA K-3II • HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
• F/5.6 • 1/800 sec. • ISO 320
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ลองขึ้นที่สูงดูบ้าง

มุมสูงๆ กับแสงสวยๆ นัน้ ช่วยให้ภาพถ่ายดูนา่ ประทับใจได้
ไม่ยาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สีสันของท้องฟ้าเป็นใจ
เมื่อขึ้นสู่ที่สูง คุณจะได้พบมุมมองที่กว้างไกลจนสุด
สายตา จนบางครั้งอาจจะท�ำให้คุณหลงลืมไปว่า การจัดองค์
ประกอบภาพนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญของภาพถ่ายสี่เหลี่ยม หาก
คุณนึกไม่ถึงก็อาจจะให้พื้นที่ท้องฟ้ามากเกินไปจนมันดูโล่ง
ท�ำให้ภาพขาดน�ำ้ หนักความสมดุลที่ดูดี
ลองกดหน้ากล้องลงต�ำ 
่ ให้พนื้ ทีก่ บั สิง่ ปลูกสร้างมากกว่า
ท้องฟ้า และจะยิ่งดีมากหากคุณจัดองค์ประกอบภาพโดยให้
มีตัวแบบหลักเด่นๆ สักจุดหนึ่งเอาไว้เป็นจุดรวมสายตา ซึ่ง
จะท�ำให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีก
ออกท่องเที่ยวครั้งต่อไปลองนึกถึงประเด็นมุมสูงนี้ดู
เผือ่ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกสถานทีพ่ กั ซึง่ นอกจากวิวจะ
ดีแล้วยังได้ภาพถ่ายดีๆ ติดกลับมาเป็นรางวัลอีกด้วย.
• “PENTAX KP” นอกจาก
จะให้สีสันอันน่าประทับใจ
แล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษ
“Pixel Shift Resolution”
ทีใ่ ห้ภาพถ่ายอันเต็มไปด้วย
รายละเอียดคมชัดอีกด้วย

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

ไม่เพียงแต่ธรรมชาติขุนเขาล�ำเนาไพรเท่านั้น แม้ในเมือง
ใหญ่ทเี่ ต็มไปด้วยสีสนั แห่งแสงไฟฟ้าก็คกึ คักเป็นพิเศษด้วย
เพราะอุณหภูมิของอากาศที่เย็นลง ความโรแมนติคจึง
มีมากขึ้นกว่าช่วงไหนๆ บรรดาร้านรวงต่างๆ จึงเพิ่มการ
ประดับประดาและตกแต่งด้วยแสงไฟฟ้าหลากสีสนั ยามค�ำ่ คืน
ผู้คนก็พากันออกท่องเที่ยวเพื่อท่องชมราตรีแห่งสีสันหลาย
หลากนั้นด้วย
การถ่ายภาพแนว Cityscape ที่เน้นการลากชัตเตอร์
นานจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก เพราะภาพถ่ายของคุณ
จะเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าประทับใจ ลองค้นหาที่สูงสัก
แห่งเพื่อเก็บภาพแนวนี้ แล้วคุณจะติดใจไปนาน
ศึกษาการถ่ายภาพในแนวทาง Cityscape เพิ่มเติม
ได้จาก EEP Time ฉบับที่ 28.
• ด้ ว ยความเป็ น สุ ด ยอด
เลนส์ อ เนกประสงค์ ที่
ครอบคลุมตั้งแต่มุมกว้าง
18mm ไปจนกระทั่ ง ถึ ง
ระยะซู เ ปอร์ เ ทเลโฟโต้
400mm ในขนาดกะทัดรัด
จึ ง เป็ น เลนส์ ที่ ส ะดวกต่ อ
การท่องเที่ยวมากที่สุด

TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD • APS-C DSLR
• F/16 • 30 sec. • ISO 100
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พลุเฉลิมฉลอง

“พลุไฟ” คือองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับช่วงเวลาแห่ง
การเฉลิมฉลองปลายปี
คุณควรวางแผนเอาไว้ลว่ งหน้าส�ำหรับการเก็บภาพถ่าย
ตัวแบบอันน่าตืน่ ตานี้ เพราะใครต่อใครต่างก็อยากชืน่ ชมและ
อยากถ่ายภาพกันทั้งนั้น ดังนั้นสถานที่ซึ่งจะใช้ถ่ายภาพก็มี
ความส�ำคัญไม่นอ้ ย และบางทีคณ
ุ อาจต้องจองล่วงหน้านานๆ
เพื่อมุมมองของภาพถ่ายอันน่าประทับใจ
เลนส์ถา่ ยภาพถือเป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับภาพแนวนี้ มัน
ควรให้สสี นั และความคมชัดได้ดี ไม่อย่างนัน้ แล้วภาพของคุณ
ก็จะดูไม่สมกับการเตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างยาวนานอัน
เนือ่ งมาจากการขาดความคมชัดและปัญหาทางด้านแสงชนิด
ต่างๆ เพราะต้องไม่ลืมว่านี่คือตัวแบบที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ซึ่งเป็นแสงที่มีความแรงพอสมควรด้วย
ศึกษาเทคนิควิธกี ารถ่ายภาพพลุเพิม่ เติมได้จาก EEP
Time ฉบับที่ 15
• เลนส์ที่ถ่ายทอดได้ทุก
รายละเอี ย ดความคมชั ด
รวมไปถึงสีสันที่ใสเคลียร์
ให้คณ
ุ ภาพของภาพถ่ายอัน
ทรงประสิทธิภาพในระดับ
เหนือธรรมดา

TAMRON SP24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 • Full Frame DSLR
• F/9 • 8 sec. • ISO 200
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“เลนส์ซูมมุมกว้าง” นับเป็นประเภทของเลนส์ที่นักถ่ายภาพส่วนใหญ่
ต้องมีไว้ในครอบครอง ด้วยประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสเก็บภาพใน
ที่แคบให้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งส�ำหรับนักถ่ายภาพสายแลนด์สเคป
แล้วยังไงก็จ�ำเป็นต้องมี
เลนส์แต่ละรุน่ ก็มคี ณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกันออกไป แต่สำ� หรับความเป็นเลนส์
ไวแสง F/2.8 แล้วละก็ เรื่องของน�ำ้ หนักและขนาดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท�ำใจ เพราะ
มันจะมีขนาดที่ใหญ่โตและหนักเอาเรื่องอยู่ไม่น้อย
ยกเว้นกับเลนส์ซูมมุมกว้าง 17-35mm F/2.8-4 รหัส “A037” รุ่นใหม่
ล่าสุดนี้ ที่ความไวแสงมาพร้อมกับความกระทัดรัดเบาสบายอย่างน่าทึ่ง...
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Fantastic wide-angle images,
Complete convenience
ภาพถ่ายคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่คุณจะคาดหวังได้ในทุก
สถานการณ์ ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันในทุกส่วนสัด
จากภายนอกจรดภายใน จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
นานของ TAMRON ซึ่งเป็นผู้น�ำในโลกของการผลิต
เลนส์ซูมเพื่อการถ่ายภาพ
ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและน�ำ้ หนักเบา คุณอาจจะคิด
ไม่ถึงว่านี่คือเลนส์ไวแสงที่สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง
DSLR ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพชนิด Full Frame ซึ่งมีขนาด
เล็กทีส่ ดุ และมีนำ�้ หนักเบาทีส่ ดุ ในเลนส์ซมู มุมกว้างไวแสง
ระดับเดียวกัน*
คงจะดีไม่นอ้ ยหากการออกค้นหามุมมองใหม่ๆ ใน
โลกกว้างของเรานั้นไปได้ไกลยิ่งกว่าที่เคย ก่อนที่จะ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเสียจนไม่อยากหยิบกล้องออกมา
ถ่ายภาพอีกต่อไป...
*เทียบกับเลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษที่มีค่ารูรับแสงกว้างกว่า F/4
ส�ำหรับกล้อง Full Frame (ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2018 จาก
TAMRON)
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Focal length: 23mm • Exposure: F/4 • 8 sec • ISO 100
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Focal length: 17mm • Exposure: F/8 • 8 sec • ISO 100
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Wide-angle photography
just got easier
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) คือ
เลนส์ ซู ม มุ ม กว้ า งพิ เ ศษที่ ค วบรวมทั้ ง คุ ณ ภาพของ
ภาพถ่ายระดับสูงและความกะทัดรัดทางกายภาพของ
ตั ว เลนส์ ซึ่ ง นั บ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ นั ก ถ่ า ยภาพต่ า ง
ต้องการเป็นอันดับต้นๆ ในการเป็นเลนส์คู่กายเดิน
ทางไปยังสถานที่ต่างๆ
เลนส์รนุ่ นีม้ ชี นิ้ เลนส์พเิ ศษชนิด LD (Low Dispersion) จ�ำนวน 4 ชิน้ ซึง่ จะแก้ไขในเรือ่ งของสีเหลือ่ มตาม
ขอบวัตถุ (Chromatic Aberration) และชนิด GM
(Glass Molded Aspherical) อีกจ�ำนวน 2 ชิ้น ซึ่งจะ
ช่วยเสริมให้ทงั้ ความคมชัดและคอนทราสต์มคี วามลงตัว
โดดเด่นมากขึ้นแต่ยังคงเก็บรายละเอียดได้ดี ซึ่งจัดเป็น
คุณสมบัติพิเศษส�ำหรับเลนส์รุ่นใหม่นี้
Focal length: 19mm • Exposure: F/8 • 1/30sec • ISO 64
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Creating high quality photos
with ease gives you a whole new
wide-angle perspective
จากประสบการณ์ในการผลิตเลนส์ซูมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานของ TAMRON จึงท�ำให้รู้ดีว่าปัญหาที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งของเลนส์มุมกว้างพิเศษก็คือ ปัญหาทางด้าน
การผิดเพี้ยนของแสงภายในชุดเลนส์รูปแบบต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงปริมาณมากจากต้นก�ำเนิดแสง
ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาแสงหลอน (ghosting) ขึ้นใน
ภาพถ่าย อันจะท�ำให้ทงั้ ความคมชัดและรายละเอียดถูก
ลดทอนลงเป็นอย่างมาก
TAMRON จึงคิดค้นระบบการเคลือบผิวเลนส์ที่ใช้
ชื่อว่า BBAR (Board-Band Anti-Reflection) ขึ้นมา
โดยใช้เทคนิคอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ TAMRON ผล
ทีไ่ ด้คอื ระดับของทัง้ แสงหลอนและแฟลร์ถกู ลดระดับลง
เป็นอย่างมาก ซึ่งตามมาด้วยภาพถ่ายคุณภาพระดับสูง
ในที่สุดนั่นเอง
Focal length: 17mm • Exposure: F/5.6 • 1/350sec • ISO 100
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Wide angle for new creativity
ราวกับว่าคุณสมบัตกิ ารโฟกัสได้ใกล้กว่าใครจะกลายเป็น
เอกลักษณ์ของเลนส์จาก TAMRON ไปในที่สุด
ด้วยคุณสมบัตกิ ารโฟกัสได้ใกล้วตั ถุ (MOD - Minimum Object Distance) ที่สุดของเลนส์รุ่น A037 นี้
อยู่ที่ 0.28 เมตร (11 นิ้วจากระนาบเซนเซอร์รับภาพ)
คุณจึงสามารถบันทึกภาพได้ในอารมณ์คล้ายกับภาพจาก
เลนส์มาโคร แต่ยงั สามารถบอกเล่าบรรยากาศแวดล้อม
ที่ฉากหลังได้ด้วย
นอกจากนีท้ รี่ รู บั แสงกว้างสุด คุณก็ยงั สามารถทีจ่ ะ
เบลอฉากหลังในขณะที่เข้าใกล้วัตถุ เพื่อสร้างสรรค์
ภาพถ่ายที่น่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นภาพมุม
กว้างที่ต่างไปจากระดับสายตาปกติ
เลนส์รนุ่ นีอ้ อกแบบให้มรี รู บั แสงแบบทรงกลม นัน่
หมายความว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีโบเก้
ที่สวยงามเป็นพิเศษได้อีกด้วย
Focal length: 17mm • Exposure: F/5.6 • 1/350sec • ISO 100
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Focal length: 17mm • Exposure: F/2.8 • 1/320 sec • ISO 100

EEP TIME Issue# 53
November 2018

19

NEW

PRODUCT

Focal length: 34mm • Exposure: F/4 • 1/50 sec • ISO 640
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A compact wide-angle zoom lens
that’s easy to grab and shoot.

เลนส์รุ่น A037 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการต่อความคล่องตัวของนักถ่ายภาพ โดยที่ยังคง
คุณภาพของภาพถ่ายในระดับสูง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็น
สิ่งที่นักถ่ายภาพชื่นชอบมากที่สุด
จากมุ ม กว้ า งพิ เ ศษ 17mm ไปจนถึ ง มุ ม กว้ า ง
มาตรฐานที่ 35mm ซึง่ เป็นมุมมองทีใ่ ช้บอ่ ยจนเป็นปกติ
ในชีวิตประจ�ำวันของนักถ่ายภาพ จึงเป็นทางยาวโฟกัส
ซึ่งถูกเลือกที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นเลนส์รุ่นนี้ ด้วย
ขนาดที่ยาวเพียง 90 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 83.6
มม. และน�ำหนักเพียง 460 กรัม จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
มันเป็นเลนส์ที่กะทัดรัดและคล่องตัวอย่างที่สุด
Focal length: 35mm • Exposure: F/4 • 1/500sec • ISO 200
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AF to capture the moment
ระบบมอเตอร์ออโต้โฟกัสรุน่ ใหม่ “OSD” (Optimized
Silent Drive) ในเลนส์รุ่น A037 นั้นมีความแม่นย�ำ 
รวดเร็ว แต่ทำ� งานได้เงียบเชียบ ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์หลัก
ในการออกแบบมอเตอร์รุ่นนี้
ท�ำไมระบบออโต้โฟกัสจะต้องเงียบ? นั่นก็เพราะ
ในบางสถานการณ์ของการถ่ายภาพนั้นก็ไม่เหมาะที่จะ
มีเสียงการท�ำงานของระบบอิเล็คทรอนิกส์เกิดขึ้น หรือ
ในการบันทึกภาพวีดีโอนั้นคุณก็คงไม่ต้องการให้มีเสียง
ของอุปกรณ์เข้าไปอยู่ในคลิปด้วยแน่ๆ

ชุดมอเตอร์ OSD ในเลนส์รุ่น A037

เลนส์ รุ ่ น นี้ จึ ง ถื อ เป็ น เลนส์ คุ ณ ภาพสู ง ต่ อ ทุ ก
สถานการณ์ โดยที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่แพ้กัน
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Focal length: 17mm • Exposure: F/4 • 1/1000 sec • ISO 200
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Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Fluorine Coating for protection and
safe cleaning

Moisture-Resistant Construction
protects your lens

TAP-in Console

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

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

A037 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษ
“TAP-in Console” ที่ คุ ณ สามารถปรั บ แต่ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานได้ด้วยตัวเอง

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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NEW

Focal Length : 17mm Exposure : F/2.8

PRODUCT

Focal Length : 35mm Exposure : F/4

Specifications
Model						A037
Focal Length					17-35mm
Maximum Aperture				F/2.8-4
Angle of View (diagonal)			

103°41’-63°26’ full-frame cameras

							78°46’-43°29’ APS-C cameras
Optical Construction			

15 elements in 10 groups

Minimum Object Distance		

0.28m (11.0 in) Full zoom range

Maximum Magnification Ratio		

1:4.9 (f=35mm)

Filter Size						Φ77mm
Maximum Diameter				Φ83.6mm (3.3 in)
Length*						92.5mm Canon (3.6 in)
							90.0mm Nikon (3.5 in)
Weight						460g Canon (16.2 oz)
							460g Nikon (16.2 oz)
Aperture Blades				7 (circular diaphragm)**
Minumum Aperture				F/16-22
Standard Accessories			

Lens hood, Lens caps

Compatible Mounts				Canon EF mount, Nikon

Specifications, appearance, functionality, etc. may be changed without prior notice.
*Length is the distance between the mount face and the tip of the lens
** The circular diaphragm stays almost perfectly circular up to two stops down from maximum aperture.
Specifications, appearance, functionality, etc. may be changed without prior notice.
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Field Test

เลนส์ซูมระยะมาตรฐานไวแสง
คุ้มที่สุดทั้งคุณภาพและราคา
คงจะเป็นเลนส์ในระยะที่ครอบคลุมและสะดวกต่อ
การใช้งานมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เป็นเลนส์
ไวแสงที่มาพร้อมคุณภาพเหนือระดับ
ส�ำหรับกล้องโซนี่ที่เป็นระบบ E-Mount แล้ว นี่
คือเลนส์ทอี่ ยูใ่ นความสนอกสนใจของใครหลายคน แต่
อาจจะยังไม่แน่ใจในเรือ่ งของคุณภาพเมือ่ เทียบกับราคา
เราจะมาดูกันว่าในภาคสนามกับการใช้งานแบบไม่
ธรรมดาร่วมกับกล้องความละเอียดสูงเช่นนีจ้ ะให้ผล
งานเป็นยังไง?
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 75mm • F/18 • 1/25 sec. • ISO 125
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 28mm • F/5 • 1/125 sec. • ISO 1250
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Field Test

• ไวแสง, แข็งแรง...ไปกับคุณได้ทุกที่
คุณภาพความทนทานต่อความท้าทายของภูมิ
อากาศ คือหนึง่ ในสิง่ ทีใ่ ครต่อใครยังลังเลส�ำหรับความ
เป็นเลนส์ค่ายอิสระ...จะเชื่อมั่นได้จริงหรือ?
เพราะบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ต่อ
ปั จ จั ย ของการถ่ า ยภาพในสภาพธรรมชาติ ที่ อ าจจะ
ผั น ผวนได้ ต ลอดเวลา หรื อ ในบางจั ง หวะก็ มี ส ภาพ
แวดล้อมที่นึกไม่ถึง จนกระทั่งเราไม่กล้าจะหยิบกล้อง
ออกมาใช้งาน
เลนส์ TAMRON รุ่น 28-75mm F/2.8 Di III
RXD รุ่นนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้ใช้งานในวันสบายๆ เน้นแต่คุณภาพของภาพเพียง
อย่างเดียว แต่เมื่อดูไปที่รายละเอียดในสเปคซึ่งทาง
TAMRON ได้อธิบายถึงโครงสร้างภายในของเลนส์รุ่นนี้
แล้วก็ต้องนับมันเป็นเลนส์ที่อยู่ในเกรดของมืออาชีพ
เพราะมี ร ะบบซี ล ภายในเพื่ อ ช่ ว ยปกป้ อ งความชื้ น ,
ละอองน�ำ 
้ รวมไปถึงฝุน่ ผงเศษละอองต่างๆ เล็ดลอดเข้า
สู่ภายในอยู่หลายชั้น
เพื่อทดสอบความสามารถในด้านนี้ เราจึงพา
เลนส์รุ่นนี้ออกสู่ทะเลกว้าง ซึ่งต้องนับว่าเป็นสภาพ
แวดล้อมที่ท้าทายต่อประเด็นนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว
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Field Test

• ไปให้สุด ไม่ต้องหยุ ดที่จะสร้างสรรค์
“ภาพถ่ายในมุมมองสร้างสรรค์” ...หมายถึงภาพถ่าย
ที่มีเนื้อหาและมุมมองต่อองศาของภาพที่แตกต่างออกไป
จากที่ใครๆ ท�ำกันอยู่เป็นปกติ ดังนั้นกล้องถ่ายภาพในยุค
ปัจจุบนั จึงมีคณ
ุ สมบัตขิ องจอภาพปรับองศาทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ ใช้
มุมมองที่ต่างออกไปจากระดับสายตาปกติได้มากยิ่งขึ้น
ช่วยสร้างสรรค์มุมมองที่แตกต่างออกไปได้มากยิ่งขึ้น
มุมมองที่ต่างออกไปนั้นจะต้องการคุณสมบัติของ
อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ สภาวะอั น ท้ า ทายในบาง
สถานการณ์ได้ เพราะบางครั้ง “ความเสี่ยง” ก็คือสิ่งที่มา
ควบคู่กัน แต่หากว่าคุณมั่นใจในอุปกรณ์ว่าสามารถรับมือ
ได้ ก็ไม่ควรมีอะไรมาหยุดคุณเอาไว้ไม่ให้สร้างสรรค์มมุ มอง
ที่ต่างออกไป
จากการทดสอบของเรานัน้ ต้องถือได้วา่ มันอยูใ่ นความ
เสีย่ งไม่นอ้ ยส�ำหรับความเป็นอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ ซึง่ มัน
ก็สามารถผ่านมาได้และยังคงใช้งานได้เป็นปกติดีตลอดทั้ง
การทดสอบ
สภาวะเช่นนี้ยังผ่านได้สบายๆ ดังนั้นในการใช้งาน
ปกติทั่วไปของคุณก็คงไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลสักเท่าไหร่

Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@29mm • F/4 • 1/1250 sec. • ISO 125

* โปรดศึกษารายละเอียดเรื่องนี้จากคู่มือการใช้งาน
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 28mm • F/18 • 1/25 sec. • ISO 125
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Field Test

• ภาพนี้คือการหักเหแสงของดวงอาทิตย์ที่กระท�ำต่อละอองน�้ำซึ่ง
กระเซ็นมาจากกราบเรือเป็นจังหวะ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่
เพียงพริบตาเท่านั้น ดังนั้นภาพนี้จึงแสดงถึงความรวดเร็วในการ
ท�ำงานจับโฟกัสและตอบสนองต่อกล้องของมอเตอร์ออโต้โฟกัสรุน่
ใหม่ “RXD” ที่ท�ำงานอยู่ในเลนส์รุ่น A036 นี้

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 40mm • F/2.8 • 1/1250 sec. • ISO 125
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Field Test

• คุณภาพเหนือชั้น ประสิทธิภาพคุม้ ราคา
หากคุณภาพไม่ดีจริง เลนส์รุ่น
นี้ ค งไม่ ส ามารถที่ จ ะคว้ า รางวั ล
ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018
ในหัวข้อ “Best Product - Mirrorless Standard Zoom Lens” จาก
รายการ EISA AWARD ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกมาได้แน่ๆ
...แล้วในการใช้งานจริงล่ะ?
ประสิทธิภาพต่อความพร้อมจากสภาวะอันท้าทายเป็น
สิ่งที่เราได้เห็นกันไปแล้ว แต่สิ่งที่คุณได้เห็นพร้อมกันด้วย
ก็คือ คุณภาพทั้งในเรื่องของความคมชัดและสีสันนั้นก็ต้อง
จัดว่าไม่ธรรมดา มันยอดเยี่ยมเสียจนสามารถยืนเทียบชั้น
กับเลนส์ที่มีราคาสูงกว่าได้อย่างเต็มภาคภูมิ
เนือ้ ไฟล์ทถี่ กู ถ่ายทอดผ่านเลนส์รนุ่ นีย้ งั คงเต็มไปด้วย
รายละเอียดและความคมชัดในระดับที่น่าทึ่ง ให้ความ
ยืดหยุ่นต่อการโปรเซสภาพได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@30mm • F/8 • 1/40 sec. • ISO 200
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 28mm • F/6.3 • 1/125 sec. • ISO 200
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Field Test

• มิตแิ ห่งสีสนั และความคมชั ดชั้นยอดเยี่ยม
อย่าเพิ่งปรามาสเลนส์รุ่นนี้หากคุณยังไม่ได้ลองของ
จริง โดยเฉพาะในเรื่องของสีสันและความคมชัด
เลนส์ TAMRON รุ่น A036 นี้มีการใช้ชิ้นเลนส์ชนิด
พิเศษหลายชนิดประกบอยู่ภายใน เช่น Mold glass aspherical, Hybrid aspherical, LD (Low Dispersion) และ
XLD (eXtra Low Dispersion) ซึ่งมันจะช่วยท�ำหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหาความบิดเพี้ยนและบกพร่องของแสงทาง
ด้านต่างๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ภาพซึ่งได้จากการ
ทดสอบการใช้งานจริงในภาคสนามของเรานั้นจะได้ภาพที่
มีความคมชัดชัน้ เยีย่ ม สีสนั ของภาพถ่ายทีด่ อู มิ่ ตัวน่าตืน่ ตา  
มีระดับการไล่สี (Gradient) ทีล่ ะเอียดนุม่ นวลต่อเนือ่ ง และ
พบปัญหาข้อบกพร่องทางแสงชนิดต่างๆ น้อยมาก
ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ภาพถ่ายของคุณจะ
สะกดสายตาของใครต่อใครให้ตื่นตะลึง ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่
เราคาดหวังว่าภาพถ่ายแจ๋วๆ จากฝีมือของเราควรจะเป็น
มิใช่หรือ?
Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@75mm • F/8 • 1/60 sec. • ISO 200
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 62mm • F/9 • 1/160 sec. • ISO 125
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 71mm • F/14 • 1/500 sec. • ISO 250
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 28mm • F/4 • 1/50 sec. • ISO 800
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Field Test

• เจาะรายละเอียดใกล้ๆ ได้ด้วย
คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจ�ำเป็น เพราะมีเลนส์
มาโครใช้งานอยูแ่ ล้ว แต่มนั ก็คงจะดีกว่าหากมันยังช่วยคุณ
ได้โดยที่บางครั้งก็ไม่ต้องถอดเปลี่ยนเลนส์ หรือถ้ามันเป็น
วันสบายๆ ทีก่ ารพกอุปกรณ์ตดิ ตัวไปหลายชิน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ
ต้องการ
เลนส์รุ่น A036 นี้สามารถจับโฟกัสเข้าใกล้วัตถุได้
มากทีส่ ดุ เมือ่ พูดถึงความเป็นเลนส์ซมู ไวแสงระยะมาตรฐาน
ด้วยกัน ที่ทางยาวโฟกัส 28mm จะให้อัตราขยายที่ 1:2.9
เข้าใกล้ที่สุดจากระยะห่างหน้าเลนส์เพียง 19 ซ.ม. (จาก
ระนาบเซนเซอร์รับภาพ) ในขณะที่ทางยาวโฟกัส 75mm
จะให้อัตราขยายที่ 1:4 ที่ระยะใกล้สุดเพียง 39 ซ.ม.
แล้วถ้าคุณใช้งานร่วมกับกล้องที่มีความละเอียดไฟล์
ภาพขนาดสูงๆ ล่ะ? ค�ำตอบก็คือ คุณจะเหมือนมีเลนส์
มาโครอยู่ในตัวเดียวกัน ด้วยการ “ครอป” ภาพให้ได้ภาพ
ทีเ่ หมือนมีอตั ราขยายเทียบเท่าภาพจากเลนส์มาโครนัน่ เอง

Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@75mm • F/5.6 • 1/25 sec. • ISO 100
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
@ 55mm • F/2.8 • 1/1250 sec. • ISO 400
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Field Test

• ไม่ใช่ แค่ 75mm!?
สเปคของเลนส์รุ่นนี้คือมีระยะซูมไกลสุด 75mm ที่
F/2.8 ซึ่งก็คือเลนส์ซูมระยะมาตรฐานที่ใช้ในงานถ่ายภาพ
ทั่วไป...แต่เมื่อสักครู่เราให้ความเห็นเรื่องของการ “ครอป”
ภาพถ่ายที่ได้มาแล้วว่าท�ำให้มันกลายเป็นภาพมาโคร
หากคุณใช้งานร่วมกับกล้องทีม่ คี วามละเอียดไฟล์ภาพ
สูงมากแล้วละก็ ด้วยความที่เลนส์ A036 นี้ถ่ายทอดความ
คมชัดเพื่อตอบสนองต่อเซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูง
ได้ดว้ ย ดังนัน้ แม้วา่ วัตถุทคี่ ณ
ุ ต้องการถ่ายภาพนัน้ จะอยูไ่ กล
จนมีขนาดเล็กในภาพถ่าย คุณก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้ภาพ
กลับมาใช้งาน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจจะได้แต่มองดูแล้ว
ท�ำใจปล่อยผ่านไป
ภาพด้านขวานี้ถูกครอปมาจากภาพต้นฉบับจริงที่
ระยะซูม 75mm บนเซนเซอร์รบั ภาพความละเอียด 42MP
ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าถัดไป
หากจะท�ำเช่นนีไ้ ด้เลนส์กต็ อ้ งคุณภาพถึงจริงๆ เท่านัน้
Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
• F/3.2 • 1/1000 sec. • ISO 100
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
• F/3.2 • 1/1000 sec. • ISO 100
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Field Test

• ด้วยคุณสมบัติของเลนส์ A036 ที่สามารถถ่ายทอดความคมชัดให้กับ
เซนเซอร์รบั ภาพความละเอียดสูงได้ นัน่ หมายความว่าคุณจะมีความยืดหยุน่
ต่อการครอปภาพให้มีลักษณะเหมือนภาพจากเลนส์หลายๆ ช่วง คุณอาจจะ
ถ่ายภาพมุมกว้างแล้วน�ำไฟล์มาครอปใช้งานเป็นส่วนๆ ก็ยังได้ เช่นเดียวกับ
ภาพนี้ที่ครอปมาจากภาพต้นฉบับในหน้าถัดไป

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
• F/5 • 1/1000 sec. • ISO 100
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Field Test

Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD • Sony A7R mark II
• @75mm • F/5 • 1/1000 sec. • ISO 100
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Field Test

• สรุป
ด้วยการทดสอบใช้งานจริงในภาคสนามทีว่ า่
กันด้วยเรื่องราวในท้องทะเล ซึ่งต้องผจญกับ
สภาวะอันแสนท้าทายของสภาพแวดล้อมอันเต็ม
ไปด้วยความเสีย่ งต่ออุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เลนส์
รุ่น A036 ก็ยังคงท�ำงานได้เงียบเชียบและราบ
เรี ย บราวกั บ ท� ำ งานอยู ่ ใ นห้ อ งแอร์ ไม่ ป รากฏ
ปัญหาใดๆ ในระหว่างการใช้งานทั้งสิ้น คงพิสูจน์
ถึงคุณภาพของเลนส์รุ่นนี้ได้อย่างชัดเจน
คุณภาพของภาพถ่ายทั้งความคมชัด สีสัน
การเก็ บ รายละเอี ย ดและการตอบสนองต่ อ
เซนเซอร์รบั ภาพความละเอียดสูงเป็นสิง่ ทีป่ รากฏ
ชัดออกมาให้เห็นจากภาพต่างๆ ในคอลัมน์นี้
ที่ เ หลื อ ก็ ค งมี แ ค่ เ พี ย งฝี มื อ ของคุ ณ ที่ จ ะ
พิสจู น์ให้โลกรูว้ า่ ภาพถ่ายของคุณนัน้ เยีย่ มยอด
เพียงใด และ A036 ก็พร้อมทีจ่ ะไปเก็บภาพกับ
คุณในทุกที่ทุกเวลาแน่นอน.

Tamron 28-75mm f/2.8
Di III RXD
• Sony A7R mark II
@ 75mm
• F/18 • 1/25 sec. • ISO 125
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มันคือตัวช่ วยส�ำคัญที่จะบันดาล
ให้ภาพถ่ายของคุณงามล�้ำสายตา
ขึ้นไปอีก จนบางทีแทบจะไม่ต้อง
ตกแต่งภาพเพิ่มเติมด้วยซ�้ ำ...

ND, C-PL ...ตกลงว่าอันไหนดี?
หากคุณเป็นนักถ่ายภาพสายทิวทัศน์ตวั ยงผูม้ เี ลนส์มมุ
กว้างเป็นอาวุธคูก่ าย ก็คงจะเคยได้ยนิ ค�ำแนะน�ำทีเ่ กีย่ ว
กับการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ND”
และ C-PL” ซึ่งมันเป็นฟิลเตอร์ที่สวมติดกับหน้าเลนส์
ในยามใช้งาน อะไรก็ตามแต่ทตี่ ดิ อยูห่ น้าเลนส์กย็ อ่ มมี
ผลต่อภาพถ่ายอย่างแน่นอน เพราะแสงจะต้องผ่านมัน
เข้ามาก่อนเสมอ
ฟิลเตอร์ทั้ง “ND” และ “C-PL” มันคืออะไร?
และเราควรเลือกซือ้ หรือเลือกใช้อนั ไหนกันแน่ละ่ ?...
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การถ่ายภาพแนว Landscape หรือภาพทิวทัศน์

นัน้ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไปมากมาย ซึ่งภาพบางแบบก็
ย่ อ มมี ก ารใช้ เ ทคนิ ค ของอุ ป กรณ์ ก ล้ อ งและเลนส์ เ ข้ า ช่ ว ย
สร้างสรรค์ภาพที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันหรือ
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ล้วนต้องการคุณลักษณะอันน่า
ดึงดูดสายตาและเรียกร้องความสนใจอย่างมาก จึงจะท�ำให้
ภาพถ่ายนั้นประสบผลส�ำเร็จอย่างงดงาม
เทคนิคเหล่านัน้ ต่างก็เป็นไปเพือ่ การแปรเปลีย่ นลักษณะ
ของแสงทีจ่ ะเดินทางเข้าสูก่ ล้อง ซึง่ บางครัง้ ก็เพือ่ ถ่ายทอดภาพ
ที่ต่างจากความเป็นจริงแต่ท�ำให้ภาพถ่ายดูสวยงามมากยิ่งขึ้น
อย่างเช่นการใช้สปีดชัตเตอร์นานกว่าปกติร่วมกับขาตั้งกล้อง
เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่น่าสนใจ เช่น ภาพน�้ำตกหรือทะเลที่ดู
นุ่มนวลชวนฝัน อันเป็นผลมาจากการบันทึกการเคลื่อนไหวที่
ต่อเนื่องเหล่านั้นให้เกิดบนภาพถ่าย
การใช้สปีดชัตเตอร์นานมากกว่าปกติจึงจ�ำเป็นต่อการ
บันทึกภาพลักษณะนี้ แต่ในภาวะปกติน้ันแสงธรรมชาติก็มัก
จะมีปริมาณมากเกินกว่าจะใช้สปีดชัตเตอร์นานได้ เราจึงใช้
อุปกรณ์ชว่ ยลดแสงมาสวมทีห่ น้าเลนส์เพือ่ ให้ปริมาณของแสง
ถูกลดลง คล้ายกับเวลาที่เราสวมแว่นตากันแดดนั่นเอง
ND และ C-PL จึงเกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้...
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ND ย่อมาจาก Neutral Density ผลของมันก็คือลด
ปริมาณแสงที่จะผ่านตัวมันก่อนไปสู่เลนส์ ซึ่งจะช่วยให้เรา
สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ทชี่ า้ ลงได้ (รวมไปถึงการใช้รรู บั แสง
ที่กว้างขึ้นเพื่อผลทาง Depth of field ด้วย) ส่วน C-PL ย่อ
มากจาก Circular Polarize ก็จะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันในเรือ่ ง
ของการลดปริมาณแสง แต่ที่ต่างออกไปก็คือ มันจะยอมให้
ความยาวของคลืน่ แสงเฉพาะบางช่วงคลืน่ เท่านัน้ ทีจ่ ะผ่านตัว
มันเข้าไปสู่เลนส์ได้ ซึ่งผลก็คือจะท�ำให้ภาพถ่ายมีสีสันที่อิ่ม
ตัวสดใสมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการตัดแสงสะท้อนบนพื้นผิว
มันวาวได้ด้วยเช่นกัน
ฟิลเตอร์ทงั้ สองชนิดต่างก็ได้รบั การยกย่องจากนักถ่าย
ภาพทิวทัศน์อย่างมากมาย นักถ่ายภาพท่องเทีย่ วก็มกั จะชืน่
ชมฟิลเตอร์ C-PL ในฐานะที่ให้ภาพถ่ายที่มีสีสันสดใส ใน
ขณะทีน่ กั ถ่ายภาพอืน่ ๆ ก็จะแย้งว่า ND ย่อมจะดีกว่า เพราะ
ให้สีสันที่สมจริงถึงอารมณ์

อันดับแรกทีม่ นั ต่างก็มเี หมือนกันคือ ปกป้องหน้าเลนส์จาก
ฝุ่นและรอยขีดข่วนได้แน่นอน
ในบางสถานการณ์ของการถ่ายภาพนัน้ หากปราศจาก
ฟิลเตอร์สองชนิดนี้ก็อาจจะไม่สามารถถ่ายภาพในแบบที่
ต้องการได้เลย เพราะปริมาณแสงมีมาก ใช้สปีดชัตเตอร์
ได้ช้าไม่พอ บางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งใน
คอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถท�ำเช่นนั้นได้
เพราะภาพต้นฉบับไม่มีลักษณะบางอย่างจากขั้นตอนการ
ถ่ายภาพ ในอีกทางหนึง่ ก็คอื มันช่วยให้การแต่งภาพใช้เวลา
น้อยลง หรือบางครั้งก็แทบไม่ต้องแต่งภาพเลยด้วยซ�้ำ
ดังนั้นมันจึงเป็นตัวช่วยให้ประหยัดเวลาได้ทั้งคู่
• ND Filter ท�ำหน้าที่อะไร?

• ND vs. C-PL

- ช่วยให้ใช้รูรับแสงกว้างได้ในขณะที่มีปริมาณแสงมาก
- ช่วยให้ใช้สปีดชัตเตอร์ที่ช้าลงได้
- ช่วยให้ถ่ายภาพลักษณะที่แสดงการเคลื่อนไหว (โดยการ
ใช้สปีดชัตเตอร์ช้า) ได้ในขณะที่ยังมีแสงมาก

ต่างก็ประกอบด้วยกระจกชิน้ บางด้วยกันทัง้ คู่ และหมุน
เพื่อสวมเข้าไปที่หน้าเลนส์ได้เหมือนกัน (แต่ในยุคนี้บางที
มันก็ไปอยู่ท้ายเลนส์ หรือไม่ก็อยู่ในกล้องเลย) ดังนั้นหน้าที่

ฟิลเตอร์ ND ไม่สง่ ผลต่อลักษณะสีของวัตถุโดยตรง
ตัวมันจะเพียงแต่พยายามลดปริมาณของแสงเท่านัน้ ดังนัน้
จึงไม่ค่อยเกิดอาการผิดเพี้ยนต่อสีสันสักเท่าไหร่

ตกลงว่าอันไหนดีกว่ากัน?...
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ND มีลักษณะความเข้มเพื่อลดปริมาณแสงที่แตกต่างกันให้
เลือกใช้ได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น ลดปริมาณแสง 1 สตอป, 2
สตอป, ฯลฯ ไปจนถึง 10 สตอป รวมไปถึง ND ชนิดที่ไล่ความ
เข้มจากด้านบนลงด้านล่าง (Graduated ND) ถูกออกแบบมาเพื่อ
ลดปริมาณแสงเฉพาะส่วนบนของภาพ เช่น ภาพท้องฟ้าหรือ
พระอาทิตย์ที่ด้านบนสว่างมากกว่าส่วนพื้นดิน เป็นต้น
และยังมีชนิดทีเ่ รียกว่า Variable ND ทีส่ ามารถหมุนเพือ่ ปรับ
ระดับความเข้มได้ในตัวมันเอง
หากคุณต้องการใช้รูรับแสงกว้างเพื่อให้เกิดโบเก้ในสถานที่
กลางแจ้งทีม่ แี ดดจัด แต่กล้องของคุณไม่ได้มสี ปีดชัตเตอร์ทไี่ วมาก
พอจะใช้มันเพื่อช่วยลดปริมาณแสง จะท�ำอย่างไร?
ค�ำตอบก็คือ สวมฟิลเตอร์ ND เข้าไปที่หน้าเลนส์ เหมือน
กับเวลาที่สวมแว่นกันแดดนั่นเอง
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• C-PL Filter ท�ำหน้าที่อะไร?
- ท�ำให้สีสันอิ่มตัวมากยิ่งขึ้น
- ตัดแสงสะท้อนบนวัตถุพื้นผิวมันวาว
นักถ่ายภาพทิวทัศน์นั้นย่อมต้องการที่จะให้ท้องฟ้ามี
สีสันสดใส ซึ่งมีส่วนช่วยให้ภาพถ่ายดูดีเป็นอย่างมาก
นอกจากจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้ว การเพิ่มตัวช่วยอย่าง
C-PL ฟิลเตอร์เข้าไปทีห่ น้าเลนส์กจ็ ะยิง่ ท�ำให้ทอ้ งฟ้าของวัน
นั้นยิ่งมีสีสันที่น่าตื่นเต้นเข้าไปกันใหญ่...แทบจะไม่ต้องจะ
ตกแต่งเร่งสีให้เยอะขึ้นอีกแล้วก็ยังได้
และในบางครั้ง เราก็จ�ำเป็นต้องบันทึกภาพสิ่งที่มีพื้น
ผิวมันวาว ไม่เพียงแต่บรรดาโลหะทั้งหลายเท่านั้น เพราะ
ผิวน�้ำทะเลหรือใบไม้ก้อนหินที่เปียกน�้ำก็ล้วนมีผิวมันวาว
อันสะท้อนแสงได้ทั้งสิ้น
ซึ่งการสะท้อนแสงกลับออกมานี้เองก็จะท�ำให้สีสันดูจืดชืดลง

Without C-PL

With C-PL

C-PL จะสามารถช่วยตัดแสงสะท้อนเหล่านัน้ ได้ จึงท�ำให้สสี นั กลับมา
ดูสดใสมากยิ่งขึ้น ในกรณีของผิวน�้ำหรือกระจกใสนั้นก็สามารถท�ำให้เห็น
ภาพทะลุไปถึงด้านหลังโดยลดให้เงาสะท้อนเข้ามารบกวนน้อยลง
ด้วยลักษณะเช่นนี้ของ C-PL จึงท�ำให้มันสามารถลดปริมาณแสงได้
ประมาณ 1-2 สตอป เช่นกัน
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• แบบไหนดี?
ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์การถ่ายภาพของคุณเองว่า
ชอบแบบสีสันสดใสหรือสีสันเหมือนจริงกันแน่?
คุณอาจจะต้องการลดแสงเพื่อถ่ายภาพแนวไลฟ์
แบบแสดงการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้ต้องการให้สีสัน
ฉูดฉาดอิ่มตัว... ND ก็ดูจะเหมาะกว่า
คุณอาจจะต้องการตัดแสงสะท้อนจากบนผิวน�้ำ
อยู่บ่อยๆ C-PL ก็น่าจะเหมาะกว่า
และบางทีการลดสปีดชัตเตอร์ลงให้มากไปกว่า 2
สตอป C-PL ก็คงไม่ใช่คำ� ตอบนั้น เพราะ ND มีระดับ
ความเข้มที่สูงกว่าให้เลือกใช้ ฯลฯ
แล้วเราจะสามารถสวมทัง้ สองแบบเข้าด้วยกันเลย

ได้ไหม? ค�ำตอบก็คือได้ แต่ข้อสังเกตก็คือ ยิ่งมีฟิลเตอร์ซ้อน
ทับกันมากเท่าไหร่คุณภาพของแสงก็จะยิ่งด้อยลงเท่านั้น
ดังนั้นต่อค�ำถามที่ว่าระหว่าง ND และ C-PL นั้นอะไร
ดีกว่ากัน? ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาพถ่ายในลักษณะที่คุณต้องการ
มากกว่า เพราะแต่ละสถานการณ์ก็ย่อมต้องการตัวช่วยที่ไม่
เหมือนกัน
แต่ไม่ว่าจะ ND หรือ C-PL “คุณภาพ” ของฟิลเตอร์ที่
ดียอ่ มส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายโดยรวม การเลือกใช้ฟลิ
เตอร์ทคี่ ณ
ุ ภาพสูงก็ยอ่ มจะมีราคาค่าตัวทีอ่ าจจะสูงด้วยเช่นกัน
แต่มันไม่คุ้มกันหรอกหากจะประหยัดค่าฟิลเตอร์แล้วได้
ภาพถ่ายที่มีคุณภาพลดลง
เพราะฟิลเตอร์มักจะอยู่ด้านหน้า นั่นหมายความว่า
มันคือด่านแรกที่แสงจะผ่านเข้ามา ภาพถ่ายจะได้คุณภาพ
ดีหรือไม่ดีก็จะขึ้นกับตรงนั้นนั่นเอง
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TAP-IN CONSOLE
ตอนที่ 4 : Customizing the Lens

adjustment & customize TAMRON lens
ปรับแต่งแก้ไขเลนส์ TAMRON ด้วยตัวคุณเอง
หลายท่านยังไม่รู้ว่าสามารถท�ำเองได้! และหลายท่าน
ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีด้วย...
TAMRON “TAP-IN CONSOLE” เป็นอุปกรณ์
เสริ ม ที่ ส ามารถปรั บ จู น อะไรหลายอย่ า งให้ กั บ เลนส์
TAMRON รุน่ ใหม่ๆ ของคุณได้เอง รวมไปถึงการอัพเดท
เฟิร์มแวร์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณสามารถ
ซื้อหามาใช้ได้เองด้วยเช่นกัน
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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Customizing the Lens
ส�ำหรับเลนส์ในแต่ละรุ่นที่สามารถใช้งานร่วมกับ TAP-IN Console ได้นั้น
คุณสามารถปรับตั้งระยะโฟกัส, จ�ำกัดระยะโฟกัส รวมไปถึงปรับตั้งการ
ท�ำงานของระบบ VC ซึง่ คุณสมบัตกิ ารปรับตัง้ ก็จะขึน้ อยูก่ บั เลนส์แต่ละรุน่
ด้วย สามารถดูรายละเอียดของเลนส์รุ่นที่สามารถใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้
ได้โดยคลิกที่นี่

1. Focus adjustments
คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดการท�ำงานของระบบ
โฟกัสอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 24 ขอบเขต (Regions) อัน
ประกอบไปด้วย 3 ขอบเขตส�ำหรับก�ำหนดระยะห่างถึง
วัตถุ และ 8 ขอบเขตส�ำหรับทางยาวโฟกัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติในการปรับตั้งของเลนส์แต่ละรุ่น
**หมายเหตุ : แม้ว่าคุณจะสามารถท�ำการปรับตั้งด้วย
ตัวเองได้กต็ าม แต่การปรับตัง้ รายละเอียดการโฟกัสของ
เลนส์ต้องใช้ความแม่นย�ำค่อนข้างมาก โปรดศึกษาราย
ละเอียดให้เข้าใจก่อนท�ำการปรับแต่งเพิ่มเติม

1  คลิกที่แถบ “Focus Adjustment”
2  คลิกเลือกช่องที่ขอบเขตซึ่งคุณต้องการปรับตั้งระยะโฟกัส
3  พิมพ์ค่าตัวเลขตามต้องการ ซึ่งอยู่ในช่วง -20 ไปจนถึง +20 หรือใช้วิธีลากสไลเดอร์เพื่อปรับ
เปลี่ยนค่า ซึ่งค่าทางด้านลบ (-) จะมีผลจากจุดโฟกัสเข้ามาถึงกล้อง (Front focus) และทางด้าน
บวก (+) จะมีผลต่อระยะที่เลยจุดโฟกัสออกไป (Back focus)
[ข้อควรระวัง] การใส่ค่าตัวเลขระยะวัตถุเท่ากับระยะทางยาวโฟกัส (ตัวอย่างเช่น “-20, +20
และ -20 ส�ำหรับ 3 ขอบเขต) จะท�ำให้เลนส์ทำ� การเคลือ่ นชิน้ เลนส์ไปด้านหน้าและด้านหลังตลอด
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2. Customizing the focus
distance limiter
คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัตนิ ไี้ ด้สำ� หรับเลนส์ในรุ่นที่
มีสวิทช์จ�ำกัดระยะห่างโฟกัส ข้อนี้คือเพื่อก�ำหนดระยะ
การเคลื่อนของชิ้นเลนส์จับโฟกัส ซึ่งเป็นประโยชน์มาก
ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้งานระยะห่างแบบใดแบบหนึง่ อยูเ่ ป็นประจ�ำ 
เพราะจะหมายถึงการจับโฟกัสอัตโนมัตไิ ด้รวดเร็วยิง่ ขึน้
นั่นเอง
1  คลิกที่แถบ “Focus Limiter”
2  เลือกโหมดที่ต้องการปรับแต่ง
3  ใช้สไลด์บาร์ชุดบนเพื่อจ�ำกัดระยะด้านใกล้สุด และ
ชุดล่างเพื่อจ�ำกัดระยะด้านไกลสุด
4  หากเป็นเลนส์รนุ่ ทีม่ สี วิทช์สามต�ำแหน่ง ให้เซ็ทสวิทช์
ต�ำแหน่งกลางด้วยสไลด์บาร์ชุด Middle Position

• Focus distance range : ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะท�ำงานเฉพาะในช่วง
ระยะห่างที่กำ� หนดเท่านั้น

• Range limit : การปรับตั้งนี้จะท�ำให้เลนส์ท�ำการประเมินจากต�ำแหน่งของโฟกัสปัจจุบันก่อนที่
ระบบออโต้โฟกัสจะท�ำงาน เช่นตามตัวอย่างที่เซ็ทไว้ด้านบนนี้จะหมายถึง :
- หากต�ำแหน่งของระยะห่างอยู่ในช่วง 0.3-0.4 ก็จะท�ำงานเฉพาะในช่วงนี้
- หากต�ำแหน่งของระยะห่างอยู่ในช่วง 0.4-1m ก็จะท�ำงานเฉพาะในช่วงนี้
- หากต�ำแหน่งของระยะห่างอยู่ในช่วง 1-infinity ก็จะท�ำงานเฉพาะในช่วงนี้
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3. Customizing the full-time
manual focus override system
ส�ำหรับเลนส์ในรุ่นที่ระบุว่าสามารถหมุนระบบโฟกัส
Manual ได้ตลอดเวลา คุณสามารถปรับตัง้ ระบบนีใ้ ห้เป็น
เปิดหรือปิด รวมทั้งปรับแต่งความไวตอบสนองต่อการ
หมุนวงแหวนโฟกัสบนตัวเลนส์ได้ด้วย

1  คลิกที่แถบ “Miscellaneous”
2  เปิดหรือปิดระบบ Full-Time manual focus
3  หากคุณเลือกเปิดระบบ Full-Time manual focus override คุณ
สามารถปรับตั้งค่าความไวตอบสนองต่อการหมุนวงแหวนโฟกัสบนตัว
เลนส์ได้ด้วย
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4. Adjusting the VC system
ส�ำหรับเลนส์รนุ่ ทีม่ รี ะบบ VC (Vibration Compensation) ซึง่
ช่วยลดอาการสัน่ ไหว จะสามารถปรับตัง้ ระบบการท�ำงานของ
VC ได้สามแบบ :
1  คลิกที่แถบ “Miscellaneous”
2  คลิกเลือกการท�ำงานของ VC ซึ่งมีให้เลือกสามแบบดังต่อไปนี้ :
• Standard :
ท�ำงานในรูปแบบปกติตามค่าจากโรงงาน
• Viewfinder image stabilization prioritized
ให้ความส�ำคัญกับการมองเห็นภาพในช่องมองภาพ (ท�ำงานตลอด
     เวลาในขณะที่กล้องมีการท�ำงาน)
• Capturing image stabilization prioritized
ท�ำงานเฉพาะในขณะที่มีการถ่ายภาพเท่านั้น (แม่นย�ำมากกว่า)
[ข้อควรทราบ]
• ถึงแม้วา่ จะมีการเลือกให้ทำ� งานแบบ Capture image stabilization prioritized ซึง่ มีความแม่นย�ำ
สูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยลดความเร็วของสปีดชัตเตอร์ ซึ่งมีการอ้างอิงตามมาตรฐาน
”CIPA standard for image stabilization performance in stops.” ของเลนส์รุ่นนั้น
• หากเลือกใช้แบบ Capture image stabilization prioritized จะไม่มีการท�ำงานก่อนจังหวะถ่าย
ภาพ ซึ่งหมายความว่าในช่องมองภาพไม่ได้แสดงภาพแบบหยุดนิ่ง
• ส�ำหรับเลนส์ในรุ่น SP150-600mm G2 (Model A022), SP70-200mm G2 (Model A025)
หรือ 100-400mm (Model A035) จะใช้ค่าปรับตั้งนี้ร่วมกับสวิทช์ Mode 1 บนตัวเลนส์เท่านั้น

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022), SP 70200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) สามารถเลือกได้ระหว่าง
สองตัวเลือกคือ “Standard” และ “Viewfinder image stabilization prioritized”
เพราะในรูปแบบ “Capture image stabilization prioritized” จะเป็นแบบปกติ
มาตรฐานที่สวิทช์ Mode 3 บนตัวเลนส์อยู่แล้ว
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Writing customized data
หลังจากทีป่ รับตัง้ ค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วจึงท�ำการบันทึกค่าเหล่านัน้ ลงไปทีห่ น่วยความ
จ�ำของเลนส์ :
1  คลิกที่ “Apply Setting”
2  จะมีหน้าต่างยืนยัน คลิกที่ “OK”

3  หากคุณต้องการคืนค่าต่างๆ ให้เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน ให้คลิกที่ “Restore
to factory default”

[ข้อควรระวัง]
ห้ามปิดเครื่องและห้ามดึงสาย USB ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเลนส์ในระหว่าง
ที่มีการบันทึกค่าปรับตั้งไปสู่เลนส์
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Saving or reading customized
data to/from file
คุณสามารถบันทึกค่าปรับตัง้ ต่างๆ เก็บไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ โหลดขึน้ มาใช้ใน
ภายหลังได้
1   คลิกที่ “Save As...” เพื่อท�ำการบันทึกค่าปรับตั้งต่างๆ ในวิธีการเดียวกับการ
บันทึกไฟล์ข้อมูลตามปกติ
2  เรียกเปิดไฟล์ที่มีการบันทึกเก็บไว้โดยการคลิกที่ “Open...”
[ข้อแนะน�ำ]
ควรมีการบันทึกค่าปรับตัง้ ต่างๆ ไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์กอ่ นทีจ่ ะท�ำการบันทึกลงไป
ที่เลนส์

จะเห็นได้ว่า ด้วยเครื่องมือ “TAP-in Console” จาก TAMRON นี้ คุณสามารถ
ปรับตัง้ คุณสมบัตติ า่ งๆ ของเลนส์ได้ไม่นอ้ ย ซึง่ ช่วยให้การท�ำงานทีไ่ ม่เหมือนใครของ
คุณเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะนี่คือเลนส์และวิธีการของคุณเองโดย
เฉพาะ
ทัง้ หมดนีส้ ามารถท�ำได้ดว้ ยตัวเองทีบ่ า้ น ไม่จำ� เป็นต้องส่งเข้าศูนย์บริการแต่
อย่างใด...นี่เองคือข้อดีของ “TAP-in Console”
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TECHNOLOGY

“HAND HELD”
รายละเอียดและความคมชัดในระดับลงลึก
ถึงพิกเซลของภาพถ่าย ที่ใครๆ ก็อยากจะ
มี และวันนี้มาถึงเวอร์ชั่นที่ 2 แล้ว!

ในการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ของ PENTAX ในรุ่น “K-1II”
ซึ่งเป็นกล้อง DSLR ชนิด Full Frame ไปเมื่อช่วงต้นปี
มีเทคโนโลยีที่ก้าวไปอีกขั้นบรรจุมาด้วย นั่นก็คือระบบ
PIXEL SHIFT RESOLUTION SYSTEM “II” ซึ่งหลาย
คนรู้จักมันดีว่าให้ประสิทธิภาพของภาพถ่ายที่คมชัดยิ่ง
กว่าเดิมมากมายแค่ไหนจากเวอร์ชั่นแรกก่อนหน้า
ในเวอร์ชั่น “II” ที่ออกมาครั้งนี้พิเศษตรงที่ แม้
ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องก็ยังท�ำได้...
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TECHNOLOGY

Pixel Shift Resolution System นัน้ เป็นเทคนิคทีถ่ อื ก�ำเนิด
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรายละเอียดความคมชัดของ
ไฟล์ภาพถ่ายในระดับพิกเซล
เซนเซอร์รบั ภาพในยุคปัจจุบนั จะมี “พิกเซล” ทีเ่ รียงต่อกันเป็น
รูปตารางที่อัดแน่นอยู่บนแผ่นเวเฟอร์ แต่ละพิกเซลจะคอยรับแสง
ที่ผ่านจากเลนส์เข้ามาถึงโดยมีฟิลเตอร์สี R G B คอยกรองสีของ
แสงที่เข้ามาเพื่อแปลเป็นข้อมูลระดับแสง หากแสงสีที่เข้ามาถึง
ไม่ใช่สที ตี่ รงกับชนิดของมัน พิกเซลนัน้ ก็จะไม่มขี อ้ มูล ซึง่ ถ้าปล่อย
ให้เป็นเช่นนั้นในภาพก็คงจะมีจุดพิกเซลที่ว่างเปล่า ไม่ปรากฏสีสัน
ใดๆ อยู่เต็มไปหมด
วิธีการท�ำงานของเซนเซอร์รับภาพส�ำหรับเรื่องนี้คือ ท�ำการ
“จ�ำลอง” ข้อมูลจากพิกเซลข้างเคียงที่ได้รับข้อมูลแสงจริงสร้างเป็น
ข้อมูลของตัวเอง แล้วส่งไปประกอบกันขึ้นมาเป็นไฟล์ภาพถ่าย นั่น
หมายความว่าไม่ใช่ทุกพิกเซลที่จะมีข้อมูลจากแสงของจริง ข้อมูล
จ�ำลองเหล่านั้นก็จะส่งผลถึงรายละเอียดและความคมชัดที่ปรากฏ

ในภาพถ่าย ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ย่อมจะอยู่แค่ในระดับมาตรฐาน
ทั่วไป...ไม่มีจุดที่ว่างเปล่า
...แต่ถา้ ทุกพิกเซลบนเซนเซอร์รบั ภาพได้รบั แสงจริงๆ ก็จะ
มีข้อมูลที่แม่นย�ำ ซึ่งรายละเอียดของภาพย่อมจะดีขึ้น และคม
ชัดมากขึ้นด้วย
PENTAX เล็งเห็นถึงช่องทางอันเป็นจุดอ่อนนี้ จึงพยายามหา
วิธใี นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทัง่ เกิดมาเป็นเทคนิค “Pixel
Shift Resolution System”
วิธีการก็คือ ท�ำการขยับเซนเซอร์รับภาพไปในต�ำแหน่งซ้ายขวา-บน-ล่าง ครั้งละ 1 พิกเซลเพื่อให้ทุกพิกเซลได้รับแสงจริง
เทคนิคนี้เป็นผลพวงมาจากระบบ “SR” ซึ่งมีหน้าเคลื่อนไหว
เซนเซอร์ในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การขจัดฝุ่น, Astrotracer ฯลฯ
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการที่ ทุ ก พิ ก เซลได้ รั บ แสงจริ ง เข้ า มา
ประมวลผลก็คอื ภาพมีรายละเอยดและความคมชัดสูงขึน้ อย่าง
ชัดเจน
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1   แสงที่ผ่านเลนส์เข้ามา

2   ข้อมูลสีที่พิกเซลได้รับ 3   พิกเซลของ CMOS

4   การเคลื่อนที่ของเซนเซอร์

5   ทุกพิกเซลได้รับข้อมูลสีครบถ้วนแล้วน�ำมารวมกัน

ระบบ PIXEL SHIFT RESOLUTION SYSTEM มีบรรจุอยู่
ในกล้อง PENTAX DSLR รุ่น K-70, K-3, K-3II และ K-1 ซึ่งต่าง
ก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมาก
จุดอ่อนของระบบนี้ก็คือ การที่ต้องขยับเซนเซอร์รับภาพ 4
ครั้งเพื่อให้ทุกพิกเซลได้รับแสงอย่างทั่วถึง ก็หมายความว่าต้องมี
การบันทึกภาพ 4 ภาพแล้วน�ำข้อมูลที่ได้มารวมกันเป็นไฟล์ภาพ
เดียว นั่นหมายความว่าต้องใช้ขาตั้งกล้องในการบันทึกภาพเพื่อ
ให้ทุกพิกเซลยังคงเป็นภาพในต�ำแหน่งเดียวกัน
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ส�ำหรับระบบ PIXEL SHIFT RESOLUTION SYSTEM “II” อัน
เป็นเวอร์ชั่นที่สองซึ่งปรากฏอยู่ใน PENTAX K-1 mark II นี้คือการพัฒนา
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าส�ำหรับ K-1 mark II แล้ว
สามารถใช้ Pixel Shift Resolution System ได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง
สามารถจับถือกล้องด้วยมือเปล่าได้
วิ ธี ก ารยั ง เป็ น รู ป แบบ
เดิมคือถ่ายภาพทั้งหมด 4
ครั้งแล้วน�ำมารวมกัน แต่ใน
ระบบของเวอร์ทสี่ องนีจ้ ะเพิม่
ระบบช่วยตรวจสอบอาการ
สั่ น ไหวของแต่ ล ะชอตแล้ ว
ปรับให้ได้ต�ำแหน่งที่ตรงกัน
[K-1 Mark II] Pixel Shift Resolution System II

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีระบบช่วยให้จับถือกล้องด้วยมือเปล่าได้แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรับมือได้กบั ทุกสถานการณ์ เพราะบางครัง้
อาการสั่นไหวก็อาจจะมากเกินกว่าที่ระบบจะสามารถชดเชยให้ได้
แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ด้วยเทคโนโลยีืที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขีดความ
สามารถให้ยดื หยุน่ ต่อการใช้งานได้นี้ ย่อมจะเป็นอะไรทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ผูใ้ ช้ K-1
mark II อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความคมชัดแบบเน้นเป็นพิเศษ
โดยที่ไม่ต้องการมีภาระกับขาตั้งกล้อง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ Pixel Shift Resolution
System “II” ซึ่งมีอยู่ใน “K-1 mark II” กล้อง DSLR เรือธงรุ่นล่าสุด
จาก PENTAX ของเรา.
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Pixel Shift Resolution: OFF

Pixel Shift Resolution: ON
(Motion Correction function ON)
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SUGGESTION

PENTAX K-1
Flickr Group

ถ้าจะเอาดีทางด้านถ่ายภาพแล้ว
ละก็ “Flickr” ซึ่งเป็นชุมชนของ
คนถ่ายภาพขนาดใหญ่คงจะเป็น
อะไรที่คุณต้องรู้จัก
ส�ำหรับชาว PENTAX แล้วก็
จะมีกลุ่มก้อนผู้ใช้ K-1 จัดตั้งอยู่ใน
นั้ น ด้ ว ย ซึ่ ง ก็ จ ะมี ก ารโพสต์ ภ าพ
ประชันกันอยูน่ บั พันภาพ ซึง่ แน่นอน
ว่าย่อมเป็นผลงานจากผูใ้ ช้กล้อง K-1
ของเรานั่นเอง
ลองเข้าร่วมดู ไม่ใช่แค่ได้ดู
ภาพสวยๆ แต่รับรองว่าได้ทั้งแรง
บันดาลใจและไอเดียอีกเยอะแยะ
มากมายแน่นอน

EEP TIME Issue# 53
November 2018

64

SUGGESTION

RICOH GR/GR II
Flickr Group

ที่นี่มีภาพถ่ายให้ดูนับแสนภาพ!!
และแน่ น อนว่ า มั น มาจากกล้ อ ง
RICOH GR/GR II แน่
เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าสายสตรีท
แล้วละก็ Ricoh GR นั้นต้องอยู่ใน
แถวหน้าๆ เสมอ เพราะคุณสมบัติ
อันเพียบพร้อมทั้งหลายนั้นช่างเอื้อ
ต่อการถ่ายภาพแนวนี้จริงๆ
ท่านที่ใช้กล้องรุ่นนี้อยู่แล้วก็
ขอแนะน�ำว่านี่คือแหล่งไอเดียชั้น
ยอด ส่วนท่านที่ยังไม่รู้ว่ากล้องรุ่น
นีม้ ดี ยี งั ไง? ก็ลองเข้าไปดูจากภาพ
ถ่ายแนวๆ นับแสนภาพในกรุ๊ปนี้
ได้เลย!
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ปิ ดเล่ม...

ปลายฝนต้นหนาวของบ้านเรา ก็มาพร้อมกับ EEP Time ฉบับ
ที่ 53 ซึ่งคุณๆ ก�ำลังอ่านมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว แต่บรรดาหลาก
หลายเนื้อหาก�ำลังถูกจัดเตรียมน�ำมาเสิร์ฟต่อทุกท่านในโอกาส
ถัดไป...เพราะเนือ้ หาสาระทางการถ่ายภาพจากเรานัน้ ยังมีอกี ไม่
น้อยเลย
สินค้าใหม่ยงั คงทะยอยเดินหน้าเข้าสูต่ ลาดกันอย่างต่อเนือ่ ง
ฤดูท่องเที่ยวอย่างนี้เราหวังว่าคุณๆ จะมีเลนส์มุมกว้างเอาไว้เก็บ
บรรยากาศทิวทัศน์ละลานตากับคนรู้ใจแล้ว
แต่ถา้ ยังไม่ม.ี ..ฉบับนีเ้ รามีนำ� เสนอเลนส์ซมู ระยะมาตรฐาน
28-75mm กันไปแล้วหนึ่งรุ่น ส่วนชาว DSLR ก็ต้องไม่ลืมว่า
TAMRON ยังมีเลนส์ซมู มุมกว้างพิเศษอยูอ่ กี หนึง่ รุน่ ทีเ่ พิง่ เปิดตัว
มาไม่นาน กับระยะ 17-35mm F/2.8-4 ขนาดกะทัดรัดน�ำ้ หนัก
เบาสบาย เหมาะกับใครทีต่ อ้ งการภาพแจ๋วแต่ไม่ตอ้ งใช้พลังเยอะ
ขอให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานและเดินทางปลอดภัยทุก
ทิศทาง ได้ภาพดีๆ กลับมาจนล้นเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว
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