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คงยังไม่สายเกินไปทีจ่ ะกล่าวค�ำว่า
“สวัสดีปีใหม่” และ “ซินเจียอยู่อี่
ซินนี้ฮวดไช้” สวัสดีปีใหม่กันสอง
สัญชาติในฉบับเดียวกันไปเลย

ถึงแม้วา่ ในวงการสิง่ พิมพ์จะก�ำลังปัน่ ป่วนอันเนือ่ งมา
จากการทีน่ ติ ยสารหลายๆ ฉบับทีเ่ รารูจ้ กั กันดีกำ� ลังทยอย
ปิดตัวกันไปทั้งในบ้านเราและระดับโลก แต่ความต้องการ
ใช้ภาพถ่ายนัน้ ไม่ได้นอ้ ยลงเลย มันกลับยิง่ ทวีความส�ำคัญ
มากขึน้ ไปอีก เพราะยิง่ มีความเป็นสือ่ ออนไลน์ทตี่ อ้ งฉับไว
เท่าทันต่อเหตุการณ์มากเท่าไหร่ ภาพถ่ายที่ถูกส่งตรงมา

TIPS & TECHNIQUE

NEW PRODUCT

ภาพทิวทัศน์ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ นี่
แหละคือช่องทางที่คู้แข่ยังมีไม่มาก!

3

FIELD TEST

TAMRON SP15-30mm F/2.8 Di
VC USD “G2” ในที่สุดสามกษัตริย์
ก็อุบัติขึ้นครบแล้ว!

12

PRO KNOWLEDGE

เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษในรหัส “G2”
ออกตะลุ ย ไปในดิ น แดนอั น หนาว
เหน็บ แล้วน�ำภาพมาพิสูจน์ให้คุณดู

25

ถึงได้อย่างฉับไวก็ยงิ่ เป็นทีต่ อ้ งการมากเท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่
เป็นการเสียเปล่าส�ำหรับการฝึกฝนทักษะทางด้านการถ่าย
ภาพให้มีติดตัวเอาไว้ เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่า
ไหร่ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ภาพถ่ายก็จะยังคง
มีความส�ำคัญต่อการสื่อสารเสมอ
เมือ่ เราถ่ายภาพ สิง่ ทีเ่ ราได้นนั้ ไม่ใช่แค่ภาพถ่าย แต่
จะมีทกั ษะด้านอืน่ ๆ เข้ามาช่วยเพิม่ ความสามารถของเรา
เพื่อไปใช้กับชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการถ่ายภาพ
จึงไม่ใช่เพียงแค่งานอดิเรก แต่มันคือโอกาสที่จะช่วยให้
เราก้าวหน้าไปได้อีกทางหนึ่ง
ก็เพราะเช่นนี้ เราจึงยังคงมีสาระดีๆ ทางการถ่าย
ภาพมาให้ท่านได้ศึกษากันใน EEP Time นี่เอง

TECHNOLOGY

ร้อยสายสะพายใครคิดว่ายังไงก็ได้?
มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครๆ ก็มักจะมอง
ข้ามเสมอเลย

43

YOUR MANUAL

RICOH GR History เรือ่ งราวในอดีต
ถึ ง ปั จ จุ บั น ของกล้ อ งในสายพั น ธุ ์
“GR” ที่มีสไคล์ไม่ซ�้ำใคร

วิธีการปรับตั้งอาการ Front, Back
focus ของกล้องและเลนส์ PENTAX
ที่ท�ำเองได้ไม่ต้องส่งศูนย์

47

54
EEP TIME Issue# 54
February 2019

2

TIPS & TECHNIQUE

เรามักจะคิดกันว่า หากเป็นภาพ
ทิวทัศน์แล้วจะยังไงก็ต้องใช้เลนส์มุม
กว้างเท่านัน้ แต่บางครัง้ มันกลับเป็น
เรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้ต่างหาก
ในบางจุดซึ่งเป็นสถานที่โล่งกว้างและปราศจากจุดเด่นหลักที่เข้า
มาช่วยเสริมในเรื่องขององค์ประกอบภาพ การใช้เลนส์มุมกว้าง
กลับไม่ส่งผลดี
เพราะคุณสมบัติของการให้องศารับภาพกว้างๆ ของเลนส์มุม
กว้างนั้นมีจุดด้อยก็คือ มันจะท�ำให้วัตถุทุกอย่างในภาพมีขนาดเล็ก
ไปหมด โดยเฉพาะในที่โล่ง มันจะแสดงพลังออกมาได้ดีหากเป็นจุด
ที่แคบหรือมีวัตถุหลักขนาดใหญ่มากพอที่จะกลายมาเป็นจุดเด่นใน
ภาพได้ นั่นจึงเป็นหน้าที่ของเลนส์มุมกว้าง
ลองมาดูตวั อย่างสถานการณ์ทเี่ ป็นเหตุผลว่าเลนส์เทเลโฟโต้
ก็ควรต้องร่วมอยู่ในกระเป๋าของนักถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วย...
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สถานที่กว้างและไกล

ในสถานการณ์เช่นนี้หากเป็นเลนส์มุมกว้างทุกสิ่งทุก
อย่างจะดูเล็กไปหมดจนไม่มจี ดุ เด่นปรากฏขึน้ ในภาพ
เลนส์ระยะเทเลโฟโต้จะช่วยเผยจุดเด่นเหล่านัน้ ให้
ดูชดั เจนยิง่ ขึน้ ผูด้ ภู าพจะเห็นบางสิง่ ทีน่ า่ ค้นหาและบอก
เล่าเรื่องราวให้จินตนาการตามอารมณ์ของภาพได้
ดังนัน้ เมือ่ อยูใ่ นสถานทีส่ กั แห่งทีจ่ ดุ เด่นอยูไ่ กลออก
ไปและคุณไม่สามารถขยับต�ำแหน่งเข้าไปใกล้ได้อกี การ
เลือกใช้เลนส์ระยะเทเลโฟโต้มาแทนที่เลนส์มุมกว้างจะ
ท�ำให้มุมมองภาพเดิมๆ ของคุณเปลี่ยนไป และลักษณะ
ของภาพก็จะดูแปลกตาออกไปด้วย
เราไม่ได้บอกว่าเลนส์มมุ กว้างไม่ดี แต่หมายความ
ว่าในบางสถานการณ์นนั้ เลนส์เทเลโฟโต้กท็ ำ� หน้าทีไ่ ด้
เหมาะสมมากกว่า.
• เลนส์ซมู เทเลโฟโต้ไวแสง
ที่มาพร้อมระดับความคม
ชั ด ขั้ น สุ ด ยอด สามารถ
ถ่ายทอดความละเอียดให้
กั บ เซนเซอร์ รั บ ภาพราย
ละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี

TAMRON SP70-200mm F/2.8 Di VC USD “G2” • Full Frame DSLR
• F/8 • 1/200 sec. • ISO 100
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ขนาดที่ต่างออกไป

การถ่ายภาพที่ปรากฏเป็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่โตนั้น
เป็นภาพที่ผู้คนชื่นชอบ และมันเป็นเรื่องของเลนส์
ชนิดเทเลโฟโต้เท่านั้น
แต่การที่ปรากฏเพียงพระอาทิตย์อย่างเดียวอยู่ใน
ภาพกลับท�ำให้มันไม่น่าสนใจมากเท่าการที่มีวัตถุสิ่งอื่น
ประกอบร่วมอยูด่ ว้ ย ดังนัน้ คุณจึงควรสังเกตทิศทางของ
พระอาทิตย์ให้ดีว่าขึ้นและตกตรงไหน
ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าก็คือ มีอะไรที่เราจะสามารถน�ำเข้า
มาร่วมในภาพพระอาทิตย์ดวงโตได้บ้าง ตัวอย่างที่ง่าย
ที่สุดก็คือสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงพอสมควร และจะยิ่ง
ดีมากถ้ามันมีรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูภาพได้ใช้
จินตนาการต่อได้
เพราะนั่นคือ “เรื่องราว” ที่จะช่วยเสริมให้ภาพ
ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเอง.
• เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้
ที่ ใ ห้ ค วามยื ด หุ ่ น ในเรื่ อ ง
ของมุมมองระยะไกล ด้วย
คุ ณ ภาพต่ อ ราคาที่ คุ ้ ม ค่ า
มากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง ให้
คุณภาพของภาพที่ดีดด้วย

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD • APS-C DSLR
• F/13 • 1/4000 sec. • ISO 100 • Crop

EEP TIME Issue# 54
February 2019

5

TIPS & TECHNIQUE

3

เล่าเรื่องระยะไกล

อีกลักษณะส�ำคัญของมุมมองแบบเทเลโฟโต้กค็ อื วัตถุ
ในภาพจะมีขนาดใหญ่ ทั้งฉากหน้าและฉากหลัง
ด้วยองศาการรับภาพทีแ่ คบและระยะห่างทีเ่ หมาะ
สม คุณจะสามารถแสดงเรื่องราวที่ปรากฏทั้งฉากหน้า,
ตัวแบบหลัก และฉากหลัง ให้ร่วมเล่าเรื่องอยู่ในภาพ
เดียวกันได้ในแบบที่ท�ำได้ยากหากเป็นเลนส์ชนิดอื่น
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อเรือ่ งนีก้ ค็ อื “ระยะห่าง” จาก
กล้องถึงสิ่งที่คุณต้องการจะถ่ายภาพ ยิ่งเป็นเลนส์ระยะ
ไกลมากคุณก็ต้องมีระยะห่างที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่
อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นภาพที่ดูไม่รู้เรื่องเพราะทุก
สิง่ จะอัดแน่นเข้ามาอยูใ่ นภาพและซ้อนทับกันจนดูสบั สน
ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในมุมภาพเช่นนี้ แต่
หากท�ำได้มนั ก็จะกลายเป็นภาพทีด่ นู า่ สนใจอย่างมาก.
• เลนส์ซมู ซูเปอร์เทเลโฟโต้
ของ PENTAX ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพ
ของภาพชั้นเยี่ยม ให้ความ
ยื ด หยุ ่ น สู ง ต่ อ การใช้ ง าน
และมี คุ ณ ภาพวั ส ดุ ท่ี ใ ช้
ประกอบชั้นเลิศ

HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW • PENTAX K-1 Mark II
@450mm • F/5.6 • 1/2000 sec • ISO 800
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“ครอป”

เป็ น ไอเดี ย ที่ ดี ห ากคุ ณมี ก ล้ อ งที่ มี เ ซนเซอร์ รับ ภาพ
ความละเอียดสูงโดยมีเลนส์ที่สามารถถ่ายทอดราย
ละเอียดได้สูงสมน�้ำสมเนื้อกัน
ประโยชน์ของเซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูง
อย่างหนึง่ ก็คอื คุณยังสามารถตัดส่วนภาพหรือ “ครอป”
ภาพจากระยะไกลให้กลายเป็นระยะใกล้ได้ แต่การที่จะ
ท�ำอย่างนั้นเลนส์ที่ใช้ก็ต้องมีประสิทธิภาพมากพอที่จะ
ให้ ภ าพถ่ า ยที่ ค รอปแล้ ว ยั ง คงดู ดี ไ ด้ เพราะในบาง
สถานการณ์นั้นคุณจะพบว่าระยะห่างมีมากเกินไป ตัว
แบบดูไม่อลังการต่อสายตาแม้วา่ จะใช้ระยะไกลสุดเท่าที่
เลนส์มีแล้ว คุณก็ยังสามารถครอปให้เข้ามาใกล้ได้อีก
แม้จะใช้ระยะที่ได้ชื่อว่าเทเลโฟโต้แล้ว แต่บาง
ครั้งมันก็ยังใกล้ได้ไม่พออยู่ดี.
• เลนส์ซมู ระยะมาตรฐานไว
แสง ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ
การถ่ายทอดรายละเอียดอัน
คมชัดให้กบั เซนเซอร์รบั ภาพ
ความละเอี ย ดสู ง ได้ เ ต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม ความ
ยืดหยุ่นให้กับการถ่ายภาพ
ของคุณในทุกสถานการณ์

TAMRON 28-75MM F2.8 DI III RXD • Sony A7R mark II
• F/18 • 8 sec. • ISO 200 • Crop
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ท�ำเลแห่งเทเลโฟโต้

ดังทีไ่ ด้บอกไปในหัวข้อก่อนว่า ภาพพระอาทิตย์ดวงโต
นั้นสร้างความประทับใจได้เสมอ แต่ต้องมีวัตถุอื่นเข้า
มาร่วมด้วย มันจึงเป็นเรื่องยากส�ำหรับนักถ่ายภาพที่
ไม่คุ้นเคย ภาพลักษณะนี้จึงปรากฏมีไม่มากนัก
เคล็ดลับอย่างง่ายก็คอื พยายามมองหาท�ำเลในการ
ถ่ายภาพซึง่ เป็นทีโ่ ล่งอันจะปล่อยให้ไม่มอี ะไรมาขวางทาง
มากนักโดยมีปลายทางเป็นพระอาทิตย์ ซึ่งหนึ่งในท�ำเล
ที่ เ หมาะมากก็ คื อ “ทะเล” ไม่ ว ่ า จะเป็ น ช่ ว งที่ เ ห็ น
พระอาทิตย์ขึ้นหรือตกก็ตาม
ลองสังเกตดูว่ามีวัตถุอย่างอื่นอยู่ในทะเลที่มักจะ
ผ่านไปผ่านมาด้านหน้าดวงอาทิตย์หรือไม่ ที่เหลือคุณก็
แค่ยกเทเลโฟโต้ขึ้นส่องออกไปในจังหวะที่เหมาะสม
แล้วภาพที่น่าสนใจก็จะกลายเป็นของคุณทันที.
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ซึ่งมี
ระยะท� ำ การยื ด หยุ ่ น สู ง
เป็นทีน่ ยิ มของนักถ่ายภาพ
หลากหลายประเภท ให้
คุ ณ ภาพของภาพที่ ดี ใ น
ขณะที่ มี ข นาดกะทั ด รั ด
และน�้ำหนักเบา

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD • APS-C DSLR
• F/9 • 1/100 sec. • ISO 500 • Crop
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Deep Sky Object

หลายท่านชื่นชอบการถ่ายภาพดวงดาวและทางช้าง
เผือกด้วยการใช้เลนส์มุมกว้างไวแสงเป็นอย่างยิ่ง
ท�ำไมไม่ลองใช้เลนส์เทเลโฟโต้ดูบ้างล่ะ?
เพราะแขนงหนึ่งของการถ่ายภาพดวงดาวนั้นมีชื่อ
เรียกว่า “Deep Sky Object” ซึง่ หมายถึงการเจาะเข้าไป
ถ่ายภาพวัตถุอย่างเช่นเนบิวล่า หรือกาแล็คซี่ต่างๆ ซึ่ง
มีปรากฏอยู่มากมาย เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้น
การถ่ายภาพลักษณะนี้อันที่จริงแล้วต้องใชุ้ปกรณ์
เฉพาะทางและวิธกี ารทีค่ อ่ นข้างพิเศษเป็นอย่างมาก แต่
เราก็สามารถชิมลางอารมณ์ภาพแนวนี้ได้โดยการใช้
เลนส์เทเลโฟโต้เพือ่ สร้างภาพทีแ่ ตกต่างออกไปได้เช่นกัน
ลองเจาะเข้าไปดูทใี่ จกลางทางช้างเผือกดูสิ บางที
คุณอาจจะเป็นผู้ที่ค้นพบอะไรใหม่ๆ ก็เป็นได้.
• เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ของ
PENTAX ทีส่ ามารถท�ำงาน
ร่ ว มกั บ ระบบ ASTROTRACER ของ PENTAX
เพื่อการถ่ายภาพดวงดาว
โดยเฉพาะ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
เคลื่ อ นเซนเซอร์ รั บ ภาพ
ตามการหมุนของโลก คุณ
จึงเปิดรับแสงได้นานยิ่งขึ้น

HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW • PENTAX K-3II
@450mm • F/5.6 • 50 sec • ISO 1600 • Astrotracer Active
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ระยะห่างที่ลงตัว

ความยากอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพทิวทัศน์ (และ
ทิวทัศน์บางประเภท) ก็คือการหามุมที่เหมาะสมต่อ
องค์ประกอบภาพ ซึ่งมันมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรค
มากมาย และต้องใช้เวลาค้นหาค่อนข้างนาน
ทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ก็คือ การใช้เลนส์ใน
ระยะเทเลโฟโต้ชนิดที่สามารถซูมเปลี่ยนระยะได้เข้ามา
ช่วย เพราะมันจะท�ำให้เกิดความยืดหยุน่ ต่อมุมมองภาพ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของปัจจัยระยะห่างที่
เลนส์ประเภทนี้มักจะช่วยได้มาก เพียงแค่การหมุนซูม
เข้าหรือออกเท่านั้น แทนที่จะต้องขยับระยะทางโดย
กายภาพอีกไม่น้อย
เพราะในภาพบางประเภทมีความเปลีย่ นแปลงใน
เรือ่ งของขนาดเมือ่ การแสดงเริม่ ขึน้ การทีอ่ งศารับภาพ
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้จึงเป็นเรื่องที่ดี
กว่าองศารับภาพทีต่ ายตัว เพราะในจังหวะนัน้ จะขยับ
เปลี่ยนต�ำแหน่งก็คงไม่ทันต่อเหตุการณ์เสียแล้ว.
• สุดยอดเลนส์ซูมซูเปอร์
เทเลโฟโต้ทใี่ ห้คณ
ุ ภาพของ
ภาพถ่ายชั้นเลิศ มาพร้อม
ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว
“VC” อันยอดเยี่ยม

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 • Fullframe DSLR
• @200mm • F/8 • 8 sec. • ISO 100
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ตื่นตายิ่งกว่าเดิม

ภาพพระอาทิตย์ดวงใหญ่กน็ า่ ประทับใจแล้ว แต่ถา้ มัน
ใหญ่ยิ่งกว่าล่ะ?
ยิ่งเลนส์ของคุณมีระยะทางไกลมากเท่าไหร่ดวง
อาทิตย์ก็จะยิ่งใหญ่โตมากขึ้นเท่านั้น แต่ทางยาวโฟกัส
ของเลนส์ยิ่งยาวมากมันก็จะยิ่งถ่ายยากมากขึ้นเช่นกัน
ซึ่งก็เพราะแบบนั้นที่ท�ำให้คู่แข่งยิ่งน้อยลงไปทุกที
วิธกี ารทีส่ ำ� คัญส�ำหรับเรือ่ งนีก้ ค็ อื การ “ครอปภาพ”
ให้ พ ระอาทิ ต ย์ ด วงใหญ่ ขึ้ น หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ชื่ อ ว่ า
“Tele-Converter” เพือ่ เพิม่ ทางยาวโฟกัสให้มากกว่าเดิม
ซึง่ มันจะให้คณ
ุ ภาพของภาพทีด่ กี ว่าการครอป หรือจะใช้
สองวิธีร่วมกันก็ยิ่งอลังการมากเข้าไปกันใหญ่
คราวนีค้ ณ
ุ ต้องมองผ่านกล้อง เพราะการมองด้วย
สายตาอาจจะมองไม่เห็นวัตถุประกอบอย่างอื่นแล้ว
เพราะคุณต้องการอะไรสักอย่างทีอ่ ยูไ่ กลมากๆ เข้ามา
ร่วมอยู่ในภาพ.
• Tele-Converter ของ
Tamron ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับเลนส์ได้หลากหลาย
รุ่น ช่วยเพิ่มทางยาวโฟกัส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่
มีขนาดกะทัดรัดและยังมี
น�้ำหนักเบาด้วย

TAMRON SP150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 •
TAMRON Tele-Converter 2X (TC-X20) • Fullframe DSLR
• F/13 • 1/25 sec. • ISO 400 • Crop
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รหัส “G2” นัน้ เป็นทีท่ ราบกันดีถงึ ประสิทธิภาพของเลนส์ชนั้ ยอดเยีย่ ม
โดยเฉพาะเมือ่ มีชอื่ ชัน้ “SP” ก�ำกับมาด้วยก็แสดงว่ามันคือเลนส์ระดับ
สุดยอดของ TAMRON แน่นอน สิ่งนี้ยืนยันได้จาก “G2” อันลือลั่น
ในรุ่นต่างๆ ที่ผ่านมา
และแล้วก็มาถึงคิวของหนึ่งในเลนส์ “สามกษัตริย์” ในรหัส G2 ที่
ออกสู่ตลาดในไลน์ของเลนส์ระดับมืออาชีพไวแสง F/2.8 กับเลนส์ซูมมุม
กว้างพิเศษ 15-30mm ซึ่งหลายคนมองว่าจะต่างจากเดิมหรือเปล่า? เรา
บอกได้เลยว่ามันต่างจากเดิมแน่นอน ถึงแม้ว่าหน้าตาภายนอกจะละม้าย
คล้ายคลึงกันก็ตาม
มาดูกันว่ามันแตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้าง?...
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Focal Length : 30mm Exposure : F/4 15 sec ISO 100
Photographer : Bastian Werner
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Focal Length : 15mm Exposure : F/5.6 1/800 sec ISO 64
Photographer : Daisuke Fujimura
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Ultra-optimized optics create
yet another incredible image
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041)
คือเลนส์ซูมไวแสงคุณภาพสูงที่ให้คุณภาพของภาพอัน
น่าทึ่งในทุกสิ่งที่คุณบันทึกเป็นภาพเก็บไว้
โดยการพัฒนาชิ้นแก้วซึ่งเป็นวัสดุแบบใหม่และชิ้น
เลนส์แบบ Aspherical ที่บรรจุเข้าไปในเลนส์รุ่นใหม่นี้
ท�ำให้เราสามารถลดระดับของอาการผิดเพี้ยนทางแสง
ประเภทต่างๆ ลงได้อีก เป็นต้นว่าการบิดโค้งของวัตถุใน
ภาพ, สีเหลื่อม ซึ่งมักเกิดขึ้นกับเลนส์มุมกว้างพิเศษ
นอกจากนี้นี้ยังมีเทคนิคการเคลือบผิวเลนส์ถึงสามแบบ
ด้วยกันคือ BBAR (Broad-Band Anti-Reflection),
eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) และเทคนิคใหม่ล่าสุด “AX” (Anti-Reflection eXpand) ซึง่ เมือ่ รวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะให้ภาพถ่ายทีม่ คี วาม
คมชัด สว่างใสเคลียร์อย่างมาก
ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในรุ่นส�ำหรับเม้าท์ EF นั้นยังมีช่องใส่ฟิลเตอร์
แบบแผ่นทีด่ า้ นท้ายเลนส์ และยังเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและความชื้นได้ดียิ่งขึ้น
จากการปรับปรุงโครงสร้างภายในแบบใหม่ด้วย
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Tamron upgrades its legendary ultra
-wide-angle zoom lens

ในรุ่นก่อนหน้านี้ของเลนส์ 15-30mm (Model A012)
ก็จดั ว่าเป็นเลนส์ซมู มุมกว้างพิเศษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงอยูแ่ ล้ว
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR ชนิด
Full Frame ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ
และประสิทธิภาพจากนักถ่ายภาพทั่วโลก
เพือ่ ยกระดับให้เลนส์รนุ่ ใหม่นมี้ ปี ระสิทธิภาพทีส่ งู ยิง่
ขึ้นไปอีก สมรรถนะใหม่ๆ จึงถูกเพิ่มเติมเข้ามา ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของระบบการเคลือบผิวแบบใหม่เพื่อลดทอน
ปัญหาทางแสงประเภทต่างๆ ชิ้นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่าง XGM (eXpanded Glass Molded Aspherical)
การใช้ชิ้นเลนส์แบบ LD (Low Dispersion) หลายชิ้น
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เลนส์รุ่นใหม่ใน
รหัส A041 นี้มีประสิทธิภาพของภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสีสัน, ความคมชัด และความใสโดยรวมของ
ภาพถ่ายสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิมตลอดช่วงซูม ชนิดที่สังเกต
ความแตกต่างได้เลยทีเดียว
Focal length: 15mm Exposure: F/2.8

1/2000sec

ISO: 64
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The newly developed AX Coating
enables sharp images

วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดในเทคนิคของการเคลือบผิวชิ้น
เลนส์แบบ “AX” (Anti-reflection eXpand) คือมิติ
ใหม่แห่งการเคลือบผิวเลนส์ที่พัฒนาโดย TAMRON
และถูกน�ำมาใช้กับเลนส์รุ่นนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเลนส์มา
อย่างยาวนาน ปัญหาข้อผิดเพี้ยนทางแสงจึงเป็นสิ่งที่
TAMRON เฝ้าพัฒนาเพือ่ ลดระดับของปัญหาลงให้ได้มาก
ทีส่ ดุ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื วิธกี ารเคลือบผิวชิน้ เลนส์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับชิ้นเลนส์ที่มีผิวโค้งอย่างเลนส์รุ่นนี้ที่การจะ
เคลือบผิวให้ได้เท่ากันทัว่ ทัง้ ชิน้ ต้องถือว่าเป็นเรือ่ งยากมาก
ด้วยเทคนิคการเคลือบผิวแบบใหม่ “AX” นี้เอง
ท�ำให้สามารถเคลือบน�ำ้ ยาได้ทวั่ ทัง้ พืน้ ผิวโค้งได้เสมอกัน
ทั้งในส่วนกลางและขอบของชิ้นเลนส์ ส่งผลให้อาการ
ผิดเพีย้ นทางแสงประเภทต่างๆ ถูกลดระดับลง แน่นอน
ว่ามันย่อมส่งผลให้ภาพถ่ายดูสดใสมากขึน้ กว่าเดิมด้วย
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A great AF performance and
image stabilization bring out
the lens’s optical performance
เพือ่ ให้ระบบโฟกัสอัตโนมัตแิ ละระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหวของ
เลนส์รุ่นใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยประมวลผล
กลางแบบคู่ (Dual MPU) จึงถูกน�ำมาใช้ในเลนส์รุ่นนี้
หน่วยประมวลผลทั้งสองตัวที่อยู่ในเลนส์จะแบ่งหน้าที่การ
ท�ำงานออกจากกันชัดเจน ตัวที่หนึ่งนั้นจะรับหน้าที่ในการจับ
โฟกัสอัตโนมัติโดยเฉพาะ ในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็จะรับหน้าที่ใน
การประมวลผลระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” โดยเฉพาะ
ท�ำให้ไม่เกิดการแย่งใช้ทรัพยากรในระหว่างการท�ำงาน

Focal length: 15mm Exposure: F/6.3

1sec

ISO: 200

ผลลัพธ์ของการใช้หน่วยประมวลผลแบบคู่ก็คือ ระบบจับ
โฟกัสอัตโนมัติสามารถท�ำงานได้รวดเร็วแม่นย�ำมาก และระบบ
ช่วยลดอาการสัน่ ไหว VC ก็สามารถลดระดับของสปีดชัตเตอร์ลง
ได้มากถึง 4.5 สตอป* มันช่วยได้มากเมื่อจ�ำเป็นจะต้องใช้สปีด
ชัตเตอร์ช้าโดยที่ต้องถือกล้องด้วยมือเปล่า
ส่วนระบบมอเตอร์ USD ทีใ่ ช้สำ� หรับการขับเคือ่ นชิน้ เลนส์
เพือ่ จับโฟกัสก็จะท�ำงานได้รวดเร็วยิง่ กว่าเดิม และคุณสามารถ
หมุนโฟกัสด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา
*ตามมาตรฐานของ CIPA
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Focal Length : 30mm Exposure : F/2.8 7.3 sec ISO 100
Photographer : Bastin Werner
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Focal Length : 30mm Exposure : F/2.8 1/320 sec ISO 100
Photographer : Ken Hubbard
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New Fluorine Coating for
improved durability
เลนส์ชิ้นหน้าขนาดใหญ่และมีผิวโค้งอย่างมากนั้นหลาย
ท่านอาจจะกังวลต่อความสะดวกในการใช้งาน อาจคิดว่า
เป็นความเสี่ยงที่จะเปรอะเปื้อนได้ง่าย
TAMRON ได้ค�ำนึงถึงปัญหานี้มาตั้งแต่ต้น จึงได้มีกร
เคลือบผิวเลนส์ชิ้นหน้าด้วยสารฟลูออไรด์แบบใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติอันน่าทึ่งในการป้องกันการจับตัวของน�้ำหรือสิ่ง
สกปรกประเภทไขมัน แม้กระทั่งหมึกปากกาเคมีก็ยังไม่ใช่
ปัญหาส�ำหรับเลนส์ชิ้นหน้าของ A041
หรือแม้วา่ จะมีการเปรอะเปือ้ นทีเ่ ลนส์ชนิ้ หน้าไปแล้วก็
ยังสามารถเช็ดหรือท�ำความสะอาดออกได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง
ท�ำให้มนั ต่างจากเลนส์ชนิดอืน่ ๆ เป็นอย่างมากในแง่ของการ
ดูแลรักษา
ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวล ประเด็นนี้ได้รับการแก้ไข
และมีการรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
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The rear filter holder enables greater creative flexibility
เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ฟิลเตอร์ได้ เลนส์
A041 ส�ำหรับเม้าท์แคนนอนจึงได้เพิ่มคุณสมบัติอีก
อย่างหนึ่งเข้าไปด้วย นั่นก็คือช่องใส่ฟิลเตอร์แบบ
แผ่นสวมท้ายเลนส์

ชนิด รวมไปถึงเลนส์มุมกว้างพิเศษที่มักมีหน้าเลนส์
ขนาดใหญ่ท�ำให้ฟิลเตอร์ชนิดสวมหน้าเลนส์มีราคา
แพง ดังนั้นการใช้ฟิลเตอร์ชนิดสวมท้ายเลนส์จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ฟิลเตอร์ชนิดนีม้ หี ลากหลายแบบให้ใช้งานเช่น
ฟิลเตอร์ชนิดนี้มีชื่อว่า “Gelatin Filter” ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่มีการผลิตออกจ�ำหน่ายส�ำหรับเลนส์หลายๆ ND, COLOR COMPENSATING เป็นต้น
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Electromagnetic diaphragm system
compatible with Nikon cameras

Reduce flare and ghosting with
eBAND and BBAR

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

เทคนิคการเคลือบผิวชิน้ เลนส์ทที่ ดสอบและพัฒนา
โดย TAMRON เพือ่ ให้การเคลือบผิวแบบหลายชัน้
โดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโนเพือ่ ให้สารเคลือบผิวมี
ความหนาแน่นทัว่ ทัง้ ชิน้ เลนส์ ไม่เกิดช่องว่างให้เกิด
การกระเจิงของแสงอันเป็นต้นตอของปัญหาความ
ผิดเพี้ยนชนิดต่างๆ

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

A041 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษ
“TAP-in Console” ที่ คุ ณ สามารถปรั บ แต่ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานได้ด้วยตัวเอง เช่น การ
ปรับแต่งแก้ไขระยะโฟกัสและการอัพเดทเฟิรม์ แวร์
ของเลนส์ที่คุณสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง

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						A041
Focal Length					15-30mm
Maximum Aperture				F/2.8
Angle of View (diagonal)			

110°32’-71°35’ full-frame cameras

							85°52’-49°54’ APS-C format DSLR
Optical Construction			

18 elements in 13 groups

Minimum Object Distance		

0.28m (11.0 in) Full zoom range

Maximum Magnification Ratio		

1:5 (f=30mm)

Filter Size						N/A*
Maximum Diameter				Φ98.4mm
Length**						145mm Canon (5.7 in)
							142.5mm Nikon (5.6 in)
Weight						1,110g Canon (39.2 oz)
							1,100g Nikon (38.8 oz)
Aperture Blades				9 (circular diaphragm)***
Minumum Aperture				F/22
Image Stabilization 				
Performance

				

4.5 Stops (TELE) (CIPA Standards
Compliant) For Canon: EOS-5D MKIII

							is used
							For Nikon: D810 is used
Compatible Mounts				Canon EF mount, Nikon

* A rear filter holder is available for Canon mount.
** 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.
Specifications, appearance, functionality, etc. may be changed without prior notice.

EEP TIME Issue# 54
February 2019

24

Field Test

เลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษไวแสง
คุ้มที่สุดทั้งคุณภาพและราคา
เมือ่ คุณมองหาเลนส์มมุ กว้างพิเศษเพือ่ ใช้งานร่วมกับกล้อง
DSLR สักตัว “คุณภาพของภาพถ่าย” ควรเป้นสิ่งที่คุณใช้
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ และจะยิง่ ดีถา้ มันเป็นเลนส์ไวแสงถึง
F/2.8 ด้วย
บางครั้งมันก็ควรเป็นเลนส์ที่ใช้งานได้ดีในภาคสนาม
ด้วย เราเองก็คิดเช่นนั้นว่ามั นควรจะต้ องใช้ ง านได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ แต่จะให้รจู้ ริงก็ตอ้ งทดสอบจริง เราจึงน�ำกล้อง
และเลนส์รนุ่ นีอ้ อกไปทดสอบในภาคสนามกับสภาวะทีพ่ สิ จู น์
ถึงประสิทธิภาพจริงในอุณหภูมิต�่ำอันหนาวเย็น
ลองมาดูพร้อมกันเลยว่าจะแจ๋วจริงแค่ไหน?
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/13 • 1/30 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 15mm • F/5 • 1/400 sec. • ISO 200
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• พร้อมลุยทุกสถานการณ์
จะว่าไปแล้ว ความเชื่อใจได้ต่างหากที่ดูเหมือน
ว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะมีเป็นอันดับแรกเมื่อออกเดิน
ทางผจญภัยไปสุดขอบโลก
อุ ป กรณ์ ถ ่ า ยภาพที่ ดี ค วรจะต้ อ งมี ม ากกว่ า แค่
คุณภาพของภาพที่ดี แต่ควรจะต้องมีความมั่นใจและมี
ความพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ไม่ใช่พังกลางทางจน
ท�ำให้คุณไม่ได้ภาพถ่ายใดๆ กลับมา
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
G2 (Model A041) นอกจากจะพกพาเอาคุณสมบัติ
เด่นๆ ทางด้านคุณภาพของภาพชั้นเลิศติดตัวมาแล้ว ก็
ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการป้ อ งกั น และปกป้ อ งตั ว เองจาก
อันตรายจากภายนอกอย่างเช่น ฝุ่นละออง, ละอองน�้ำ,
ความชื้น ที่อาจจะเล็ดลอดเข้าสู่ภายในและท�ำอันตราย
ต่อชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ซึง่ มักจะเป็นปัญหาอันดับต้นๆ
ของนักถ่ายภาพผู้ชื่นชอบการออกภาคสนามไปยังที่ซึ่ง
มีความชืน้ สูง ฝุน่ ละออง หรือไม่กเ็ ต็มไปด้วยความเหน็บ
หนาวในระดับอุณหภูมิติดลบ
เราได้น�ำไปทดสอบใช้งานในสภาพอากาศเช่นนั้น
เพื่อดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้าง?
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• ท่ามกลางอุ ณหภูมิติดลบ
นอกจากความชื้ น แล้ ว อุ ณ หภู มิ ที่ เ ย็ น จั ด ก็ คื อ อี ก
สาเหตุส�ำคัญที่เป็นศัตรูกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย
เราจะสังเกตความผิดปกตินี้ได้อย่างชัดเจนในกรณีของ
แบตเตอรี่ที่มักจะหมดเร็วจนผิดสังเกต
อุปกรณ์ถา่ ยภาพก็ตกอยูใ่ นข่ายนีเ้ ช่นกัน ไม่วา่ จะเป็น
กล้องหรือเลนส์ทอี่ าจจะเกิดอาการแปรปรวนในระหว่างการ
ท�ำงานท่ามกลางอุณหภูมิเย็นจัดถึงระดับติดลบ ซึ่งมันอาจ
จะแสดงอาการผิดปกติในการท�ำงานให้เห็น
เราได้สงั เกตความผิดปกติทจี่ ะเกิดขึน้ กับเลนส์ A041
นี้ว่าจะมีอาการเช่นไร ซึ่งตลอดการท�ำงานนั้นอยู่ในช่วง
อุณหภูมิ -5 ถึง -11 องศาเซลเซียส ซึง่ แน่นอนว่าแม้กระทัง่
ละอองน�้ำก็ยังกลายเป็นละอองน�้ำแข็งปรากฏอยู่ทั่วไป
A041 ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ ให้เห็น ไม่ว่า
จะเป็นระบบโฟกัสอัตโนมัตหิ รือระบบช่วยชดเชยอาการสัน่
ไหวที่ยังคงท�ำงานได้ดีอย่างน่าทึ่ง แม้กระทั่งการหมุนซูม
และโฟกัสด้วยมือก็เป็นไปอย่างราบเรียบ ไม่เกิดอาการผิด
ปกติทางกายภาพแต่อย่างใด
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@30mm • F/16 • 1/200 sec. • ISO 200
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• โฟกัสได้ใกล้กว่าใคร
ในสภาวะอุ ณ หภู มิ ที่ ห นาวเย็ น นั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น
อุปสรรคซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความทรมานของนักถ่ายภาพก็
คือ มือจะเย็นจัดจนเจ็บปวด ทุกกิริยาการกด บิด ที่ต้อง
อาศัยแรงผ่านนิว้ มือนัน้ จะตามมาด้วยความเจ็บปวดไม่นอ้ ย
ครั้นใส่ถุงมือก็หยิบจับไม่ถนัดอีก
ดังนัน้ การเปลีย่ นเลนส์ การใส่เพลท การหมุนปรับขา
ตั้ง ฯลฯ ล้วนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดจนสามารถเบี่ยงเบนความ
ตั้งใจที่จะถ่ายภาพได้ และก็อาจจะท�ำให้ต้องล้มเลิกไปใน
ที่สุด
เราพบว่ามีสงิ่ อันเป็นรายละเอียดขนาดเล็กอยูร่ อบตัว
ไปหมด การเปลีย่ นเลนส์มาโครและใช้งานขาตัง้ ก็จะพบกับ
อุปสรรคอย่างที่กล่าวมา แต่โชคดีที่เลนส์ A041 นี้มีทั้ง
ความสามารถในการโฟกัสใกล้ได้มากประหนึง่ เลนส์มาโคร
อีกทั้งระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “VC” ก็เก่งฉกาจมาก
พอที่จะท�ำให้เราใช้มือเปล่าถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้ง
กล้อง จึงไม่ตอ้ งเปลีย่ นเลนส์และหมุนขาตัง้ กล้องให้เจ็บมือ
เลนส์รนุ่ นีจ้ งึ ช่วยลดความเจ็บปวดให้กบั เราได้ และ
เราก็ได้ภาพแนวมาโครอย่างที่อยากได้เสียด้วย
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@30mm • F/10 • 1/60 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/11 • 1/250 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/2.8 • 1/125 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 15mm • F/13 • 1/100 sec. • ISO 200
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• The Coating
จุดเด่นทีส่ ดุ ตามสเปคของเลนส์รนุ่ นีก้ ค็ อื คุณภาพของ
ภาพถ่ายระดับสูงอันเนื่องมาจากการใช้ชิ้นเลนส์พิเศษและ
เทคนิคการเคลือบผิวเลนส์ (Coating) เพื่อลดทอนปัญหา
ทางด้านแสงชนิดต่างๆ ถึง 3 เทคนิค นัน่ ก็คอื AX, eBAND
และ BBAR
ไม่น่าเชื่อว่าวิศวกรของ TAMRON จะแก้ไขปัญหา
ความบิดเพี้ยนของแสงได้ดีมากถึงขนาดนี้ ปกติแล้วเวลาที่
เราถ่ า ยภาพแบบย้ อ นแสงโดยวางแหล่ ง แสงให้ อ ยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งเฉียงไปตามมุมต่างๆ เราจะได้เห็น “แฟลร์” อัน
เป็นชั้นสีกลมๆ ของเลนส์ ซึ่งโดยมากแล้วมันมักจะก่อให้
เกิดปัญหาภาพฟุง้ เบลอจนขาดความคมชัดจนภาพเสียหาย
ไม่สามารถน�ำมาใช้งานได้
แต่ A041 กลับให้แฟลร์ทสี่ วยงามได้อารมณ์ มีปญ
ั หา
รบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของภาพน้อยมาก ความคมชัดและ
สีสันยังคงอยู่ในระดับที่ดีมาก อีกทั้งลักษณะของแฉกแสง
ก็ทำ� ได้ดี มันสามารถแตกแฉกได้โดยไม่ตอ้ งมีขอบวัตถุใดๆ
ช่วยบัง...เป็ นเลนส์ ที่ใ ห้ คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มสมกั บ การที่
TAMRON ประกาศอย่างมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียว
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@15mm • F/16 • 1/320 sec. • ISO 200
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• อาการบิดโค้งงอของเส้นแนวดิ่งไม่ปรากฏให้เห็น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเลือกใช้ชิ้นเลนส์พิเศษหลายชิ้นเข้าร่วมใน
กลุ่มเลนส์เพื่อรับมือกับปัญหานี้โดยตรง
TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 15mm • F/18 • 1/125 sec. • ISO 400
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• High Quality
ในด้านภาพรวมคุณภาพของภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นความ
คมชัด สีสัน และความใสเคลียร์นั้นเราไม่แปลกใจเลย เพราะ
ในรุ่นก่อนหน้า (A012) นั้นท�ำได้ดีมากอยู่แล้ว ส�ำหรับในรุ่น
G2 ซึ่งเน้นคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งการเคลือบผิวและชิ้น
เลนส์พิเศษเพิ่มเข้ามานั้นก็แน่นอนว่าต้องยิ่งส่งผลให้คุณภาพ
ของภาพดีขึ้นไปกว่าเดิมอีก
สิ่งที่เราชอบมากเป็นพิเศษก็คือ รายละเอียดของดีไซน์ที่
เปลีย่ นแปลงไปทางด้านนอกของเลนส์ในไลน์ “G2” ทีด่ กี ว่าใน
รุ่นเดิม นั่นก็คือ ปุ่มปรับตั้งทั้งหลายท�ำงานได้ถนัดมากยิ่งขึ้น
และมันก็ดูดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักถ่ายภาพด้วย

TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@30mm • F/16 • 1/100 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/9 • 1/400 sec. • ISO 400
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 15mm • F/13 • 1/320 sec. • ISO 200
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 25mm • F/5.6 • 1/30 sec. • ISO 400
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 16mm • F/18 • 30 sec. • ISO 400
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TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 • FULL FRAME DSLR
@ 15mm • F/2.8 • 13 sec. • ISO 3200
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Field Test

• สรุป
ความยอดเยีย่ มทางกายภาพต่อภาคสนาม ความ
คมชัดชัน้ ยอด สีสนั ชัน้ เยีย่ ม คุณภาพของภาพทีด่ เี ลิศ
โฟกัสได้ใกล้ ระบบโฟกัสอัตโนมัติที่เร็วแต่เงียบ และ
ระบบช่วยลดอาการสัน่ ไหว “VC” ทีท่ ำ� งานได้ดที งั้ ภาพ
นิง่ และวีดโี อ อะไรอีกทีย่ งั ท�ำให้เลนส์รนุ่ นีย้ งั ไม่เหมาะ
กับคุณ?
ด้วยความเป็นเลนส์เกรดมืออาชีพ แต่ราคาเบา
กว่านับเท่าตัว นั่นย่อมหมายถึงต้นทุนของคุณจะต�่ำ
กว่าส�ำหรับเลนส์ในระดับเดียวกัน ย่อมหมายถึงความ
มีโอกาสส�ำหรับการท�ำก�ำไรในอาชีพได้เร็วกว่าด้วย
• การันตีดว้ ยรางวัลเหรียญ
ทองจากรายการ “Digital
Camera Grand-Prix”
ประจ�ำปี 2019

ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับจริงจัง หรือในโอกาส
ออกท่องโลกกว้างเลนส์รุ่นนี้ก็คุ้มค่าที่สุด เพราะไม่
เพียงแค่ราคาสบายกระเป๋า แต่ยังให้คุณภาพของ
ภาพในระดับยอดเยี่ยมด้วย

TAMRON SP 15-30mm
F/2.8 Di VC USD G2 •
FULL FRAME DSLR
@ 30mm • F/16 • 1/640 sec.
• ISO 2000
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ร้อยสายสะพาย...ใครว่ายังไงก็ได้?
“สายสะพายกล้อง” อุปกรณ์ส�ำคัญแต่ผู้คนก็มักจะมองข้ามไป
เพียงแค่ใส่ให้มันห้อยกล้องอยู่ก็พอ บางทีนั่นอาจจะเป็นความ
คิดที่อันตราย เพราะมีกรณีที่กล้องหลุดร่วงจากสายสะพายมา
แล้ว!
ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการร้อยสายที่แข็งแรงมั่นคง ไม่
ลื่นหลุดได้ง่ายๆ เพื่อความปลอดภัยต่อกล้องและ
อุปกรณ์ทเี่ ราสะพายอยู่ เพราะถ้าหากมันเลือ่ น
หลุดหล่น ความเสียหายก็ยอ่ มจะต้องตาม
มาอย่างไม่ต้องสงสัย
วิ ธี ก ารร้ อ ยสายสะพาย
แบบมือโปรท�ำยังไง? มาดู
กันเลย...
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1

2

3

1. ตัวล็อคสาย

2. คล้องสาย

3. กะระยะสาย

นีค่ อื อุปกรณ์ทมี่ คี วามส�ำคัญ (แต่กม็ กั จะหาย
เป็นประจ�ำ) ซึง่ จะมีมาพร้อมชุดกล้องทีค่ ณ
ุ ซือ้   
ซึ่งมันจะอยู่ที่ส่วนปลายสายสะพาย เลื่อนมัน
เข้าไปจนติดกับตัวปรับระดับสายไว้ก่อน

สอดปลายสายเข้ากับหูรอ้ ยสายสะพายของตัว
กล้องโดยสอดผ่านตัวล็อคสายกลับขึ้นไป ใน
ขัน้ ตอนนีค้ ณ
ุ ควรตรวจสอบงสายสะพายในแง่
ของความเรียบร้อยด้วย

ดึงปลายสายขึ้นไปจนเท่ากับระดับต�ำแหน่ง
ของตัวปรับระยะสายแล้ว เลือ่ นตัวล็อคสายลง
มาไว้ดา้ นล่างสุด จากนัน้ งอส่วนปลายของสาย
กลับลงมา โดยดูให้ปลายสายพับลงมาให้ยาว
เกือบถึงหูคล้องสายของกล้อง ส่วนที่พับควร
อยู่ระดับเดียวกับตัวปรับเลื่อนสาย ตัวล็อค
สายจะท�ำหน้าที่ยึดความยาวของสายเอาไว้
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4

5

6

4. ร้อยสาย

5. ล็อคสาย

6. อีกด้านหนึ่ง

ร้อยปลายสายเข้ากับตัวปรับระดับสายตาม
ภาพ สอดมันเข้าทางด้านในของสายสะพาย
หลักแล้วอ้อมวกกลับลงมาทางด้านในเช่น
เดียวกัน ปลายสายควรจะมีความยาวออกจาก
ตัวปรับประดับสายพอประมาณ ไม่ควรอยูใ่ กล้
กับตัวปรับระดับมากเกินไปเพราะอาจจะท�ำให้
เลื่อนหลุดได้

ดึงสายทัง้ หมดให้เข้าที่ จากนัน้ ออกแรงดันตัว
ล็อคสายให้กลับขึ้นไปล็อคสายทั้งหมดเอาไว้
ขัน้ ตอนนีอ้ าจจะต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย
แต่ยิ่งเลื่อนขึ้นไปล็อคยากมากเท่าไหร่โอกาส
ในการจะเลื่อนหลุดก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ท�ำวิธีเดียวกันนี้กับปลายสายสะพายอีกด้าน
หนึ่ง ควรตรวจสอบความเรียบร้อยในการบิด
ตัวของสายทั้งสองด้านให้ดีก่อนที่จะสอดสาย
ด้านที่เหลือเข้ากับหูสะพายของกล้อง เพราะ
ถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ต้องแกะออกมาเริ่มใหม่
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สายสะพายไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

โปรดระลึกไว้เสมอว่า สายสะพายกล้องนัน้ เป็น
เรื่องที่มีความส�ำคัญเพราะมันคืออุปกรณ์ชิ้นเดียวที่
ยึดกล้องและเลนส์ของเราเอาไว้ไม่ให้หล่นกระแทก
หลายจังหวะนั้นเราก็คว้าที่สายสะพายมากกว่าตัว
กล้อง มันต้องรับแรงดึงอยู่หลายครั้งจึงเป็นนสิ่งที่ไม่
ควรละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการร้อยสาย
สะพายเข้ากับตัวกล้อง นอกจากนี้ก็ควรหมั่นตรวจ
สอบดูความแข็งแรงของสายสะพาย โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ยึดกับตัวกล้องว่ามีการเสื่อมสภาพหหรือมี
ความเสี่ยงต่อการฉีกขาดหรือไม่ เพราะถ้าเป็นอย่าง

นัน้ แล้วต่อให้รอ้ ยสายเอาไว้ดแี ค่ไหนก็คงช่วยอะไร
ไม่ได้
การร้อยสายสะพายกล้องนัน้ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอก
ความเป็นตัวเราด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่เรา
สามารถดูความมีระเบียบวินยั ของใครสักคนได้โดย
ดูที่วิธีการร้อยเชือกผูกรองเท้าของเขา
นอกจากจะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็ยังเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของเราด้วย ดังนั้น
นักถ่ายภาพจึงควรต้องระมัดระวังให้ดี
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“GR” เข้าใจดีว่ารากฐานของการถ่ายภาพก็คือ Snapshot
มันอาจจะเกิดอะไรที่น่าทึ่งในวินาทีถัดไป?
ส�ำหรับ Snapshot ไม่วา่ คุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็ไม่ใช่
ประเด็น แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือ...คุณจะตอบสนองได้อย่างทัน
ท่วงทีหรือเปล่า?
ถ้าคุณรัก Snapshot จงมีกล้องที่พร้อมตลอดเวลา ตอบ
สนองได้ฉับไว และให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ดี
“GR” คือที่สุดของกล้อง Snapshot ซึ่งมีส่วนผสมเหล่านั้น
อยู่ในตัวครบครัน
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MARI AMITA

RICOH GR II 1/15 sec • F/5.6 • ISO
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เราอาจกล่าวได้ว่า วิวัฒนาการของ GR ก็คือการ
ท้าทายต่อกฏเกณฑ์เดิมๆ อย่างหนึ่ง
เพราะเลนส์ซมู นัน้ ถึงแม้จะสะดวกสบายต่อการ
ใช้งานและเป็นที่นิยมส�ำหรับกล้องถ่ายภาพทั่วไป
แต่ส�ำหรับ GR แล้วกลับยังคงเดินหน้าต่อไปด้วย
เลนส์มุมกว้างแบบฟิกซ์ระยะ
GR ไม่เปลี่ยนตามวงจรสองปีของตลาดกล้อง
รุน่ ใหม่ทวั่ ไป แต่ขยับขยายความสามารถโดยใช้การ
อัพเกรดเฟิร์มแวร์
และด้วยดีไซน์ คุณสามารถบอกได้เลยว่านี่คือ
GR ทีเ่ รียบหรูดดู ี เคร่งขรึมอย่างชาญฉลาด สะท้อน
บุคลิกของผู้ใช้งาน
จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของ GR นั้นมีความ
เป็นเอกลักษณ์อันมีสไตล์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
และไม่เคยตามแฟชั่น
...เพราะนี่ไม่ใช่กล้องแฟชั่น แต่เป็น “GR”
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บนเส้นทางสาย “GR” อันยาวนาน ได้เริ่มต้น
มาตั้งแต่ในสมัยยุคฟิล์มครองเมือง ปี ค.ศ.1996
“GR1” ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ และถูกพัฒนาให้เป็นรุน่ ต่อๆ
มาทั้งหมดอีกสี่รุ่น
ปี ค.ศ. 2005 เข้าสูย่ คุ ระบบดิจทิ ลั เต็มตัว “GR
DIGITAL” เปิดตัวมาพร้อมกับเลนส์ 28mm F/2.4
แล้วตามด้วย GR DIGITAL II, III และ IV ตาม
ล�ำดับ
แม้จะยังเป็นระบบดิจิทัลเช่นเดียวกัน แต่ GR
ก็มีวิวัฒนาการอีกครั้งในรุ่น “Ricoh GR” ในปี ค.ศ.
2013 กับเซนเซอร์รับภาพขนาดใหม่ที่ใหญ่มากขึ้น
กว่าเดิมด้วยขนาด APS-C และตามมาด้วย GR II
ในปี ค.ศ.2015 พร้อมระบบ Wi-Fi ในตัว
ตลอดเวลาแห่งเส้นทางสาย GR กล้องในสาย
พันธุน์ ถี้ กู บรรจุเอาไว้ดว้ ยฟังก์ชนั่ ทีเ่ น้นความรวดเร็ว
ฉับไวเพื่อให้ตอบสนองต่อการถ่ายภาพในช่วงเสี้ยว
วินาทีได้อย่างน่าทึง่ จนยากทีจ่ ะมีกล้องชนิดใดเสมอ
เหมือน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้คุณภาพในระดับ
สูงและให้มิติของภาพถ่ายที่มีชีวิตชีวาน่าประทับใจ
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ท�ำไมต้องเลนส์ฟิกซ์ 28mm? เพราะทีมผู้
พัฒนาได้วิเคราะห์แล้วว่า ระยะ 28mm คือระยะที่
มี เ หตุ ผ ลและดู มี ส ไตล์ ม ากที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การเป็ น
กล้องในแนวคิดนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่เลนส์ซูมที่ให้ความ
สะดวกแต่มันคือความท้าทายในเชิงศิลปะที่จะถูก
ถ่ายทอดออกมาด้วยมุมมองอันน่าทึง่ ทีไ่ ม่เหมือนใคร
ท�ำให้ภายใต้กล้องตัวเล็กนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งการ
ถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่มหาศาล
และแล้วก็ถึงเวลาของ รุ่นล่าสุด “GR III” ที่
บรรดา “GRist” หลายคนทั่วโลกรอคอย กับความ
สามารถที่ล�้ำหน้ายิ่งไปกว่าเดิม แม่นย�ำกว่า ไวกว่า
ประสิทธิภาพดีกว่า แต่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์
และจิตวิญญาณในแบบฉบับของ GR
กล้องเล็กๆ ทีพ่ ร้อมจะตอบสนองไอเดียในวัน
ถ่ายภาพของคุณได้เดินทางมาถึงรุ่นที่สามแล้วใน
ปีนี้ และมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญใน
หลายจุดด้วยกัน และต่อจากนีค้ อื ค�ำกล่าวของ Mr.
Tomohiro Noguchi ผู้รับผิดชอบสายพันธุ์ GR
มาตั้งแต่เริ่มต้น ถึงความเป็น GR III รุ่นล่าสุด...
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“มันมีฟงั ก์ชนั่ หลายๆ อย่างทีเ่ ราไม่เคยได้ใช้มนั
เลยตลอดอายุการใช้งาน ข้อดีของเทคโนโลยีบางครัง้
ก็เป็นข้อเสียด้วยเช่นกัน มันดีนะที่ได้ยินว่ามีฟังก์ชั่น
นั้นนี้อยู่ แต่ถ้ามันไม่ส�ำคัญจริงๆ ก็ปล่อยมันไปจะดี
กว่า ซึ่ง GR ก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ที่จะไม่รุงรัง
ไปด้วยอะไรซึ่งไม่จ�ำเป็น”

“Macro Mode” เป็นเรือ่ งใหม่ที่จะมีอยู่ใน GR III
นับตั้งแต่ GR ที่ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C และ
สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่ระยะห่าง 10 ซ.ม. จากหน้า
เลนส์ แต่กม็ เี สียงสะท้อนจากผูใ้ ช้งานว่าคิดถึงโฟกัสใกล้
สุด 1 ซ.ม. ในรุ่นก่อนหน้ามากกว่า ซึ่งก็ด้วยขนาดของ
เซนเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นท�ำให้ระยะห่างมากขึ้นตาม
ไปด้วย แต่ในที่สุดเราก็มี Super Macro Mode ที่ระยะ
ห่าง 6-12 ซ.ม. มาให้ใช้ใน GR III ด้วย”

Mr. Noguchi ได้พูดคุยกับทาง DCWatch
ในงาน Photokina 2018 :
“นับตัง้ แต่การเปิดตัว GR ซึง่ เป็นการวิวฒ
ั นาการ
ครั้งแรกที่ GR ใช้เซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C
และตอนนี้เราก็ก�ำลังจะท�ำให้พื้นฐานเหล่านั้นดีขึ้น
กว่าเดิมรอบด้าน ซึ่งรวมไปถึงคุณภาพของไฟล์
ภาพถ่ายด้วย”
“นี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ใช้คุณสมบัติของ
จอภาพแบบ Touch Screen บน GR ทั้งการจับ
โฟกัสและสั่งถ่ายภาพด้วยการแตะไปบนหน้าจอคือ
สิ่งที่คุณท�ำได้ และยังท�ำอะไรได้อีกหลายอย่างด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ปุ่มกดต่างๆ ก็ยังคงท�ำหน้าที่ของ
มันได้เช่นกันหากรู้สึกไม่ชินกับการแตะที่หน้าจอ”

Shift อย่างทีม่ ใี นกล้อง PENTAX ไปใช้ทำ� อะไรกับกล้อง
ในสไตล์ Snap แต่การที่เราใส่คุณสมบัติ SR ซึ่ง
เคลื่อนไหวเซนเซอร์ได้ลงไปด้วยนั้นเราเน้นไปที่เรื่อง
ของการขจัดฝุน่ ออกไปมากกว่า นอกจากนีเ้ รายังนึกถึง
ปัญหาเรื่อง Moiré ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเข้ามา
ช่วยแก้ไขได้”

“กลไกของระบบการเคลื่อนไหวชุดเซนเซอร์รับ
ภาพ “SR” ส�ำหรับกล้อง PENTAX นั้นค่อนข้างใหญ่
หากเราจะน�ำมาใส่ลงใน GR แต่นั่นคือประเด็นที่เรา
พยายามกัน ดังนั้นการลดจ�ำนวนชิ้นเลนส์เพื่อเปิด
พื้นที่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เราจึงออกแบบชุด
เลนส์ใหม่ส�ำหรับ GR III ซึ่งท�ำให้มันมีขนาดที่เล็ก
ลงกว่าเดิม แต่มันก็ท�ำให้ได้ความเร็วโฟกัสที่เร็ว
มากกว่าเดิมด้วย”
“ผมไม่แน่ใจนักว่าเราจะเอาคุณสมบัติ Sensor
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GR III ถูกออกแบบให้มีคุณ
สมบัตใิ หม่ๆ เพิม่ เข้ามาหลายอย่าง
แต่บางอย่างก็ถกู ตัดออกไปเช่นกัน

• คลิปวีดีโอแสดงความเร็วระบบโฟกัสอัตโนมัติของ
GR III ตัวต้นแบบ โดย mobile01

“คงจะมีบางสถานทีซ่ งึ่ แสงอาจ
จะน้อยไปหน่อย แต่เรามีเซนเซอร์
รับภาพและหน่วยประมวลผลรุ่น
ใหม่ รวมไปถึงระบบช่วยลดการสัน่
ไหวทีจ่ ะเข้ามารับมือกับสภาวะเช่น
นัน้ ได้ดพี อสมควร และการใช้แสงจากแฟลชนัน้ ก็ดู
เหมือนจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ภาพดูด้อยลง อีกทั้งคงจะ
มีแค่ไม่กคี่ นทีใ่ ช้แฟลชจากตัวกล้องจริงๆ ดังนัน้ เรา
จึงตัดแฟลชภายในตัวกล้องออก ซึ่งมันก็ช่วยให้
สามารถออกแบบกล้อง GR III ให้มีขนาดเล็กลง
ได้อีกด้วย”
เมื่อถามว่ามีจุดเชื่อมสัญญาณอยู่ข้างๆ เลนส์
สามจุด มันมีเอาไว้เพื่ออะไร? Noguchi ตอบว่าเรา
ต้องคอยดูกันต่อไป

ภาพประกอบและข้อความทั้งหมดในส่วนของ Mr.
Tomohiro Noguchi จากต้ น ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น ที่
dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1145120.html

และหลายคนคงถูกใจเมือ่ ได้รวู้ า่ GR III สามารถ
ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB-C ที่ด้านข้างของตัว
กล้องได้ด้วย
“เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ GR ที่เราใช้
เลนส์, เซนเซอร์รบั ภาพ และหน่วยประมวลผลรุน่ ใหม่
ทั้งหมดพร้อมกัน เพื่อให้มันเป็นกล้องซึ่งให้ที่สุดของ
ทัง้ คุณภาพของภาพถ่ายและการใช้งาน...โปรดรอชม”
Mr. Tomohiro Noguchi ด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บริหารแผนผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพของทั้ง RICOH
และ PENTAX ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ในการวางแผนส�ำหรับกล้อง
GR นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน และยังรับผิดชอบ
ธุรกิจ THETA ของ RICOH มาต้งแต่ปี 2013 ด้วย
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ปรับแต่งแก้ไขอาการ Back, Front focus ของ
เลนส์ PENTAX
อาการเช่นนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับเลนส์ทุกตัว แต่ถ้ามัน
เกิดขึ้นคุณก็สามารถแก้ไขเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
ส่งกล้องและเลนส์เข้าศูนย์บริการ
แม้ว่าทางศูนย์บริการจะยินดีให้บริการคุณในเรื่อง
ต่างๆ แต่สิ่งที่ย่อมจะต้องเกิดขึ้นก็คือการที่ต้องใช้เวลา
รวมไปถึงขัน้ ตอนการรับ-ส่งทีค่ ณ
ุ เองก็ไม่อยากจะให้เนิน่
นาน ดังนัน้ บางอาการทีส่ ามารถแก้ไขเองได้ไม่ยากก็เป็น
เรื่องที่น่าจะดีกว่า
อาการผิดเพีย้ นของระยะโฟกัสนัน้ เป็นสิง่ ทีอ่ าจเกิด
ขึน้ ได้กบั กล้องและเลนส์บางตัวซึง่ มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้เกิด
ขึน้ ได้หลายประการ (รวมไปถึงเมือ่ ผ่านระยะการใช้งาน
ไประยะหนึ่ง) ในกล้อง PENTAX DSLR มีฟังก์ชั่นที่
สามารถแก้ไขและชดเชยอาการผิดเพีย้ นเหล่านีไ้ ด้เพียง
แค่การสั่งงานผ่านเมนูของกล้องเท่านั้น
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อาการ Back, Front focus คืออะไร?

Camera Settings

โดยปกติแล้วเราจะท�ำงานกับกล้องโดยใช้ระบบออโต้โฟกัส
ในการสั่งให้กล้องจับโฟกัสไปยังจุดที่เราต้องการ โดยจะมี
การยื น ยั น ต� ำ แหน่ ง ที่ ก� ำ ลั ง จั บ โฟกั ส ให้ ไ ด้ ท ราบด้ ว ย
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆ ก่อนท�ำการถ่ายภาพ

1. เลือกระบบโฟกัส

ในบางครัง้ ก็อาจเกิดการผิดเพีย้ นระหว่างอุปกรณ์ ท�ำให้
ในจังหวะของการถ่ายภาพมีการพลาดจากจุดที่ยืนยันโฟกัส
ภาพทีไ่ ด้อาจจะมีการจับโฟกัสไม่ตรงกับจุดยืนยันโฟกัสก่อน
ถ่ายภาพ

จากนั้นเลือกชนิดของจ�ำนวนจุดเซนเซอร์ออโต้โฟกัส
โดยเลือกให้เป็นแบบชนิดกลุ่มตรงกลาง แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด
และแม่นย�ำทีส่ ดุ ก็ควรเลือกเป็นแบบ “Spot” จุดกลางเพียง
จุดเดียวโดยการกดปุ่ม AF Mode บริเวณเม้าท์เลนส์ (ตรง
ที่ต่อเลนส์) ค้างไว้ สังเกตที่หน้าจอ LCD จะมีการบอกให้
ปรั บ เปลี่ ย นระบบทั้ ง
สองได้โดยการใช้แป้น
หมุนด้านหน้าหรือด้าน
หลั ง เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ระบบทั้งสอง

หากภาพทีไ่ ด้มกี ารจับโฟกัสออกห่างไปจากจุดทีย่ นื ยัน
โฟกัส เช่น ยืนยันโฟกัสที่ดวงตา แต่ภาพที่ได้กลับชัดที่ใบหู
มากกว่า แบบนั้นก็จะเรียกว่าอาการ “Back focus”
แต่หากภาพที่ได้นั้นมีจุดคมชัดเข้ามาใกล้มากกว่าจุดที่
ยืนยันโฟกัส เช่น ยืนยันโฟกัสที่ดวงตาแต่ชัดที่สุดบริเวณ
ปลายจมูก ก็จะเป็นอาการ “Front focus”
หากเกิดอาการเช่นนัน้ ขึน้ เราก็สามารถก�ำหนดให้กล้อง
ท�ำการชดเชยปัญหานี้ได้ โดยที่เราต้องเป็นผู้ท�ำการทดสอบ
และปรับแต่งให้กล้องได้ทราบผ่านการใช้งานเมนูตามวิธีต่อ
ไปนี้...

เนื่องจากปัญหาเกิดที่ระบบออโต้โฟกัส ดังนัน้ เราจึงจะ
เลือกไปที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติ โดยเลือกเป็นชนิด ” AF.S”

ในกล้ อ งบางรุ ่ น
อาจจะไม่ มี ปุ ่ ม AF
Mode ก็ให้ใช้วธิ กี ารเข้า
ค� ำ สั่ ง ที่ ห น้ า จอ LCD
โดยการกดปุ่ม INFO
แล้วเลือกที่ AF Mode
และ AF Active Area
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2. อุปกรณ์และสถานที่

3. วิธีการ

คุณต้องให้กล้องอยู่ในต�ำแหน่งเดิมตลอดเวลาในขณะ
การปรับแต่ง ดังนั้นจึงควรใช้ขาตั้งกล้อง

1. วางวัตถุ (Test chart หรือหนังสือพิมพ์) ให้มีระนาบตั้ง
ฉากกับหน้ากล้อง ซึ่งคุณอาจจะใช้วิธีแปะมันลงบนฝาหนัง

เราแนะน� ำ ให้ ใ ช้ ส ภาพแสงที่ ส ว่ า งพอสมควร เช่ น
แสงแดดกลางแจ้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุด

2. กดปุม่ ชัตเตอร์ครึง่ ทางเพือ่ ให้ระบบโฟกัสอัตโนมัตทิ ำ� การ
จับโฟกัสไปที่วัตถุนั้น ในขั้นตอนนี้ให้ใช้โฟกัสแบบที่มองใน
ช่องมองภาพ สังเกตดูความคมชัดของภาพ

มีอปุ กรณ์ทเี่ รียกว่า “Test chart” ซึง่ มีลกั ษณะเป็นแผ่น
สีเ่ หลีย่ มทีม่ ตี ารางด�ำ-ขาวอยูภ่ ายในพร้อมแสดงระยะให้เห็น
ชัดเจน แต่การใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ ก็
พอใช้งานได้เช่นกัน

3. เปิดระบบ Live view จากนั้นค่อยๆ หมุนวงแหวนโฟกัส
ทีต่ วั เลนส์ชา้ ๆ เพือ่ หาจุดทีค่ มชัดทีส่ ดุ โดยการดูจากจอ LCD
ในระบบ Live view

วางสิ่ ง นั้ น ให้ อ ยู ่ ใ นระยะห่ า งที่ เ หมาะสมกั บ เลนส์
ที่ท�ำการปรับแต่ง โดยพิจารณาระยะห่างประมาณ 30-40
เท่าของทางยาวโฟกัส เช่น เลนส์ 50mm ก็ควรมีระยะห่าง
ประมาณสองเมตร (40 เท่าของทางยาวโฟกัส)

หากหมุนวงแหวนโฟกัสไปทางด้าน Infinity (หมุนทวน
เข็มนาฬิกา) แล้ววัตถุมีความคมชัดมากขึ้นแสดงว่าเป็น
ปัญหา front focus แต่ถ้ายิ่งหมุนไปก็ยิ่งเบลอมากขึ้นกว่า
เดิมก็แสดงว่าเป็นปัญหา Back focus

หากเป็นเลนส์ซมู ให้ใช้ทางยาวโฟกัสสูงสุดของเลนส์
นั้นในการท�ำสอบ
ใช้รูรับแสงกว้างสุดในการทดสอบ

• ส�ำหรับเลนส์ทไี่ ม่มสี เกลบอกบนตัวเลนส์กจ็ ะ
หมายถึงการหมุนไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา
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4. ปรับตั้งเก็บเอาไว้ในกล้อง
ถึงตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าเลนส์ตัวนั้นมีปัญหา Front หรือ Back focus และมาก
น้อยเพียงใด ทีเ่ หลือต่อจากนีก้ ค็ อื การบอกให้กล้องได้ทราบและบันทึกค่าชดเชยเอาไว้
เมนูต่อไปนี้เป็นของกล้องรุ่น K-1 mark II ซึ่งในกล้องรุ่นอื่นๆ อาจจะอยู่ที่ล�ำดับ
ต่างจากนี้ แต่ก็จะใช้หัวข้อเมนูว่า “AF Fine Adjustment” เช่นเดียวกัน
เข้าเมนู C-25 “AF Fine Adjustment” แล้วใช้ปุ่มลูกศรขวาเข้าเมนู โดยจะพบ
ตัวเลือกทั้งสามคือ
1. Off หมายถึงไม่ใช้ระบบนี้
2. Apply All หมายถึงใช้ค่าปรับตั้งนี้กับเลนส์ทุกตัวที่ต่อเข้ามา
3. Apply One หมายถึงใช้ค่าปรับตั้งนี้เฉพาะกับเลนส์ตัวนี้
ปัญหานี้มักจะเกิดกับเลนส์ที่มีลักษณะแตกต่างกันเป็นตัวๆ ไป ดังนั้นเราควรเลือกที่
Apply One ส�ำหรับเลนส์แต่ละตัวโดยเฉพาะ (สามารถปรับแต่งได้สูงสุด 20 ตัว)

เมื่อเลือกที่ “Apply One” แล้วกดปุ่มลูกศรขวาก็จะ
เข้าสู่หน้ารายละเอียดในการปรับตั้ง โดยใช้แป้นหมุน
ตามที่ก�ำหนดอยู่ในเมนูในการปรับเลื่อนไปได้ทั้งทาง
บวก (+) และลบ (-)
หากคุณพบว่าจากการทดสอบนั้นเป็นปัญหา Back
focus ก็ปรับตั้งมาทางด้านบวก (+) แต่หากเป็นเรื่องของ Front focus ก็ปรับตั้งไปทาง
ด้านลบ (-) ในค่าที่มากน้อยตามระดับของการหมุนโฟกัสแก้ไขในขั้นตอนทดสอบ แล้ว
กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกค่าปรับตั้งนี้
จากนั้นลองกลับไปในขั้นตอนทดสอบใหม่อีกครั้งว่าค่าปรับตั้งที่คุณชดเชยให้นั้น
เหมาะสมแม่นย�ำหรือไม่ หากยังไม่ตรงก็กลับเข้ามาปรับตั้งค่า +/- ใหม่ซึ่งอาจจะต้องมี
การทดสอบและปรับตั้งที่ต้องท�ำซ�้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นย�ำมากที่สุด
กรณีที่ต้องส่งเข้าศูนย์บริการก็คือ หากคุณปรับจนสุดค่าบวกหรือลบแล้วก็ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ นั่นแสดงว่าระบบขับเคลื่อนโฟกัสของเลนส์มีปัญหามากผิดปกติ
อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าอาการเช่นนี้เป็นสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นได้กับเลนส์แต่ละตัวซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน ของ
เรามีอาการแต่ของเพือ่ นไม่มอี าการก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก ซึง่
บรรดาผู้ผลิตกล้องและเลนส์ต่างก็ใส่ความสามารถใน
การปรับตั้งแก้ไขนี้ร่วมมาในกล้องเป็นเรื่องปกติเช่นกัน
แต่การทีเ่ ราสามารถปรับตัง้ ชดเชยได้เองก็นบั ว่า
เป็นการประหยัดได้ทั้งเวลาและทุนทรัพย์ เพราะไม่
ต้องส่งกล้องและเลนส์ไปทีใ่ ดๆ ให้เสียเวลาเลยแม้แต่
น้อยนั่นเอง
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“GRist”

Ricoh GR Artist
ถ้าคุณยังไม่รู้จัก “GR” ดีพอว่ากล้องคอมแพค
เลนส์ฟกิ ซ์ชอื่ นีจ้ ะมีเอาไว้ถา่ ยอะไร? เราขอแนะน�ำ
ให้คณ
ุ ลองเข้าไปดูภาพถ่ายเหล่านีซ้ งึ่ เป็นภาพจาก
เหล่า GRist ฝีมือเยี่ยมที่ทาง RICOH คัดเลือก
และน�ำผลงานมาเผยแพร่ให้ชมอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนทีค่ ณ
ุ จะพบว่ามันเป็นกล้องทีต่ อ้ งใช้มมุ
มองเชิงศิลป์ไม่น้อย แต่ในความเป็น “GR” นี่เองที่
สามารถฉายสไตล์ของการถ่ายภาพที่มีเอกลักษณ์
ออกมาได้โดยผ่านกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งแต่ต้อง
ฉับไวทันเหตุการณ์ ชนิดที่บางภาพนั้นเราได้แต่
สงสัยว่าเค้าคิดได้ยังไง? หากแต่ค�ำตอบที่ดีทีสุดคือ
การได้มีโอกาสสัมผัส และท�ำความเข้าใจว่าท�ำไม
กล้อง GR จึงเป็นกล้องทีม่ เี อกลักษณ์ในแบบเฉพาะ
ตัวที่ไม่มีกล้องรุ่นอื่นใดเทียบได้
ภาพถ่ายและบทความของเหล่า “GRist” ที่
น�ำมาแนะน�ำนี้มีผลงานเป็นแบบไหน น่าสนใจ
อย่างไร และเราจะเป็น GRist กับเค้าได้บ้างหรือ
เปล่า? ...คุณอาจพบค�ำตอบได้เมื่อมีโอกาสพก
กล้อง GR ติดมือไปด้วยทุกที่ ในทุกๆ วัน แล้ว
ถ่ายภาพทีท่ ำ� ให้ใครต่อใครต้องพากันสงสัยว่าคุณ
ถ่ายได้ยังไง?
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Professional’s perspective
การสร้างแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับนัก
ถ่ายภาพ หาไม่แล้วคุณก็จะวนเวียนอยู่กับการถ่าย
ภาพแบบเดิมๆ ไม่พัฒนาก้าวหน้าแต่อย่างใด
วิธีหนึ่งที่ท�ำได้ง่ายๆ ก็คือ การดูผลงานของมือ
อาชีพอย่างพินจิ พิเคราะห์ และวิเคราะห์วา่ เขาถ่ายภาพ
นี้กันยังไง วิธีการแบบไหน เขาคิดอย่างไร ฯลฯ แล้ว
น�ำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเราบ้าง
PENTAX นั้นเป็นกล้องที่นับว่ามีความเป็น
Artist อยู่ในตัวเองไม่น้อย ซึ่งบรรดามืออาชีพของ
เขาก็มสี งิ่ นีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ยเช่นกัน เว็บนีก้ ำ� ลังเล่าให้เราฟัง
จากประสบการณ์ของมืออาชีพแต่ละคนว่าแต่ละภาพ
ของเขานั้นคิดอย่างไรท�ำอย่างไร
...ย่อมต้องเป็นประโยชน์ต่อแรงบันดาลใจของ
เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆ
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ปิ ดเล่ม...

ชาว “GRist” คงก�ำลังตื่นเต้นกับการมาถึงของกล้องเทพสาย
สตรีทอย่าง “GR III” ซึ่งเป็นกล้องที่มีมอตโต้เท่ๆ ว่า “Big
idea in a small camera” ...ซึ่งคนที่ไม่ใช่สาวก GR คงจะไม่
ค่อยเข้าถึงอารมณ์นี้สักเท่าไหร่ แต่ชาว GR ย่อมเข้าใจดีว่ามัน
หมายถึงอะไร
เรายังคงเดินหน้าในการจัดกิจกรรมให้กับชาว GR อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบปะหรือได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณืซงึ่ กันและกัน เพราะเราอยากเห็นชุมชนชาว GR
เติบโตอย่างมีทิศทางแต่มีสไตล์อย่างที่เราเป็น โปรดติดตาม
ข่าวกันให้ดี
GR ก็คือ GR ไอเดียใหญ่ๆ ในกล้องเล็กๆ ...เพราะเรา
ชอบทีจ่ ะสร้างสรรค์ไอเดียผ่านมุมมองโลกแปลกใหม่ไปด้วยกัน
มาคอยดูกันว่ากล้องรุ่นใหม่นี้จะช่วยให้เราเห็นโลกในมุม
ใหม่ๆ ได้อย่างไรบ้าง?
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