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สัญลักษณ์ส�ำคัญ อันหมาย
ถึงการมีข้อมูลให้ศึกษาเพิ่ม
เติมบนเว็บไซต์

ยังคงมีข่าวดีและส่ิงใหม่ๆ เข้าสู่วงการถ่าย
ภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของกล้อง
และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปีนดี้ จู ะคึกคัก
กันเป็นพิเศษกับของใหม่ๆ ทีจ่ ะเปิดตัวออก
มาให้จับจองเป็นเจ้าของกันตามความชอบ
อย่างที่หลายๆ ท่านคงทราบกันดีถึง
การเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่จาก Ricoh ที่หลาย
ท่านจับตารอคอย นั่นก็คือ “Ricoh GR” ซึ่ง
เป็ น GR ระบบดิ จิ ต อลในรุ ่ น ที่ ห ้ า แล้ ว
แน่นอนว่ามาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ
อันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
คุณภาพของภาพถ่ายที่ GR ไม่เคยน้อยหน้า
ใคร และครั้งนี้ก็เช่นกันที่คุณสมบัติของ GR
รุ่นใหม่นี้ไม่ได้ด้อยกว่าใครในกล้องระดับ
เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในฉบับนีเ้ ราได้นำ� เรือ่ ง
ราวความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพในตระกูล

GR ตั้งแต่อดีตมาเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จัก
ที่มาที่ไปของกล้องสายพันธ์ุคุณภาพอันมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างความประทับ
ใจให้กบั วงการมาตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ซึง่ เป็นเครือ่ งยืนยันแล้วว่า GR นัน้ ห่างไกล
จากค�ำว่า “ธรรมดา” มากมายนัก
ส่วนรายละเอียดของ GR รุน่ ใหม่นนั้
เราจะน� ำ มาเสนอในฉบั บ ถั ด ไปเพื่ อ ให้ มี
ข้อมูลครบถ้วนทุกด้านให้มากที่สุด
และฉบับนี้ไปผ่อนคลายความร้อน
กับบรรยากาศริมทะเลพร้อมเทคนิคการ
ถ่ายภาพทะเลอันน่าสนใจ ใครเคยสงสัยว่า
เขาถ่ายภาพแบบนีก้ นั ยังไง คราวนีค้ งจะได้
ลองกันเสียที
...อย่าลืมเอาภาพสวยๆ มาแบ่งกัน
ชมบ้างล่ะ!
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EPISODE 8 : Seascape Exposure

เทคนิคพิเศษในการ
ถ่ายภาพทะเล

ส�ำหรับ

ฤดูรอ้ น คงไม่มสี ถานทีใ่ ดให้อารมณ์
ผ่อนคลายได้เท่ากับทะเลสีครามใต้ฟา้ ผืนกว้าง และทันที
ทีพ่ ดู ถึงทะเลเราก็มกั จะนึกถึงหาดทรายสีขาวยาวไกลสุด
ตาที่มีริ้วคลื่นซัดสาดเข้าสู่ฝั่งลูกแล้วลูกเล่า น้อยคนนัก
ที่จะนึกถึงทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินแหลมคม
...แต่ในจ�ำนวนน้อยเหล่านัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคน
ถ่ายภาพที่รู้เทคนิคและวิธีการในการถ่ายภาพทะเลที่เต็ม
ไปด้วยโขดหินลักษณะนี้ให้ออกมาได้สวยงาม บางภาพนั้น
ก็งดงามราวกับภาพฝันที่ไม่เคยมีอยู่จริงเลยทีเดียว
ภาพถ่ายลักษณะนี้ใช้คุณสมบัติในการ “เปิดรับแสง
นาน” กว่าปกติของกล้องถ่ายภาพ ซึ่งกล้องที่สามารถ
ควบคุมความไวชัตเตอร์ได้โดยอิสระสามารถถ่ายภาพแบบ
นี้ได้ทุกตัว
เราจะมาดูเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพประเภทนี้
กันว่าเขาท�ำอย่างไร และเราจะสามารถถ่ายภาพแบบนี้
ได้บ้างหรือไม่?
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อันดับแรกคือปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด นั่นก็คือเรื่องของ “สถาน เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ที”่ เพราะไม่ใช่วา่ ทะเลทุกแห่งจะสามารถถ่ายภาพแบบนีไ้ ด้เสมอ หรือ
อาจจะถ่ายภาพแบบนี้ได้แต่ก็ดูไม่น่าตื่นตาหรือไม่น่าสนใจ
ดังนั้นเมื่อเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหิน บริเวณนั้นก็จะไม่เหมาะ
ส�ำหรับการลงเล่นน�ำ้ อย่างแน่นอน ข้อดีกค็ อื เราสามารถถ่ายภาพได้สะดวก
ลักษณะของชายทะเลทีเ่ หมาะกับการถ่ายภาพแบบนีค้ วรจะเป็น เต็มที่โดยไม่มีผู้คนมารบกวนมากมายนัก
ส่วนที่เต็มไปด้วยโขดหิน กระแสลมหรือกระแสคลื่นควรที่จะมีความ
แรงพอสมควรจนพัดพาให้คลื่นมากระทบกับโขดหินอย่างรุนแรง ยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ทะเลทีเ่ ต็มไปด้วยโขดหินนีจ้ ะมีอนั ตรายพอสมควร
เนือ่ งจากมักจะมีสว่ นแหลมคมอยูม่ าก หินอาจจะมีความลืน่ ซึง่ ท�ำให้ยนื
แรงมากก็จะยิ่งสร้างความตื่นตาให้กับภาพได้มาก
ทรงตัวหรือตั้งกล้องไม่ถนัดนัก ดังนั้นนักถ่ายภาพควรที่จะใช้ความ
โดยเฉพาะหากเป็นจุดที่โขดหินมีลักษณะทางกายภาพเช่น ระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่า
พื้นผิว รูปทรง สีสัน ที่น่าสนใจ ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าดูให้กับภาพได้ จะส�ำหรับร่างกายหรืออุปกรณ์ก็ตาม
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ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของ “อุปกรณ์” เพราะล�ำพังเพียง มากก็จะยิ่งสะดวกมากเลยทีเดียว
แค่กล้องและเลนส์อาจจะยังไม่พอส�ำหรับการใช้งาน
อุปกรณ์ชิ้นถัดมาก็คือ “ฟิลเตอร์ลดแสง” ประเภทต่างๆ
เมื่ อ เราต้ อ งถ่ า ยภาพโดยใช้ ค วามไวชั ต เตอร์ ร ะดั บ ต�่ ำ ซึ่งในที่นี้จะเน้นไปที่ฟิลเตอร์ “ND” หรือ Neutral Density ที่มี
อุปกรณ์เสริมอันดับหนึ่งก็คือ “ขาตั้งกล้อง” เพราะเราจะไม่ คุณสมบัตใิ นการลดปริมาณแสงทีจ่ ะเข้าสูก่ ล้อง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะใช้
สามารถจับถือกล้องด้วยมือเปล่าได้ ขาตัง้ กล้องทีเ่ หมาะสมก็ควร ความไวชัตเตอร์ในระดับต�่ำได้มากขึ้นนั่นเอง
จะมีความมั่นคงแข็งแรงและแน่นสนิทไม่โยกคลอน เพราะเรา
ฟิลเตอร์ ND มีลกั ษณะความเข้มหลายระดับ
อยู่ในจุดที่อาจจะมีลมแรง ขาตั้งกล้องที่ไม่แข็งแรงจะ
ที่ต่างกัน ยิ่งเข้มมากก็จะยิ่งลดปริมาณแสง
ท�ำให้เกิดอาการภาพสั่นไหวได้ และควรจะเป็น
ได้มาก ส่งผลให้กล้องต้องใช้ความไว
ขาตั้งกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนองศาการ
ชัตเตอร์ที่นานขึ้นด้วยเช่นกัน
กางของแต่ละขาได้อย่างอิสระ เพราะเรา
จะอยู ่ บ นพื้ น ที่ ซึ่ ง ขาดความราบเรี ย บ
อุปกรณ์เสริมอีกชนิดหนึ่งก็คือ
อย่างสิ้นเชิง ยิ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
“สายลั่นชัตเตอร์” เพื่อหลีกเลี่ยง
การสัมผัสตัวกล้อง ซึ่งจะช่วยให้
เราสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ตอ้ ง
กดปุ่มชัตเตอร์บนตัวกล้อง ทั้งนี้ก็
เพื่ อ ลดทอนอาการสั่ น ไหวอั น
เป็นต้นเหตุของการขาดความคม
ชัดของภาพให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้ง
นั้ น ก็ อ าจจะไม่ จ� ำ เป็ น นั ก เรายั ง
สามารถใช้ ร ะบบการถ่ า ยภาพแบบ
หน่วงเวลาทดแทนได้เช่นกัน
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หลักการก็คือ เราจะบันทึกภาพการเคลื่อนที่ การเปิดรับแสงนานโดยใช้ความไวชัตเตอร์ช้าจะ
ของคลื่นที่วิ่งเข้ามากระทบโขดหิน ความไวชัตเตอร์ ดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ทีเ่ ปิดรับแสงนานจะบันทึกความเคลือ่ นไหวนัน้ อย่าง
แบบที่สองก็คือภาพที่เหมือนมีสายหมอก
ต่อเนื่องลงในภาพนิ่ง
นุ่มๆ ลอยเลียดผืนน�้ำบริเวณโขดหิน ภาพแบบนี้
ส�ำหรับภาพแบบแรกก็คอื ภาพทีแ่ สดงลักษณะ เกิดจากการที่ละอองน�้ำหรือคลื่นแตกกระจาย
ของกระแสน�้ำที่ไหลเป็นเส้นไปตามโขดหินอย่าง เป็นฝอยเมือ่ วิง่ มาชนกับโขดหิน ความไวชัตเตอร์
รวดเร็ว เลนส์มมุ กว้างพิเศษจะยิง่ ท�ำให้เส้นสายของ ที่เปิดรับแสงนานจะบันทึกละอองน�้ำเหล่านั้น
กระแสน�ำ้ นัน้ ดูนา่ ตืน่ ตามากเป็นพิเศษ ให้ลองจัดมุม อย่างต่อเนื่องลงในภาพนิ่งเกิดเป็นภาพลักษณะ
ภาพที่มีกระแสน�้ำวิ่งเข้าหากล้อง เส้นสายที่ได้จาก เหมือนกับมีละอองหมอกอยูร่ อบๆ โขดหินนัน่ เอง
w w w.eep.co.th
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• วิธีการถ่ายภาพ
เมื่อจะถ่ายภาพ ให้ปรับมาใช้โหมด M ตั้งค่า ISO ต�่ำสุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพสูงสุดและเพือ่ ให้กล้องมีความ
ไวต่อแสงน้อยทีส่ ดุ ปรับใช้รรู บั แสงแคบเพือ่ ให้มปี ริมาณแสงเข้า
สูก่ ล้องในระดับต�ำ่ ซึง่ ทัง้ ปัจจัยในเรือ่ งของค่า ISO และรูรบั แสง
แคบจะบังคับให้กล้องต้องการความไวชัตเตอร์ที่นานมากยิ่งขึ้น
ด้วยนั่นเอง
เปลี่ยนระบบโฟกัสมาเป็นแบบ Manual แล้วปรับโฟกัส
ด้วยมือ ส่วนความไวชัตเตอร์นั้นอยู่ที่ความเหมาะสมต่อการใช้
รูรบั แสงแคบและการใช้ฟลิ เตอร์ ND ในการลดปริมาณแสงด้วย
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วควรที่จะใช้ความไวชัตเตอร์ 10 วินาทีเป็นอย่าง
น้อย ดังนั้นคุณอาจจะใช้รูรับแสงแคบสุดของเลนส์ก็ได้หาก
จ�ำเป็น
เมื่อใช้ขาตั้งกล้องก็ควรปิดระบบช่อยป้องกันภาพสั่น
ไหวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่เลนส์หรือตัวกล้องด้วย
จะเห็นได้วา่ เรือ่ งของการลดปริมาณแสงให้นอ้ ยลงเป็นสิง่
ส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะนี้ ดังนัน้ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ก็คือช่วงเช้าหรือเย็นที่ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่รุนแรงมากนัก
เพราะหากเป็นช่วงเวลากลางวันทีแ่ สงมีปริมาณมากก็จะยิง่ ท�ำให้
การใช้ความไวชัตเตอร์ชา้ มีอปุ สรรคมากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ แสง
ในช่วงเช้าหรือเย็นยังส่งผลให้แสงสีในภาพมีความน่าสนใจ
มากกว่าช่วงกลางวันอีกด้วย
w w w.eep.co.th
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ดังนัน้ หัวใจส�ำคัญของการถ่ายภาพลักษณะนีค้ อื การลดปริมาณ
แสงทีจ่ ะเข้าสูก่ ล้องให้นอ้ ยลง แล้วเปิดรับแสงนานด้วยความไวชัตเตอร์
ระดับต�่ำ แต่ก็ต้องไม่มากจนขาดความเหมาะสม การถ่ายภาพในช่วง
โพล้เพล้อาจจะใช้ความไวชัตเตอร์ที่นานมากยิ่งขึ้น แต่ก็จะขาดเรื่องของ
แสงทีจ่ ะท�ำให้มองเห็นสิง่ ต่างๆ ในภาพได้ ซึง่ จะส่งผลให้ภาพดูไม่นา่ สนใจ
ได้เช่นกันเพราะภาพลักษณะนี้จะใช้แสงธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์เป็น
หลัก ดังนัน้ ช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกหรือหลังพระอาทิตย์ขนึ้ เล็กน้อย
จึงเหมาะสมมากที่สุด
จากวิธีการถ่ายภาพที่กล่าวมานี้คงจะได้เห็นแล้วว่า เหตุใดการ
เลือกสถานที่ที่เหมาะสมจึงมีความส�ำคัญ? เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการถ่าย
ภาพโดยให้ความส�ำคัญในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพและความ
เหมาะสมในเรื่องของแสงเท่านั้น แต่ต้องให้ความส�ำคัญกับลักษณะของ
ตัวแบบและความไวชัตเตอร์นานด้วย เราจึงจ�ำเป็นต้องเลือกสถานทีซ่ งึ่ มี
โขดหินอันน่าสนใจและคลื่นต้องมีความแรงพอสมควรจนท�ำให้เกิดการ
แตกกระจายตัวของละอองน�้ำได้อย่างรุนแรง
ถึงแม้วา่ จะเป็นจุดทีโ่ ขดหินมีความสวยงาม แต่ถา้ กระแสคลืน่ ไม่มี
ความรุนแรงมากพอ ก็จะไม่สามารถสร้างการแตกกระจายตัวของละออง
น�ำ้ ให้เกิดเป็นละอองหมอกในภาพได้ ไม่วา่ จะเปิดรับแสงนานเท่าใดก็ตาม
f/22 • 15 sec. • ISO 100
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หากไม่มีฟิลเตอร์ ND ช่วยลดปริมาณแสง
ก็อาจจะไม่สามารถลดความไวชัตเตอร์ให้ตำ�่ ได้มาก
พอ ดังนัน้ ND จึงมีความส�ำคัญต่อกรณีนี้ และต้อง
เข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าฟิลเตอร์ ND จะช่วยลด
ปริมาณแสงแต่ไม่ลดความอิม่ ตัวของสี ในทางกลับ
กันมันจะยิง่ ช่วยเพิม่ ความอิม่ ตัวของสีสนั ได้มากขึน้
ด้วยเมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานานมากพอ ส่วนฟิลเตอร์ C-PL (Circular Polarize) ก็สามารถช่วยลด
ปริ ม าณแสงได้ เ ช่ น กั น แต่ ก็ จ ะมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ที่ ล ด
ปริมาณแสงได้ไม่มาก ดังนั้นฟิลเตอร์ ND จะตรง
กับวัตถุประสงค์มากทีส่ ดุ (ซึง่ ND จะมีหลายระดับ
ความเข้มให้เลือกใช้งาน) หรือจะใช้ฟลิ เตอร์ทงั้ สอง
ร่ ว มกั น เพื่ อ ลดปริ ม าณแสงให้ น ้ อ ยลงไปอี ก ก็
สามารถท�ำได้เช่นกัน
เคล็ดลับส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ภาพลักษณะนีย้ งิ่
ดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ ก็คอื การจัดวางองค์ประกอบ
ภาพหรือมุมกล้องโดยให้มีสีสันของท้องฟ้าหรือ
พระอาทิตย์ทเี่ ส้นขอบฟ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
ภาพด้วย และยิ่งน�้ำทะเลมีความใสมากเท่าใด
ภาพก็จะยิ่งดูใสเคลียร์มากยิ่งขึ้นเช่นกัน
f/29 • 20 sec. • ISO 100
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ไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็กกล้องใหญ่หรือเลนส์ประเภทใด ขอแค่ให้สามารถควบคุมความไว
ชัตเตอร์ได้กส็ ามารถถ่ายภาพลักษณะนีไ้ ด้ทงั้ สิน้ และเมือ่ ทดลองถ่ายภาพซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า วิเคราะห์
ภาพโดยมีการไตร่ตรองหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไข ในที่สุดคุณก็จะเข้าใจเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพ
ลักษณะนี้อย่างลึกซึ้งจนอาจประยุกต์เทคนิคอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้อีก...ที่อาจจะต้องใช้เวลาและ
ความพยายามมากสักหน่อยก็คือการค้นหาสถานที่ถ่ายภาพซึ่งเป็นทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินอัน
เหมาะสมนั่นเอง
...เมื่อรู้วิธีการแล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก ลองท�ำความเข้าใจและฝึกฝนดู เพียงเท่านี้
ภาพ Seascape อันน่าตื่นตาก็จะเป็นของคุณได้อย่างแน่นอน

f/25 • 15 sec. • ISO 100
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ABEO PRO 283CGH

เมื่อคำ�ว่า

“ลั
น
่
ไก”
จะถูกใช้กับกล้องถ่ายภาพ
w w w.eep.co.th

จะเป็นยังไง เมื่อมือที่ใช้ส�ำหรับการปรับต�ำแหน่งของกล้องจะ
สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ในเวลาเดียวกัน? ค�ำตอบก็คือความรวดเร็ว
แม่นย�ำ และช่วยเพิม่ โอกาสในการได้ภาพในสภาวะการณ์ทเี่ หตุการณ์
ส�ำคัญอาจเกิดขึ้นได้ในทุกเสี้ยววินาที
เวลาที่สูญเสียไปย่อมหมายถึงโอกาสในการได้ภาพลดลงไปด้วย
หนึ่งในปัญหานั้นก็คือการที่ต้องใช้เวลาในการปรับตั้งองศาของกล้องที่
ยึดติดกับขาตัง้ ซึง่ ท�ำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปหลายครัง้ แต่ปญ
ั หาเหล่า
นั้นก�ำลังจะหมดไป เพราะนี่คือชุดขาตั้งกล้องและหัวทรงด้ามปืน
พร้อม “ไก” ที่เปิดโอกาสให้คุณลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพได้ตลอดเวลา!
11

ABEO PRO 283CGH

ABEO Pro 283CGH ขาตั้ง

กล้องวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมชุดหัวปรับ
องศาทรงด้ า มปื น GH-300T ที่ มี ปุ ่ ม ลั่ น
ชัตเตอร์ในตัว ผลลัพธ์ของความพิเศษที่ไม่
เหมือนใครนี้กค็ อื คุณสามารถควบคุมการกด
ชัตเตอร์ถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งการหาโฟกัส
อัตโนมัตโิ ดยทีไ่ ม่ตอ้ งละมือออกไปจากด้ามจับ
แต่อย่างใด (รวมไปถึงการล็อค
ชัตเตอร์ค้างไว้เมื่อใช้งานร่วม
กับโหมด “B” ด้วย) ประโยชน์
จะยิ่งชัดเจนเมื่อคุณก�ำลังถ่าย

PRODUCT

FINDER

ภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นไหวด้วยความรวดเร็ว เพราะ
นั่ น หมายถึ ง ว่ า คุ ณ จะพร้ อ มส� ำ หรั บ การลั่ น
ชัตเตอร์อยู่ตลอดเวลา
ระบบปรับองศาแบบแกนคู่รวมทั้งฐาน
แพน 72 จุดจะช่วยให้คณ
ุ ถ่ายภาพพานอรามา
ได้อย่างแม่นย�ำ การเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล
ในระดับความหนืดที่ก�ำลังพอดีจะช่วยให้การ
บันทึกภาพวีดีโอที่ต้องใช้การแพนซ้ายขวาเป็นไปอย่างนิ่มนวลเช่นกัน

GH-300T

• สายลั่ น ชั ต เตอร์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
กล้ อ งในชุ ด อุ ป กรณ์ ม าตรฐาน
ส�ำหรับกล้อง Canon และ Nikon

w w w.eep.co.th
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ระบบ Multi-Angle Central Column จะท�ำให้ผใู้ ช้สามารถ
ปรับเปลี่ยนองศาของแกนกลางได้
ถึง 180 องศา (แนวตั้ง-นอน) ซึ่ง
นอกจากจะช่วยในสภาวะการณ์
ถ่ายภาพบางอย่างแล้ว ยังช่วย
ให้ ก ารถ่ า ยภาพมาโคร
เป็ น ไปด้ ว ยความ
สะดวกและยืดหยุ่น
มากยิ่งขึ้น
ความเสถียรและมัน่ คงของต�ำแหน่งเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ส�ำหรับขาตั้งกล้อง ระบบ ISSL หรือ Instant Swivel
Stop-n-Lock จึงถูกบรรจุอยู่ในขาตั้งตัวนี้ด้วยเพื่อความ
มัน่ คงในองศาของแกนกลางทีถ่ กู ปรับเปลีย่ น เพียงแค่ปลด
ล็อค-ปรับองศาของแกนกลาง-ปิดล็อคกลับเข้าไป เท่านี้ก็
สามารถล็อคทุกองศาของแก่นกลางอย่างแน่นหนาและ
มั่นคงได้อย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว

w w w.eep.co.th
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F E AT U R E S

ระบบขาตั้งของ ABEO นั้นสามารถ
ปรับองศาการกางที่ 25, 50 และ 80
องศาได้อย่างอิสระในแต่ละขาโดยการ
กดปุ่มล็อคที่สะดวกรวดเร็ว และที่ส่วน
ฐานของปลายขานั้นยังปรับเปลี่ยนเพื่อ
ให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวได้ถึง 3 แบบ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบ พื้นขรุขระ ทราย
หรือแม้กระทั่งหิมะ

คุณสมบัติเด่น :
• แกนกลางปรับเปลี่ยนจาก 0-180 องศาได้อย่างรวดเร็ว		
ง่ายดาย
• กลับหัวแกนกลางได้
• ชุดหัวทรงด้ามปืน GH-300T พร้อมปุ่มชัตเตอร์ ปรับ		
เปลี่ยนองศาของกล้องได้อย่างยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ
• ปลายขาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับทุกสภาพพื้นผิว
• ปรับลักษณะการกางของแต่ละขาได้อย่างอิสระที่ 25, 50
และ 80 องศา
• ตัวขาตั้งผลิตด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แข็งแกร่งทนทานแต่
น�้ำหนักเบา

w w w.eep.co.th
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หากการปรับองศาของขาตั้งกล้องเป็นสิ่งที่
ท�ำให้คุณเสียเวลาและพลาดโอกาส การใช้ขาตั้ง
กล้องพร้อมหัวทีส่ ามารถปรับตัง้ องศาได้อย่างรวดเร็ว
จะช่วยให้ความผิดพลาดนัน้ ลดลงได้อย่างชัดเจน สิง่
นีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับการถ่ายภาพ ทีใ่ นบางสภาวะ
การณ์นั้นโอกาสส�ำคัญสามารถเกิดขึ้นได้ในเสี้ยว
วินาทีโดยที่ไม่สนว่าเราจะพร้อมส�ำหรับการบันทึก
ภาพแล้ ว หรื อ ยั ง หากคุ ณ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หา
ท�ำนองนีอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ และก�ำลังมองหาสิง่ ทีจ่ ะมาช่วยลด
ทอนปัญหานี้ลงได้ การเลือกใช้ขาตั้งพร้อมหัวที่ใช้
เวลาส�ำหรับการปรับตั้งให้น้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่น่า
สนใจ
...ซึ่ง Vanguard ABEO Pro 283CGH เป็น
ชุดขาตั้งกล้องที่เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้ว!

w w w.eep.co.th
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ABEO PRO 283CGH Online >>
ABEO PRO 283CGH VDO >>
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This issue power by :
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SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Model A005

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II

Model B001
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TAMRON

@300mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100
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SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
Model A005
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@17mm • F/8 • 1/320 sec. • ISO 200
w w w.eep.co.th

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
Model B001
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เมื่อ

พูดถึงบรรยากาศแบบชายทะเลไม่
ใกล้ ไ ม่ ไ กลจากเมื อ งกรุ ง ย่ อ มมี ห ลายสถานที่
ปรากฏขึ้นมาอยู่ในรายชื่อ และแน่นอนว่าหนึ่งใน
นั้นก็ย่อมจะมี “ระยอง” อยู่ด้วยเสมอ ด้วยเหตุที่
ไม่ไกลจากความเจริญ เดินทางสะดวกสบาย และ
ยังคงเสน่ห์ของทะเลเอาไว้อย่างเต็มรูปแบบ
แนวชายฝัง่ ตะวันออกทีย่ าวไกลของระยองนัน้
ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ม าสั ม ผั ส ท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
มากมายในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและ
เทศกาลต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีทะเลแล้ว ระยองยัง
มีอีกสารพัดสิ่งดึงดูด เช่น อาหารทะเล ผลไม้อัน
เลือ่ งชือ่ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันน่ารืน่ รมย์ในหลาก
หลายบรรยากาศ
เมือ่ ออกจากตัวเมืองไปไม่ไกล จะมีถนนสาย
เลียบชายทะเลของระยอง ที่วิ่งเป็นแนวขนานกับ
ชายหาดไปจนสุดตา เราจะมาดูกนั ว่าชายฝัง่ ระยอง
นั้นมีจุดไหนที่น่าแวะถ่ายภาพกันบ้าง?
w w w.eep.co.th
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• หาดแม่ร�ำพึง - บ้านก้นอ่าว
ปราการด่ า นแรกส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาดระยอง หาดแม่ร�ำพึงนั้นมีความยาวนับ
สิบกิโลเมตร หาดทรายของที่นี่แม้อาจจะไม่ถึงกับ
ขาวละเอียด แต่ก็เรียบแน่นเป็นผืนกว้าง ยามเมื่อ
เคลือบด้วยน�้ำทะเลบางๆ ยามเย็นแล้วก็จะเปรียบ
เหมื อ นผิ ว กระจกบานใหญ่ ที่ ส ะท้ อ นแสงสี ข อง
ท้องฟ้าได้อย่างสวยงาม สามารถลงเล่นน�ำ้ ทะเลได้
ตลอดแนวชายหาด
นอกจากหาดทราย สายลม และผืนทะเล
แล้ว ริมถนนเลียบชายหาดยาวแห่งนีย้ งั เต็มไปด้วย
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหารพร้ อ มบริ ก ารเตี ย งผ้ า ใบรั บ
ลมทะเล ชิมอาหารไปพลางชมบรรยากาศไปพลาง
นั่งเพลินๆ กันไปจนตกเย็นแทบไม่รู้ตัว
หาดแม่ร�ำพึงนี้เป็นเพียงไม่กี่จุดของทะเล
ระยองทีส่ ามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกทะเลยาม
เย็ น ได้ โดยเฉพาะในฤดู ร ้ อ นนั้ น สามารถเห็ น
พระอาทิตย์ดวงกลมโตทีค่ อ่ ยๆ ลดระดับลงได้อย่าง
สวยงาม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในทิศทางด้านตรง
หน้าเนื่องจากเป็นฝั่งทะเลตะวันออก แต่ที่หาดแม่
ร�ำพึงนีก้ ส็ ามารถชมพระอาทิตย์ทคี่ อ่ ยๆ ตกไปด้าน
หลังนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
w w w.eep.co.th
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นอกจากชายหาดแล้ว ในช่วงต้นตอนหนึง่ ของ
หาดแม่ร�ำพึงยังเป็นที่ตั้งของ “ลานหินขาว” ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะขนาดกลางอันเป็นจุดพักผ่อนทีส่ ำ� คัญ
ทั้งของนักท่องเที่ยวและผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ช่ ว งเย็ น ไปจนถึ ง ยามค�่ ำ คื น นั้ น จะมี ผู ้ ค นค่ อ นข้ า ง
พลุกพล่านโดยต่างก็มานัง่ พักผ่อนปล่อยอารมณ์ยาม
อาทิ ต ย์ อั ส ดงกั น อยู ่ แ ทบทุ ก จุ ด และที่ ส� ำ คั ญ ที่
ชายหาดบริเวณนีย้ งั มีโขดหินกลุม่ หนึง่ อยูร่ มิ ทะเล มี
ทัง้ ขนาดเล็กและใหญ่กระจุกตัวรวมกลุม่ กันอยูเ่ ป็นที่
น่าอัศจรรย์ ซึ่งสามารถใช้เป็นท�ำเลในการถ่ายภาพ
ในช่วงเย็นได้เป็นอย่างดี
เลยไปจนถึงส่วนปลายของหาดแม่รำ� พึงเป็นที่
ตัง้ ของ “บ้านก้นอ่าว” ซึง่ มีชอื่ เสียงในด้านของอาหาร
ทะเลและที่พักมาช้านาน ซึ่งยังมีวิถีชีวิตแบบประมง
พื้นบ้านบางส่วนให้ได้สัมผัสกันอีกด้วย
ตลอดทั้ ง เส้ น ทางเลี ย บหาดแม่ ร� ำ พึ ง นั้ น
นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและโต๊ะชายหาด
แล้ว ยังมีทั้งรีสอร์ทและบ้านพักเรียงรายไปตลอด
ทาง ซึ่งเพียงข้ามถนนสองเลนก็สามารถลงสู่ทะเล
ได้อย่างง่ายดาย

w w w.eep.co.th
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บรรยากาศบนหมู่โขดหินบริเวณสวนสาธารณะ “ลานหินขาว” ยาม
อาทิตย์อัสดง เสียงคลื่นและลมทะเลชวนให้นั่งเพลินไปจนมืดค�่ำได้
โดยแทบไม่ทันรู้ตัว นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดถ่ายภาพแบบทะเลในสาย
หมอกได้อีกด้วย
F/22 • 2 sec. • ISO 100
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II

w w w.eep.co.th
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ยามเช้าที่บริเวณหน้าหาดของอุทยานฯ “เขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด”
ซึง่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีส่ วยงามแห่งหนึง่ ของทะเลระยอง ทีเ่ ห็น
อยู่ไกลออกไปนั้นคือ “เกาะเสม็ด” ต�ำแหน่งการพ้นขอบฟ้าของ
พระอาทิตย์นนั้ แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในบางช่วงนัน้ ก็จะโผล่
ขึ้นมาบริเวณด้านหลังเกาะเสม็ด
F/13 • 1/40 sec. • ISO 100
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II

w w w.eep.co.th
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• อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
ชื่อเต็มของอุทยานฯ แห่งนี้ก็คือ “เขาแหลม
หญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด” ซึง่ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการดูแล
รักษาพื้นที่ตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึงหมู่เกาะเสม็ดใน
ทะเล
ที่ ตั้ ง ของอุ ท ยานแห่ ง นี้ มีทั้ ง สภาพภู เ ขาและ
ชายหาด แต่ไม่เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับการลงเล่นน�ำ้ ทะเล
เนือ่ งจากมีโขดหินแหลมคมอยูม่ ากและแทบไม่มหี าด
ทรายอยู่เลย นอกจากทางด้านที่ต่อเนื่องกับระยอง
รีสอร์ทที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ แต่ก็กลับเป็นเสน่ห์ที่
ส�ำคัญส�ำหรับคนถ่ายภาพ เพราะด้วยสภาพทาง
ธรรมชาติเช่นนี้ท�ำให้มีมุมถ่ายภาพสวยๆ อยู่หลาย
จุด โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณปลายแหลมซึง่ จะมีสภาพของ
หินจากการละลายตัวของลาวาตั้งแต่ยุคโบราณที่มี
สีสนั และลักษณะน่าสนใจ ซึง่ สามารถเดินเลาะทะเล
ไปไจนถึงปลายแหลมได้เลยทีเดียว (ภาพในคอลัมน์
Shooting The World ทั้งหมดของฉบับนี้บันทึกจาก
อุทยานฯ เขาแหลมหญ้าแห่งนี้)
อุทยานฯ แห่งนี้สามารถเข้าพักค้างคืนได้ ทั้ง
ใช้บริการบ้านพักของอุทยานฯ และแบบกางเต๊นท์
(นักท่องเที่ยวต้องน�ำเต๊นท์มาเอง) หรือจะเพียงแวะ
ข้ามภูเขาเข้ามาก็ได้ ถนนราดยางอย่างดี มีเพียงช่วง
ลงสู่หาดที่จะเป็นโค้งสูงชันเล็กน้อยเท่านั้น มีร้าน
อาหารให้บริการหนึ่งร้านและห้องน�้ำพร้อมสรรพ
w w w.eep.co.th
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บริเวณปลายแหลมของเขาแหลมหญ้ามีลักษณะทางธรีณีวิทยาที่น่า
สนใจ สามารถถ่ายภาพได้มากมายหลากหลายมุม โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาวจุดนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม ระยะทาง
เดินจากบริเวณอุทยานฯ ประมาณหนึ่งกิโลเมตร
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F/8 • 1/125 sec. • ISO 100
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
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ปูทะเลทีเ่ กาะหากินอยูต่ ามโขดหินคือสัตว์อกี ชนิดหนึง่ ทีจ่ ะพบได้มาก
ที่นี่ โดยที่มันจะคอยเก็บกินซากเศษอาหารเล็กๆ ที่คลื่นในทะเลซัด
สาดขึ้นมาไว้บนโขดหิน สามารถถ่ายภาพปูเหล่านี้ได้ตลอดทั้งวัน แต่
ช่วงเวลาที่จะได้ภาพค่อนข้างสวยก็คือช่วงสายในวันที่แดดจัด
@300mm • F/5.6 • 1/320 sec. • ISO 200
SP70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
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• บ้านเพ

ร้านของฝากของที่ระลึกก็มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งสิ่ง
ประดิษฐ์นานาชนิดจากทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยว
ถ้าคิดจะข้ามไปเกาะเสม็ด คุณต้องมาที่ “ท่าเรือบ้านเพ” นิยมซือ้ หาติดไม้ตดิ มือกันกลับไปก็ไม่พน้ อาหารทะเลทัง้ สดและ
แห่งนี้ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เกาะเสม็ดเลยทีเดียว แห้ง ซึ่งบ้านเพก็จัดเป็นแหล่งซื้อหาอาหารทะเลขนาดใหญ่ติด
อันดับของเมืองระยอง โดยเฉพาะที่ตลาดบ้านเพนั้นเปรียบ
นอกจากจะเรียงรายไปด้วยท่าเรือชนิดต่างๆ สู่เกาะเสม็ด เหมือนตลาดสดของอาหารทะเลเลยทีเดียว
เมือ่ อยูบ่ นถนนของบ้านเพอาจจะไม่มอี ะไรให้ถา่ ยภาพมาก
แล้ว บ้านเพยังเป็นแหล่งส�ำหรับนักชิมนักดื่ม เนื่องด้วยเป็นจุดที่
มีอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดถูกขนขึน้ ฝัง่ เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละ นัก สิ่งที่น่าสนใจมักจะอยู่ที่บริเวณท่าเรือ หรืออาจต้องเดินลงสู่
วัน กลิ่นคาวจางๆ ที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศนั้นบอกได้เลยว่าที่นี่ หาดทรายที่ทอดยาวในเวลาน�้ำลง หมู่บ้านริมทะเลนั้นมีอะไรที่
เป็นแหล่งอาหารทะเล เรียกได้ว่าร้านอาหารร้านไหนที่ของทะเล สร้างเรื่องราวในภาพถ่ายได้มากพอสมควร (ภาพด้านบนนี้
บันทึกในช่วงประมาณบ่ายสามโมง)
ไม่สดก็เป็นอันต้องม้วนเสื่อกลับบ้านไปได้เลย
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• หาดสวนสน
เป็ น สถานที่ ชื่ อ ดั ง อั น ได้ รั บ ความนิ ย มมา
ตัง้ แต่ในยุคอดีต ส�ำหรับถนนริมทะเลทีเ่ รียงรายไป
ด้วยต้นสนขนาดใหญ่ทั้งสองข้างทางแห่งนี้
เลยจากท่าเรือบ้านเพออกมา ถนนก็เชื่อม
ต่อเข้ามายัง “หาดสวนสน” ซึ่งเป็นชายหาดระยะ
ทางยาวไกลอีกเช่นกัน ถนนราดยางอย่างดีพร้อม
ทิวสนอันร่มรืน่ จะส่งคุณเข้าไปสูอ่ กี บรรยากาศหนึง่
ของทะเลระยองที่แปลกออกไปจากหาดอื่นๆ
หาดสวนสนไม่คอ่ ยมีรา้ นค้าหรือร้านอาหาร
มากมายเหมือนชายหาดแห่งอื่นๆ ที่จอดรถก็จะมี
อยู่เป็นช่วงๆ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะส�ำหรับรถยนต์
หรือรถขนาดใหญ่ แต่ส�ำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือ
จักรยานนั้นจะค่อนข้างเหมาะมาก ข้อเสียก็คือ
ถนนช่วงนี้จะค่อนข้างแคบไปสักหน่อย หรือกล่าว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื ไม่มี “ไหล่ทาง” เพราะเป็นส่วนของ
ต้นสนนั่นเอง
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เช่นเดียวกับชายหาดแห่งอื่นๆ หาดแม่พิมพ์ก็เป็นชายหาดทรายที่มี
ระยะทางค่อนข้างยาวไกล สามารถลงเล่นน�ำ้ ได้ทกุ จุด และตลอดแนว
ชายหาดก็จะเต็มไปด้วยร่มชายหาดและเตียงผ้าใบจากร้านอาหารทะเล
ที่พร้อมให้บริการตลอดทั้งวัน
F/7.1 • 1/125 sec. • ISO 100
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
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ลักษณะสายพันธ์ทุ ไี่ ม่เหมือนกับปูลมของทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ ปูลมทีห่ าดแม่พมิ พ์
นี้จะมีลักษณะตัวกลมน่ารักดูประหลาดตา แต่ที่ยังคงความเป็นปูลม
ก็คือการขุดทรายเป็นเม็ดกลมๆ และฝีเท้าที่ไวปานลมกรดของมัน

F/8 • 1/250 sec. • ISO 100
SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II

w w w.eep.co.th
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• หาดแม่พิมพ์
ชายหาดทรายขนาดยาวอีกแห่งของเมือง
ระยองที่ดูๆ ไปก็คล้ายกับหาดแม่ร�ำพึงราวกับ
ฝาแฝด
หาดแม่พมิ พ์คอื หาดทรายขนาดใหญ่สดุ ท้าย
ของระยองที่มีถนนเลียบชายหาด ซึ่งเมื่อถนนราด
ยางวิง่ ไปจนถึงแหลมแม่พมิ พ์กจ็ ะหักซ้ายเข้าสูแ่ ผ่น
ดินด้านในเพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองจันทบุรีต่อไป
ความเหมือนทีค่ ล้ายคลึงกันมากก็คอื มีหาด
ทรายทีท่ อดตัวระยะทางยาวไกล โดยทีม่ เี ตียงผ้าใบ
และร่มชายหาดพร้อมบริการอาหารทะเลตลอดทัง้
วัน รวมถึงมีรีสอร์ทและบ้านพักอยู่ริมถนนเลียบ
ชายหาดด้วย
ในแง่ของการถ่ายภาพ หาดแม่พิมพ์เหมาะ
กับการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นเพราะหันหน้าไป
ทางทิศ ตะวัน ออก นอกนั้นก็เ ป็นการถ่ า ยภาพ
มาโครและภาพทัว่ ไป สิง่ ทีต่ า่ งกันก็คอื หาดแม่พมิ พ์
ไม่มีโขดหินในบางจุดเหมือนกับที่หาดแม่ร�ำพึง
ยกเว้นที่บริเวณ “แหลมแม่พิมพ์” ซึ่งอยู่ที่บริเวณ
สุดถนนต้นหาดจึงจะพอมีโขดหินอยู่บ้าง

w w w.eep.co.th
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นอกจากยังมีธรรมชาติทสี่ วยงามแล้ว ข้อดีทชี่ ดั เจนอีกอย่างหนึง่ ของทะเล
ระยองก็คือความที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 200
กิโลเมตรบวกกับสภาพเส้นทางค่อนข้างดีนั้นก็ใช้เวลาเดินทางเพียงสองถึงสาม
ชัว่ โมงจากกรุงเทพก็ได้สมั ผัสกับบรรยากาศแบบชายทะเลแล้ว ต่อให้เป็นการท่อง
เที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับก็ยังสามารถท�ำได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากเกินไปนัก
ด้วยเหตุนี้เอง “ระยอง” จึงยังครองความเป็นสถานที่ยอดนิยมของใคร
หลายคน ซึ่งต่อให้มาซ�้ำแล้วซ�้ำอีกกี่รอบก็ยังไม่เบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
กล้องและเลนส์คชู่ พี อยูใ่ นมือ ยังไงก็ถา่ ยภาพกันได้จนหมดแสงนัน่ เลยทีเดียว
...นี่แหละ เสน่ห์ที่ชัดเจนของทะเลระยอง

w w w.eep.co.th
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TAMRON

TRIP

&

TRICK

“พระอาทิตย์กลมโต”

@300mm • F/8 • 1/160 sec. • ISO 100

เมือ่ จะถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขนึ้ ต้อง
ใช้ ร ะยะเลนส์ ใ นช่ ว งเทเลโฟโต้ สู ง สุ ด เท่ า ที่ เ รามี เ พื่ อ ให้
พระอาทิตย์มขี นาดใหญ่ นัน่ คือหลักการโดยทัว่ ไปของการถ่าย
ภาพแนวนี้
แต่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ก็ คื อ การรวมเอาวั ต ถุ อื่ น ๆ ให้ เ ข้ า ไป
ประกอบอยู่ในภาพด้วย ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะท�ำหน้าที่ในการเป็น
ตัวเปรียบเทียบขนาด ท�ำให้ดวงอาทิตย์ดูมีขนาดใหญ่มาก
เข้าไปอีกในความรู้สึกของคนดูภาพ
ดังนัน้ ยิง่ พระอาทิตย์อยูใ่ กล้เส้นขอบฟ้ามากเท่าไหร่ เรา
ก็จะยิ่งใส่วัตถุเปรียบเทียบเข้าไปในภาพได้ง่ายมากขึ้นด้วย

Model A005

มาตรฐานใหม่ ของการออกแบเลนส์ซูมเทเลโฟโต้
นอกจากคุณภาพของชิ้นเลนส์ที่เน้นในเรื่องคุณภาพของภาพแล้ว ระบบป้องกันอาการสั่นไหว VC ของ
เลนส์ตัวนี้ยังน่าทึ่ง เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันภาพเบลอในสปีดชัตเตอร์ต�่ำๆ แล้ว มันยังช่วยให้คุณมีสมาธิ
มากขึน้ ส�ำหรับการจับโฟกัสในสปีดชัตเตอร์สงู ๆ ด้วย ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่าท�ำไมเลนส์ตวั นีจ้ งึ ได้รบั รางวัล
ระดับโลกต่างๆ มากมาย ...นี่แหละเสน่ห์ของเลนส์ตัวนี้
w w w.eep.co.th
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SPEED
REVOLUTION
“Quick & Snappy! It turns me on!”

คือมอตโต้นา่ รักปนเท่ทอี่ ยูค่ กู่ บั กล้อง Casio Exilim ซึง่
เหมือนกับความรู้สึกของผู้ที่ได้สัมผัสและใช้งานกล้อง
ดิจิตอลที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีเช่นนี้ แต่การที่จะ
ท�ำได้ถึงขนาดนั้นย่อมไม่ใช่การได้มาจากเฉพาะแค่
จ�ำนวนยอดขายหรือความนิยมของผูใ้ ช้เท่านัน้ หากแต่
จะต้องใช้เทคโนโลยีและวิธคี ดิ ขัน้ สูงเพือ่ ทีจ่ ะตอบสนอง
ความเป็นตัวตนของ Exilim ออกมาจริงๆ

w w w.eep.co.th

นับตั้งแต่ปี 1995 ที่มีการเปิดตัวกล้อง Casio QV10 ซึ่งเป็นกล้องดิจิตอลระดับผู้ใช้ทั่วไปตัวแรกของโลก
ที่มีจอภาพแบบ LCD มาให้ใช้งานเพื่อแสดงความเป็น
ผู้น�ำทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้
Exilim ถูกออกแบบตามเส้นทางสายนั้นมาโดยตลอด
นวัตกรรมทีส่ ำ� คัญคือ EX-S1 กล้องดิจติ อลตัวแรกของโลก
ที่มีขนาดเล็กประมาณนามบัตรในปี 2002 และ EX-F1
กล้องดิจิตอลความเร็วสูงส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป
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ล่าสุดบนเส้นทางการพัฒนาคือสายพันธ์ุ ZR ซึง่ เปิดตัวมา
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2010 และมาพร้อมกับระบบประมวลผล
Exilim Engine HS ซึ่งให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของภาพถ่ายใน
ระดับสูงส�ำหรับทุกสภาวะการณ์

• ผสานสองเทคโนโลยีในนวัตกรรม Exilim Engine HS
โดยปกติกล้องของ Casio จะแบ่งออกเป็นสองระดับคือ
Exilim ที่เน้นคุณภาพของภาพถ่ายในตัวกล้องขนาดเล็ก และ
High Speed Exilim ที่เน้นเรื่องความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง
เป็นหลัก

• สองเทคโนโลยีกล้องดิจิตอลที่พัฒนาโดย Casio
High-speed Shooting
(High-speed Burst Shooting & High-speed Movie)
เทคโนโลยีบนั ทึกภาพความเร็วสูงของ Exilim จะบันทึกภาพด้วย
ความเร็วสูงสุดได้ถงึ 1,000 ภาพต่อวินาที ด้วยคุณสมบัตนิ ที้ ำ� ให้
ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงหรือ
บันทึกภาพวีดโี อความเร็วสูง (เพือ่ ประโยชนืในการเล่นภาพแบบ
Slow-motion ได้อย่างนิ่มนวล) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะใน
กล้องระดับมืออาชีพ ซึ่งส่งผลดีอย่างชัดเจนส�ำหรับการบันทึก
ภาพกีฬาหรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

Exilim Engine HS คือการผสานจุดเด่นจากกล้องทัง้ สอง
เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ “High speed shooting”
การบันทึกภาพในระดับความเร็วสูง และ “High-speed image
processing” ประมวลผลภาพถ่ายด้วยความเร็วในระดับสูง ซึ่ง
จุดเด่นทัง้ สองประการนีเ้ องคือทีม่ าของความรูส้ กึ แบบ “Quick &
Snapy! It turns me on!” ในทุกครั้งที่ผู้ใช้งานได้กดปุ่มชัตเตอร์

w w w.eep.co.th
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• “Quick & Snappy! It turns me on!” จะรู้สึก
อย่างนี้ได้ ก็ต้องเร็วให้มากที่สุด
เพราะในการถ่ายภาพหนึ่งครั้งนั้นมีข้อมูลทางสัญญาณ
ดิจิตอลจ�ำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งมีทั้งความยุ่งยากและต้อง
ใช้เวลาส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เหล่านัน้ พอสมควร
การลดช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนคือโจทย์ส�ำคัญที่วิศวกรของ
Casio ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้
ผลจากการพัฒนาตามแนวคิด “Quick & Snappy!” ก็คือ :
High-speed Image-processing
(Premium AUTO PRO)
ระบบวิเคราะห์และจัดการคุณภาพในภาพถ่ายด้วยความเร็วสูง
เช่นการปรับปรุงค่าความสว่าง/มืด ลดจุดรบกวน และปรับแต่ง
ค่า White balance แบบแยกแต่ละพื้นที่ ซึ่งกล้องในตระกูล ZR
จะท�ำการวิเคราะห์และปรับปรุงภาพถ่ายเพือ่ ผลทีใ่ กล้เคียงกับการ
มองเห็นด้วยตาเปล่าให้มากที่สุด ผู้ใช้เพียงกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อ
ถ่ายภาพโดยไม่ตอ้ งกังวลอะไรแม้วา่ จะอยูภ่ ายใต้สภาวะแสงทีย่ าก
กว่าการถ่ายภาพปกติทั่วไป อย่างเช่น ภาพถ่ายกลางคืน หรือใน
สภาพย้อนแสง เป็นต้น
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1. พร้อมบันทึกภาพถัดไปให้เร็วที่สุด
2. เพิ่มความเร็วระบบโฟกัสอัตโนมัติ
3. ใช้เวลาในขั้นตอนการเปิด/ปิดกล้องให้น้อยลง
ซึ่งนั่นหมายความว่า กล้องต้องพร้อมใช้งานในแทบจะ
ทันทีทคี่ ณ
ุ เปิดสวิทช์ จับโฟกัสได้ทนั ทีเมือ่ ยกกล้องขึน้ เล็ง และ
ต้องถ่ายภาพถัดไปได้ในทันที
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ในที่สุด ค�ำตอบก็คือความรวดเร็วในการประมวลผล
ทีมพัฒนาจึงเลือกใช้ระบบ “หน่วยประมวลผลคู่” (Dual
CPU) ซึ่งต้องเป็น CPU ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผล
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เ ป็ น พิ เ ศษ และนั่ น ก็ ห มายความว่ า ระบบ
ฮาร์ดแวร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในแผงวงจรก็ตอ้ งถูกติดตัง้ เป็นคู่
เพื่อรองรับการท�ำงานของ CPU ทั้งสองด้วยเช่นกัน

w w w.eep.co.th

CPU สองตัวจะไม่ได้ท�ำงานแบบเอาข้อมูลมาแบ่งครึ่งกัน แต่จะท�ำงานในแบบหน้าที่ใคร
หน้าที่มันแล้วน�ำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการท�ำงานของพนักงานบริษัทก็คือ
การแบ่งการท�ำงานออกเป็นสองทีม แต่ละทีมมีหน้าทีใ่ นการท�ำงานต่างกันแต่นำ� ผลทีไ่ ด้มาประกอบ
เข้าด้วยกัน ซึ่งก็จะท�ำให้งานเสร็จเร็วขึ้น แม่นย�ำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำหรับในกล้อง ZR นัน้ CPU ทัง้ สองจะแบ่งเป็น “ทีมบันทึกภาพ” และ “ทีมปรับปรุงภาพ”
ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถบันทึกภาพแต่ละภาพได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

37

TECHNICAL

w w w.eep.co.th

• พร้อมบันทึกภาพถัดไปให้เร็วที่สุด

• เพิ่มความเร็วระบบโฟกัสอัตโนมัติ

ในกล้องถ่ายภาพแบบดิจติ อลทัว่ ไปจะบังคับให้ผถู้ า่ ยภาพต้อง
รอการประมวลผลให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถถ่ายภาพ
ถัดไปได้ แต่ส�ำหรับ HS Engine แล้ว จะแบ่งหน้าที่ส�ำหรับ CPU
แต่ละตัวคือ ควบคุมการบันทึกภาพโดย CPU ตัวที่ 1 และประมวล
ผลภาพที่ได้โดย CPU ตัวที่ 2 ท�ำให้ความพร้อมในการถ่ายภาพถัด
ไปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการถ่ายภาพ
แต่ละภาพลงได้อย่างชัดเจน

กล้อง Exilim ในรุ่น High Speed จะสามารถบันทึกภาพ
ได้เร็วถึง 160 ภาพต่อวินาที โดยในการท�ำงานขัน้ ตอนนี้ CPU ตัว
ที่ 1 จะท�ำการบันทึกข้อมูลภาพ ส่วน CPU ตัวที่ 2 จะควบคุม
การจับโฟกัสของเลนส์ ขั้นตอนทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งส่ง
ผลให้การจับโฟกัสอัตโนมัติท�ำได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ
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• ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงในขณะที่บันทึกภาพวีดีโอระดับ Full HD
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการบันทึกภาพวีดีโอความละเอียดสูงระดับ Full HD
แต่คุณก็ยังสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องความเร็วสูงได้อีกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน คุณสามารถบันทึกวีดีโอภาพการแข่งขันของ
เด็กๆ ได้ถึงระดับ Full HD และยังสามารถถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงได้
ตลอดเวลา เพียงแค่กดปุม่
ชัตเตอร์เท่านั้น ซึ่งก็น่าจะ
เป็นการดีที่สามารถบันทึก
ได้ทงั้ ภาพเคลือ่ นไหวความ
ละเอี ย ดสู ง สุ ด และก็ ยั ง
สามารถบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง
ความละเอียดสูงยิ่งกว่าได้
ในเวลาเดียวกัน
• เล่นภาพถอยหลังได้นิ่มนวล

• ใช้เวลาในขั้นตอนการเปิด/ปิดกล้องให้น้อยลง
สิ่งที่ท�ำให้ขั้นตอนการเปิดกล้องใช้เวลานานก็คือ การโหลด
ข้อมูลและค�ำสั่งต่างๆ เข้าไปในระบบ ซึ่งกล้อง Exilim รุ่น High
Speed จะลดระยะเวลาให้สั้นลงโดยจ่ายงานในขั้นตอนนี้ให้ CPU
ตัวที่ 2 ท�ำงาน ซึ่งก็จะเป็นการท�ำงานพร้อมกับระบบอื่นๆ ในเวลา
เดียวกัน ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการเปิดกล้องได้มากขึ้น
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การเล่นภาพถอยหลังของวีดีโอที่เพิ่งบันทึกไปสามารถท�ำได้อย่างนิ่มนวล ซึ่ง
คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณต้องการตรวจสอบอะไรบางอย่าง เช่น
ตวรจสอบความถู ก ต้ อ งของวงสวิ ง ในการตี ก อล์ ฟ ของคุ ณ หรื อ ของเพื่ อ นๆ
เป็นต้น
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จากความมุ่งมั่นในการพัฒนากล้องดิจิตอลความเร็วสูง
เพื่อตอบสนองการใช้งานตามมอตโต้ “Quick & Snappy!”
ท�ำให้ออกมาเป็น Exilim HS Engine ทีม่ แี นวคิดในการท�ำงาน
ด้านความรวดเร็วเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งประโยชน์ในข้อนี้ส่งผล
ให้ ก ารบั น ทึ ก ความทรงจ� ำ ในแต่ ล ะรู ป แบบเป็ น ไปอย่ า ง
สนุกสนานต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งความละเอียดสูงหรือ
ภาพวีดีโอที่เล่นภาพได้นุ่มนวลก็ตาม
ซึ่งคุณสมบัติขั้นสุดยอดนี่้เองที่ทีมผู้พัฒนาจาก Casio
สามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า “เราท�ำได้ส�ำเร็จในทุกสิ่งที่
เราตั้งใจ” และกลั่นออกมาเป็น Casio Exilim ZR Serie ที่
ควรค่าแก่การครอบครองเป็นเจ้าของนั่นเอง
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THE HISTORY
นับตัง้ แต่มกี ารคิดค้นฟิลม์ ส�ำหรับการถ่ายภาพขึน้ มาบน
โลก เราก็ ไ ด้ รู ้ จั ก กั บ กล้ อ งถ่ า ยภาพในหลากหลายรู ป แบบ
กระทั่งมาถึงยุคที่กล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กลงจนพกพาได้
สะดวกที่เรียกกันทั่วไปว่า “Compact Camera” หรืออีกชื่อ
หนึ่งก็คือ “Point & Shoot Camera” ซึ่งหมายถึงยกขึ้นเล็ง
แล้วก็กดชัตเตอร์ถา่ ยภาพโดยไม่ตอ้ งปรับค่าการเปิดรับแสงให้
ยุ่งยาก เพราะระบบอัตโนมัติของกล้องจะท�ำงานให้จนจบ
กระบวนการ จนเกิดความเข้าใจกันว่ากล้องเหล่านีค้ อื กล้องถ่าย
ภาพส�ำหรับมือสมัครเล่นหรือบุคคลทั่วไปเท่านั้น
ในความเป็นจริงแล้วยังมีกล้องคอมแพคอีกประเภทหนึ่งที่
มีลักษณะความกระทัดรัดของกล้องแบบ Point&Shoot แต่
สามารถควบคุมการเปิดรับแสงได้ในลักษณะเดียวกับกล้องระดับ
มืออาชีพอยูใ่ นท้องตลาดด้วย และหนึง่ ในกล้องสายพันธ์คุ อมแพค
ระดับมืออาชีพทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ได้รบั การยอมรับกันอย่างกว้างขวางทัว่
โลกก็คือ “Ricoh GR” อันเป็นต้นทางของ “GR Digital” ใน
ทุกวันนี้นั่นเอง
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หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวกล้อง “Ricolet” ซึ่งเป็น
กล้องถ่ายภาพระบบฟิล์ม 35mm ตัวแรกในปี คศ. 1953
เส้นทางสายฟิล์ม 35mm ของ Ricoh ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่าง
จริงจังก่อนจะเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น Ricoh ในเวลาต่อมา
ประสบการณ์ในการพัฒนา
และผลิตกล้องถ่ายภาพบน
เส้นทางอันยาวไกล
นั้ น ได้ ก ลั่ น ออกมา
เป็น “GR1” ซึ่งเป็น
กล้องคอมแพคระดับ
สูงตัวแรกของ Ricoh
ในปี คศ.1996
อี ก หนึ่ ง ปี ถั ด มา
ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพทีเ่ หนือชัน้
ท�ำให้ GR1 คว้ารางวัล “Best 35mm
Compact Camera” จาก TIPA มาครองในการประกาศ
ผลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจ�ำปี คศ.1997
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GR1 ถูกวางคอนเซปต์เอาไว้ที่กลุ่มผู้ใช้ระดับจริงจังไป
จนถึงมืออาชีพ นอกจากคุณสมบัติในการที่ผู้ใช้สามารถปรับ
ตั้งค่าการเปิดรับแสงได้เองทั้งแบบ Manual และแบบกึ่ง
อัตโนมัติแล้ว ตัวกล้องยังใช้วัสดุเป็น Magnesium ซึ่งทั้ง
เบาและแข็งแรงส�ำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันระดับมือ
อาชีพอีกด้วย
สิง่ ทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมเป็นอย่างมากส�ำหรับ GR1 ก็คอื
การออกแบบและวางต�ำแหน่งปุ่มควบคุมต่างๆ ให้สะดวก
และคล่องตัวต่อการใช้งาน ซึง่ ส่งผลให้การปรับตัง้ ค่าการถ่าย
ภาพในรู ป แบบต่ า งๆ เป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ
เหตุการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนระบบการถ่ายภาพจากโหมด
อัตโนมัติ (P) ไปเป็นแบบ Aperture Priority ได้โดยการใช้
แป้นหมุนที่อยู่ด้านบนเพื่อควบคุมขนาดรูรับแสงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และยังมี
“Sanp mode” ทีจ่ ะล็อค
ระยะโฟกัสไว้ที่ Infinity
ซึ่งจะท�ำให้การถ่ายภาพ
แบบ Street Photography เป็นไปได้ดว้ ยความ
สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น
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เอกลักษณ์ส�ำคัญอีกสิ่งหนึ่งของ GR1 ก็คือ ใช้เลนส์ระดับคุณภาพสูง
ทางยาวโฟกัส 28mm F/2.8 โดยมีชิ้นเลนส์ 7 ชิ้นแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ท�ำให้
สามารถถ่ายทอดคุณภาพของแสงลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างยอดเยี่ยม
GR1 มีลำ� ตัวทีบ่ างเพียง 25mm ซึง่ ถือว่าบางเป็นอย่างมากส�ำหรับกล้อง
ถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์ม 35mm ในขณะนั้น
ในปีเดียวกับที่ GR1 ได้รับรางวัลนั้นเอง Ricoh ก็ได้เปิดตัว “GR1s”
ออกสูต่ ลาด ซึง่ ติดตัง้ จอ LCD แสดงค่าปรับตัง้ ชนิดเรืองแสงเพิม่ เข้ามาจากรุน่
เดิม นอกจากนี้เลนส์ 28mm อันเลื่องชื่อก็มีการเคลือบผิวเพิ่มเติมเพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
เวลาเดียวกัน Ricoh ก็ได้เปิดตัวกล้องรุ่น “GR10” ออกสู่ตลาดอีกรุ่น
โดยทีม่ พี นื้ ฐานเดียวกันกับ GR1 แต่มกี ลุม่ ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปเป็นกลุม่ เป้าหมาย ซึง่
จะเน้นที่ความสะดวกในการใช้งานส�ำหรับมือใหม่มากขึ้น

ต่อมาในปี 2001 Ricoh ก็ได้ส่ง “GR21” ออกสู่ตลาดด้วยคุณสมบัติ
เดียวกับ GR1 ทุกประการ เว้นเพียงแต่ว่ามันใช้เลนส์ 21mm F/3.5 ท�ำให้
GR21 คือกล้องคอมแพค 35mm ตัวแรกของโลกที่มีเลนส์มุมกว้างถึง 21mm
มาให้ใช้งาน ท�ำให้ GR21 ได้รับรางวัล “Best Prestige Camera” จาก TIPA
ประจ�ำปี 2001 ไปครองในที่สุด
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ถัดมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน กล้องรุน่ “GR1v” ก็ได้ประกาศ
เปิดตัวออกสู่ตลาด โดยยังคงเอกลักษณ์เลนส์ 28mm F/2.8 เอาไว้เช่น
เดิม แต่ความสามารถทีเ่ พิม่ เติมเข้ามาก็คอื ผูใ้ ช้สามารถปรับตัง้ ค่า ISO
ของฟิล์มได้เอง ท�ำให้สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Pushing film” แบบ
เดียวที่ใช้ในหมู่ช่างภาพมืออาชีพได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบถ่ายภาพ
คร่อมอัตโนมัติที่สามารถ +/- ครั้งละ ½ EV ได้ด้วย และผู้ใช้สามารถ
ปรับตั้งโฟกัสได้เอง (Manual Focus) ไปที่ระยะ 1, 2, 3, 5 เมตร และ
Infinity เพื่อความเร็วในการถ่ายภาพที่มีระยะโฟกัสตายตัว
...จะเห็นได้วา่ สายพันธ์ุ GR ให้ความส�ำคัญกับลักษณะการถ่าย
ภาพแบบมืออาชีพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

• จากฟิล์มสู่ดิจิตอล
และแล้วโลกก็เดินทางจากฟิล์มเข้าสู่ยุคดิจิตอล กล้องจ�ำนวน
มากมายเลือนหายไปกับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ แต่ไม่ใช่ส�ำหรับ GR
เพราะในปี คศ.2005 Ricoh ก็ได้ประกาศเปิดตัว “GR Digital” ออก
สูต่ ลาดโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกล้องคอมแพคระดับสูงเอาไว้อย่าง
เหนียวแน่น
GR Digital
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GR Digital ยังคงรูปลักษณ์ภายนอกทีส่ ะดวกต่อ
การใช้งานเอาไว้เช่นเดิม ตัวกล้องยังคงเป็นวัสดุ Magnesium เพือ่ ยืนยันความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์จาก
ต้นตระกูล ความละเอียดของเซนเซอร์รบั ภาพชนิด CCD
อยู่ที่ 8.13MP ชัตเตอร์สปีดสูงสุด 1/2,000 sec. ค่า
ความไวแสง (ISO) จาก 64 -1600 และแน่นอนว่าเลนส์
ยังคงเป็น 28mm คุณภาพสูงที่ปรับปรุงและพัฒนามา
เพื่อรองรับระบบดิจิตอล ที่ต่างออกไปก็คือมีรูรับแสง
กว้างมากกว่าเดิมที่ F/2.4 และสามารถถ่ายภาพมาโคร
ได้ใกล้ถึง 1.5cm

GR Digital II

SPACE

28mm และรูรบั แสงกว้างสุด “F/1.9” พร้อมระบบโฟกัส
ที่ถูกปรับปรุงให้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จอภาพด้านหลังถูกขยายเป็นขนาด 3 นิ้วโดยที่มีความ
ละเอียดสูงถึง 920,000px

ต่อมาในปี 2011 “GR Digital IV” เปิดตัวมา
พร้อมกับเซนเซอร์รับภาพรุ่นใหม่ความละเอียด 10MP
พร้อมความสามารถในการเคลื่อนไหวเซนเซอร์รับภาพ
เพื่อชดเชยอาการสั่นไหว นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบ “Hybrid AF” เข้าไปในตัวเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ ค�ำนวณระยะ
ห่างจากกล้องถึงจุดโฟกัส ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วและ
อีกสองปีถัดมา “GR Digital II” ก็ประกาศเปิด แม่นย�ำในการจับโฟกัสทีม่ ากขึน้ ทัง้ ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ตัวออกสูต่ ลาด ด้วยคุณสมบัตขิ องสายพันธ์แุ กร่งเช่นเดิม นิง่ และบันทึกภาพเคลือ่ นไหว ซึง่ ในครัง้ นีม้ ตี วั กล้องสีขาว
แต่ ค วามละเอี ย ดของเซนเซอร์ รั บ ภาพถู ก เพิ่ ม เป็ น ให้เลือกใช้ด้วย
10.01MP พร้อมชิ้นเลนส์ Aspherical สองชิ้นเพื่อแก้ไข
จอภาพด้ า นหลั ง ถู ก เพิ่ ม ความละเอี ย ดเป็ น
ความคลาดสีของแสง
ปี คศ.2009 “GR Digital III” เปิดตัวมาพร้อม 1,230,000px เพื่อความคมชัดสวยงามในการดูภาพ
กับเซนเซอร์รับภาพ CCD ความละเอียด 10.40MP นอกจากนี้ยังสามารถช่วยตรวจสอบการโฟกัสที่แม่นย�ำ
พร้อมกับความเหนือชั้นครั้งใหม่ด้วยเลนส์คุณภาพสูง ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

GR Digital III

GR Digital IV
w w w.eep.co.th
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และแล้วย่างก้าวที่ส�ำคัญของสายพันธ์ุ GR ก็ได้
มาถึงอีกครั้งในปี 2013 เมื่อมีการประกาศเปิดตัว
“New GR” ในเดือนเมษายน กับความเปลี่ยนแปลง
ทางคุณสมบัติและความสามารถหลากหลายด้าน
ถึงแม้ว่ารูปโฉมภายนอกที่เห็นจะยังคงรักษา
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว เอาไว้ แต่ ภ ายในนั้ น กลั บ ถู ก
เปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ GR
รุ่นใหม่นี้เลือกใช้เซนเซอร์รับภาพตัวใหม่ที่มีขนาด
w w w.eep.co.th
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APS-C ความละเอียด 16.2MP ซึ่งเป็นเซนเซอร์
รับภาพระดับเดียวกับกล้อง DSLR ดังนัน้ คุณภาพ
ของภาพย่อมจะต้องสูงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
ค่ า ความไวแสงถู ก เพิ่ ม ให้ สู ง ขึ้ น ระบบ
ประมวลผลภาพตัวใหม่ทำ� งานได้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม
รวมไปถึงเลนส์ GR ตัวใหม่ระยะโฟกัส 28mm
รูรับแสงกว้างสุด F/2.8 ที่โดดเด่นทั้ง Contrast
และ Resolution จนน่าประหลาดใจ และต�ำแหน่ง
ใหม่ของ GR ตัวใหม่นี้ก็คือ เป็นกล้องคอมแพค
เซนเซอร์ APS-C ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
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RICOH GR DIGITAL 2006 Limited Edition

จากพัฒนาการที่ยาวไกลนับตั้งแต่ยุคฟิล์มมาถึงดิจิตอล
“Ricoh GR” ยังคงมีเอกลักษณ์ทชี่ ดั เจนและตอบสนองต่อการ
ใช้งานส�ำหรับนักถ่ายภาพผู้มีสไตล์ในหัวใจ แต่ยังคงไว้ด้วย
ประสิทธิภาพในระดับสูงได้อย่างน่าทึง่ ไม่วา่ จะเป็นส�ำหรับผูใ้ ช้
ทัว่ ไปหรือมืออาชีพ และเพราะด้วยลักษณะอันโดดเด่นเหล่านี้
เองที่ส่งผลให้ “GR” เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก นับ
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
RICOH GR DIGITAL 2006 Limited
Collaboration Model with a US Fashion Brand
“GR DIGITAL III x STUSSY”
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...พบกับ Ricoh New GR ได้ ใน EEP Time ฉบับหน้า...
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Photographer : Oud
Gear : Ricoh GRD IV
Place : หมู่เกาะสุรินทร์
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Photographer : ultradome
Gear : Ricoh GXR A16
Place : Rome / Italy

Photographer : yomost
Gear : Ricoh GXR M
Place : N/A
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SOCIAL

NETWORK

“กลุ่มคนรักกล้องตัวเล็ก RICOH GR & GRD เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผ่านภาพ และตัวอักษรเกี่ยวกับกล้องRICOH GR”

http://www.facebook.com/groups/GR.FAN.CLUB/

“ทุกความเคลื่อนไหวของเลนส์ TAMRON”
http://www.facebook.com/TamronbyEastEnterprises

“ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของกล้องดิจิตอล
Ricoh และ Pentax จากผู้นำ�เข้าอย่างเป็นทางการ”
http://www.facebook.com/PentaxRicohbyEastEnterprises

“บริษัทคนไทยที่มีความมั่นคง ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพกว่า 30 ปี”
http://www.facebook.com/eastenterprises
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