


ขอบคุณที่ เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน
EOS DIGITAL 1000D เปนกลองดิจิตอลแบบ DSLR ที่ใชเซนเซอรรับแสงความละเอียด 10.10 ลาน
พิกเซล โดยมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เชน ระบบออโตโฟกัส 7 จุดที่สามารถจับภาพวัตถุที่กำลัง
เคลือ่นทีไ่ดอยางรวดเรว็และแมนยำ การปรบัลกัษณะภาพดวย Picture Styles ทีม่ใีหเลอืกมากมายหลาย
แบบ ซึง่จะชวยใหผใูชสามารถจะเนนลกัษณะของภาพใหเปนไปตามทีต่องการไดอยางสะดวกและรวดเรว็
ทางเลอืกในการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบทีใ่ชงานงาย ไปจนถงึระบบบนัทกึภาพแบบกาว
หนาที่ชวยใหคุณปรับควบคุมกลองเพื่อสรางสรรคภาพดังจินตนาการ และระบบ Live View ซึ่งเปน
เทคโนโลยีลาสุด

EOS DIGITAL 1000D ยงัเปนกลองทีม่รีะบบทำความสะอาดเซนเซอรตดิตัง้ในตวั ซึง่ระบบ
นีจ้ะชวยขจดัเมด็ฝนุทีป่รากฏเปนจดุเลก็ๆ บนภาพ และมชีดุทำความสะอาดทีจ่ะขจดัฝนุทีต่ดิอยบูนพืน้
ผิวดานหนาของเซนเซอรใหหลุดไปโดยใชวิธีการสั่นพื้นผิวนั้นดวยความถี่สูงมาก

ทดลองใชเพื่อสรางความคุนเคย
จดุเดนประการหนึง่ของกลองดจิติอลกค็อืการเหน็ภาพทีถ่ายแลวไดในทนัท ีดงันัน้เมือ่คณุกำลงัทำความ
เขาใจกบักลองดวยการอานคมูอืฉบบันี ้คณุสามารถทดลองปรบัตัง้ควบคมุ และทดลองถายภาพตามทีคู่
มอืนีแ้นะนำเพือ่ดผูลไดในทนัท ีซึง่จะชวยใหคณุเขาใจการใชกลองไดเรว็ขึน้อกีมาก

อยางไรกต็าม เพือ่ปองกนัความผดิพลาดในการนำกลองไปถายภาพจรงิและอบุตัเิหตอุืน่ๆ
ควรอาน “คำเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยั” (น.186, 187) และ “ขอควรระมดัระวงัในการใช” (น. 12,13)
กอนนำกลองไปใช

ขอบเขตของความรบัผดิชอบ
หลงัจากถายภาพ ดภูาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถกูบนัทกึลงในการดแลว หากหลงัจากนัน้ กลอง
หรอืการดบนัทกึขอมลูเกดิความบกพรอง และไมสามารถบนัทกึภาพลงในการดได หรอืไมสามารถถายโอน
ภาพจากการดไปสูคอมพิวเตอรได แคนนอนไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับภาพและ
ความไมสะดวกที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจมขีอหามเกีย่วกบัการถายภาพคน ตลอดจนสิง่ตางๆ ทีเ่ปน
สทิธสิวนบคุคลหรอืลขิสทิธทางปญญา เชน การถายภาพผลงานสิง่ประดษิฐ การจดัตบแตงสถานที ่ภาพ
ฯลฯ ซึง่ขอหามนีอ้าจรวมไปถงึการถายภาพเพยีงเพือ่ความสขุสวนตวัเทานัน้

กลองรนุนีใ้ชไดเฉพาะการดชนดิ SD และ SDHC ซึง่คมูอืจะอางถงึการดเหลานี้
ดวยคำวา “การด” เทานัน้
* กลองรุนนี้ไมมีการดมาใหในกลองบรรจุ โปรดซื้อการดตางหาก



µรวจสอบอุปกรณ
กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามอีปุกรณครบถวนตามรายการตอ
ไปนีห้รอืไม และหากมกีารสญูหาย ใหตดิตอกบัตวัแทนจำหนายทีท่านซือ้กลองมา

ตัวกลอง
(พรอมยางครอบชอง
เล็งภาพและฝาปด)

Battery Pack LP-E5 Battery Charger
LC-E5 / LC-E5E*

สายคลองคอ
EW-100 DB III

สายตอเชือ่ม
IFC-200U สายสญัญาณวดิโีอ

VC-100

EOS DIGITAL
Solution Disk

(ซอฟทแวร)
CD-ROM

คูมือการใชซอฟทแวร
(1) คูมือการใชกลอง(เอกสารฉบับนี้)
(2) คมูอืฉบบัพกพา
คำแนะนำสำหรับการเริ่มตนใชกลองอยางรวดเร็ว
(3) คำแนะนำในการใช CD-ROM
คำแนะนำสำหรับใชซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับ
กลอง(EOS DIGITAL Solution Disk)  และคมูอื
แนะนำการใชซอฟทแวร

* แทนชารจรุน LC-E5 หรือรุน LC-E5E เปนอุปกรณ
ที่จัดมาให(ถาเปนรุน LC-E5E จะมีสายไฟมาให)

ถาซือ้ชดุ KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถกูใสรวมอยใูนกลอง
รนุของเลนสจะขึน้อยกูบัชดุ KIT ทีซ่ือ้ ซึง่จะมคีมูอืสำหรบัเลนสแนบมาดวย
โปรดตรวจสอบใหดวีาอปุกรณเหลานีม้อียคูรบถวน



สญัลกัษณในคมูอืฉบบันี้
ÊÑญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

: หมายถงึ วงแหวนควบคมุหลกั
: หมายถงึ            ปมุเลอืกแบบทศิทาง
: หมายถงึ ปมุยนืยนัการปรบัตัง้
: หมายถงึ ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชัน่
  ภายหลงัจากทีย่กนิว้ออกจากปมุปรบัฟงกชัน่นัน้ๆ
  เปนเวลา 4, 6 และ 16 วนิาที

* ในคมูอืฉบบันี ้สญัลกัษณและเครือ่งหมายทีเ่ปนตวัแทนของปมุ วงแหวนควบคมุ และ
การปรับตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลอง
และที่ปรากฏในจอ LCD

แสดงฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดดวยการกดปมุ
ซึง่ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นคาได
เมือ่เครือ่งหมายนีป้รากฏอยบูนมมุขวาบนของหนา หมายความวา
จะปรบัตัง้ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรมใน Creative Zone

(น. **) มขีอมลูเพิม่เตมิแสดงอยใูนหนาทีอ่างองิถงึ
คำแนะนำและเคลด็ลบัเพือ่ใหถายภาพไดดขีึน้
คำแนะนำในการแกไขปญหา
คำเตอืน เพือ่ชวยปองกนัปญหาในการถายภาพ
ขอมลูเพิม่เตมิ

สมมติฐาน
การอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบคมุการทำงาน ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา กลองไดเปดสวติซ
ไวทีต่ำแหนง             แลว
การปรบัตัง้ทกุๆ ระบบในเมนแูละ Custom Functions ไดถกูตัง้ไวทีค่ามาตรฐาน
(ไมมกีารเปลีย่นแปลงจากคาทีต่ัง้ไวเมือ่เปดกลองครัง้แรก)
เพือ่ใชภาพเปนเพยีงตวัอยางในการอธบิาย  รปูภาพของกลองทกุๆ ภาพทีแ่สดงอยู
ในคมูอืจะตดิเลนส EF-S 18-55mmF/3.5-5.6 IS USM ทัง้หมด



ºทในคมูอื
สำหรบัผใูชทีเ่ปนนกัถายภาพมอืใหม บทที ่ 1 และ 2 จะอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบ
คมุกลองตัง้แตขัน้พืน้ฐาน และวธิใีชกลองอยางถกูวธิี

บทนำ
     พืน้ฐานความเขาใจในการใชกลอง

ทำความรจูกักบักลอง

การถายภาพและดภูาพทีถ่ายแลวในขัน้เบือ้งตน
     ถายภาพในรปูแบบตางๆ โดยใชระบบอตัโนมตัทิัง้หมด

เทคนคิการถายภาพในขัน้กาวหนา
     ความรพูืน้ฐานในการถายภาพในสถานการณตางๆ

ความรเูพิม่เตมิในขัน้กาวหนา
     เทคนคิการถายภาพในขัน้กาวหนา

การเลง็ภาพโดยใช ระบบ Live View
     ถายภาพดวยการเลง็ภาพจากจอ LCD

ใชกลองอยางคลองตัว
     สะดวกสบายดวยฟงกชัน่ทีป่รบัไดในเมนู

การแสดงภาพทีถ่ายแลว

การพมิพ และถายโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร

ปรบักลองใหทำงานในลกัษณะทีต่องการ

อางอิง
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Êารบาญอยางยอ
ถายภาพ

คณุภาพของภาพ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัิ

ถายภาพตอเนื่อง

ถายภาพตวัเองกบัเพือ่นๆ

ภาพถายที่หยุดการเคลื่อนไหว
ภาพแอ็คชันที่แสดงการเคลื่อนไหว

ถายภาพใหฉากหลงัดูนมุนวล
ถายภาพใหฉากหลังคมชัด

ปรบัความเขมสวางของภาพ

ถายภาพในสภาพแสงนอย

ถายภาพโดยไมใชแฟลช

ถายภาพพลุ
ถายภาพดวยการเล็งดวยจอ LCD

เลือกผลพิเศษใหเหมาะสมกับลักษณะของภาพ

ตองการพิมพภาพที่ตองการในขนาดใหญ

ตองการถายภาพเปนจำนวนมาก

น. 43 - 52 (ระบบบนัทกึภาพอยางงาย)

น. 47, 50, 63 (      บนัทกึภาพตอเนือ่ง)

น. 53 (     ระบบหนวงเวลาถายภาพ)

น. 70 (Tv Shutter-Priority AE)

น. 72 (Av Shutter-Priority AE)

น. 78 (ระบบชดเชยแสง)

น. 44, 57, 58 (ถายภาพดวยแฟลช)

น. 52 (       ถายภาพโดยปดแฟลช)

น. 75 (ชตัเตอร B, bulb)
น. 96 (การใชระบบ Live View)

น. 64 (                         )

น. 64 (                 )

น. 67 (เลอืก Picture Style)



โฟกัสภาพ

เลนดภูาพ

พมิพภาพ

การเลอืกจดุโฟกสั

การถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

การเลนดภูาพทีถ่ายแลว

คนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็

ปองกนัภาพทีส่ำคญัถกูลบไป
โดยไมไดตั้งใจ

ลบภาพทีไ่มตองการ

ดภูาพทีจ่อโทรทศัน

ปรบัความสวางของจอ LCD

พมิพภาพดวยวธิงีายๆ

น. 61 (        เลือกจุดโฟกัส)

น. 50, 60 (AI Servo AF)

น. 54 (      เลนดภูาพ)

น. 124 (      แสดงภาพขนาดดชัน)ี

น. 129 (      ปองกนัภาพถกูลบ)

น. 130 (      ลบภาพ)

น. 128 (Video OUT)

น. 109 (ความสวางของจอภาพ)

น. 133 (ระบบ Direct Print)



àรือ่งทีค่วรระมดัระวงั
กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการ
กระทบกระแทกอยางรุนแรงจะทำใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนเหลานี้
กลองรุนนี้ไมไดออกแบบใหกันน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดย
อบุตัเิหต ุใหรบีเชด็กลองดวยผาแหง และรบีสงกลองไปทีศ่นูยบรกิารของแคนนอนทีใ่กลทีส่ดุ และ
หากกลองตกลงไปในน้ำทะเล ใหเช็ดกลองดวยผาชุบน้ำบิดหมาดๆ
ไมควรวางกลองทิง้ไวใกลๆ  กบัแหลงทีม่สีนามแมเหลก็ไฟฟาทีม่พีลงังานสงู เชน แมเหลก็และ
มอเตอร ตลอดจนบริเวณใกลกับแหลงคลื่นวิทยุความถี่สูง เชน เสาสงวิทยุขนาดใหญ บริเวณ
ทีม่พีลงังานจากสนามแมเหลก็ไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผดิปกตหิรอือาจทำลายขอมลูของไฟล
ภาพได
ไมควรทิง้กลองไวในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูมาก เชน ภายในรถทีจ่อดตากแดดไว ซึง่ทำใหกลองทำงาน
ผิดปกติหรือมีชิ้นสวนที่เสียหาย
กลองมแีผงวงจรอเีลคทรอนคิสทีม่คีวามละเอยีดออนมาก ไมควรถอดชิน้สวนประกอบใดๆ ดวย
ตวัทานเอง
เมือ่มฝีนุเกาะอยบูรเิวณเลนส ชองเลง็ภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกสัสกรนี ทานสามารถใชลกู
ยางเปาลมเพือ่เปาฝนุใหหลดุออกไป ไมควรใชน้ำยาทีเ่จอืปนสารเคมเีปนตวัทำละลายหรอืสาร
ที่ทานไมแนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่เปาไมออก ใหนำไปทำความ
สะอาดทีศ่นูยบรกิารของแคนนอน
หามใชนิว้มอืสมัผสับรเิวณจดุสมัผสัอเีลคทรอนคิส เพือ่ปองกนัจดุสมัผสัเกดิการสกึกรอน ซึง่อาจ
ทำใหกลองทำงานผิดปกติ
เมือ่นำกลองออกจากที่ๆ  มอีากาศเยน็ไปสทูี่ๆ  มอีณุหภมูอินุขึน้โดยฉบัพลนั จะเกดิการควบแนน
ของหยดน้ำหยดเลก็ๆ ขึน้ทัง้ภายนอกและขิน้สวนภายในของตวักลอง เพือ่ปองกนัการควบแนน
ควรจะนำกลองใสในถงุพลาสตกิทีม่รีะบบปดผนกึไดแนนกอนทีจ่ะนำกลองออกไป และทิง้ไวใน
อณุหภมูทิีส่งูกวาสกัครหูนึง่กอนทีจ่ะนำกลองออกไปใชงาน
และหากกลองมีความชื้นเกิดขึ้นจากการควบแนน ไมควรรีบใชกลองในทันที เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรีออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวา
ไอน้ำและหยดน้ำจะระเหยไปหมด จงึใชงานไดตามปกติ
หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรีออก และเก็บกลองไวในที่แหง เย็น และมี
อากาศถายเท และเมือ่เกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็แลว ใหนำกลองออกมากดชตัเตอรบางเปนระยะ
เพือ่ตรวจสอบวากลองยงัทำงานไดตามปกติ
หลีกเลี่ยงการเก็บกลองไวในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี เชน ในหองมืดสำหรับลางอัดรูป
และในหองแลบ็ทางเคมี
เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชัน่การทำงานของระบบ
ตางๆ และเมือ่ตองถายภาพงานทีม่คีวามสำคญัมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบทีศ่นูยบรกิารหรอื
ตรวจสอบดวยตัวของทานเอง วาฟงกชั่นทุกๆ อยางทำงานเปนปกติ

การดแูลรกัษากลอง



àรื่องที่ควรระมัดระวัง
จอภาพ LCD

การด

จดุสมัผสัอเีลคทรอนคิสของเลนส

ขอควรระวงัหลงัจากใชกลองตอเนือ่งมาเปนเวลานาน

ถงึแมวาจอ LCD ของกลองจะผลติดวยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมนยำสงู ทำใหมองเหน็ภาพทีถ่าย
ไดจรงิถงึ 99.99% แตกอ็าจจะมพีกิเซลจำนวนหนึง่ในพกิเซล 0.01% ทีเ่หลอืทีไ่มสามารถแสดง
ผลทีถ่กูตองได โดยมกัจะปรากฏเปนจดุเลก็ๆ ทีม่สีดีำหรอืสแีดง หรอือาจเปนสอีืน่ ซึง่ไมใชความ
ผดิปกต ิและไมมผีลเสยีตอภาพ
ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบางสวน ซึ่ง
จะเกดิขึน้เพยีงชัว่ครเูทานัน้ และจอภาพกจ็ะแสดงผลไดดเีชนเดมิ ความผดิปกตนิีม้กัจะเกดิขึน้
เมื่อจอภาพไมไดแสดงผลใดๆ ติดตอกันหลายๆ วัน

การดบนัทกึขอมลูภาพเปนอปุกรณทีล่ะเอยีดออนมาก ไมควรทำตกหลนหรอืวางไวบนพืน้ทีซ่ึง่
มีความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
ไมควรเกบ็หรอืวางการดไวใกลกบับรเิวณทีม่สีนามแมเหลก็ไฟฟาทีม่พีลงังานสงู เชน เครือ่งรบั
โทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวในบริเวณที่
มีไฟฟาสถิต เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
ไมควรทิง้การดตากแดด หรอืวางไวใกลกบัแหลงความรอน ซึง่อาจทำใหชิน้สวนของการดเสยี
หายและใชงานตอไปไมได
อยาทำน้ำหรือของเหลวอื่นๆ หกใส
เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุเพื่อปองกัน
ความเสยีหายของขอมลู
ไมควรบดิ งอ ดดั ตวัการดดวยแรงบดิสงู
ไมควรเกบ็การดไวในทีซ่ึง่มฝีนุมาก รอน และมคีวามชืน้สงู

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที
เพือ่ปองกนัการขดูขดีทีผ่วิเลนสและจดุสมัผสัอเีลคทรอนคิส

เมือ่ทานไดถายภาพดวยระบบตอเนือ่งหรอืใชระบบ Live View มาเปนเวลานาน ตวักลองจะมี
ความรอนสะสมเกดิขึน้ แมวาเรือ่งนีจ้ะไมใชความผดิปกต ิแตการจบัถอืตวักลองทีร่อนเปนเวลา
นานๆ อาจจะทำใหทานเกิดความระคายเคืองผิวหนัง

จดุสมัผสั



àริม่ใชกลองอยางรวดเรว็
ใสแบตเตอร ี(น. 26)
เมื่อตองการประจุไฟแบตเตอรี
ใหม อานรายการแสดงผลการ
ปรับตั้งควบคุม 24

ติดตั้งเลนส (น. 33)
เมื่อติดตั้งเลนส EF-S ใหทาบเครื่องหมาย
บนเลนสใหตรงกับดัชนีสีขาวที่ตัวกลอง ถา
เปนเลนส อืน่ๆ ใหทาบกบัดชันทีีเ่ปนสแีดง

เลนส EF-S เลนส EF

ปรบัสวติซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง              (น. 33)

เปดฝาปดชองใสการด
และเสียบการด (น. 31)
หันฉลากของการดเขาหาตัว แลว
เสยีบลงในชองจนสดุ

ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง
(น. 27)
จอ LCD จะแสดงหนาจอเพือ่ปรบัตัง้วนั
และเวลา ดรูายละเอยีด น. 29



àริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว

หมนุวงแหวนเลอืกระบบไปที่
(Full Auto) (น. 44)
กลองจะปรบัตัง้การทำงานของทกุๆ ระบบที่
จำเปนใหโดยอตัโนมตัิ

เล็งภาพและโฟกัส (น. 37)
แนบตาเขากบัชองเลง็ภาพและเลง็ไปยงัเปา
หมายใหอยูตรงกับจุดกึ่งกลางของเฟรม
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ กลองจะปรับภาพให
ชดัเองโดยอตัโนมตัิ

ถายภาพ (น. 37)
กดชตัเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพนัน้ไว
อยางสมบรูณ

ดภูาพทีถ่ายแลว (น. 108)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วินาทีและดับไป ถาตอง
การดภูาพนัน้อกี ใหกดปมุ              (น.54)

การแสดงขอมูลและคาตางๆ บนภาพจะดับไปทันทีเมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ เพื่อโฟกัส
หรือเมื่อกดปุม
หากตองการลบภาพที่ถายแลว อาน “การลบภาพ” (น. 130)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนเลือกระบบ (น. 20)

สวิตซปด/เปด (น. 27)

ปมุปรบัตัง้
ความไวแสง (น. 57)

วงแหวน
ควบคุมหลัก (น. 4)

ไฟลด
ตาแดง/
ไฟระบบหนวง
เวลา (น. 59/53)

กริป

กระจกสะทอนภาพ
(น. 94-121) จุดสัมผัส (น. 13)

เมาทใสเลนส
สลักล็อคเลนส

ปมุตรวจสอบ
ความชัดลึก (น. 74)

ปมุปลด
ล็อคเลนส
(น. 34)

ฝาปดชองเสยีบ

ปมุแฟลช
(น. 58)

ชองรอยสาย
คลองคอ (น. 22)

         เครื่องหมาย
ระนาบความชัด (น. 49)

แฟลชในตัว / ไฟชวยหาโฟกัส
(น. 58/116)
ดัชนีสำหรับเลนส EF (น. 33)

ดัชนีสำหรับเลนส EF-S (น. 33)
จดุสมัผสัแฟลช

ฐานติดตั้งแฟลช (น.166)

Hood EW-60C
(อุปกรณเสริม)

เกลียวใสฟลเตอร
ขนาด 58mm
สวติซเลอืก
ระบบโฟกัส (น. 33)

สวติซปด/เปด ระบบ
Image Stabilizer (น. 35)

ดัชนี (น. 33)
จดุสมัผสั (น. 13)

วงแหวนซมู (น. 34)

วงแหวนโฟกสั (น. 62)
ชองเสยีบสายสญัญาณ

Video (น. 128)

ชองเสยีบสายลัน่ชตัเตอร
Video (น. 164)

ชองเสยีบสายสญัญาณ
ดจิติอล (น. 134/147)

ปุมชัตเตอร (น. 37)

* เลนส EF-S 18-55mmF/3.5-5.6II ไมมสีวติซปด/เปดระบบ Image Stabilizer



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

ปมุปรบัชองรบัแสง /
ชดเชยแสง (น. 75/78)

ปมุลอ็คคาแสง /
คาแสงแฟลช /
ภาพดชัน ี/
ลดขนาดภาพ
(น. 88/89/124/126, 141)
เลือกจุดโฟกัส /
ขยายภาพ
(น. 61/126, 141)

ฝาปดชองใสการด
(น. 41)

ชองเสยีบไฟ
จากปลั๊ก
(น. 163)

สถานะของการด (น. 32)
กระเดื่องล็อคฝาปด
(น. 26)

ฝาปดชองใสแบตเตอรี
(น. 26)

ปุมลบภาพ (น. 131)

ปุมเลนดูภาพ (น. 54)
ปุมปรับตั้งและยืนยันการ
ปรับตั้ง(น. 38/42)

เลือกระบบวัดแสง / Jump (น. 77/125)
เลือก Picture Style (น. 67)
เลือกระบบขับเคลื่อน (น. 53/63)
เลือกระบบออโตโฟกัส (น. 60)

ชองเสียบการด(น. 31)

ชองสกรูยึดขาตั้งกลอง
จอ LCD (น. 38/109)

ปมุ Print/Share /
เลือกสมดุลสีขาว
(น. 139, 148/90)

ปมุเมน ู(น. 38)

เลนสของชองเล็งภาพ

ยางรองชองเล็งภาพ (น. 165)

ลูกบิดปรับแกสายตา (น. 36)

แสดงขอมูล
การถายภาพ/
ปุมจัดการ
ตดัสวนภาพ
(น. 42, 113/141)

ปุมเลือกแบบทิศทาง(น. 38)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

การแสดงผลการปรบัตัง้ควบคมุ

ความไวชัตเตอร
คาการชดเชยแสง

ปริมาณการชดเชยแสง(น. 78)
ระดับการถายภาพครอม(น. 80)

ชดเชยแสงแฟลช (น. 79)

ระบบบนัทกึภาพ
ระบบขบัเคลือ่น

(น. 53, 63)

แฟลชในตัวกลอง
แฟลชภายนอก

ถายครั้งละเฟรม
ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลา 10 วนิาที
หนวงเวลา 2 วนิาที
ถายภาพตอเนื่อง
หลังจากหนวงเวลา

ระดับพลังงานแบตเตอรี
(น. 28)

Picture Style (น. 67)

คุณภาพในการบันทึก (น. 64)
Large / Fine
Large / Normal
Medium / Fine
Medium / Normal
Small / Fine
Small / Normal
RAW
RAW + Large / Fine

ขอมูลและสัญลักษณตางๆ จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อมีการปรับตั้ง

ระบบวดัแสง (น. 77)
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ระบบวัดแสงเฉพาะสวน
ระบบวัดแสงเฉลี่ยเนนกลางภาพ

ระบบ One-shot AF
ระบบ AI Focus AF
ระบบ AI Servo AF
ระบบ แมนนวล (MF)

ระบบโฟกัส (น. 60)

จำนวนภาพทีถ่ายไดอกี
จำนวนภาพทีถ่ายไดอกีเมือ่ใชระบบถาย
ภาพครอมสมดุลสีขาว
นบัถอยหลงัเมือ่ใชระบบหนวงเวลา
แสดงระยะเวลาเมือ่ถายดวยชตัเตอร B

เข็มชี้ทิศทางของวงแหวน
ควบคมุหลกั (น. 69)

ชองรับแสง
ความไวแสง(ISO) (น. 57)
ระบบสมดลุสขีาว (น. 90)

สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง

สมดุลสีขาวอัตโนมัติ
แสงแดด
ในรมเงา
มเีมฆครึม้
หลอดไฟทังสเตน
หลอดฟลูออเรสเซนต
(สีขาว)
แฟลช

ปรบัแกสมดลุสขีาว (น. 92)
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว
(น. 93)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

โฟกัสสกรีน

ไฟแสดงจุดโฟกัสที่ทำงาน

จุดโฟกัส

ความไวแสง

ไฟยืนยันความชัด

จำนวนภาพทีถ่ายตอเนือ่ง
ไดมากทีส่ดุ

ปรับแกสมดุลสีขาว
ความไวชัตเตอร

ถายภาพในระบบสีเอกรงค
สเกลบอกคาแสง
   ระดบัการชดเชยแสง
   ชวงการถายภาพครอม
   สถานะการทำงานของระบบลดตาแดง

ชองรับแสง
การดเต็ม
การดผิดปกติ
ไมมกีารด

ความไวชัตเตอร
FE Lock
กำลงัทำงาน
อยใูนระหวางการประจไุฟแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ล็อคคาแสงแฟลช /
กำลงัลอ็คคาแสงแฟลช

High Speed Sync

แฟลชพรอม /
เตอืนการทำงานของ FE
Lock ที่อาจผิดพลาด

ลอ็คคาแสง

ขอมูลและสัญลักษณตางๆ จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อมีการปรับตั้ง



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

วงแหวนเลอืกระบบ
วงแหวนเลอืกระบบแบงเปน 2 กลมุ คอืกลมุโปรแกรมขัน้กาวหนา(Creative Zone) และโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน(Basic Zone)

โปรแกรมตางๆ ในกลมุนี ้จะชวยใหปรบัตัง้และควบคมุการ
ทำงานของกลองไดมากขึ้น

Program AE (น. 56)
Shutter-priority AE (น. 70)
Aperture-priority AE (น. 72)
Manual (น. 75)
Automatic depth-of-field
AE (น. 76)

โปรแกรมอตัโนมตัทิีก่ลองจะควบคมุการปรบัตัง้ใหทัง้หมด ผใูช
เพียงกดชัตเตอรเพื่อถายภาพเทานั้น

Full Auto (น. 44)

Portrait (น. 47)  สำหรบัการถายภาพบคุคล
Landscape (น. 48)  สำหรับการถายภาพทิวทัศน
Close-up (น. 49)  สำหรับการถายภาพสิ่งของเล็กๆ ในระยะใกล
Sports (น. 50)  สำหรบัการถายภาพภาพกฬีาและภาพเคลือ่นไหว
Night Portrait (น. 51)  สำหรบัการถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื
Flash Off (น. 52)  เมือ่ไมตองการใชแฟลช

สำหรบัการถายภาพทัว่ๆ ไป



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

ชองเสียบสายไฟ

ไฟบอกสถานะการประจุไฟ
รองสำหรับใสแบตเตอรี

เครือ่งประจไุฟรนุนี ้ถกูออกแบบใหวางในแนวตัง้ หรือวางราบกับพืน้

คำเตอืนเพือ่ความปลอดภยั :
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกดิประกายไฟและไฟฟาลดัวงจร
ใหอานและปฏบิตัติามคมูอือยางละเอยีดและใชงานดวยความระมดัระวงั
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐั สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของเครือ่งใหเขา
กบัรูปแบบของปลัก๊ในแตละประเทศได

ชองเสียบสายไฟ

ไฟบอกสถานะการประจุไฟ

รองสำหรับใสแบตเตอรี
สายไฟ



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

วิธีรอยสายคลองคอ

สอดปลายสายเขากับชองรอยสายคลองคอ โดยสอด
ผานทางดานลาง จากนัน้สอดผานแถบรดั ดงัภาพ
แลวจงึสอดสายผานหวัเขม็ขดั จากนัน้ปรบัสายทีอ่ยใูน
บริเวณดังกลาวใหตึงและมีความยาวพอเหมาะ และ
ตรวจสอบดวูาสายไดยดึกบักลองดแีลว
ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับ
สายคลองคอ (น. 165)

ฝาครอบชองเล็งภาพ
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ในบทนี ้จะอธบิายการเตรยีมกลองสำหรบันำออกไปใชงาน
และความรพูืน้ฐานในการปรบัควบคมุกลองในขัน้เบือ้งตน



¡ารประจุไฟแบตเตอรี

ถอดฝาครอบออกตามทิศทางของลูกศร

ใสแบตเตอรีเขากับรองของแทนประจุไฟ
ใสแบตเตอรีตามลำดับขั้นตอนโดยมีทิศทางตามศรชี้
และตรวจดูวาแบตเตอรีเขาที่อยางแนนหนา
เมื่อตองการถอดแบตเตอรีออก ใหทำตามขั้นตอน
โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจุไฟแบตเตอรี
สำหรบัรนุ LC-E5
ดึงขาของปลั๊กออกมาตามทิศทางของลูกศร
และเสียบเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

สำหรับรุน LC-E5E
เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่องประจุไฟ
จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

เครือ่งประจไุฟจะทำการประจไุฟทนัท ีโดยไฟแสดง
สถานะจะติดสวางเปนสีสม
เมือ่แบตเตอรถีกูชารจจนเตม็แลว ไฟแสดงสถานะ
จะเปลี่ยนเปนสีเขียว
สำหรับแบตเตอรีที่ไมมีพลังงานเหลืออยู เครื่องประจุ
ไฟจะใชเวลาประจไุฟประมาณ 2 ชัว่โมง
ระยะเวลารวมทีใ่ชในการประจไุฟจะขึน้อยกูบัอณุหภมูิ
ในบรเิวณนัน้ และพลงังานทีย่งัคงเหลอือยใูนแบตเตอรี

จอ LCD



¡ารประจุไฟแบตเตอรี

เคลด็ลบัการใชแบตเตอรแีละเครือ่งประจไุฟ
ประจุไฟแบตเตอรีกอนนำกลองไปใช 1 วัน หรือประจุไฟในวันที่จะใช
ถงึแมวาจะไมไดใชกลอง หรอืเกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็ แบตเตอรจีะมกีารคายประจอุอกไป
อยางชาๆ ทลีะนอย ทำใหพลงังานในแบตเตอรคีอยๆ ลดระดบัลงไป

ภายหลงัจากประจไุฟเตม็แลว ถอดแบตเตอรอีอกจากเครือ่งประจไุฟ และถอดสาย
ไฟของเครือ่งประจไุฟออกจากปลัก๊ไฟ

ถอดแบตเตอรีออกจากตัวกลอง เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน
ถาแบตเตอรีถูกใสไวในตัวกลองที่เก็บและไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจุไฟฟาใน
แบตเตอรีจะคายออกทีละนอยๆ ทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรีสั้นลง ควรถอด
แบตเตอรอีอกจากกลองกอนจะนำกลองไปเกบ็ และควรจะเกบ็แบตเตอรโีดยใชฝาครอบไว
การนำแบตเตอรไีปเกบ็ไวเปนเวลานานหลงัจากการประจไุฟเตม็กจ็ะทำใหประสทิธภิาพของ
แบตเตอรีเสื่อมลงไดเร็วขึ้น

เครื่องประจุไฟนี้สามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่องประจุไฟรุนนี้ออกแบบใหใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต
100 V. จนถงึ 240 V. และมคีวามถีใ่นชวง 50-60 Hz. ซึง่ครอบคลมุระบบการจายไฟฟา
ของทกุๆ ประเทศ หามดดัแปลง รือ้ถอดชิน้สวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลงทีอ่ยใูนเครือ่งประจุ
ไฟ เพราะจะทำใหเครือ่งประจไุฟเกดิความเสยีหาย

ถาแบตเตอรใีชงานไดไมนานหลงัจากเพิง่ประจไุฟเตม็ แสดงวาแบตเตอรเีสือ่มแลว
ซื้อแบตเตอรีกอนใหม

หามนำแบตเตอรรีนุอืน่ๆ มาประจไุฟ ยกเวนแบตเตอรขีองกลอง(Battery Pack LP-E5)
Battery Pack LP-E5 ออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณรนุทีแ่คนนอนเจาะจงเทานัน้ การนำไปประจุ
ไฟดวยเครือ่งชารจชนดิอืน่ หรอืใชกบัอปุกรณอยางอืน่จะทำใหเกดิความเสยีหายทัง้ตอแบตเตอรี
และอปุกรณ ซึง่อยนูอกเหนอืขอบเขตในการรบัประกนัสนิคาของแคนนอน

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไมไดผลดนีกัเมือ่ใชถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่



¡ารใสและถอดแบตเตอรี

การใสแบตเตอรี
ใสแบตเตอร ีLP-E5 ทีป่ระจไุฟเตม็แลวเขากบัชองใสของตวักลอง

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดนัสลกัของฝาปดไปตามทศิทางของลกูศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรีเขาสูชองใส
หนัแบตเตอรดีานทีเ่ปนจดุสมัผสัเขาดานใน

ใชนิว้ดนัเขาจนสดุ กระทัง่แบตเตอรถีกูลอ็ค
จนแนนภายในชอง

ใสแบตเตอรีเขาสูชองใส
หนัแบตเตอรดีานทีเ่ปนจดุสมัผสัเขาดานใน

ปดฝากลบัเขาที่
ปดฝาเขาทีเ่ดมิจนมเีสยีงของสลกัลอ็คดงัขึน้

การถอดแบตเตอรี

เปดฝาปดและนำแบตเตอรีออก

ผลกัสลกัลอ็คแบตเตอรตีามทศัทางของลกูศร
และนำแบตเตอรอีอก
เพือ่ปองกนัการลดัวงจร ควรใสฝาครอบ
แบตเตอรไีวเสมอหลงัจากทีน่ำออกจากกลอง

หลงัจากเปดฝาปดชองใสแบตเตอรอีอกแลว ควรใชความระมดัระวงั ไมดนัฝาปดแรงมากจนพบัไป
ในดานตรงขาม เพราะจะทำใหบานพบัของฝาปดชำรดุ



¡ารเปดสวิตซกลอง
เมื่อผลักสวิตซเพื่อเปดการทำงานของกลอง จอภาพจะแสดงเมนูสำหรับปรับตั้งวันที่และเวลา
อานรายละเอียดการปรับตั้งวันที่และเวลาในหนา 29

กลองถกูเปดการทำงาน
กลองถกูปด และไมสามารถปรบั
ควบคมุใดๆ ใหปรบัมาทีต่ำแหนงนี้
เสมอเมือ่ไมไดใชกลอง

เกีย่วกบัระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอตัโนมตัิ
ทกุๆ ครัง้ทีส่วติซเปด/ปด ถกูปรบัไปที ่              และ               ระบบทำความสะอาด
พืน้ผวิของเซนเซอรจะเริม่ทำงานโดยอตัโนมตั ิและในขณะทีก่ำลงัทำความสะอาด
สญัลกัษณ               จะปรากฏบนจอ LCD และแมวาระบบจะยงัทำงานคางอย ูผู
ใชกถ็ายภาพไดเพยีงแตะชตัเตอรเบาๆ(น. 37) เพือ่ใหกลองพรอมถายภาพทนัที
หากผใูชปรบัสวติซปดเปด             /              สลบักนัอยางรวดเรว็ สญัลกัษณ
จะไมปรากฏขึน้บนจอ LCD ซึง่ไมถอืเปนความผดิปกติ

เกีย่วกบัระบบปดการทำงานอตัโนมตัิ
เพือ่ความประหยดัพลงังานของแบตเตอร ีกลองจะปดการแสดงผลและการทำงาน
โดยอตัโนมตัหิลงัจากไมมกีารปรบัควบคมุใดๆ ตดิตอกนัเปนเวลา 30 วนิาท ีเมือ่ตอง
การใชกลองอกี ผใูชเพยีงแตแตะชตัเตอรเบาๆ จอภาพจะกลบัมาแสดงผลและกลอง
จะกลบัสกูารทำงานตามปกติ
ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรบัตัง้
ในเมน ู       Auto Power Off (น. 109)

เมื่อสวิตซถูกปรับไปที่ตำแหนง               ในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลลงในการด สัญลักษณ
[Recording.....] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภายหลงัจากทีไ่ดบนัทกึไฟล
ของภาพนัน้ลงในการดจนเสรจ็สมบรูณ



¡ารเปดสวติซกลอง

การตรวจสอบระดบัพลงังาน

เมือ่ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง              จอ LCD จะแสดงระดบัพลงังาน 4 ระดบั

พลงังานเตม็
พลังงานลดลงเล็กนอย แตยังมีเหลือ
อยพูอสมควร
พลงังานใกลจะหมดในไมชา
พลงังานหมด ควรประจไุฟใหม

อายกุารใชงานของแบตเตอรี [จำนวนภาพทีถ่ายได โดยประมาณ]

อณุหภมูิ ลักษณะการถายภาพ
ไมใชแฟลชเลย ใชแฟลชราว 50%

ที่ 23 ํ C
ที ่0 ํ C

ตวัเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอร ีLP-E5 ทีป่ระจไุฟเตม็
โดยไมไดใชระบบ Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคม
กลองและการถายภาพ(CIPA)

จำนวนภาพทีถ่ายไดจรงิอาจนอยกวาทีแ่สดงไวในตาราง โดยขึน้อยกูบัสภาพแวดลอมและ
ลกัษณะการใชงาน
การแตะปมุชตัเตอรคางอยนูานๆ และการโฟกสัดวยระบบออโตโฟกสัทกุๆ ภาพอาจทำให
จำนวนภาพทีถ่ายไดลดลงกวาทีร่ะบไุว
จำนวนภาพทีถ่ายไดจรงิจะลดลงตามความถีข่องการใชจอภาพ LCD

การทำงานของเลนสนัน้อาศยัแบตเตอรขีองกลอง ซึง่เลนสบางตวัอาจจะใชพลงังานมาก
และทำใหจำนวนภาพทีถ่ายไดมปีรมิาณลดลง
การใชเลนสทีม่รีะบบลดภาพสัน่(Image Stabilizer, IS) ซึง่จะใชพลงังานมากขึน้ จะทำให
จำนวนภาพทีถ่ายไดมปีรมิาณลดลง
สำหรบัอายกุารใชงานของแบตเตอรเีมือ่ใชระบบ Live View อานรายละเอยีดหนา 100



ใชปมุ                เพือ่เลอืกรายการ
 [Date/Time] จากนัน้กดปมุ

¡ารตั้งวันที่และเวลา
เมือ่เริม่เปดกลองใชครัง้แรก หรอืเมือ่มกีารปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหม(reset) หนาจอ LCD จะแสดง
รูปแบบของการปรับตั้งวันที่และเวลาในระบบนาฬิกาและปฏิทินของกลอง ใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำในขัน้ตอนที ่ 3 และ 4 เพือ่ตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหถกูตอง โดยขอมลูเกีย่วกบัวนัทีแ่ละเวลา
จะแนบไปกบัไฟลภาพทกุๆ ภาพ สำหรบัการตรวจสอบในภายหลงั จงึควรปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลา
ใหถูกตอง

แสดงรายการของเมนู
กดปมุ                      เพือ่ใหกลองแสดงราย
การปรบัตัง้ในเมนทูีจ่อ LCD

ใชแถบ    และเลือก [Date/Time]

ใชปมุ                เพือ่เลอืกแถบ [      ]

ตั้งวันที่และเวลา
ใชปมุ                เพือ่ปรบัตัง้ตวัเลขวนัทีแ่ละ
เวลาใหตรง
กดปมุ              ซึง่กรอบ       จะปรากฏขึน้
ใชปมุ               เพือ่ปรบัตวัเลข จากนัน้
กดปมุ      และกลับสูกรอบปกติ

ออกจากเมนู
ใชปมุ                เพือ่เลือ่นแถบสวางไปที่
[OK]  จากนั้นกดปุม
กลองจะจำวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวแลว
กดปมุ            เพือ่ใหจอภาพกลบัสกูาร
แสดงผลปกติ

นาฬกิาและปฏทินิจะเริม่ทำงานทนัท ีภายหลงัจากทีก่ดปมุ              ในขัน้ตอนที ่4
เมือ่เกบ็กลองไวในทีเ่กบ็โดยถอดแบตเตอรอีอกเปนเวลานาน หรอืเมือ่แบตเตอรหีมดพลงังานลง
วนัทีแ่ละเวลาจะถกูปรบัตัง้ใหม(reset) ถาเกดิเหตกุารณนีข้ึน้ ใหปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหม



àลอืกภาษา
แสดงรายการของเมนู

กดปมุ                      เพือ่ใหกลองแสดงราย
การปรบัตัง้ในเมนทูีจ่อ LCD

ใชแถบ    และเลอืก [Language]

ใชปมุ                เพือ่เลอืกแถบ [      ]

ใชปมุ                เพือ่เลอืกรายการ
 [Language] (รายการที ่3 จากบน)
จากนัน้กดปมุ

เลือกภาษาที่ตองการ
ใชปมุ                เพือ่เลอืกภาษาทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ
เมือ่ตัง้แลว ภาษาของรายการจะเปลีย่นไป
กดปมุ            เพือ่ใหจอภาพกลบัสกูาร
แสดงผลปกติ



ÇÔธใีสและนำการดออกจากกลอง
ไฟลภาพที่ถายจะถูกบันทึกลงในการด ซึ่งเปนอุปกรณที่ผูใชตองซื้อเพิ่ม

ตรวจสอบแผนการดวาสวติซปองกนัการถกูบนัทกึของการดไดถกูปรบัใหถกูตำแหนง เพือ่ใหการด
แผนนัน้สามารถบนัทกึและลบได

การใสการดลงในชอง
เปดฝาปดชองใสการด

เลือ่นฝาปดชองใสการดตามทศิทาง
ของลกูศรเพือ่เปดฝาออก

สวิตซปองกันการบันทึก
ของการด

ใสการด
หันฉลากของการดเขาหาตัว แลวดันเขาใน
ชองใสการดจนสดุทางจนการดถกูยดึเขาที่

ปดฝา
ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันจนมี
เสยีงเบาๆ

เมือ่ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่
ตวัเลขบอกจำนวนภาพทีส่ามารถถายไดทัง้
หมดสำหรบัการดแผนนีจ้ะปรากฏขึน้บนจอ
LCD

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมด

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมดขึน้อยกูบัความจทุีย่งัคงเหลอือยขูองการด, คณุภาพในการบนัทกึ,
ความไวแสง ฯลฯ
เมือ่ปรบัเมน ู[     Shot w/o card] ใหเปน [Off] จะชวยปองกนัไมใหผใูชลมืใสการดในตวักลอง
(น. 108)



ÇÔธีใสและนำการดออกจากกลอง

การถอดการด
เปดฝาปดชองใสการด

ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานไปที่
ตรวจสอบวา ตวัอกัษร “Recording......”
ไมไดปรากฏบนจอ LCD
ตรวจสอบดวูา ไฟแสดงสถานะของการด
ไมไดตดิสวางอยู

นำการดออกจากชองใส
ดันการดเบาๆ เขาไปอีกเล็กนอยจนสุดทาง
และปลอยนิว้ การดจะหลดุจากการลอ็ค

ไฟแสดงสถานะของการด

ดงึการดออกตรงๆ จากนัน้ปดฝา

ขณะที่ไฟบอกสถานะของการดติดสวางหรือกระพริบ หมายถึงไฟลภาพกำลังถูกบันทึกหรือ
การดกำลงัถกูอานขอมลู กำลงัลบไฟล หรอืไฟลภาพกำลงัถกูถายโอนออกไป ในขณะทีไ่ฟบอก
สถานะนีก้ำลงัตดิสวางหรอืกระพรบิ ไมควรทำสิง่ตางๆ ตามรายการดานลาง เพราะอาจทำให
ขอมลูภาพเสยีหาย และอาจทำใหเกดิความเสยีหายตอการดและตวักลองดวย
• เปดฝาปดชองใสการด
• เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
• เขยาหรอืกระแทกกลองอยางแรง

ถาการดแผนนัน้เคยถกูใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริม่ตนจาก 0001 (น. 110)

ไมควรใชนิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ปนโลหะสมัผสับริเวณจดุสมัผสัของการด
ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฏบนจอ LCD ใหลองถอด
การดออกและเสยีบการดเขาไปใหม ถายงัมขีอความเตอืนปรากฏอย ูใหใชการดแผนอืน่ๆ และ
ถาสามารถถายโอนขอมลูภาพของการดแผนทีม่ปีญหาลงในคอมพวิเตอรได ใหถายโอนไฟลทัง้
หมดใหเรยีบรอย จากนัน้ทำการฟอรแมทการดใหม (น. 40) การดทีม่ปีญหากอ็าจจะกลบัมา
ทำงานไดตามปกติ



ÇÔธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดของกลองและเลนส
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาท
ของกลองออก โดยหมนุตามทศิทางของลกูศร

ใสเลนส
สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง โดยให
ดชันบีนกระบอกเลนสตรงกบัดชันสีขีาวบนตวั
กลอง แลวจงึหมนุตามทศิทางของลกูศร จนมี
เสียงดัง “คลิ๊ก”

ดชันขีองเมาทเลนส EF-S

ดัชนีของเมาทเลนส EF

เมื่อตองการใสเลนสแบบอื่นๆ ที่ไมใชเลนส
EF-S ใหทาบดชันบีนกระบอกเลนสใหตรงกบั
ดชันสีแีดง ซึง่เปนดชันสีำหรบัเลนส EF

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
(ออโตโฟกัส)

ถาสวติซนีถ้กูปรบัไวที่
(แมนนวลโฟกัส) ระบบออโตโฟกัสจะไม
ทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

ไมวาจะใชเลนสชนิดใดก็ตาม หามสองและมองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง การสองไปยังดวง
อาทิตยจะทำใหดวงตาเกิดเปนอันตรายได
เมื่อกลองกำลังปรับภาพใหคมชัดดวยระบบออโตโฟกัส สวนหนาสุดของเลนสซึ่งเปนวงแหวน
โฟกสัจะหมนุ เปนบรเิวณทีไ่มควรจบัสมัผสั หมนุ หรอืใชแรงตานทานการหมนุ



ÇÔธีใสและถอดเลนส

เกีย่วกบัการซมู

เมื่อตองการซูมภาพ ใชนิ้วมือหมุนวงแหวนซูมของ
เลนส
หากตองการซมูเพือ่จดัภาพใหเหมาะสม ใหซมูกอน
ทีจ่ะโฟกสั เพราะการซมูหลงัจากทีโ่ฟกสัไดแลวอาจ
จะทำใหความชัดคลาดเคลื่อนไปเล็กนอย

ขณะที่กดปุมปลดล็อคเลนสคางอยู ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทศิทางของลกูศร

การถอดเลนส

หมุนเลนสไปจนสุดทาง แลวจึงดึงออกตรงๆ

ชวยปองกนัฝนุเขาไปในตวักลอง
ควรเปลีย่นเลนสในบรเิวณทีม่ฝีนุนอย
เมือ่เกบ็กลองทีไ่มมเีลนสตดิตัง้อย ูควรจะใสฝาปดตวักลองไวเสมอ
ใชลกูยางเปาลม หรอืแปรงปดฝนุ เปาและปดเมด็ฝนุออกจากฝาปดกลอง
กอนที่จะนำไปติดตั้งกับตัวกลอง

การเทยีบคาความยาวโฟกสั
เพราะเซนเซอรมีขนาดเล็กกวาฟลม
35mm ดังนั้นภาพที่เห็นและถายไดจึงมี
ขนาดใหญขึ้น เหมือนเลนสที่ใชมีความ
ยาวโฟกัสสูงขึ้นอีก 1.6 เทา(1.6x)

ขนาดของเซนเซอร

ขนาดของฟลม 35mm



àเกีย่วกบัระบบ Image Stabilizer(IS)
การอธิบายขั้นตอนการปรับตั้งนี้ ใชเลนส EF-S 18-55mmF/3.5-5.6 IS มาเปนตัวอยาง
* IS เปนตวัอกัษรยอของ Image Stabllizer
* เลนส EF-S 18-55mmF/3.5-5.6 II ไมมฟีงกชัน่ Image Stabllizer

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่
<ON>

ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ
ระบบชวยลดภาพสัน่หรอื IS จะเริม่ทำงาน

ถายภาพ
เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว จึง
กดชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไมไดผลดนีกัเมือ่ใชถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่
ระบบ Image Stabilizer อาจทำงานไมดนีกัเมือ่ใชถายภาพในขณะทีก่ำลงัยนือยบูนพืน้ทีซ่ึง่มี
ความสัน่มาก หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารเคลือ่นไหวมาก เชน ในขณะลองอยใูนเรอืลำเลก็ๆ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงาน แมวาจะปรบัสวติซเลือกระบบโฟกสัไวที่
                หรือ
เมือ่ตัง้กลองไวบนขาตัง้กลอง ซึง่ไมมคีวามจำเปนตองใชระบบ Image Stabilizer
ควรปรบัสวติซของระบบ IS ไวที ่<OFF> เพือ่ใหประหยดัพลงังาน
ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะตั้งกลอง
ไวบนขาตั้งกลองแบบขาเดี่ยว(monopod) ก็ตาม
เลนส IS บางรนุออกแบบใหผใูชเลอืกปรบัระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ
อยางไรก็ดี เลนส EF-S 18-55mmF/3.5-5.6 IS เปนเลนสที่ออกแบบมาใหมีระบบ
ปรบัรปูแบบการทำงานเองโดยอตัโนมตัติามสภาพเหตกุารณทีก่ำลงัถายภาพ



¾×éนฐานการปรบัควบคมุกลอง
ปรบัภาพในชองเลง็ภาพใหคมชดั

หมนุปรบัลกูบดิปรบัแกสายตา

หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา เพื่อให
กรอบเลง็ของจดุโฟกสัทัง้ 7 จดุมคีวามคมชดั
ทีส่ดุ

ถายงัไมสามารถปรบัแกสายตาไดจนเหน็ภาพในชองเลง็ภาพทีค่มชดัได แนะนำใหใช Dioptric
Adjustment Lens E ซึ่งมีใหเลือก 10 ระยะ(เปนอุปกรณเสริมพิเศษ)

การจบัถอืกลอง

เพือ่ใหภาพคมชดั พยายามถอืกลองใหมัน่คงและนิง่ทีส่ดุเพือ่ไมใหภาพสัน่

1. ใชมอืขวาจบักรปิของกลองใหมัน่คง ถนดัมอื
2. ใชมือซายประคองใตเลนส
3. แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ดวยนิ้วชี้ของมือขวา
4. แนบแขนและขอศอกเขากับลำตัวโดยไมเกร็ง
5. แนบกลองกบัใบหนาและมองผานชองเลง็ภาพ
6. เพือ่ใหยนืไดมัน่คง แยกเทาขางหนึง่ออกไปดานหนา ปลายเทาเปด

ลกัษณะการถอืกลองถายภาพแนวนอน ถายภาพแนวตัง้

สำหรบัการเลง็ภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเลง็ภาพ อานรายละเอยีด น. 95



¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง

การใชปมุชตัเตอร

การทำงานของปมุชตัเตอรแบงเปนสองจงัหวะ คอืเมือ่แตะลงไปเบาๆ กลองจะโฟกสั วดัแสง และ
แสดงผล เมือ่กดลงจนสดุ ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ (กดลงครึง่ทาง)
ระบบออโตโฟกัสจะเริ่มทำงาน มีการแสดง
ผลของคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) จากระบบ
วัดแสงที่เลือก คาแสงจะแสดงอยูทางดานลาง
สดุของจอ LCD ภายในชองเลง็ภาพ

เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ
ชตัเตอรจะลัน่ และกลองจะบนัทกึภาพนัน้ไว

ปองกันภาพสั่น
ความสัน่ของมอืทีจ่บักลอง ตลอดจนความสัน่ของพืน้ทีซ่ึง่ยนืถายภาพอยมูกัจะมี
ผลทำใหภาพที่ถายมีความสั่นและพรามัว และทำใหภาพลดความคมชัดลงไป
โดยขึน้อยกูบัความสัน่ทีเ่กดิขึน้มากหรอืนอย เพือ่ปองกนัภาพสัน่ ใหปฏบิตัดิงันี้

ถอืกลองใหกระชบัมอื ดวยทาทางทีม่ัน่คง ดงัทีแ่นะนำกอนหนานี้
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ เพือ่ใหระบบออโตโฟกสัทำงาน แลวจงึกด
ชตัเตอรลงจนสดุ

หากผใูชกดปมุชตัเตอรลงจนสดุทนัท ีโดยไมแตะปมุชตัเตอรเพือ่ใหกลองหาโฟกสัเสยีกอน หรอื
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ แลวกดลงจนสดุทนัทแีทบจะพรอมๆ กนั กลองจะหยดุชะงกัไปครหูนึง่กอน
ทีช่ตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้
ในขณะทีก่ลองแสดงรายการตางๆ ของเมน ูเลนดภูาพ หรอืกำลงัประมวลผลและบนัทกึไฟลขอมลู
ลงในการด ผใูชสามารถสัง่ใหกลองกลบัไปพรอมถายภาพตอไปไดทนัทเีมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอร
เบาๆ



àมนแูละการปรบัตัง้
เมนขูองกลองถกูออกแบบใหมรีายการตวัเลอืกตางๆ ใหปรบัตัง้ไดมากมาย ผใูชสามารถปรบัเลอืก
คณุภาพของไฟลทีจ่ะถกูบนัทกึ  วนัที/่เวลา ฯลฯ โดยกดปมุ                 และดผูลทีจ่อ LCD
ของกลอง ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง               ในการเลอืกรายการ และยนืยนัดวยปมุ

ปุม <MENU>

จอ LCD

ปมุ

ปมุควบคมุแบบทศิทาง

รายการปรบัตัง้ของเมนใูนระบบพืน้ฐาน

* แถบรายการเหลานีจ้ะไมแสดงอย ูเมือ่ถายภาพดวยระบบ Full Auto และ
โปรแกรมอื่นๆ ในกลุมโปรแกรมพื้นฐาน(Basic Zone)

รายการปรบัตัง้ของเมนใูนระบบสรางสรรค
เลนดภูาพ

ถายภาพ

แถบกลมุ

รายการภายในกลมุ

ปรบัตัง้การทำงาน

My Menu

รปูแบบหรอืคา
ที่ปรับตั้งได



àมนูและการปรับตั้ง

วธิปีรบัตัง้คาในเมนู
แสดงเมนู

กดปมุ                     เพือ่แสดงแถบกลมุ
ของเมนู

เลอืกแถบ
ใชปมุ     เพื่อเลื่อนไปยังแถบที่ตองการ
ปรบัตัง้
หรือใชวงแหวนควบคุมหลัก
เพื่อเลื่อนไปยังแถบที่ตองการปรับตั้ง

เลือกรายการที่ตองการ
ใชปมุ       เพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ตอง
การปรบัตัง้ จากนัน้กดปมุ

ปรบัตัง้คา
ใชปมุ     หรอื               เพือ่เลือ่นไปยงัคา
ทีต่องการเลอืก รายการปรบัตัง้บางรายการอาจ
จะตองใชปุมทั้งสองแบบในการเลือก

รายการปรับตั้งบางรายการจะแสดงคาที่ถูกเลือก
หรือตั้งไวอยูแลวเปนสีน้ำเงิน

ยนืยนัการปรบัตัง้คา
กดปมุ           เพือ่ยนืยนัคาทีเ่ลอืกหรอืปรบัตัง้ไว

ออกจากเมนู
กดปมุ                      อกีครัง้ จอ LCD จะกลบัไปสู
การแสดงผลตามปกติ

การอธบิายรายละเอยีดการปรบัตัง้ของรายการตางๆ ภายในเมนจูะถอืเสมอืนวา ผใูชไดกดปมุ
<MENU> และจอ LCD ไดแสดงแถบและรายการตางๆ แลว
รายละเอยีดทัง้หมดของรายการตางๆ ภายในเมน ูไดแสดงรวมกนัไวทีห่นา 168



¡ารฟอรแมทการด
ถาการดทีน่ำมาใชเปนการดแผนใหมทีไ่มเคยใชมากอน หรอืเคยใชกบักลองตวัอืน่ หรอืใชเกบ็ขอมลู
สวนตัว ควรฟอรแมทดวยฟงกชัน่ฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเกบ็ขอมูลภาพ

การฟอรแมทการด จะลบขอมลูทกุๆ อยางทีเ่กบ็อยใูนการด ซึง่แมแตไฟลภาพทีถ่กูปองกนั
การลบภาพไวก็จะถูกลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดีวาไมมีไฟลหรือขอมูลที่สำคัญที่ตอง
การเกบ็ไว หากไมแนใจ ใหถายโอนขอมลูทีอ่ยใูนการดไปเกบ็ไวในคอมพวิเตอรเสยีกอน

เลอืก [Format]
ภายในรายการของแถบ [       ]   เลอืก
[Format]  แลวกดปุม

ฟอรแมทการด
เลอืก [OK] แลวกดปมุ
การดจะถกูฟอรแมท
เมือ่การฟอรแมทเสรจ็สมบรูณแลว การ
แสดงผลทีจ่อ LCD จะกลบัสกูารแสดง
รายการของเมนโูดยอตัโนมตัิ
หากตองการฟอรแมทในระดบัละเอยีด
ใชปมุลบภาพ [       ] แลวเลอืก
[Low level Format] ซึ่งมีสัญลักษณ
แลวเลอืก [OK]



¡ารฟอรแมทการด

เกีย่วกบัการฟอรแมทในระดบัละเอยีด (Low-level Format)
ใชคำสัง่นีเ้มือ่พบวาการบนัทกึ หรอืการอานขอมลูของการดใชเวลานานมากกวาปกติ

การฟอรแมทแบบนี ้กลองจะฟอรแมททกุสวนทีส่ามารถเกบ็ขอมลูไดทัง้หมดของการด ซึง่จะใช
เวลาฟอรแมทนานกวาแบบปกตอิกีเลก็นอย
ในขณะทีร่ะบบฟอรแมทนีก้ำลงัทำงานอย ูผใูชสามารถยกเลกิการทำงานกลางคนัไดโดยเลอืก
[Cancel] ซึง่ระบบฟอรแมทแบบปกตจิะทำงานตอไปจนการฟอรแมทเสรจ็สิน้สมบรูณ และ
สามารถใชการดเกบ็ขอมลูของไฟลภาพไดตอไปตามปกติ

เมือ่มกีารฟอรแมทการด เฉพาะขอมลูของระบบการจดัการไฟลเทานัน้ทีจ่ะถกูเปลีย่นแปลงไป ขอมลู
ที่เก็บไวในการดจะยังไมถูกลบออกไปอยางบริบูรณและอาจกูกลับคืนมาไดอีก(ดวยซอฟทแวรบาง
ชนดิ) ใหระมดัระวงัเรือ่งนีเ้มือ่ขาย มอบการดใหกบับคุคลอืน่ หรอืทิง้แผนการด ดงันัน้เมือ่ไมตองการ
ใชการดอกีหรอืตองการจะทิง้ไป ควรจะฟอรแมทในระดบัละเอยีด หรอืตดัทำลายแผนการดใหเสยีรปู
ไปเพือ่ไมใหขอมลูในการดรัว่ไหล

ความจขุองการดทีแ่สดงอยบูนจอภาพในขณะทีฟ่อรแมทอาจจะต่ำกวาความจทุีร่ะบไุวบนฉลากของ
การด



»รบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD
จอ LCD ของกลองสามารถแสดงผลของขอมลูและคาทีป่รบัตัง้ไวสำหรบัถายภาพ รายการของเมนู
ภาพ ฯลฯ

ขอมลูการถายภาพ
ขอมูลการถายภาพจะปรากฏทันทีที่เปดสวิตซ
กลอง
ขอมูลการถายภาพจะหายไปจากจอภาพ
LCD เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ (น. 37) และ
เมือ่ยกนิว้ออกจากปมุ จอภาพจะกลบัมา
แสดงขอมูลอีก

ผูใชสามารถปดการแสดงขอมูลการถาย
ภาพไดเองโดยกดปุม <DISP.> หรือกดปุม
        และสัง่ใหกลบัมาแสดงขอมลูไดอกีดวย
การกดปมุเดมิ

เมนู ภาพทีถ่ายแลว

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม
และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะ

กลับไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

แสดงภาพที่ถายไวแลวเมื่อกดปุม
<     > และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะกลบั
ไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

โดยใชรายการเมน ู[         LCD off/on btn] ผใูชสามารถจะปรบัเปลีย่นวธิเีปดและปดการแสดง
ผลของการแสดงขอมลูการถายภาพได (น. 115)
ขณะที่จอภาพกำลังแสดงรายการในเมนูหรือแสดงภาพที่ถาย ผูใชสามารถปรับกลองใหพรอม
ถายภาพตอไปไดทนัทเีพยีงแตะชตัเตอรลงเบาๆ
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ในบทนี้ จะอธิบายการเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบถาย
ภาพขัน้เบือ้งตน(Basic Zone) เพือ่ผลของภาพถายทีด่ ีและ
วธิกีารเลนดภูาพทีถ่ายมาแลว

เมื่อใชระบบถายภาพขั้นเบื้องตน สิ่งที่ผูใชตองทำก็เพียงแตเล็งไปยังสิ่งที่ตองการ
ถาย และกลองจะทำการปรบัคาตางๆ ใหโดยอตัโนมตั ิและเพือ่ปองกนัภาพเสยีจาก
การปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนคาการเปดรับแสงและ
ฟงกชัน่บางอยางได(ฟงกชัน่ทีป่รบัไมไดจะแสดงใหเหน็เปนสเีทาจางๆ บนจอภาพ

เกีย่วกบัระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรบัแสงอตัโนมตั)ิ
ในระบบถายภาพขัน้เบือ้งตน ระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรบัแสงอตัโนมตั)ิ ซึง่
เปนฟงกชัน่พเิศษจะปรบัความเขมสวางและความเปรยีบตางของแสงในภาพใหโดยอตัโนมตัิ
และสามารถตัง้ระบบนีเ้ปนระบบมาตรฐานในระบบถายภาพสรางสรรคดวยเชนกนั(น. 156)



Ãะบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่

จดุโฟกสัทกุๆ จดุมหีนาทีค่นหาความชดั ซึง่จดุ
ที่มีวัตถุอยูใกลกวาจุดอื่นๆ จะเปนจุดที่จับ
ภาพวตัถไุด

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุจดุโฟกสั

การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยให
โฟกสัไดงายขึน้

โฟกสั
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ เลนสจะหมุนเพื่อปรับ
ภาพใหชดั
จดุทีอ่ยภูายในกรอบสีเ่หลีย่มของจดุทีห่าโฟกสัได
จะกระพริบเปนสัญญาณไฟสีแดง พรอมกับเสียง
สญัญาณเตอืน “บีบ๊” ไฟยนืยนัความชดัทีม่มุลาง
ดานขวาของชองเลง็ภาพ              จะสวางขึน้ดวย

หากจำเปน แฟลชทีต่ดิตัง้ในตวักลองจะยกตวั
ขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ

ไฟยนืยนัความชดั

ถายภาพ
กดปมุชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

ภาพทีถ่ายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลา
นานประมาณ 2 วนิาที
เมือ่แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้เองและทำงาน
แลว ผูใชสามารถใชนิ้วกดใหแฟลชลงสู
ตำแหนงเดมิหลงัจากทีถ่ายภาพเสรจ็



ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ

Ãะบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด         กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอร
เบาๆ (น. 162) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกสัใหมอกีครัง้

บางครั้งจุดโฟกัสหลายจุดติดสวางพรอมๆ กัน
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุ
โฟกสัเหลานีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที
เสียง “บี๊บ” ดังข้ึนเบาๆ และเปนจังหวะถี่ๆ และไฟสัญญาณยืนยันความชัด
        ก็ไมติดสวางขึ้น
แสดงวากลองกำลังจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ดวยระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง(ซึ่งไฟ
สญัญาณยนืยนัความชดั         จะไมตดิขึน้ ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพไดทนัที
เมือ่พอใจ และไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน

เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ แตกลองก็ไมโฟกัสให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่<MF> (แมนนวลโฟกัส) กลองจะไมหาความชัดให
โดยอตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที ่<AF>
แมจะถายภาพในตอนกลางวัน แตแฟลชในตัวกลองก็ยกตัวขึ้นมาทำงาน
เมื่อถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตัวขึ้นทำงานเพื่อลบเงาเขมบริเวณดานหนาของวัตถุ
และชวยใหวัตถุมีรายละเอียดที่ดีขึ้น
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นและยิงแสงกระพริบถี่ๆ ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอร แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไปเพือ่ชวยระบบโฟกสั
ในการคนหาโฟกัส เรียกวา “ไฟชวยหาโฟกัส”(AF assist beam) ซึ่งไฟแฟลชนี้จะทำงาน
ไดดใีนระยะหางไมเกนิ 4 เมตร
ถึงแมแฟลชจะทำงานแลว แตภาพก็ยังดูมืด
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยไูกลกวาระยะการทำงานของแฟลช สิง่ทีจ่ะถายภาพนัน้ควรจะอยู
ภายในระยะหางไมเกนิ 5 เมตรจากกลอง
เมื่อใชแฟลช พื้นที่ของภาพทางดานลางดูมืดอยางผิดปกติ
วัตถุที่ถายภาพนั้นอยูใกลกับกลองมากจนเกินไป จนกระบอกเลนสที่ยื่นออกไปจากตัว
กลองบดบังแสงของแฟลชที่ฉายออกไป วัตถุที่จะถายภาพโดยใชแฟลชนั้นไมควรอยูใกล
กวา 1 เมตร และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถายภาพใกลๆ



àทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

การจดัองคประกอบภาพใหม

การถายภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที่

ในฉากของสถานทีบ่างแหง การจดัใหจดุเดนอยทูางดานซายหรอืขวาของภาพจะทำใหภาพ
เกดิความสมดลุ และมอีงคประกอบภาพทีส่วยงามมากขึน้
เมือ่ใชระบบ        Full Auto ซึง่กลองจะปรบัตัง้คาใหทัง้หมดโดยอตัโนมตันิัน้ เมือ่แตะชตัเตอร
เบาๆ ใหกลองจบัความชดัและยงัคงแตะคางไว โฟกสัจะลอ็ค ผใูชสามารถเบนกลองไปทาง
ซายหรอืขวาเพือ่จดัใหตวัแบบอยคูอนไปทางดานใดดานหนึง่ของเฟรม จากนัน้จงึกดชตัเตอร
จนสดุเพือ่ถายภาพ เทคนคินีเ้รยีกวา “การลอ็คโฟกสั”(Focus Lock) ซึง่ทำงานไดในระบบ
ถายภาพขั้นพื้นฐานทุกๆ ระบบ ยกเวนระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว(Sports)

เมือ่ใชระบบถายภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบ (         Full Auto )  เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่นที่
(ระยะระหวางกลองกับวัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว ระบบ AI
Servo AF ซึ่งเปนระบบที่สามารถจับความชัดอยางตอเนื่องไปยังวัตถุที่เคลื่อนที่จะเริ่ม
ทำงานโดยอัตโนมัติ และชวยจับภาพใหชัดตราบเทาที่ผูใชยังคงเล็งภาพวัตถุใหอยูภายใน
เฟรมและใชนิว้แตะชตัเตอรคางไวตลอดเวลา และเมือ่ถงึจงัหวะทีต่องการถายภาพ กเ็พยีง
กดปุมชัตเตอรลงจนสุด



Ãะบบถายภาพบุคคล
ระบบถายภาพบคุคล            (Portrait) เปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหฉากหลงัของภาพนมุ
เบลอมากทีส่ดุ ชวยใหตวัแบบดโูดดเดนมากในภาพ นอกจากนีย้งัชวยปรบัโทนสผีวิและผมให
แลดนูมุนวลกวา เมือ่เทยีบกบัการถายบคุคลดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ          (Full Auto)

กลเมด็เคลด็ลบั

ยิง่ตวัแบบอยไูกลจากฉากหลงั ฉากหลงักจ็ะยิง่มคีวามนมุเบลอมากขึน้
ถาจดัใหตำแหนงของตวัแบบอยไูมไกลจากฉากหลงัมากนกั ฉากหลงัในภาพกจ็ะมคีวาม
ชัดและเห็นรายละเอียดจนแยงความนาสนใจไปจากจุดเดน ควรจะจัดใหวัตถุอยูหางไกล
จากฉากหลงัมากๆ ฉากหลงักจ็ะยิง่ดนูมุเบลอ และตวัแบบดโูดดเดน นอกจากนี ้ควรจะ
ถายภาพบคุคลกบัฉากหลงัทีม่สีพีืน้เรยีบๆ ทีเ่ปนสเีดยีวกนั หรอืบรเิวณทีม่สีเีขม

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโต
ถามเีลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงความยาวโฟกสัปลายสดุของเลนสเพือ่ใหภาพบคุคลดแูนน
พอดีกบัขนาดเฟรม โดยมีฉากหลังพอประมาณ(ดังภาพตัวอยางดานบน) และถาเห็นวา
ตวัแบบยงัมขีนาดเลก็จนเกนิไป กอ็าจจะตองเขาใกลมากขึน้เพือ่ใหไดขนาดทีพ่องาม
โฟกัสที่ใบหนา
ตรวจสอบจดุโฟกสัทีท่าบกบับรเิวณใบหนาของแบบ วากระพรบิเปนสแีดงหรอืไม

ถากดปุมชัตเตอรจนสุดและคางไว กลองจะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนื่อง ประมาณ 3
เฟรมตอวนิาท ีเพือ่เลอืกภาพบคุคลทีด่จีากหลายๆ ภาพทีม่ใีบหนาและการแสดงออกตางๆ กนั
หากมคีวามจำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ



Ãะบบถายภาพทวิทศัน
ควรใชระบบถายภาพทวิทศัน(Landscape)            เมือ่ตองการถายภาพในทีก่วางโดยตองการ
ใหทกุสวนของภาพ ตัง้แตระยะใกลจนถงึไกลมคีวามคมชดัทัง้หมด สเีขยีวและสนี้ำเงนิทีป่รากฏ
ในภาพจะสดขึน้ เมือ่เทยีบกบัการใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

กลเมด็เคลด็ลบั

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงมุมกวาง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรจะซมูทีช่วงมมุกวาง เพราะชวงมมุกวางจะชวยใหความชดัลกึเพิม่มาก
ขึน้ ชวยใหวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลจนถงึระยะไกลมคีวามชดัมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย

เมื่อถายภาพทิวทัศนรวมกับแสงไฟตอนกลางคืน
เมื่อเลือกใชระบบถายภาพทิวทัศนแลว แฟลชในตัวกลอง
จะไมทำงาน ซึง่จะเหมาะสำหรบัการถายภาพเพือ่เกบ็แสงสี
ของทวิทศันในเวลากลางคนื ในสภาพแสงทีน่อย ควรจะใช
ขาตั้งกลองเสมอเพื่อปองกันภาพสั่น และเมื่อตองการถาย
ภาพบคุคลรวมดวย ใหเปลีย่นไปใชระบบถายภาพบคุคลกบั
แสงกลางคนื(Night Portrait)              และใชขาตัง้กลองดวย
เชนกัน (น. 51)



Ãะบบถายภาพระยะใกล
เมือ่ตองการถายภาพสิง่ของเลก็ๆ เชน ดอกไมขนาดเลก็ๆ ใหมขีนาดพอดกีบัเฟรม ใหเลอืกใช
ระบบถายภาพระยะใกล(Close-up)               และเมือ่ตองการใหภาพสิง่เลก็ๆ มขีนาดใหญ
ดชูดัเจนในเฟรม ใหเปลีย่นไปใชเลนสมาโคร(เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ)

กลเมด็เคลด็ลบั

เลือกฉากหลังที่เปนสีเรียบๆ
ฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ จะชวยใหสิง่ของเลก็ๆ อยางเชนดอกไม ดโูดดเดนขึน้

ขยับกลองเขาใกลวัตถุมากที่สุดเทาที่จะทำได
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลทีส่ดุของเลนสทีใ่ช ซึง่เลนสบางรนุจะแสดงระยะโฟกสัใกลสดุของ
มนัไวบนกระบอกเลนสดวย เชน <      0.25m/0.8ft >   ระยะโฟกสัใกลสดุของเลนสกค็อื
ระยะทีว่ดัจากระนาบความชดั          ซึง่แสดงอยบูนตวักลอง ไปถงึวตัถ ุและถาเคลือ่น
กลองเขาไปใกลวตัถมุากเกนิไป กลองจะโฟกสัไมได สญัลกัษณ             จะกระพรบิเตอืน
ในสภาพแสงนอยหรือสลัว แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึ้นและทำงานโดยอัตโนมัติ และถา
ถายภาพในระยะใกลมาก บริเวณดานลางของภาพจะสลัวกวาบริเวณอื่น ใหเคลื่อน
กลองออกหางอีกเล็กนอย

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุด
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได



Ãะบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่
เมือ่ตองถายภาพสิง่ทกีำลงัเคลือ่นทีห่รอืกำลงัเคลือ่นไหว เชน เดก็ๆ ทีก่ำลงัวิง่เลน หรอืยานพาหนะ
ที่กำลังวิ่ง ใชระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่(Sports)

กลเมด็เคลด็ลบั

ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ใหถายภาพไดขนาดทีด่ชูดัเจน พอดเีฟรม

เลือกใชจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง
เลง็จดุโฟกสัจดุกึง่กลางของเฟรมไปยงัวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่จากนัน้แตะชตัเตอรเบาๆ เพือ่
ใหกลองโฟกสั ในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอยนูัน้ เสยีง “บีบ๊” จะดงัขึน้เปนจงัหวะ
สัน้ๆ และเบา และถากลองไมสามารถจบัความชดัได สญัญาณไฟยนืยนัความชดั
จะกระพริบเตือน
เมือ่ตองการถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ใหกดชตัเตอรลงจนสดุ และถากดชตัเตอรคางไว
กลองจะบนัทกึภาพอยางตอเนือ่ง(ความเรว็สงูสดุประมาณ 3 ภาพตอวนิาท)ี ซึง่ระบบออโต
โฟกัสก็จะยังทำงานอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา

ในสภาพแสงนอย ซึง่อาจทำใหภาพสัน่ได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรทีป่รากฏตรงมมุลางดาน
ซายของชองเลง็ภาพจะกระพรบิเตอืน ใหพยายามถอืกลองใหนิง่ทีส่ดุ



Ãะบบถายภาพบุคคลกับแสงกลางคืน
เมือ่ตองการถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื โดยตองการเกบ็แสงของฉากหลงัใหแลดเูปน
ธรรมชาต ิเลอืกใช ระบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)

กลเมด็เคลด็ลบั

ใชเลนสชวงมุมกวาง และขาตั้งกลอง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรเลอืกใชชวงมมุกวางเพือ่ใหเกบ็บรรยากาศกวางๆ ของแสงสใีนฉากหลงั
ได และควรใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันไมใหภาพสั่น

จัดใหตัวแบบยืนอยูหางจากกลองในระยะไมเกิน 5 เมตร
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้เองและใหแสงกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัเิพือ่
ใหตวัแบบแลดสูดใส ระยะการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพของแฟลชในตวักลองจะอยใูนระยะ
ไมเกนิ 5 เมตรจากกลอง

ถายซ้ำอีกครั้งดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ(Full Auto)
ภาพสัน่... มกัจะเกดิขึน้เพราะการเปดรบัแสงเปนเวลานานเมือ่ถายภาพรวมกบัแสงสกีลาง
คนื แนะนำใหใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ              ถายซ้ำอกีครัง้หากไมแนใจวาภาพที่
ถายมีความคมชัดหรือไม

แนะนำใหตวัแบบยนืใหนิง่อยเูปนเวลานานกวาปกต ิแมแฟลชจะยงิแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสัญญาณเตือนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลงัจากทีไ่ดถายภาพอยางสมบรูณแลว



Âกเลกิการทำงานของแฟลชอตัโนมตัิ

สถานที่บางแหงจะหามใชแฟลชถายภาพ ใชระบบยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ(Flash
off)              ระบบนีย้งัเหมาะกบัการถายภาพภายใตแหลงกำเนดิแสงอืน่ๆ ทีต่องการใหภาพ
แสดงผลพเิศษของแหลงกำเนดิแสงแบบนัน้ เชน การถายภาพในบรรยากาศทีม่แีสงเทยีน

กลเมด็เคลด็ลบั

เมื่อเห็นตัวเลขที่แสดงในชองเล็งภาพกระพริบ ใหระวังกลองสั่น
ในสภาพแสงนอยๆ เชน ภายในอาคารพพิธิภณัฑ สถานแสดงสตัวน้ำ โรงละคร ฯลฯ ภาพ
สั่นมักจะเกิดขึ้นไดงาย เมื่อกลองตรวจพบ ก็จะเตือนดวยการกระพริบตัวเลขบอกความไว
ชตัเตอร ใหถอืกลองใหมัน่คงและใชขาตัง้กลองดวยเสมอ และเมือ่ใชเลนสซมู ควรปรบัซมู
ไปที่ชวงมุมกวางเพื่อลดผลกระทบจากภาพสั่นที่เกิดจากความสั่นของมือในขณะถือกลอง

เมื่อใชถายภาพบุคคล
ในสภาพแสงนอย ตวัแบบจะตองไมขยบั กระพรบิตา หรอืเคลือ่นไหวรางกายสกัครหูนึง่ ถา
ตัวแบบมีการขยับหรือเคลื่อนไหวในระหวางการเปดรับแสง  ภาพที่ออกมาจะสั่นหรือ
อาจจะไมชัด



Ãะบบหนวงเวลา

ใชปมุ                เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ
แลวกดปมุ             เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้

เลือกระบบหนวงเวลา

กดปุม

หนวงเวลา 10 วนิาที
หนวงเวลา 2 วนิาที
หนวงเวลา 10 วนิาท ีและถายภาพตอ
เนือ่งหลงัจากนัน้

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด
ถายภาพ

ใชปมุ              เพือ่เลอืกจำนวนภาพ
ทีต่องการถายตอเนือ่งหลงัจากหนวง
เวลาแลว(เลอืกไดตัง้แต 2-10 ภาพ)

ผูใชสามารถตรวจสอบการทำงานของ
ระบบหนวงเวลาไดจากไฟเตอืนดานหนา
ของกลอง และการนบัถอยหลงัทีจ่อ LCD

กอนชตัเตอรจะลัน่ 2 วนิาท ีไฟสญัญาณ
เตอืนจะตดิสวางคางอย ูและเสยีง “บีบ๊”
จะดังถี่ๆ

หลังจากที่ถายภาพดวยระบบหนวงเวลาแลว ตรวจสอบดูภาพจากจอภาพ LCD วามีความ
คมชัดและมีคาแสงที่เหมาะสมหรือไม (น. 54)
เมื่อใชระบบหนวงเวลา และไมไดมองภาพในชองเล็งภาพในขณะที่กดชัตเตอร ควรติดตั้ง
ฝาครอบชองเลง็ภาพ (น. 22, 165) เพือ่ชวยปองกนัแสงลอดจากชองเลง็ภาพของกลองเขาสู
เซนเซอรรบัแสงและทำใหภาพเสยี
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาสำหรบัถายภาพตนเองเพยีงผเูดยีว ใหใชระบบลอ็คโฟกสั (น. 46) โดย
เล็งไปยังวัตถุที่อยูในระยะใกลเคียงกับที่จะยืนอยู
เมือ่ตองการยกเลกิระบบหนวงเวลาขณะทีร่ะบบกำลงัทำงานอย ูใหกดปมุ

เมือ่เลอืกใช                   ชวงเวลาระหวางภาพตอภาพของภาพตอเนือ่งนัน้อาจจะใชเวลานานกวา
ปกตเิลก็นอย โดยขึน้อยกูบัคณุภาพของไฟลทีป่รบัตัง้ไว และการใชแฟลช



¡ารเลนดภูาพทีถ่ายแลว

วิธีเลนดูภาพที่ถายแลวมีขั้นตอนงายมากดังที่ไดอธิบายไวตอไปนี้ สำหรับรายละเอียดมากขึ้น
อานไดจากหนา 123

เมือ่กดปมุ             ภาพลาสดุทีถ่กูถายไวจะ
ปรากฏบนจอ LCD

เลนดภูาพ

เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพหลงัสดุทีถ่าย
ใชปมุ             ในการเปลีย่นภาพ
เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพแรกสดุทีถ่าย
ใชปมุ             ในการเปลีย่นภาพ

เลือกภาพ

ใชปมุ                  เพือ่เปลีย่นรปูแบบ
การแสดงภาพ

แสดงภาพเดี่ยว แสดงภาพ+คณุภาพของไฟล

แสดงภาพพรอม histogram แสดงภาพพรอมขอมลูการถายภาพ

กดปมุ                เพือ่ออกจากระบบเลนดภูาพ
และกลบัสกูารแสดงขอมลูการถายภาพ

ออกจากระบบเลนดภูาพ
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เพือ่ปองกนัภาพเสยีหรอืไมสมบรูณ ในระบบถายภาพขัน้เบือ้งตน ผใูชจงึ
ไมสามารถปรับควบคุมและปรับตั้งฟงกชั่นบางอยางได และเมื่อเลือกใช
โปรแกรม               ผใูชสามารถปรบัตัง้ฟงกชัน่สำหรบัสรางสรรคภาพใน
รูปแบบตางๆ ไดมากขึ้น
เมือ่ใช               (Program AE) กลองจะตัง้คาความไวชตัเตอรและชอง
รบัแสงทีเ่หมาะสมใหโดยอตัโนมตัิ

ความแตกตางระหวางระบบถายภาพขั้นเบื้องตน กับ
ไดอธบิายไวในหนา 170

หมายถงึ โปรแกรม(Program)
หมายถึง ระบบถายภาพอัตโนมัติ (Auto Exposure)



เพือ่ใหภาพมรีะดบัความเขมสวางทีพ่อเหมาะพอด ีกลองจะเลอืกคาการเปดรบัแสง(ชตัเตอร/ชอง
รบัแสง) ใหโดยอตัโนมตั ิเรยีกวา Program AE

หมนุวงแหวนเลอืกระบบไปที่

ถายภาพ

กลเมด็เคลด็ลบั
การปรับเปลี่ยนความไวแสง และใชแฟลชในตัว
เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุและสภาพแสงบริเวณที่ถาย ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนความไว
แสง (น. 57) หรอืใชแฟลชในตวักลอง (น. 58)  เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ             แฟลชในตวั
กลองจะไมทำงานโดยอตัโนมตั ิดงันัน้เมือ่ใชระบบ          ใหกดปมุ       เมือ่แสงนอย
เพื่อใหแฟลชยกตัวขึ้นทำงาน

ในกรณทีีถ่ายภาพในสภาพแสงนอยมากหรอืสวางจามากเกนิไป ตวัเลขแสดง
ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงในชองเลง็ภาพจะกระพรบิเตอืน
ในสภาพแสงนอยเกินไป(30” 3.5 กระพริบ) ใหปรับความไวแสงใหสูงขึ้น
(น. 57) หรือใชแฟลช(น. 58)
ในสภาพแสงสวางจามากเกนิไป(4000 22 กระพริบ) ใหปรบัความไวแสง
ใหลดลง

ปรับเปลี่ยนคาแสงที่กลองตั้งมาใหได (Program Shift)
หลงัจากใชนิว้แตะปมุชตัเตอร ผใูชสามารถปรบัคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) ใหเปนคาทีต่อง
การได โดยหมนุวงแหวน                เรยีกวา “การปรบัเปลีย่นคาแสง” และหลงัจากทีถ่าย
ภาพแลว การปรบัเปลีย่นคาแสงทีท่ำขึน้กจ็ะถกูยกเลกิไปเอง
การปรับเปลี่ยนคาแสงดวยวิธีนี้จะไมทำงานเมื่อถายภาพดวยแฟลช

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ใหกลองจบัความชดั

คาการเปดรับแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง)
จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ

กดชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

หมนุวงแหวนเลอืกระบบไปที่

ถายภาพ
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ใหกลองจบัความชดั



¡ารปรบัความไวแสง
การปรบัความไวแสง หรอื ISO หมายถงึการปรบัการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพือ่ให
เหมาะกบัสภาพแสงในขณะทีถ่ายภาพ ซึง่ในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐานนัน้ จะปรบัเปลีย่นคา
ความไวแสงไมได

กดปมุปรบัความไวแสง

ปรับคาความไวแสง
หมนุวงแหวน              หรอืใชปมุ
เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ

ระดบัความไวแสงจะปรากฏขึน้บนจอภาพ

เมือ่หมนุวงแหวน          ผใูชสามารถสงัเกตคา
ความไวแสงไดจากขอมูลที่แสดงไวในชองเล็ง
ภาพ

คำแนะนำในการปรบัความไวแสง
ความไวแสง

100/200
400/800

1600

ถายภาพปกต(ิไมใชแฟลช) ถายภาพดวยแฟลช
ถายภาพกลางแจง มแีดดจดั ยิ่งปรับความไวแสงใหสูงขึ้น

เทาใด แฟลชก็จะยิ่งทำงาน
ไดไกลขึ้น(น. 58)

ทองฟามเีมฆครึม้ เวลาเยน็
กลางคืน ที่มืดกลางแจง

เกี่ยวกับการปรับความไวแสงอัตโนมัติ(Auto ISO)
เมือ่เลอืกปรบัความไวแสงเปนระบบอตัโนมตั(ิAuto ISO) กลองจะเลอืกความไวแสงในชวง
ระหวาง ISO 100-800 ใหโดยพจิารณาจากความสวางของแสงในบรเิวณทีถ่ายภาพ และ
เมือ่ใชแฟลช หรอืเมือ่เลอืกระบบบนัทกึภาพแมนนวล < M > กลองจะตัง้ความไวแสงให
เปน ISO 400 โดยอตัโนมตัิ
เมื่อผูใชแตะปุมชัตเตอร สามารถดูความไวแสงที่กลองเลือกใหไดที่จอ LCD และภายใน
ชองเล็งภาพ

การตัง้ความไวแสงสงูเกนิไป และการใชกลองในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูมากจะทำใหภาพดหูยาบขึน้ และ
การถายภาพดวยการเปดรบัแสงนาน(ชตัเตอรต่ำมาก) กอ็าจทำใหภาพปรากฏจดุสทีีผ่ดิปกตใินภาพ
ได



¡ารใชแฟลชทีต่ดิตัง้ในตวั

กดปุม
เมื่อใชระบบถายภาพสรางสรรค ผูใชสามารถ
กดปุม          เพื่อใหแฟลชยกขึ้นทำงานได
ตลอดเวลา
ในขณะที่แฟลชในตัวกลองกำลังประจุไฟให
พรอมทำงาน สญัลกัษณ                           จะ
ปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ และสัญลักษณ
                  จะปรากฏขึน้บนจอ LCD

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ทีม่มุลางดานซายภายในชองเลง็ภาพ ตรวจ
สอบวามสีญัลกัษณ            ตดิสวางอยู

เมือ่โฟกสัไดแลว กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลช
จะยิงออกไป และชัตเตอรทำงานเพื่อถาย
ภาพนัน้

ถายภาพ

ความไวแสง
มุมกวาง: 18mm เทเลโฟโต: 55mm

ระยะการทำงานของแฟลชทีม่ปีระสทิธภิาพ

เมือ่ถายภาพภายในหอง ในอาคาร ในสภาพแสงนอย หรอืยอนแสง ใหกดปมุแฟลช         เพือ่
ยกแฟลชในตวักลองขึน้ทำงาน และเมือ่ถายภาพดวยระบบ             กลองจะปรบัคาความไว
ชัตเตอรใหอยูในระหวาง 1/60 - 1/200 วินาทีใหโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันภาพสั่น



¡ารใชแฟลชที่ติดตั้งในตัว

กลเมด็เคลด็ลบั
เมื่อวัตถุอยูไกลมาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหสูงขึ้น
เมื่อปรับความไวแสงใหสูงขึ้น ผูใชสามารถใชแฟลชถายภาพในระยะไกลขึ้นได
เมื่อถายภาพดวยแฟลชและมีแสงแดดจามาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
หากคาความไวแสงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน ใหปรบัความไวแสงใหต่ำลง

ถอดฮูดออก แลวถอยหางจากวัตถุที่จะถายภาพดวยแฟลชในระยะ 1 เมตรขึ้นไป
ถาเลนสมฮีดูตดิตัง้อย ูและเมือ่ถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกบัวตัถมุากจนเกนิไป สวน
ลางของภาพอาจจะดูมืดหรือสลัวกวาบริเวณอื่นๆ ดังนั้น สำหรับภาพที่มีความสำคัญ ให
ตรวจสอบภาพทีถ่ายแลวดวยจอ LCD เพือ่ดวูาภาพทีถ่ายดวยแฟลชนัน้มคีวามเขมสวางที่
สวยงามในทุกๆ บริเวณ(ไมมืดหรือสลัวลงที่สวนลางของภาพ)

การใชระบบลดตาแดง

ไฟที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดแดงที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่ถูกถายภาพดวยแฟลชชวยให
ภาพบคุคลทีถ่ายดสูวยงามขึน้ได ระบบนีจ้ะทำงานกบัระบบบนัทกึภาพไดทกุแบบ ยกเวน

ในรายการของเมน ู          เลอืก [Red-eye On/
Off] จากนัน้กดปมุ             และเลอืก [On]   จาก
นัน้กดปมุ          เพือ่ยนืยนัอกีครัง้
เมื่อใชแฟลชถายภาพ หลังจากที่แตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ไฟของระบบลดตาแดงจะทำงาน  เมื่อ
กดชัตเตอรลงจนสุด แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อ
ถายภาพนั้น

ระบบลดตาแดงจะไดผลดีที่สุดเมื่อตัวแบบมองมาที่ไฟลดตาแดง หรือเมื่อในบริเวณนั้นมีความ
สวางมากพอ หรอืเมือ่เขาไปถายใกลๆ  กบัตวัแบบ

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ขอมลูทีแ่สดงอยดูานลางของชองเลง็ภาพจะดบัไป และเพือ่ใหระบบลด
ตาแดงทำงานไดผลดทีีส่ดุ ใหกดชตัเตอรหลังจากทีข่อมลูตางๆ ดบัไปแลว

ผลการทำงานของระบบลดตาแดงแปรเปลีย่นไปตามลกัษณะของตวัแบบแตละคน



¡ารปรบัเปลีย่นระบบออโตโฟกสั

ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณใน
การถายภาพแบบตางๆ ทีม่คีวามแตกตางกนัไดเอง เชน ถายภาพกลมุคน, ภาพสตัว, ภาพกฬีา

กดปุม
รายการ [AF mode] จะปรากฏบนจอ LCD

เลอืกรปูแบบของระบบออโตโฟกสั
ใชปมุ                 เลือ่นแถบแสงไปยงัระบบที่
ตองการเลอืก แลวกดปมุ

โฟกัสไปที่วัตถุ
เลง็จดุโฟกสัใหทาบไปทีว่ตัถ ุแตะชตัเตอรเบาๆ
เพื่อใหกลองหาความชัด ซึ่งกลองจะใชระบบ
โฟกัสที่เลือกไวในการคนหาความชัด

เลอืกระบบออโตโฟกสัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบัวตัถทุีอ่ยนูิง่กบัที ่เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ กลองจะหาความชดั
เพยีงครัง้เดยีวและหยดุ ผใูชสามารถแตะปมุชตัเตอรคางไวเพือ่จดัองคประกอบภาพใหม

ใชสำหรบักรณทีีไ่มแนใจวาภาพทีจ่ะถายนัน้ควรจะเลอืก One-shot AF หรอื AI Servo AF
ซึ่งระบบนี้จะทำงานโดยขึ้นอยูกับสถานะของวัตถุที่จะถาย วากำลังหยุดนิ่งกับที่หรือกำลัง
เคลือ่นที ่ซึง่กลองจะเลอืกเปน One-shot AF หรอืเปน AI Servo AF ใหตามความเหมาะสม
* เมือ่ใชระบบ AI Focus AF และกลองหาความชดัไดแลว จะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืนเบาๆ แตไฟสญัญาณยนื
ยันความชัด            ที่ปรากฏในชองเล็งภาพจะไมติดขึ้น
* AI ยอมาจากคำวา Artificial Intelligence

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบักรณทีีว่ตัถมุกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลา เมือ่แตะปมุชตัเตอรและเลง็
ไปยังวัตถุ ระบบโฟกัสอัตโนมัติและคาแสงจะทำงานอยูตลอดเวลาตามที่เปนอยูจริง
* เมือ่ใชระบบ AI Servo AF และกลองหาความชดัไดแลว จะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืนเบาๆ แตไฟสญัญาณยนืยนั
ความชดั           ทีป่รากฏในชองเลง็ภาพจะไมตดิขึน้



¡ารเลือกจุดโฟกัส
ในระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน จดุโฟกสัทกุๆ จดุจะทำงานรวมกนัทัง้หมด ซึง่จดุทีค่นหาวตัถทุีอ่ยู
ใกลกลองทีส่ดุไดจะเปนจดุทีก่ลองเลอืกใหทำงาน ซึง่บางท ีวตัถทุีจ่ดุโฟกสัจบัภาพและปรบัความ
ชัดใหนั้นอาจจะไมใชเปาหมายสำคัญที่ตองการถายภาพก็ได
เมือ่ใชระบบ < P > Program AE, < Tv >, < Av > และ < M > ผูใชสามารถเลือกจุดโฟกัส
จุดใดจุดหนึ่งที่ตองการไดเอง

กดปุม
จดุโฟกสั(ทัง้ 7 จดุ) จะปรากฏขึน้บนจอ LCD
ของกลองและภายในชองเล็งภาพ

ถาจุดโฟกัสทั้ง 7 จุด ติดสวางขึ้นพรอมๆ กัน
หมายถึงการปรับตั้งเปนระบบเลือกอัตโนมัติ

เลือกจุดโฟกัส
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง           ในการเลอืก
จุดที่ตองการ
ขณะที่มองในชองเล็งภาพ ผูใชสามารถจะเลือก
จุดโฟกัสที่ตองการโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก
       จุดที่ เลือกจะเปนจุดเดียวที่ติดสวาง
เปนสีแดง
ปมุ             จะทำหนาทีส่ลบัการทำงานระหวาง
จุดโฟกัสที่เลือกเฉพาะจุดกึ่งกลาง กับระบบ
เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ(7 จุด)

โฟกัสไปยังวัตถุ
เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถทุีเ่ปนเปาหมาย แตะปมุ
ชัตเตอรเพื่อใหกลองหาความชัด



¡ารเลือกจุดโฟกัส

กลเมด็เคลด็ลบั
เมือ่ถายภาพบคุคลในระยะใกลๆ  ควรใชระบบ One-shot AF และโฟกสัไปทีด่วงตา
เมือ่โฟกสัทีด่วงตาของตวัแบบแลว สามารถใชนิว้แตะชตัเตอรคางไวเพือ่ลอ็คโฟกสั แลวจดั
องคประกอบภาพใหม ใบหนาของตวัแบบกจ็ะยงัคงมคีวามคมชดั

หากพบวัตถุที่ระบบออโตโฟกัสจับความชัดไดยาก ใหเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลาง
จุดโฟกัสกึ่งกลางมีประสิทธิภาพในการจับความชัดเหนือกวาจุดอื่นๆ
เพือ่ใหงายขึน้ในการจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่ใหปรบัระบบเลอืกจดุโฟกสัไปเปน
แบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ และตั้งระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF
ในชวงเริม่ตน ใหทาบจดุโฟกสักึง่กลางไปยงัวตัถเุสยีกอน เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่นทีอ่อกไป จดุ
โฟกสัจดุอืน่ๆ กจ็ะทำหนาทีจ่บัความชดัตอไปโดยอตัโนมตัิ

แมนนวลโฟกสั(MF)
ปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่
<MF>
โฟกัสไปยังวัตถุ

ปรับภาพใหชัดดวยการหมุนวงแหวนโฟกัสเอง
ดวยมือของผูใช จนวัตถุมีความคมชัดเมื่อมอง
ผานชองเลง็ภาพวงแหวนโฟกสั

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ขณะทีก่ำลงัปรบัความชดัดวยระบบแมนนวลโฟกสั จดุโฟกสัทีท่าบอยู
กับสวนใดสวนหนึ่งของวัตถุซึ่งคมชัดในขณะนั้นจะกระพริบ และไฟยืนยันความชัด         ก็จะ
ตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ
<AF> หมายถงึออโตโฟกสั(Auto Focus) และ <MF> หมายถงึแมนนวลโฟกสั(Manual Focus)



¡ารถายภาพแบบตอเนื่อง
ผใูชสามารถถายภาพตอเนือ่งไดดวยความเรว็ 3 เฟรมตอวนิาท ีเหมาะสำหรบัการถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่น
ที่ เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งมาหาคุณ เพื่อเลือกเก็บภาพที่ไดจังหวะและอารมณสนุกสนานมากที่สุด

เลอืก
ใชปมุ              เพือ่เลอืก
จากนัน้กดปมุ

กดปุม

ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะขึ้นอยูกับ
คุณภาพของไฟลภาพที่ปรับเลือกไว (น. 64)

ความเรว็สงูสดุ 3 ภาพตอวนิาที
ความเรว็สงูสดุ 1.5 ภาพตอวนิาที
ความเรว็สงูสดุ 1.5 ภาพตอวนิาที

ถายภาพ
ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพตอเนื่องเมื่อกดปุม
ชัตเตอรคางอยู

กลเมด็เคลด็ลบั
เลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติใหเหมาะกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่
เมื่อเลือกระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องในขณะที่ระบบ
บันทึกภาพตอเนื่องทำงานอยู
สำหรับวัตถุที่อยูนิ่ง
เมือ่เลอืกระบบโฟกสัเปนแบบ One-Shot AF กลองจะโฟกสัครัง้เดยีว เมือ่ภาพชดัแลว ระบบ
ถายภาพตอเนื่องก็จะถายภาพโดยกลองจะไมหาความชัดอีก
สามารถใชแฟลชถายภาพตอเนื่องได
แฟลชจะใชเวลาครหูนึง่ในการประจไุฟสำหรบัถายภาพในเฟรมตอไป นัน่จะทำใหความเรว็
ในการถายภาพตอเนื่องลดลง

เมื่อเมนู [High ISO speed noise reduction]  ใน [        Custom Functions C.Fn ] (น. 155)
ถกูปรบัตัง้ไวเปน [1:On] ระบบถายภาพตอเนือ่งจะไมสามารถทำงานได
เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งอาจลดต่ำลงเลก็นอย โดยขึน้อยกูบั
ลกัษณะการเคลือ่นทีข่องวตัถแุละเลนสทีใ่ช



¡ารปรบัตัง้คุณภาพและความละเอยีดของภาพ

ผใูชสามารถปรบัตัง้ความละเอยีดของภาพ(จำนวนพกิเซล)ได โดยตัง้ความละเอยีดของภาพเปน
10.1, 5.3, 2.5 ลานพกิเซล และตัง้ระดบัการบบีอดัไฟลได

เลือก [QUALITY]

แถบรายการ [Quality] จะปรากฏขึน้บนจอ

เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ
เพื่ออางอิง ในรายการปรับตั้งนี้จะมีตัวเลข
จำนวนพกิเซล (***M) , ขนาดภาพเปนพกิเซล
(****X****) และจำนวนภาพที่ถายได [***]
เลือกระดับคุณภาพที่ตองการ แลวกด

ในระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน          และ
                   จะไมถกูแสดงเปนตวัเลอืก
สามารถปรับตั้งระดับคุณภาพใหแตกตางกันได
เมื่อใชระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐานและระบบ
บันทึกภาพขั้นกาวหนา

คำแนะนำในการปรบัตัง้คณุภาพ

คณุภาพ
สูง

คณุภาพ พกิเซล ขนาดไฟล
MB

จำนวนภาพที่
ถายได

ปริมาณภาพที่
ถายตอเนือ่งได

JPEG
คณุภาพ
ปานกลาง
คณุภาพ
ต่ำ

คณุภาพสงู

ประมาณ
10.1 ลานพิกเซล

ประมาณ
5.3 ลานพกิเซล
ประมาณ

2.5 ลานพกิเซล
ประมาณ

10.1 ลานพิกเซล

* ทดสอบดวยมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน โดยใชการดความจ ุ2GB ที ่ISO 100 และ Picture Style
แบบ Standard
* ขนาดไฟล จำนวนภาพทีถ่ายได และปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งได ขึน้อยกูบัลกัษณะของวตัถุ
ยีห่อการด ความไวแสง Custom Functions และการปรบัตัง้อืน่ๆ
* ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะขึน้อยกูบัคณุภาพของภาพทีป่รบัตัง้ไว (น. 63)

ภายในแถบ [     ] เลือก [Quality]
จากนัน้กดปมุ



¡ารปรับเลือกคุณภาพและความละเอียดของภาพ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
การเลือกคุณภาพของไฟลใหเหมาะสมกับขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

ขนาดกระดาษ

17.8x12.7 cm / 7.0x5.0 in.
14.8x10 cm / 5.9x3.9 in.

ภาพดานซายเปนภาพที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ
คณุภาพทีส่มัพนัธกบัขนาดของกระดาษทีใ่ชพมิพ อยางไร
ก็ตาม ถาตองการตัดสวนภาพ ควรจะตั้งระดับคุณภาพ
เปนแบบคณุภาพสงู เชน                         และ

ความแตกตางระหวางสัญลักษณ     และ
สญัลกัษณทัง้สองแบบนีแ้สดงความแตกตางของระดบัการบบีอดัไฟลทีแ่ตกตางกนั ซึง่จะมี
ผลตอขนาดของไฟลภาพ โดยถงึแมวาจะถายดวยพกิเซลเทาๆ กนั แตภาพทีถ่ายดวย
ซึง่มคีณุภาพสงูกวา(บบีอดัต่ำกวา) กจ็ะมขีนาดไฟลใหญกวาภาพทีถ่ายดวย        ซึง่จะมี
คณุภาพต่ำลงเลก็นอย แตจำนวนภาพทีเ่กบ็ลงในการดของ        กจ็ะมจีำนวนมากขึน้
ถายไดจำนวนมากกวาจำนวนที่ตารางนี้แสดงไว
เพราะขนาดของไฟลนัน้แปรเปลีย่นไปได โดยขึน้อยกูบัสภาพการถายภาพและการปรบัตัง้
ดงันัน้จงึอาจเปนไปไดวาจะถายภาพไดจำนวนมากกวาทีต่ารางไดแสดงไว หรอือาจจะถาย
ไดนอยกวาก็เปนเรื่องที่เปนไปไดเชนกัน คาที่แสดงในตารางนี้ เปนเพียงคาเฉลี่ยหรือคา
โดยประมาณ
กลองจะแสดงปริมาณภาพที่ถายตอเนื่องไดมากที่สุดหรือไม
ปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งไดมากทีส่ดุจะถกูแสดงอยทูีม่มุลางดานขวาของชองเลง็ภาพ แต
คาทีแ่สดงนัน้เปนตวัเลขหลกัเดยีว ซึง่แสดงหมายเลข 0-9 ดงันัน้ ปรมิาณทีม่ากกวา 9 กจ็ะ
แสดงเปน “9” เทานัน้ และตองไมลมืวา กลองจะแสดงตวัเลขนีแ้มจะไมมกีารดอยใูนตวักลอง
จึงควรระมัดระวังอยาลืมใสการดในตัวกลองเมื่อใชกลองถายภาพเสมอ

เมื่อไร จึงควรตั้งคุณภาพเปน
ไฟลแบบ           ตองนำออกไปประมวลผลดวยคอมพวิเตอรสวนตวั สำหรบัรายละเอยีดใน
เรือ่งนี ้อาน เกีย่วกบั          และ                    ในหนาถดัไป สวนไฟลสกลุอืน่นอกจาก
ก็คือ JPEG ซึ่งเปนไฟลที่ใชในกลองดิจิตอลทั่วๆ ไป



¡ารปรับเลือกคุณภาพและความละเอียดของภาพ

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

            เปนขอมลูดจิติอลของภาพถายทีย่งัไมถกูดดัแปลง เปลีย่นแปลง และปรงุแตง เปนขอมลู
กอนทีจ่ะถกูประมวลผลและแปลงไปเปนไฟลชนดิอืน่ๆ เชน           แมวาไฟลแบบ         จะตอง
อาศยัซอฟทแวรจดัการภาพ เชน Digital Photo Pro เพือ่เปดดภูาพจากหนาจอคอมพวิเตอร แต
ไฟลแบบนีก้ม็คีวามยดืหยนุมากในการจดัการปรบัแตง ตลอดจนแกไขความผดิพลาดในขัน้ตอน
การถายภาพไดดกีวา จงึเหมาะทีจ่ะตัง้คณุภาพของไฟลเปนแบบ        เมือ่ตองถายภาพสำคญั
หรือเมื่อตองการนำภาพไปสรางสรรคดวยการปรับแตงที่ละเอียดออน
ตวัอยางเชน เมือ่ตัง้เปนไฟลแบบ           ผใูชกลองสามารถปรบัแตงไฟลภาพดวยซอฟทแวรทีไ่ด
มาพรอมกบักลอง โดยเปลีย่น Picture Style ไดหลายๆ แบบ ไดภาพหลายๆ ภาพทีแ่ตกตางกนั
จากไฟลตนฉบบัไฟลเดยีว หรอืเมือ่มคีวามผดิพลาดในขัน้ตอนการถายภาพ เชน ตัง้สมดลุสขีาว
ผดิ กส็ามารถใชซอฟทแวรของกลองแกไขความผดิพลาดได (น. 90) โดยไมสญูเสยีคณุภาพของ
ภาพ
หมายเหตุ : ไฟลภาพแบบ           ไมสนบัสนนุระบบ Direct Print และการพมิพแบบ DPOF

เลขลำดับไฟล
สกลุ

ระบบ Auto Lighting Optimizer(น. 156) จะไมทำงานรวมกับไฟลแบบ            และ

                   จะบนัทกึทัง้ไฟลแบบ           และ        ในเวลาเดยีวกนั และไฟลทัง้สองชนดิกจ็ะถกู
บนัทกึลงในการด โดยไฟลแบบ         เปนไฟลทีผ่านการประมวลผลเรยีบรอยแลว ซึง่สามารถ
จะเปดและดภูาพจากคอมพวิเตอรไดทนัท(ีแมจะใชซอฟทแวรดภูาพทัว่ๆ ไป) และสามารถพมิพ
ไดทนัทเีชนกนั กลองจะบนัทกึไฟลทัง้สองชนดิลงในการดดวยเลขลำดบัไฟลเดยีวกนั และอยภูาย
ในโฟลเดอรเดยีวกนั ซึง่ผใูชจะจำแนกชนดิของไฟลทัง้สองชนดินีไ้ดโดยสงัเกตจาก “สกลุ” ซึง่ไฟล
แบบ          จะมสีกลุ “CR2” และไฟลแบบ         จะมสีกลุ “JPG”



¡ารเลอืก Picture Style

ดวย Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะกับลักษณะ
ของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ

กดปุม
จอภาพจะแสดงรายการของ [Picture Style]

เลือก Picture Style ที่ตองการ
ใชปมุ             ในการปรบัเลอืก และกด

ถายภาพ
โฟกสั และกดปมุชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ
ภาพที่ถายนั้นจะถูกสรางสรรคดวยผลของ
Picture Style ในแบบที่เลือกไว

ผลพเิศษจาก Picture Style

ปรบัสขีองภาพใหสด ใหภาพคมชดัสงู เปนรปูแบบทีเ่หมาะกบัการถายภาพทัว่ๆ ไป

ปรบัสผีวิของบคุคลในภาพใหนมุนวลและมโีทนทีเ่ปนธรรมชาต ิมคีวามคมชดัเลก็นอย เหมาะ
สำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ และ Picture Style แบบนี้จะถูกเลือกโดย
อตัโนมตัเิมือ่หมนุวงแหวนเลอืกระบบไปทีร่ะบบถายภาพบคุคล(Portrait)             และโดย
การปรบั [Color Tone] ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นโทนของสผีวิได (น. 83)

เหมาะสำหรับการถายภาพทิวทัศนที่ตองการใหสีน้ำเงินและสีเขียวดูเขมและสดขึ้น มีความ
คมชัดสูงมาก Picture Style แบบนี้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนวงแหวนเลือกระบบไป
ที่ระบบถายภาพทิวทัศน(Landscape)



¡ารเลือก Picture Style

เหมาะสำหรับผูที่ตองการปรับแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพิวเตอรเทานั้น
ลักษณะสีของภาพจะเปนสีสันที่ไมสดใสนัก และใหสีที่เที่ยงตรง

เปน Picture Style อกีชนดิหนึง่ทีเ่หมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของภาพ
เองโดยใชคอมพวิเตอร ใชสำหรบัการถายภาพทีม่กีารควบคมุอณุหภมูสิขีองแหลงกำเนดิแสง
ใหตรงกบั 5200 K ซึง่ผใูชตองปรบัสอียางละเอยีดใหตรงกนักบัสขีองวตัถตุนฉบบัเอง ซึง่สขีอง
ไฟลตนฉบับกอนปรับแตงจะดูหมองและซีดจางกวาจริง

ใชสำหรับถายภาพขาวดำ

นอกเหนือจากไฟลสกุล          ไฟลที่ถายดวย Picture Style แบบ Monochrome จะไมสามารถ
เปลยีนกลบัเปนภาพสไีด ถาหากไมแนใจวาจะตองการไดภาพสหีรอืขาวดำ ตรวจสอบเสยีกอน
วา Picture Style ไมไดถูกตั้งไวเปน Monochrome และเมื่อตั้งเปน [Monochrome] สัญลักษณ
<B/W> จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ

ผใูชสามารถจะสราง Picture Style ในแบบทีต่วัเองตองการและบนัทกึไวในหนวยความจำของ
กลองได 3 ชดุ(User Def. 1-3) รวมทัง้สามารถปรบัเปลีย่นคาตวัแปรของ Picture Style ซึง่
เปนแบบมาตรฐาน(Portrait, Landscape ฯลฯ) ไดดวย (น. 85) สำหรบัคา User Def. ทีไ่มได
ปรบัตัง้ไว จะมลีกัษณะเดยีวกบั Picture Style แบบ Standard
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ในบทนี ้จะอธบิายการปรบัตัง้อยางละเอยีด เพิม่เตมิจากเนือ้หาของบทที่
ผานมา เพื่อแนะนำวิธีการสรางสรรคภาพใหกวางขวางขึ้น
สวนแรกของบทนี้จะอธิบายวิธีใชระบบ <Tv>  <Av> <M> และ
<A-DEP> บนวงแหวนเลอืกระบบ ผใูชสามารถใชระบบบนัทกึภาพ
เหลานีไ้ดทกุแบบรวมกบัฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทที ่3 ยกเวน <A-DEP>

ในสวนหลงัของบทนี ้จะเรมิตนดวยเรือ่ง “การเลอืกระบบวดัแสง” ซึง่
จะอธบิายวธิปีรบัคาแสงของภาพและการใช Picture Style ซึง่ฟงกชัน่
ตางๆ ทีอ่ธบิายในสวนนี ้สามารถจะใชกบัระบบ <P> Program AE
ซึง่อธบิายไวในบทที ่3

สัญลักษณ              ซึ่งแสดงอยูรวมกับคาความไว
ชัตเตอร ชองรับแสง และระดับการชดเชยแสง เปน
เครือ่งบอกใหทราบวา ผใูชสามารถปรบัคาดงักลาวได
โดยใชวงแหวนควบคมุหลกั            เพือ่ปรบัเปลีย่น
คาตามทีต่องการ

เกีย่วกบัการทำงานของวงแหวนควบคมุหลกั



ผใูชสามารถถายภาพทีห่ยดุการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุหรอืสรางภาพทีม่องเหน็การเคลือ่นทีข่องวตัถุ
ดวยระบบบันทึกภาพ <Tv>  (Shutter-priority AE) ซึง่เลอืกโดยปรบัทีว่งแหวนเลอืกระบบ
* <Tv> หมายถึง Time value

อาน “กลเม็ดเคล็ดลับ” สำหรับคำแนะนำในการ
ปรับความไวชัตเตอร

ปรบัความไวชตัเตอรทีต่องการ

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <Tv>

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยความไว
ชตัเตอรทีป่รบัตัง้ไว

ถายภาพ

การแสดงคาของความไวชัตเตอร
จอ LCD จะแสดงคาความไวชตัเตอรในแบบเศษสวน แตการแสดงความไวชตัเตอรภายในชองเลง็
ภาพจะแสดงเฉพาะสวนหรอืตวัหาร และการแสดงผล “0” “5” จะหมายถงึ 0.5 วนิาท ี“15” จะหมาย
ถงึ 15 วนิาที

¡ารถายภาพแอค็ชัน่

หยดุการเคลือ่นที่
(ดวยความไวชัตเตอรสูง)

แสดงการเคลือ่นที่
(ดวยความไวชัตเตอรต่ำ)

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั          ไปทางขวา เมือ่
ตองการปรบัความไวชตัเตอรใหสงูขึน้ และหมนุไป
ทางซายเมื่อตองการปรับใหต่ำลง



กลเมด็เคลด็ลบั
ตองการภาพที่หยุดนิ่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
ปรบัตัง้ความไวชตัเตอรใหสงู เชน 1/4000 วนิาท ีจนถงึ 1/500 วนิาที

ตองการภาพของเด็กหรือสัตวเลี้ยงที่กำลังวิ่งซึ่งแสดงความเคลื่อนไหว
ตัง้ความไวชตัเตอรในระดบักลางๆ เชน 1/250 วนิาท ีจนถงึ 1/30 วนิาท ีมองจากชองเลง็
ภาพแลวแพนกลองตามการเคลือ่นทีไ่ปดวย และกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพในจงัหวะทีต่อง
การ ถาใชเลนสเทเลโฟโต พยายามประคองกลองใหนิ่งมากที่สุดเพื่อปองกันภาพสั่น

ใช Tv รวมกบัแฟลชในตวั

ขณะที่ปรับความไวชัตเตอร ปรากฏวาตัวเลขแสดงชองรับแสงกระพริบ
เมื่อแตะปุมชัตเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) ในชองเล็งภาพ ซึ่งเมื่อผู
ใชปรบัเปลีย่นคาความไวชตัเตอร คาของชองรบัแสงกจ็ะเปลีย่นไป
ดวยเพือ่รกัษาคาแสง(ปรมิาณแสงทีจ่ะผานเขาสเูซนเซอร)ใหอยใูน
ระดบัพอดเีชนเดมิ และเมือ่ปรบัความไวชตัเตอรจนกระทัง่เกนิกวา
ที่ขนาดชองรับแสงของเลนสที่ใชจะรักษาคาแสงเดิมไวได ตัวเลข
แสดงชองรบัแสงจะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา คาความไวชตัเตอรที่
ปรบันี ้ไมสามารถจะทำใหคาแสงของภาพใหพอดไีด
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดกวางสดุจะกระพรบิ ใหหมนุ
วงแหวนควบคมุ           เพือ่ปรบัใหชตัเตอรต่ำลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้จน
ตัวเลขนั้นหยุดกระพริบ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดแคบสดุจะกระ
พรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ           เพือ่ปรบัตัง้ชตัเตอรใหสงูขึน้ หรอืลดความไวแสง
(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ

ควรตั้งความไวชัตเตอรเทาใด เพื่อถายภาพสายน้ำและสายน้ำตกใหดูนุมนวล
ใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เชน 1/15 วินาทีหรือต่ำกวานั้น และควรใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อ
ปองกันภาพสั่น

เมื่อใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตั้งใหเหมาะกับชองรับแสงที่
กลองเลอืกใหโดยอตัโนมตั ิและผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200
วนิาทจีนถงึ 30 วนิาที

<Tv>   ¡ารถายภาพแอ็คชั่น



¡ารควบคมุความชดัลกึ

เมื่อตองการภาพที่มีฉากหลังเบลอ หรือตองการภาพที่คมชัดตั้งแตวัตถุใกลกลองไปจนถึงฉาก
หลงั ใหหมนุปรบัเลอืกระบบบนัทกึภาพเปนระบบ              (Aperture-priority AE) เพือ่ปรบัควบ
คุมความชัดลึกของภาพ(ระยะความชัดที่เกิดในภาพ)
*            หมายถงึ Aperture value

<Av>

<Av>

ฉากหลงัเบลอ
(ดวยการเปดชองรบัแสงกวาง)

คมชดัตัง้แตฉากหนาจนถงึฉากหลงั
(ดวยการเปดชองรบัแสงแคบ)

ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก) ความชัดลึก
ในภาพก็จะยิ่งมากขึ้น

ปรบัชองรบัแสงขนาดทีต่องการ

การแสดงขนาดชองรับแสง
ยิง่ตวัเลขแสดงชองรบัแสงมากขึน้ หมายถงึชองรบัแสงทีแ่คบลงมากขึน้ และตวัเลขแสดงขนาดชอง
รบัแสงนีจ้ะขึน้อยกูบัคณุสมบตัขิองเลนสทีน่ำมาใชกบักลองดวย และถากลองไมมเีลนสตดิตัง้อย ูตวั
เลข “00” กจ็ะปรากฏขึน้ในชองบอกคาของชองรบัแสง

ถายภาพ

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <Av>

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั          ไปทางขวา เมือ่
ตองการปรับชองรับแสงใหแคบลง และหมุนไป
ทางซายเมื่อตองการปรับใหกวางขึ้น

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ภาพนัน้จะถกูถายไวดวยชองรบัแสง
ขนาดทีป่รับตัง้ไว



ขณะที่ปรับชองรับแสง ปรากฏวาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรกระพริบ
เมื่อแตะปุมชัตเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) ในชองเล็งภาพ ซึ่งเมื่อผู
ใชปรบัเปลีย่นขนาดชองรบัแสง คาของความไวชตัเตอรกจ็ะเปลีย่น
ไปดวยเพือ่รักษาคาแสง(ปรมิาณแสงทีจ่ะผานเขาสเูซนเซอร)ใหอยู
ในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับชองรับแสงจนแคบกวาที่ความ
ไวชตัเตอรทีม่จีะรกัษาคาแสงเดมิไวได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอร
จะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา ขนาดชองรบัแสงทีป่รบันี ้ไมสามารถ
จะทำใหคาแสงของภาพใหพอดีได
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของความไวชตัเตอรต่ำทีส่ดุ “ 30” ” (30 วินาที)
จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ            ไปทางซาย เพือ่ปรบัใหชองรบัแสงกวางขึน้
หรอืปรับความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้จนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของความไวชตัเตอรสงูสดุ “ 4000 ”
(1/4000 วนิาท)ี จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ            ไปทางขวา เพือ่ปรบัตัง้ชองรบั
แสงใหแคบลง หรอืลดความไวแสง(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ

 ¡ารควบคมุความชดัลกึ

กลเมด็เคลด็ลบั
เมื่อใชชองรับแสงแคบมากในสภาพแสงนอยๆ ภาพอาจจะสั่น
การใชชองรบัแสงแคบมากๆ จะทำใหความไวชตัเตอรลดต่ำลงมาก และยิง่ในภาพแสงนอย
ความไวชตัเตอรอาจจะต่ำลงถงึ 30 วนิาทหีรอืนานกวา ในกรณนีี ้ควรปรบัความไวแสง(ISO)
ใหสูงขึ้น และควรพยายามถือกลองใหนิ่ง หรือใชขาตั้งกลอง

ความชดัลกึมากๆ ไมไดเกดิจากชองรบัแสงแคบๆ เทานัน้ แตยงัขึน้อยกูบัความยาว
โฟกัสของเลนส และระยะหางจากกลองจนถึงวัตถุ
เลนสมมุกวางมคีณุสมบตัใินการใหความชดัลกึมาก(ความชดัลกึ - ชวงทีอ่ยหูนาและหลงั
ของจุดโฟกัสซึ่งยังคงมีความชัด) ไมจำเปนตองใชชองรับแสงแคบมากๆ เพื่อใหความชัด
ครอบคลุมทุกๆ ระยะของภาพ ตั้งแตฉากหนา(ใกลๆ กับกลอง) ไปจนถึงฉากหลัง ใน
ทางกลับกัน เลนสเทเลโฟโตจะมีคุณสมบัติในการใหความชัดตื้น
ยิ่งถายภาพในระยะใกลวัตถุมากเทาใดก็จะยิ่งชัดตื้น เมื่อถอยออกหางจากวัตถุมากขึ้น
ความชัดลึกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
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ใช Av รวมกบัแฟลชในตวั
เมือ่ใชแฟลชในตวัรวมกบัระบบนี ้กำลงัไฟของแฟลชจะถกูตัง้ใหเหมาะกบัชองรบัแสงทีผ่ใูช
ปรบัตัง้ไวโดยอตัโนมตั ิสวนชตัเตอรทีก่ลองเลอืกใหจะถกูตัง้อยใูนชวงระหวาง 1/200 วนิาที
ถึง 30 วินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพแสงในขณะนั้น
ในสภาพแสงนอย ตัวแบบจะถูกบันทึกภาพดวยแสงแฟลช สวนฉากหลังนั้นจะถูกบันทึก
ดวยคาแสงตามที่เปนอยูจริง ซึ่งตัวแบบและฉากหลังจะมีความเขมสวางที่แลดูเปน
ธรรมชาต ิโดยระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตั(ิAutomatic slow-
speed sync) ซึ่งกรณีที่ใชมือถือกลอง ใหพยายามถือกลองใหนิ่งเพื่อปองกันภาพสั่น หรือ
ใชขาตัง้กลอง
หากไมตองการใหระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตัทิำงาน ใหเลอืก
[       Custom Functions(C.Fn)] เลอืกเมนรูายการ [Flash sync. speed in Av mode]
(น. 154) และเลอืก [1: 1/200sec. (fixed)] เพือ่ตัง้ชตัเตอรไวที ่1/200 วนิาทเีมือ่ใชแฟลช

การตรวจสอบความชดัลกึ

เมือ่กดปมุตรวจสอบความชดัลกึ กลองจะหรีช่องรบัแสงลง
เปน็ขนาดจรงิตามทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถตรวจดคูวาม
ชดัในบรเิวณตางๆ ของภาพดวยการมองจากชองเลง็ภาพ

อาจเปนการยากทีจ่ะมองเหน็ความชดัลกึทีเ่กดิขึน้ในชองเลง็ภาพ(เมือ่กดปมุตรวจสอบ) ในเบือ้งตน
แนะนำใหปรับชองรับแสงในขนาดกวางสุดเสียกอน แลวกดปุมตรวจสอบความชัดลึกเพื่อดูผลจาก
ชองเลง็ภาพ และลองใชวงแหวนควบคมุปรบัชองรบัแสงใหแคบลงเปนลำดบั ภาพจะคอยๆ สลวัลง
เปนลำดบั เพือ่ทีจ่ะสงัเกตไดวาความชดัลึกเพิม่มากขึน้เพยีงใดจากชองรบัแสงทีเ่ลอืกไว



ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <M>

¶‹ายภาพดวยการปรบัตัง้เอง(Manual)

ในระบบนี ้ผใูชสามารถปรบัชองรบัแสงและความไวชตัเตอรดวยตนเอง และเมือ่ใชรวมกบัแฟลช
คาแสงของแฟลชจะถกูปรบัตัง้โดยอตัโนมตัเิพือ่ใหสอดคลองกบัขนาดชองรบัแสงทีเ่ลอืก และผู
ใชสามารถปรบัความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200 วนิาทจีนถงึ 30 วนิาท ีหรอืชตัเตอร B
*           หมายถงึ Manual<M>

เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอร ใชวงแหวน
            เพือ่หมนุปรบั

ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร

เมื่อตองการปรับชองรับแสง กดปุม
แลวใชวงแหวน            เพือ่หมนุปรบั

ภายในชองเลง็ภาพ จะมสีเกลแสดงระดบัแสง
ปรากฏอย ูซึง่ขดีกลางกค็อืคาแสงทีพ่อด ีและ
สเกลสามารถแสดงระดับแสงที่มากหรือนอย
กวาคาทีพ่อดไีด 2 สตอป
เมื่อมีการปรับชัตเตอรและชองรับแสง ขีดซึ่ง
แสดงระดับแสงจะมีการขยับไปตามการปรับ
ซึ่งผูใชสามารถจะเลือกตัดสินใจไดวาจะถาย
ภาพดวยคาแสงระดับใด

เลอืกคาแสง และถายภาพ

ชัตเตอร B(Bulb)
ในขัน้ตอนที ่2 เมือ่หมนุวงแหวน               เพือ่ปรบัความไวชตัเตอรเปน <Bulb> หรอืเรยีก
วา ชตัเตอร B  เมือ่ปรบัเปนชตัเตอร B นี ้มานชตัเตอรจะเปดคางอยเูมือ่ใชนิว้กดปมุชตัเตอร
จนสดุและคางไว และจะปดเมือ่ผใูชยกนิว้ออกจากปมุชตัเตอร ชตัเตอร B เหมาะสำหรบั
ใชถายภาพที่ตองการเปดรับแสงนานๆ เชน ภาพพลุ และเวลาที่เปดของชัตเตอรคางอยู
นัน้จะแสดงทีจ่อภาพ LCD ควรใชสายลัน่ชตัเตอร (น. 164) เพือ้ใหภาพคมชดั

คาแสงพอดี

การเปดรบัแสงนานๆ ดวยชตัเตอร B ทำใหภาพมสีญัญาณรบกวนมากกวาภาพปกต ิภาพจะดู
หยาบ หรือมีจุดหยาบๆ กระจายอยูทั่วภาพ ผูใชสามารถลดความบกพรองนี้โดยตั้ง
[        Custom Functions (C.Fn)] โดยเลือกรายการ [Long exp. noise reduction] (น. 155)
และตัง้คาเปน [1:Auto] หรอื [2:On]
ระบบ Auto Lighting Optimizer (น. 156) จะไมทำงาน



Ãะบบปรบัภาพชดัลกึอตัโนมตัิ

เมือ่เลอืกระบบบนัทกึภาพนี ้วตัถทุีอ่ยใูนฉากหนา(ใกลกลอง) และฉากหลงั จะมคีวามชดัดวยกนั
ทัง้หมด จดุโฟกสัทกุๆ จดุจะทำงานเพือ่ตรวจสอบวตัถทุีอ่ยใูนระยะตางๆ และกลองจะตัง้ขนาด
ชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหความชดัลกึครอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะตางๆ
* <A-DEP>  หมายถงึ Auto Depth of field  ซึง่เปนระบบทีก่ลองจะสรางความชดัลกึใหเพยีง
พอกับที่ตองการโดยอัตโนมัติ

เลง็จดุโฟกสัใหทาบไปยงัวตัถ ุแตะชตัเตอรเบาๆ
โฟกัสไปที่วัตถุ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที ่<A-DEP>

จุดโฟกัสที่จับความชัดของวัตถุจะมีไฟสีแดง
กระพรบิขึน้

ถายภาพ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
คาของชองรับแสงที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
แสดงวาคาแสงนัน้มคีวามถกูตอง แตความชดัลกึอาจจะไมเพยีงพอ ใหเปลีย่นมาใชเลนส
ในชวงมมุกวางมากขึน้ หรอืลองถอยออกหางจากวตัถมุากขึน้ แลวทำตามขัน้ตอนที ่2-3 ซ้ำ
อกีครัง้
คาความไวชัตเตอรที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
ถาปรากฏวาตวัเลข “30” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะมดืเกนิไป ใหปรบัความ
ไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้ และถา “4000” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะสวางเกนิไป
ใหปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
ความไวชัตเตอรถูกตั้งมาใหต่ำเกินไป
ใชขาตัง้กลอง
เมือ่ตองการใชแฟลชดวย
สามารถใชแฟลชได แตอยางไรก็ตาม ผลของภาพที่ไดอาจจะเหมือนหรือคลายกับการใช
ระบบบนัทกึภาพ <P> และอาจจะไมไดผลของความชดัลกึตามทีต่องการ



¡ารเลอืกระบบวดัแสง

ระบบวดัแสงตางๆ นัน้ เปนลกัษณะของการวดัคาความสวางของวตัถใุนภาพ โดยทัว่ไปแลว แนะ
นำใหใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย(Evaluative)

[Metering mode] จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD
กดปุม

ใชปมุ                เพือ่เลอืกระบบวดัแสงทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ            เพือ่ยนืยนั

เลือกระบบวัดแสง

ระบบวัดแสงเฉลี่ย(Evaluative metering)

ระบบวดัแสงเฉพาะสวน(Partial metering)

ระบบวัดแสงเฉลี่ยเนนกลางภาพ(Center-weighted
average metering)

ดวยการแบงพื้นที่ในเฟรมที่ละเอียดถึง 35 สวน ระบบวัดแสง
แบบนีจ้งึใหคาเฉลีย่ทีด่ ีผดิพลาดนอย เหมาะสำหรบัใชถายภาพ
ทกุประเภท ทัง้ภาพบคุคล ไปจนถงึภาพวตัถทุีถ่ายยอนแสง เมือ่
เลือกใชระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน(Basic Zone) กลอง
จะเลือกคาการเปดรับแสงใหพอเหมาะพอดีโดยอัตโนมัติ

เปนระบบที่ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสำหรับการถายภาพ
วัตถุในฉากหลังที่สวางกวามากๆ โดยพื้นที่ซึ่งเปนสีเทาจะเปน
พื้นที่ซึ่งเครื่องวัดแสงใชในการอานคาแสง

ระบบวัดแสงแบบนี้จะใหน้ำหนักเฉลี่ยกับพื้นที่สีเทากลางเฟรม
มากกวาพื้นที่ซึ่งอยูรอบนอกซึ่งถูกนำมาเฉลี่ยรวมกัน ระบบวัด
แสงแบบนี้เหมาะสำหรับผูใชที่มีประสบการณแลว



¡ารชดเชยแสง

ระบบชดเชยแสง เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อใหผูใชปรับคาแสงใหมากขึ้นหรือนอยลงจากคา
พอด ีโดยผใูชสามารถชดเชยแสงเพือ่ใหภาพดสูวางขึน้ดวยการเปดรบัแสงใหมากกวาพอด ีหรอื
จะปรับใหภาพดูมืดเขมขึ้นดวยการเปดรับแสงใหนอยลงกวาพอดีก็ได เมื่อมีการตั้งคาชดเชย
แสงเอาไวแลว กลองจะไมยกเลกิคานัน้แมจะปดกลองแลวกต็าม ดงันัน้เมือ่ชดเชยแสง
และถายภาพไปแลว ควรจะปรับคาแสงใหกลับมาไวที่ระดับพอดีเชนเดิม

ปรบัชดเชยแสง เมือ่ภาพทีถ่ายไดนัน้(โดยไมใชแฟลช) มคีวามเขมสวางทีไ่มนาพอใจ ระบบชดเชย
แสงใชไดกบัระบบบนัทกึภาพทกุๆ แบบในระบบบนัทกึภาพแบบสรางสรรค ยกเวนระบบ <M>

ปรบัภาพใหสวางขึน้

ปรับภาพใหมืดลง

ดงัภาพตวัอยาง คาแสง และระดบัการชดเชยแสง
จะถูกแสดงที่จอ LCD และภายในชองเล็งภาพ

ลดคาแสง เพือ่ใหภาพมดืลง

เพิม่คาแสง เพือ่ใหภาพสวางขึน้

ภาพดูเขมเกินไป ไมสดใส การชดเชยแสง ชวยใหภาพสวาง สดใสมากขึน้

ปรบัตัง้คาการชดเชยแสง

กดปมุ                คางไว และหมนุวงแหวน
ไปทางขวา เมื่อตองการเปดรับแสงใหมากขึ้น
(เพิม่คาแสง)

หลงัจากถายภาพแลว กดปมุ                คางไว
และหมนุวงแหวน             เพือ่ปรบัคาการชดเชย
แสงกลับมาที่จุดกึ่งกลาง(คาแสงพอดี)

กดปมุ                คางไว และหมนุวงแหวน
ไปทางซาย เมื่อตองการเปดรับแสงใหนอยขึ้น
(ลดคาแสง)



 ¡ารชดเชยแสง

ปรบัตัง้คาการชดเชยแสงแฟลช
เมือ่ใชแฟลช และภาพถายดวยแฟลชมคีาแสงทีม่ลีกัษณะไมตรงกบัทีต่องการ ฟงกชัน่นีย้งัใชได
กบักรณทีีน่ำเอาแฟลชภายนอกของแคนนอนทีเ่ปนอนกุรม EX มาใชกบักลองดวย

ภายในแถบ            เลอืกรายการ   [Flash exp
comp]  แลวกดปมุ

เลอืก [Flash exp comp]

ปรบัตัง้คาการชดเชยแสงแฟลช
เพื่อใหคาแสงแฟลชแรงขึ้น กดปุม
(เพิม่คาแสงแฟลช) และเมือ่ตองการใหแสงแฟลช
ออนลง กดปมุ             (ลดคาแสงแฟลช)

หลงัจากทีป่รบัคาการชดเชยแสงแฟลชแลว กดปมุ
             เพือ่ยนืยนั

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ สญัลกัษณ
และระดับการชดเชยแสงแฟลชที่ปรับตั้งไวจะ
ปรากฏบนจอ LCD และสญัลกัษณ              จะ
ปรากฏในชองเล็งภาพดวย

หลงัจากทีถ่ายภาพเสรจ็แลว ใหกลบัไปทำตามขัน้
ตอนที ่2 เพือ่ปรบัระดบัการชดเชยแสงแฟลชกลบั
ไปที่จุดกึ่งกลาง(คาพอดี)

ภาพถายดวยแฟลชทีด่สูวาง การชดเชยแสงแฟลช ชวยใหภาพดูเขมขึ้น

เมือ่เมน ู[Auto Lighting Optimizer] ซึง่อยใูน [        Customfunctions (C.Fn)]  (น.
156) ไดถูกปรับไวที่ [0: Enable] การชดเชยแสงและชดเชยแสงแฟลชอาจจะไมมผีล
ใหปรบัไวที ่[1:Disable]  เมือ่ตองการผลจากคาการชดเชยแสงและชดเชยแสงแฟลช
ทีป่รบัตัง้ไว



Ãะบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะมีคุณสมบัติที่กาวหนาขึ้นจากระบบชดเชยแสง โดยกลองจะ
ปรบัคาแสงของแตละเฟรมเพือ่ใหถายภาพทีม่คีาแสงแตกตางกนัได 3 เฟรมใหโดยอตัโนมตั ิเพือ่
ใหผใูชเลอืกใชภาพทีถ่ายดวยคาแสงทีด่ทีีส่ดุ ระบบนีเ้รยีกวา ระบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิใช
สัญลักษณ AEB ซึง่ยอมาจาก Auto Exposure Bracketing

ถายดวยคาแสงพอดี ถายดวยคาแสงนอยกวาพอดี ถายดวยคาแสงมากกวาพอดี

ในแถบ           เลอืกรายการ [AEB] จากนัน้กดปมุ
             เพือ่ยนืยนั

เลือก [AEB]

ปรับระดับคาแสงของการถายภาพครอม

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ และโฟกสัไดแลว ใหกด
ชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพดวยระบบ
บนัทกึภาพทีป่รบัตัง้ไวในขณะนัน้(ครัง้ละภาพ ตอ
เนื่อง หรือหนวงเวลา) (น. 63) โดยกลองจะถาย
ภาพ 3 ภาพที่มีคาแสงแตกตางกันไปตามลำดับ
เริ่มจากภาพที่มีคาแสงพอดี นอยกวาพอดี และ
มากกวาพอดี

ถายภาพ

ระดบัแสงของการถายภาพครอม

เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ระดับคาแสงของการ
ถายภาพครอมจะแสดงอยบูนจอ LCD

ใชปมุ                ในการปรบัระดบัคาแสงของภาพ
ถายครอมแสงทีต่องการ จากนัน้กดปมุ



 Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ทัง้แฟลช และชตัเตอร B(Bulb) จะใชไมไดกบัระบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ
เมื่อเมนู [Auto Lighting Optimizer] ซึง่อยใูน [      Customfunctions (C.Fn)]
(น. 156) ไดถูกปรับไวที่ [0: Enable] การถายภาพครอมจะไมไดผล ใหปรับไวที่
[1:Disable]  เมือ่ตองการผลจากระบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ

กลเมด็เคลด็ลบั

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปรับระดับคาแสง
ของระบบใหกลับมาที่
ระบบถายภาพครอมอตัโนมตัจิะยกเลกิการทำงาน
ไปเองเมือ่ปดสวติซกลอง หรอืเมือ่ใชแฟลช ฯลฯ

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพครัง้ละเฟรม
ผใูชตองกดปมุชตัเตอรทลีะครัง้เพือ่ถายภาพใหครบทัง้ 3 เฟรม โดยภาพทัง้ 3 จะมคีาแสง
เรยีงไปตามลำดบั เริม่จากภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี

เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติรวมกับระบบชดเชยแสง
ระบบถายภาพครอมจะใชคาแสงที่มีการปรับชดเชยแสงไวเปนคาแสงพอดี และถายภาพ
อืน่ๆ ตามลำดบัโดยอางองิจากคาแสงพอดจีากจดุทีช่ดเชยแสงไว
เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติรวมกับระบบหนวงเวลา
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาถายภาพ                  หรอื                ผใูชจะไดภาพครบทัง้ 3 เฟรม
จากการกดชตัเตอรครัง้เดยีว และถาเลอืก               กจ็ะไดภาพเปนจำนวน 3 เทาของ
จำนวนภาพทีป่รบัตัง้ไว (น. 53)

การยกเลิกระบบ AEB

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพตอเนือ่ง
เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบถายภาพตอเนือ่ง              และกดชตัเตอรลงจนสดุ ภาพ
ทัง้ 3 ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งตามลำดบัคาแสงทีต่ัง้ไวในการถายภาพครอม เริม่จาก
ภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี



»รบัตัง้คาของ Picture Style

ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นคาตวัแปรใน Picture Style เชน [Sharpness] [Contrast] ทีถ่กูตัง้
คามาตรฐานมาโดยผผูลติได และสามารถทดลองถายภาพทดสอบเพือ่ดผูลความเปลีย่นแปลง
ของการปรบัตัง้ทีไ่ดปรับไว สำหรบัการปรบัตัง้ [Monochrome] อานรายละเอยีดหนา 84

เลือก [Picture Style]

เลอืก Picture Style ทีต่องการปรบัตัง้ แลวกดปมุ
เลอืก Picture Style ทีต่องการปรบัตัง้

รายการของ Picture Style กจ็ะปรากฏบนหนาจอ

ตวัแปรตางๆ จะปรากฏบนหนาจอ

เลอืกตวัแปรทีต่องการเปลีย่นแปลงคา เชน
[Sharpness] แลวกดปมุ

เลือกตัวแปรที่ตองการปรับตั้ง

ตั้งคาตัวแปร

กดปมุ <MENU> เพือ่บนัทกึคาตวัแปรทีป่รบัตัง้
ไว  และยอนกลบัไปสหูนาจอสำหรบัเลอืก Picture
Style
ตัวแปรที่มีการปรับเปลี่ยนคาไปจากคามาตรฐาน
จะถูกแสดงเปนสีน้ำเงิน

ในแถบ           เลอืกรายการ [Picture Style] จาก
นัน้กดปมุ

ใชปมุ                ในการปรบัเปลีย่นคาตามทีต่อง
การ จากนัน้กดปมุ



ตวัแปร - การปรบัตัง้คาและผลทีเ่กดิขึน้
ความคมชดั(Sharpness)

ความเปรยีบตาง(Contrast)

ความอิม่ตวั(Saturation)

โทนส(ีColor tone)

เมือ่เลอืก [Default Set] ในขั้นตอนที่ 3 ผูใชสามารถปรับตัวแปรทั้งหมดของ Pic-
ture Style ใหกลบัสมูาตรฐานทีต่ัง้มาจากผผูลติ

 ¡ารปรับตั้งคาของ Picture Style

ปรบัความคมชดัของภาพ
เมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัลดลง ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง
ยิง่ใกล        ภาพกจ็ะนมุนวลมากขึน้ และเมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัมาก
ขึน้ ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง         ยิง่ใกล        ภาพกจ็ะคมชดัมากขึน้

0
0

7 7

ปรบัเพิม่หรอืลดความเปรยีบตาง และเพิม่หรอืลดความฉดูฉาดของสี
เมื่อตองการลดความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดาน        และเมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึน้เทาใด สแีละความเปรยีบตางของภาพกจ็ะดอูอนนมุลง
เมื่อตองการเพิ่มความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดาน        และเมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึ้นเทาใด สีจะแลดูสดเขมมาก และความเปรียบตางก็จะจัดขึ้น

- -
+ +

ปรบัความอิม่ตวัของสี
เมือ่ตองการลดความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดาน        และเมือ่ยิง่ใกลดาน
สขีองภาพจะออนลง เมือ่ตองการเพิม่ความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดาน
และเมือ่ยิง่ใกลดาน        มากขึน้เทาใด สจีะเขมและสดขึน้

- -
+

+

ปรบัแตงสผีวิ
เมือ่ตองการใหสผีวิอมชมพมูากขึน้ ใหปรบัไปทางดาน        และเมือ่ยิง่ใกลดาน
สผีวิกจ็ะยิง่อมชมพ-ูแดง มากขึน้ เมือ่ตองการใหสผีวิอมชมพ-ูแดงในระดบัทีจ่างลง
ใหปรบัไปทางดาน        และเมือ่ยิง่ใกลดาน       สผีวิก็จะอมเหลอืงมากขึน้
สีผิวก็จะยิ่งอมชมพู-แดง มากขึ้น

- -

++
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การปรบัตัง้ใน Monochrome
ใน Monochrome  ผใูชสามารถจะปรบั [Filter Effect] และ [Toning Effect] เพิม่
เตมิจาก [Sharpness] และ [Contrast] ทีไ่ดอธบิายในหนากอน
Filter Effect
เมือ่ใช Filter Effect กบัภาพสเีอกรงค(monochrome) ผใูชสามารถปรบัใหกอนเมฆเปนสขีาว
ชดั หรอืปรบัใหใบไมสเีขยีวดโูดดเดนขึน้จากผลพเิศษทีฟ่ลเตอรสรางขึน้กบัภาพ

ฟลเตอร ผลพเิศษ

ภาพถายขาวดำปกติซึ่งไมมีผลพิเศษN: None

ทองฟาสทีีเ่ปนสนี้ำเงนิจะแลดเูปนธรรมชาติ
กอนเมฆสขีาวดเูดนชดัมากขึน้Ye: Yellow

ทองฟาสีน้ำเงินจะมีโทนเขมขึ้นกวาจริงเล็ก
นอย พระอาทติยทีก่ำลงัตกจะดสูวางขึน้Or: Orange

ทองฟาสีน้ำเงินจะมีโทนเขมจนเกือบดำ
ใบไมรวงจะดเูดนและมโีทนสสีวางขึน้มาก

R: Red

G: Green สีผิวและริมฝปากจะดูเนียนขึ้น ใบไมสีเขียว
จะดสูวางและคมชดัขึน้

การปรบั [Contrast] ไปทางดานบวก จะยิ่งทำใหเห็นผลของการใชฟลเตอรไดชัดขึ้น

Toning Effect
การปรบั Toning Effect ทำใหผใูชสามารถปรบัเปลีย่นภาพเอกรงคทีเ่ปนโทนสขีาวดำเปนโทน
สอีืน่ๆ ได และชวยทำใหภาพดนูาสนใจมากขึน้

ผูใชสามารถเลือกรายการปรับตั้งไดดังตอไปนี้
[N: None]
[S: Sepia]
[B: Blue]
[P: Purple]
[G: Green]



¡ารบนัทกึคาของ Picture Style

ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตางๆ ภายใน Picture Style ที่มีใหเลือก เชน
[Portrait] และ [Landscape] ฯลฯ และบนัทกึแยกเปน Picture Style ของตนเองไดอกี 3
แบบ ในชื่อ [User Def. 1]  [User Def. 2]  และ [User Def. 3]
ผใูชยงัสามารถสราง Picture Style ทีม่กีารกำหนดคาตวัแปรชนดิตางๆ เชน Sharpness และ
Contrast ทีม่คีวามแตกตางกนั ตลอดจนปรบัเปลีย่น Picture Style ดวยซอฟทแวรทีไ่ดมาพรอม
กับกลองแลวนำมาบันทึกลงในกลองในภายหลัง

เลือก [Picture Style]
ในแถบ           เลอืกรายการ [Picture Style] จาก
นัน้กดปมุ
รายการของ Picture Style กจ็ะปรากฏบนหนาจอ

เลือก [User Def.]
เลอืก [User Def. ] จากนัน้กดปมุ

รายการของ [Default set. ] จากปรากฏบนหนาจอ

กดปุม
เมื่อเลือก [Picture Style] แลว กด

เลือก Picture Style ตนแบบ
กดปมุ                เพือ่เลอืก Picture Style ทีต่อง
การแลวกด
เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรที่ไดทำการ
ปรับเปลี่ยนโดยซอฟทแวรที่ไดมากับตัวกลองเขา
ไปบนัทกึในตวักลอง ใหกดเลอืก Picture Style จาก
หนาจอนี้



 ¡ารปรับตั้งคาของ Picture Style

เลือกตัวแปร(Parameters)
เลอืกตวัแปรทีต่องการปรบัคา เชน [Sharpness]
แลวกดปุม

ตั้งคาตัวแปร
ใชปมุ               ในการปรบัตัง้คาตวัแปรตามที่
ตองการ แลวกดปมุ
สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานในเรือ่ง “ปรบัตัง้คา
ของ Picture Style” หนา 82-84

กดปมุ <MENU> เพื่อบันทึกคาที่ตั้งไวใหม หนา
จอจะกลบัไปยงัหนาจอของการเลอืก Picture Style
อกีครัง้

Picture Style ทีเ่ปนตนแบบ จะถกูแสดงไวทางดาน
ขวาของ [User Def.  ] เพือ่อางองิ
ชือ่ของ Picture Style ทีถ่กูปรบัเปลีย่นคาตวัแปรไป
จากคามาตรฐานแลว และถูกบันทึกคาลงใน
[User Def.  ] จะแสดงดวยอกัษรสนี้ำเงนิ

เมื่อ Picture Style ซึ่งถูกใชอางอิงและไดถูกบันทึกคาไวใน [User Def.  ] แลว หากมี
การเปลีย่น Picture Style ทีใ่ชอางองิใหม(ดวยขัน้ตอนที ่4) คาตวัแปรของ Picture Style
ทีถ่กูปรบัเปลีย่นไวและบนัทกึเปน  [User Def.  ] กจ็ะถกูยกเลกิ



¡ารเลอืก Color Space

เพือ่ใหเขาใจงายขึน้ Color Space หมายถงึปรมิาณของสทีีก่ลองสามารถสรางขึน้ได ซึง่กลอง
รนุนีอ้อกแบบใหปรบั Color Space ไดสองแบบ คอื sRGB และ Adobe RGB และสำหรบัการ
ถายภาพทัว่ๆ ไป แนะนำใหตัง้เปน sRGB และในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐาน กลองจะตัง้ Color
Space เปน sRGB ใหโดยอตัโนมตัิ

เกีย่วกบั Adobe RGB

ระบบนีเ้ปนระบบทีใ่ชกบัอตุสาหกรรมการพมิพเชงิพาณชิย(โรงพมิพ) และอตุสาหกรรม
อืน่ๆ ไมแนะนำใหตัง้ Color Space แบบนีห้ากผใูชไมมปีระสบการณในการจดัการไฟล
ภาพ ไมมปีระสบการณกบั Adobe RGB และรายละเอยีดเกีย่วกบั Design rule for
Camera File System 2.0(Exif 2.21)
ภาพที่ตั้ง Color Space เปน Adobe RGB จะดูซีดและทึมเมื่อเปดดูดวยจอภาพ
คอมพวิเตอรซึง่ทำงานในแบบ sRGB หรอืเมือ่นำไปพมิพดวยเครือ่งพมิพทีไ่มไดสนบั
สนนุ Design rule for Camera File System 2.0(Exif 2.21) ดงันัน้ เมือ่ตัง้เปน Adobe
RGB กจ็ะตองนำมาปรบัแตงดวยซอฟทแวรเฉพาะดาน กอนทีจ่ะนำภาพไปใช

เลอืก [Color space]
ในแถบ           เลอืกรายการ [Color Space] จาก
นัน้กดปมุ

เลอืก Color space ที่ตองการ
เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB] จาก
นัน้กดปมุ

หากภาพที่ถายมานั้นถูกตั้ง color space เปน Adobe RGB ไฟลจะมีชื่อนำหนาเปน “_MG_”
กอนแสดงเลขลำดับไฟลตามปกติ
เมือ่ใช Adobe RGB ขอมลู ICC profile(ขอมลูของระบบสขีองภาพ : อธบิายอยใูนแผน CD-ROM
คมูอืการใชซอฟทแวร) จะไมแนบกำกบัไปกบัไฟลภาพดวย



Ãะบบลอ็คคาแสง

โฟกัสไปที่วัตถุ

คาแสงจะถูกแสดงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ เพือ่โฟกสั

กดปุม
สญัลกัษณ            จะตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ เพือ่
แสดงใหทราบวาคาแสงไดถูกล็อคไวแลว

แตละครัง้ทีม่กีารกดปมุ            กลองจะลอ็คคา
แสงในขณะที่กดปุมเอาไว

จดัองคประกอบภาพใหม และถายภาพ
หากตองการล็อคคาแสงไวตลอดเวลาเพื่อถาย
ภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ใหกดปมุ            คาง
เอาไวตลอดเวลา และกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพตอๆ
ไป

ผลของการลอ็คคาแสง

ระบบวดัแสง
น. 77

รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส
เลือกแบบอัตโนมัติ เลอืกแบบปรบัตัง้เอง

ใชคาแสงทีจ่ดุโฟกสัทีท่ำงานอยู
เปนคาในการลอ็ค

ใชคาแสงทีจ่ดุโฟกสัทีถ่กูเลอืกไว
เปนคาในการลอ็ค

ใชคาแสงทีจ่ดุโฟกสักึง่กลางเฟรม เปนคาในการลอ็ค

* ถาสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสถูกปรับไวเปน <MF> คาแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใชเปนคา
ในการลอ็ค

ระบบลอ็คคาแสง(AE Lock) เปนระบบทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใชในกรณทีีบ่รเิวณทีโ่ฟกสัมคีาแสงทีแ่ตก
ตางจากบริเวณที่พื้นที่วัดแสงของกลองวัดแสงอยู หรือเมื่อผูใชตองการถายภาพหลายๆ เฟรมดวยคา
แสงเทากัน เมื่อกดปุม                 คาแสงที่วัดไดจะถูกล็อคไว ผูใชสามารถเบนกลองเพื่อจัดองคประกอบ
ภาพใหมและถายภาพ(ดวยคาแสงที่ถูกล็อคไว) ระบบนี้ยังเหมาะสำหรับการถายภาพยอนแสง



Ãะบบลอ็คคาแสงแฟลช

ระบบล็อคคาแสงแฟลช(FE Lock) จะล็อคคาแสงแฟลชที่ตำแหนงของวัตถุในบริเวณที่กำหนด
และฟงกชัน่นีส้ามารถใชไดกบัแฟลชภายนอกของ Canon ในอนกุรม EX ทีน่ำมาตดิตัง้
* FE หมายถึง Flash Exposure(คาแสงของแฟลช)

กดปุม          เพื่อยกแฟลชในตัวกลอง
ขึ้นทำงาน

แตะปุมชัตเตอรเบาๆ และมองผานชองเล็งภาพ
สงัเกตวามสีญัลกัษณ            ตดิขึน้

โฟกัสไปที่วัตถุ

กดปุม
เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุ ใหจุดโฟกัสกึ่งกลางอยูตรง
กับบริเวณที่ตองการล็อคคาแสงแฟลช จากนั้น
กดปุม
แฟลชจะยิงแสงกระพริบถี่ๆ ภายในชวงเวลาสั้นๆ
(Preflash) เพื่อคำนวณคาแสงแฟลชที่พอเหมาะ
กบัตำแหนงนัน้ และจดจำไวในหนวยความจำ
ในชองเลง็ภาพ จะมสีญัลกัษณ “FEL” ปรากฏอยู
ครหูนึง่ และมสีญัลกัษณ              ปรากฏขึน้
ทกุครัง้ทีก่ดปมุ             กจ็ะมแีสงแฟลชกระพรบิ
ออกไปทุกครั้ง และคาแสงแฟลชที่ตองใชในการ
ถายภาพจริงก็จะถูกบันทึกไวในหนวยความจำ

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ จากนั้นกด
ชัตเตอรเพื่อถายภาพ
แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อถายภาพดวยคาแสง
แฟลชที่ถูกบันทึกอยูในหนวยความจำ

หากวตัถทุีจ่ะถายภาพดวยแฟลชอยไูกล และเกนิกวาระยะการทำงานของแฟลช สญัลกัษณ
          จะกระพริบเตือน ใหเขาใกลวัตถุใหมากขึ้น และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง



¡ารปรบัตัง้สมดลุสขีาว

สมดลุสขีาว(White Balance, WB) กค็อืจดุอางองิของสขีาวซึง่จะปรากฏเปนสขีาวในภาพ ตามปกต ิระบบ
สมดลุสขีาวอตัโนมตั ิ              จะเปนระบบทีท่ำใหภาพสมดลุสขีาวไดโดยอตัโนมตั ิ  แตถาพบวาระบบ
สมดลุสขีาวอตัโนมตัไิมสามารถทำใหสขีองภาพเหมอืนจรงิได  ผใูชกส็ามารถจะเลอืกกำหนดสมดลุสีขาว
กับแหลงกำเนิดแสงแบบตางๆ ที่มีใหเลือก หรือเลือกแบบแมนวลโดยถายภาพอางอิงกับวัตถุที่มีสีขาว
สำหรบัการถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน(Basic Zone) ระบบสมดลุสขีาวอตัโนมตัิ
จะถกูเลอืกใหโดยอตัโนมตัิ

กดปุม <WB>
รายการ [White balance] จะปรากฏขึน้

เลอืกสมดลุสขีาว
ใชปมุ                 เพือ่เลอืกแบบของแหลงกำเนดิ
แสงทีต่องการ แลวกดปมุ           เพือ่ยนืยนั

ตัวอักษร “Approx. ****K” (K: Kelvin) ซึ่งแสดง
ใหเห็นเมื่อเลือกสมดุลสีขาวกับแหลงกำเนิดแสง

หมายถึงอุณหภูมิสีของแหลงกำเนิดแสงนั้นๆ

สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง
สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง(Custom White Balance) ชวยใหผใูชสามารถสมดลุสขีาวกบัแหลง
กำเนดิแสงไดอยางละเอยีด ควรใชสมดลุสขีาวแบบนีเ้มือ่ถายภาพดวยแหลงกำเนดิแสงแบบใด
แบบหนึ่งเสมอ เชน ใชในหองสตดูิโอซึง่มีแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูทุกๆ ครั้ง

ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว
ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว ผิวเรียบ ใหมีขนาดเต็ม
เฟรม
ปรับภาพใหชัดเอง(แมนนวลโฟกัส) และปรับคา
การเปดรับแสงไวที่คาพอดี
ในขณะถายภาพนี้ สามารถจะตั้งสมดุลสีขาวไวที่
แบบใดแบบหนึ่งก็ได



เลอืก [Custom WB]
ในแถบ         เลอืก [Custom WB] จากนัน้
กดปุม
หนาจอของการปรบัตัง้ “SET” จะปรากฏขึน้

 ¡ารปรับตั้งสมดุลสีขาว

นำขอมูลสมดุลสีขาวจากภาพถายไปใช
เลอืกภาพทีถ่ายไวในขัน้ตอนที ่1 แลวกด

บนจอภาพ ใหเลอืก [OK] จากนั้นขอมูลสมดุลสี
ขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช

จอภาพจะยอนกลบัมาแสดงหนาจอเดมิ ใหกดปมุ
<MENU> เพือ่กลบัออกไปจากรายการในหนานี้

เลือกใชสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งเอง
กดปมุ <WB>
ใชปมุ                  เพือ่เลอืก
จากนั้นกดปุม

หากคาแสงของภาพทีถ่ายในขัน้ตอนที ่1 มคีวามผดิพลาดมากเกนิไป จะไมสามารถหาคาสมดลุ
สขีาวไดอยางถกูตอง
ถาภาพในขั้นตอนที่ 1 ถูกถายโดยตั้ง Picture Style เปน [Monochrome] (น. 68) ภาพนั้นจะไม
ถูกนำมาใหเลือกในขั้นตอนที่ 3



¡ารปรบัแกสมดลุสขีาว

ผใูชสามารถแกไขสมดลุสขีาวทีป่รบัตัง้ไวได ซึง่การปรบัแกนีจ้ะใหผลทีเ่หมอืนกนักบัการ
ใชฟลเตอรแกส(ีConversion Filter) ซึง่ใชในการถายภาพเชงิพาณชิย ในแตละสทีีแ่กไข
ไดนั้น จะปรับแกไดถึง 9 ระดับ ระบบนี้เหมาะสำหรับนักถายภาพระดับกาวหนาที่มี
ประสบการณในการใชฟลเตอรแกส ีและฟลเตอรสำหรบัปรบัสมีากอน

การปรบัแกสมดลุสขีาว

เลอืก <WB Shift/BKT>
ในแถบ           เลอืก <WB Shift/BKT> จาก
นัน้กดปมุ
กลองจะแสดงหนาจอ WB correction/WB
bracketing

ตั้งคาสำหรับปรับแกสมดุลสีขาว
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง            เพือ่เลือ่น “     ”
ไปยังจุดที่ตองการ
B หมายถึง Blue(น้ำเงิน), A หมายถึง Amber
(อำพัน), M หมายถงึ Magenta(มวงแดง) และ G
หมายถงึ Green(เขยีว) ซึง่สมดลุสขีาวจะถกูปรบัไป
ทางแนวแกนของสีที่ถูกปรับตั้งใหม
ทางดานขวา แถบของ “SHIFT” จะแสดงสีและ
ระดับการปรับแกของจุดที่ถูกเลื่อนไป
ถากดปมุ                คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแก
ทั้งหมด [WB SHIFT/BKT] จะถกูยกเลกิ

กดปมุ            เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบัสู
หนาจอที่แสดงเมนูหลัก

ในขณะที่กำลังทำการปรับแกสมดุลสีขาว สัญลักษณ                จะปรากฏที่จอ LCD และภายใน
ชองเลง็ภาพ
แตละขั้นของการปรับแกในสี blue/amber จะมีคาเทากับ 5 หนวยไมเรด(mired) ของฟลเตอร
ปรบัแกอณุหภมูสิ ี(Mired เปนหนวยทีใ่ชบอกความหนาแนนหรอืความเขมของส ีของฟลเตอรปรบั
แกอุณหภูมิสี)



ระบบถายภาพครอมสมดลุสขีาวอตัโนมตัิ
ดวยการถายภาพเพยีงชอตเดยีว ไฟลภาพจำนวน 3 ไฟลทีม่โีทนสตีางกนัจะถกูบนัทกึตดิตอกนั
โดยกลองจะอางองิสมดลุสขีาวจากอณุหภมูสิใีนขณะนัน้ และถายครอมอณุหภมูสิใีนทาง blue/
amber 1 ภาพ และ magenta/green อกี 1 ภาพ ระบบนีเ้รยีกวา ระบบถายภาพครอมสมดลุสี
ขาวอตัโนมตั(ิWhite Balance Auto Bracketing - WB/BKT) ซึง่สามารถปรบัไดกวางถงึ +/- 3
ระดบั โดยมคีวามละเอยีดในการปรบั ขัน้ละ 1 ระดบั

ปรับตั้งระดับการถายภาพครอมสมดุลสีขาว
ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแกสมดุลสีขาว เมื่อ
หมนุวงแหวน           สญัลกัษณ “     ” ทีป่รากฏ
บนเสนตารางจะเปลีย่นเปน “             ” (3 จดุ) เมือ่
หมนุวงแหวน              ไปทางขวา จะเปนการถาย
ภาพครอมในแกนของ B/A และถาหมนุไปทางซาย
ก็จะเปนการถายภาพครอมในแกนของ M/G
ทางดานขวาของจอภาพ แถบ “BKT” จะแสดงทศิ
ทางของการถายภาพครอมและคาระดับขั้นของ
การถายภาพครอม
ถากดปมุ                คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแก
ทั้งหมด [WB SHIFT/BKT] จะถกูยกเลกิ
กดปมุ            เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบัสู
หนาจอที่แสดงเมนูหลัก

ลำดบัของการถายภาพครอม
ไฟลภาพจะถกูบนัทกึลงในการด เรยีงตามลำดบั ดงันี้
ภาพที ่1 สมดลุสขีาวมาตรฐาน ภาพที ่2 เบนไปทาง Blue(B) ภาพที ่3 เบนไปทาง Amber(A)
หรอื ภาพที ่ 1 สมดลุสขีาวมาตรฐาน ภาพที ่ 2 เบนไปทาง Magenta(M) ภาพที ่ 3 เบนไปทาง
Green(G)
ขณะทีถ่ายภาพครอมสมดลุสขีาว ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะลดลง และปรมิาณ
ภาพทีถ่ายไดกจ็ะลดลงเหลอืราว 1/3 จากระดบัปกต ิและถารายการ [High ISO Speed]
ในแถบ [       Custom Functions (C.Fn)]  ไดถูกตั้งไวที่  [1: On]  ระบบถายภาพ
ครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติจะไมทำงาน

เมือ่ไฟลภาพทัง้ 3 ไฟลถกูบนัทกึในการถายครัง้เดยีว ระยะเวลาในการบนัทกึจงึนานกวาปกติ
“BKT” หมายถึง ถายภาพครอม(Bracketing)

 ¡ารปรบัแกสมดลุสขีาว



Ãะบบลอ็คกระจกสะทอนภาพ

เมื่อกดชัตเตอร กระจกสะทอนภาพในตัวกลองจะยกตัวเพื่อใหแสงผานมานชัตเตอรไปยังเซน
เซอร กลไกการยกตวัของกระจกจะทำใหกลองสัน่ โดยเฉพาะเมือ่ใชกบัเลนสทีม่กีำลงัขยายสงู
เชน เลนสเทเลโฟโตและเลนสมาโคร กรณีนี้ ควรใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพ
เลือกการทำงานไดโดยการปรับ [Mirror Lockup] ภายในแถบ [      Custom Functions
(C.Fn)] (น. 157) โดยตั้งใหเปน [1: Enable]

ไมควรเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง ความรอนและแสงที่เจิดจาจากดวงอาทิตยสามารถ
ทำใหมานชตัเตอรไหมและเสยีหายได
เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B(bulb) ใชระบบหนวงเวลา และล็อคกระจก รวมกัน ใหใชนิ้ว
กดชัตเตอรลงจนสุดและกดคางไวตลอดเวลาที่ถายดวยชัตเตอร B เมื่อยกนิ้วออกกอนที่ระบบ
หนวงเวลาจะทำงานเสรจ็สิน้ จะไดยนิเสยีงชตัเตอรลัน่ แตนัน่ไมใชการทำงานจรงิ(ไมมกีารถาย
ภาพเกดิขึน้)

เมือ่ลอ็คกระจกสะทอนภาพ แมวาตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปน           (ระบบถายภาพตอเนือ่ง) แต
การทำงานจรงิจะเปนแบบถายภาพครัง้ละเฟรม
เมือ่ลอ็คกระจกสะทอนภาพแลว และไมไดถายภาพภายใน 30 วนิาท ีกระจกจะพบัลงสตูำแหนง
ปกต ิถาตองการลอ็คกระจกใหม ใหกดชตัเตอรลงจนสดุอกีครัง้

โฟกัสไปยังวัตถุ และกดชัตเตอรลงจนสุด กระจก
สะทอนภาพจะพับขึ้นและล็อค

กดชัตเตอรจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ เมื่อถาย
ภาพแลว กระจกสะทอนภาพกจ็ะพบักลบัลงมาสู
ตำแหนงปกติ

กลเมด็เคลด็ลบั
ใชระบบหนวงเวลา            กับระบบล็อคกระจกสะทอนภาพ
เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ กระจกสะทอนภาพจะยกขึน้และลอ็ค ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพ
ในอีก 2 วินาทีหลังจากนั้น



¡ÒÃàÅç§ÀÒ¾
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ผูใชสามารถถายภาพไดในขณะเล็งภาพแบบ real-time จากจอ LCD
ของกลอง หรือจากหนาจอคอมพิวเตอรที่กลองเชื่อมตออยู ระบบนี้มีชื่อ
เรียกวา “Live View shooting”
เหมาะสำหรบัการถายภาพดวยกลองทีต่ัง้ไวบนขาตัง้กลองสำหรบั
ถายภาพสิ่งของที่อยูนิ่ง

ถาผูใชถือกลองและเล็งภาพจากจอ LCD ในลักษณะเดียวกับการ
ถายภาพดวยกลองคอมแพค็ กลองอาจจะสัน่ และทำใหภาพไมชดั

เกีย่วกบัระบบ Remote Live View Shooting
ดวยซอฟทแวรทีไ่ดมากบัตวักลอง ผใูชสามารถเชือ่มตอกลองกบัคอมพวิเตอร
เพือ่ถายภาพโดยการควบคมุจากระยะไกล(Remote Live View Shooting) และ
เลง็ดภูาพจากจอคอมพวิเตอรแทนจอ LCD ของกลอง สำหรบัรายละเอยีดเรือ่ง
นี้ อานจาก “Software Instruction Manual” ในแผน CD-ROM



àตรยีมพรอมกอนใช ระบบ Live View

การปรับตั้งกลอง กอนถายภาพดวยระบบ Live View

เลอืกระบบบนัทกึภาพ
เลือกระบบบันทึกภาพในกลุม ระบบบันทึกภาพ
สรางสรรค(Creative Zone)
ระบบ Live View จะไมทำงานเมือ่เลอืกระบบ
บันทึกภาพขั้นพื้นฐาน

เลือก [Live View Function Settings]

ในแถบ        เลอืก   [Live View Function
Setting] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Live View Shoot]
เลอืก [Live View Shoot] และกดปุม
จากนัน้เลอืก [Enable]  และกดปมุ

ออกจากเมนู
กดปมุ <MENU> เพือ่ออกจากการปรบัตัง้

แสดงภาพในแบบ Live View
กดปุม
ภาพที่เล็งอยูจะปรากฏบนจอภาพ LCD ในแบบ
Live View
ภาพในแบบ Live View จะแสดงความเขมสวาง
ที่เหมือนกับภาพที่จะถายได

ถาภาพมคีวามสวางเกนิไป ใหหมนุ
ไปทางขวา และถาภาพดมูดืเขมเกนิไป ใหหมนุ
ไปทางซาย



เมือ่ไมมกีารควบคมุกลองเปนเวลานาน กลองจะปดพลงังานโดยอตัโนมตั ิซึง่ปรบัตัง้ใน [
Auto power off ] (น. 109) ซึ่งถา  [     Auto power off ] ไดถกูปรบัใหเปน [Off] ระบบ Live
View จะยตุกิารทำงานใน 30 นาท ีแตพลงังานของกลองยงัคงเปดอย(ูกลองพรอมทำงาน)

การแสดงภาพของ Live View จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100% ของภาพที่จะถายไดจริง
ดวยสายตอพวงสญัญาณวดิโีอ(ใหมาพรอมกบักลอง) ทีต่อเชือ่มกลองกบัจอโทรทศัน ผใูชสามารถ
ดูภาพแบบ Live View จากจอโทรทัศนได (น. 128)

ขณะที่ใชระบบ Live View หามเล็งกลองไปยังดวงอาทิตย เพราะความรอนและแสงที่รุนแรง
สามารถทำใหชิน้สวนตางๆ ในตวักลองเสยีหายได
การใชระบบ Live View จะทำใหคาที่ปรับตั้งใน Custom Functions ไมทำงาน (น. 153)
ในสภาพแสงนอยมาก หรอืสวางมาก ความเขมสวางของภาพทีแ่สดงดวยระบบ Live View อาจ
จะไมตรงกบัภาพทีจ่ะถายได
ถาความสวางจากแหลงกำเนิดแสงที่ใชถายภาพเปลี่ยนแปลงไป ภาพอาจจะกระพริบ เมื่อเกิด
เหตกุารณนี ้ใหหยดุการทำงานของ Live View แลวทำใหมอกีครัง้ดวยแหลงกำเนดิแสงเดมิ

ขณะที ่Live View กำลงัแสดงภาพ ถาผใูชเลง็กลองไปยงัทศิทางอืน่ จะทำใหความเขมสวางของ
ภาพทีป่รากฏบนจอภาพผดิพลาดไปชัว่ขณะหนึง่ และภาพอาจจะดไูมดนีกั(มดืหรอืสวางผดิปกต)ิ
ใหคอยจนกระทัง่ความเขมสวางของภาพมคีวามคงที ่แลวจงึถายภาพ

ถามแีหลงกำเนดิแสงทีส่วางจามาก เชน ดวงอาทติย รวมอยใูนภาพดวย พืน้ทีส่วางของภาพอาจ
จะดมูดืลงในภาพทีป่รากฏบนจอ LCD อยางไรกต็าม ภาพทีถ่ายไดจริงจะแสดงพืน้ทีส่วางในภาพ
ไดอยางถกูตอง
ถาผูใชไดปรับ [    LCD brightness] ใหจอภาพสวางขึน้สำหรบัใชในทีแ่สงนอย สญัญาณ
รบกวนทีเ่ปนจดุสอีาจจะปรากฏขึน้ไดในภาพทีแ่สดง แตจะไมปรากฏในไฟลของภาพทีถ่ายไดจรงิ

เมือ่ผใูชขยายดภูาพบนจอ ความคมชดัของภาพอาจจะดเูดนชดักวาจรงิ

เมือ่ปรบัตัง้รายการ [Auto Lighting Optimizer] (น. 156) ในแถบ [     Custom Functions]
เปน [0: Enable] ภาพทีไ่ดจะดเูขมหรอืสลัวลง ใหปรบัภาพใหสวางขึน้ดวยการชดเชยแสง

 àตรียมพรอมกอนใชระบบ Live View



»รับภาพใหชัดดวยการหมุนปรับเอง

ถงึแมระบบ Live View จะสามารถโฟกสัภาพแบบอตัโนมตัไิด(น. 102, 104) แตกแ็นะนำใหโฟกสัดวย
การหมุนปรับเอง และใชระบบซูมขยายภาพเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหโฟกัสไดอยางแมนยำมาก

การขยายภาพเพือ่ตรวจสอบความคมชดั
ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF>

หมุนวงแหวนโฟกัสที่กระบอกเลนสเพื่อปรับภาพ
ใหชัดอยางคราวๆ

ปรบักรอบโฟกสัไปยงัตำแหนงทีต่องการ
โฟกสั

ใชปมุ               เพือ่เลือ่นกรอบโฟกสัไปยงัตำแหนง
ที่ตองการ

ขยายภาพ
กดปุม
พื้นที่ภายในกรอบโฟกัสจะถูกขยายใหญขึ้น

แตละครั้งที่กดปุม           การแสดงภาพขยาย
จะเปลีย่นไปตามลำดบั ดงันี้

ขณะทีม่องจากจอ LCD และดภูาพทีถ่กูขยาย หมนุ
ปรับภาพใหชัดโดยใชวงแหวนที่กระบอกเลนส

ปรับภาพใหชัดดวยการหมุนปรับเอง

ถาตองการปรับเลื่อนจุดโฟกัสกลับมายังจุดกึ่ง
กลาง ใหกดปมุ <    >

5X 10X ขนาดปกติ

ภาพทีอ่ตัราขยาย 10 เทา(10X)

ล็อคคาแสง(AE Lock)
ตำแหนงในภาพที่ถูกขยาย

อัตราขยาย

หลงัจากทีป่รบัความชดัไดจนพอใจแลว กดปมุ
              เพือ่กลบัสกูารแสดงภาพขนาดปกติ



¶‹ายภาพ
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ

ตรวจสอบคาแสง

จอภาพจะแสดงขนาดชองรับแสงและความไว
ชัตเตอรที่ปรับตั้งไว
ถาปรับคาการชดเชยแสงในระหวางนี้ ภาพบน
จอภาพจะแสดงผลตามคาการชดเชยแสงที่มีการ
ปรบัตัง้ใหม

กดชัตเตอรลงจนสุด
ถายภาพ

ภาพจะถูกถายอยางสมบูรณ และภาพที่ถาย
แลวจะถูกแสดงใหเห็นที่จอ LCD

หลังจากกลองแสดงภาพที่ถายแลวจนครบตาม
เวลา กจ็ะกลบัสรูะบบ Live View โดยอตัโนมตัิ

กดปมุ             เพือ่ออกจากระบบ Live View
(ปุมเดียวกับปุมที่กดเพื่อเขาสูระบบ)

ออกจากการถายภาพดวย Live View

เกีย่วกบัการปรบัตัง้กลอง
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ  <A-DEP> ผลที่ไดจะไมแตกตางจากการใชระบบ <P>
ผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวแสง(ISO) สมดลุสขีาว และปรบัชดเชยแสงได ในขณะทีก่ำลงัดภูาพ
ดวยระบบ Live View
Picture Style ระบบขับเคลื่อน(Drive mode) ระบบโฟกัสอัตโนมัติ และจุดโฟกัสอัตโนมัติ จะไม
สามารถปรบัเปลีย่นหรอืตัง้คาใหมไดในขณะทีด่ภูาพดวยระบบ Live View
ในขณะทีก่ำลงัดภูาพดวยระบบ Live View ระบบวดัแสงจะถกูตัง้เปนแบบเฉลีย่ แทนระบบทีต่ัง้
ไวแตเดิม
ผูใชสามารถตรวจสอบความชัดลึกไดดวยการกดปุมตรวจสอบความชัดลึก

เมือ่ถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนือ่ง ภาพในลำดบัตอๆ มาจะถายดวยคาแสงของภาพแรก
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เมือ่ใชระบบ Live View ตดิตอกนัเปนเวลานาน อณุหภมูภิายในตวักลองจะสงูขึน้ และสงผลเสยี
ตอคณุภาพของไฟลภาพ จงึควรปดการทำงานของ Live View เมือ่ไมไดใชถายภาพ และกอน
ทีจ่ะถายภาพดวยการเปดรบัแสงนานๆ ควรจะปดการทำงานของ Live View สกัครหูนึง่ และ
พกักลองสกัสองสามนาทกีอนทีจ่ะใชถายภาพ

เมือ่ถายภาพในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงู ใชความไวแสงสงู หรอืเปดรบัแสงเปนเวลานาน อาจทำใหเกดิ
สญัญาณรบกวนหรอืมคีวามผดิปกตขิองสใีนภาพทีถ่ายดวยระบบ Live View
ถาถายภาพในขณะที่ภาพกำลังถูกขยาย ความเขมสวางที่ปรากฏในภาพอาจจะไมเปนที่นา
พอใจ ควรจะปรบัการแสดงภาพใหเปนแบบปกตเิสยีกอนทีจ่ะถายภาพ และในระหวางทีก่ำลงั
ขยายดภูาพ ตวัเลขแสดงขนาดชองรบัแสงและความไวชตัเตอรจะเปลีย่นเปนสแีดง

แมจะถายภาพในขณะทีก่ำลงัขยายดภูาพ ภาพทีถ่กูถายจะเปนภาพเตม็ขนาดจรงิ

ไมสามารถใชระบบตัง้โฟกสัลวงหนา(Focus Preset) ทีม่ใีนเลนสเทเลโฟโตบางรนุได
เมือ่ใชระบบ Live View ไมควรใช Extension Tube และเลนสพเิศษชนดิ TS-E เพราะอาจทำให
คาแสงผดิพลาดได
เมือ่ถายภาพดวยการใชแฟลชในตวั หรอืใชแฟลชภายนอก จะไมสามารถใชระบบลอ็คคาแสง
แฟลช(FE Lock) ได และระบบ Modeling Flash ของแฟลชภายนอกก็จะไมทำงาน
แฟลชทีไ่มใชอปุกรณของแคนนอน จะไมทำงาน

อายกุารใชงานของแบตเตอรเีมือ่ใชระบบ Live View [จำนวนภาพโดยประมาณ]

อุณหภูมิ
ไมใชแฟลชในตวั

ลักษณะการใชงาน
ใชแฟลชในตวั 50%

23 ํ เซลเซยีส

0 ํ เซลเซยีส

200

190

190

180

ขอมูลในตาราง ทดสอบดวยการใชแบตเตอรี LP-E5 ที่ประจุไฟเต็ม และทดสอบตามมาตรฐาน
CIPA(Camera & Imaging Products Association)
การใชระบบออโตโฟกสั(ซึง่ตองใชพลงังานของแบตเตอร)ี จะทำใหปรมิาณภาพทีจ่ะถายไดลดลง

สามารถปรบัการแสดงผลเพือ่ใหแสดงเสนตาราง(grid) โดยการปรบั [Grid display] ซึง่อยใูน
แถบ [      Live View function setting] ใหเปน [On]
ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาทำงานของระบบวดัแสง(Metering Timer) โดยตัง้ทีร่ายการ
[Metering timer] ซึ่งอยูในแถบ [     Live View function setting]
เมือ่ใชแฟลชถายภาพ จะรสูกึเหมอืนมกีารถายภาพสองครัง้ อยางไรกต็าม จะมกีารถายภาพจรงิ
เพยีงครัง้เดยีว
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เกีย่วกบัการแสดงขอมลู

เมื่อสัญลักษณ                   แสดงเปนสีขาว หมายถึงการแสดงภาพในระบบ Live View มีความ
เขมสวางใกลเคยีงกบัภาพทีจ่ะถายได

ระบบขบัเคลือ่น

ระบบสมดุลสีขาว
Picture Style

คุณภาพในการบันทึก

คาแสงจำลองของ Live View

ลอ็คคาแสง

ความไวชัตเตอร

สญัญาณแฟลชพรอมทำงาน

ชองรบัแสง คาแสง

ชดเชยแสงแฟลช

ปรมิาณภาพทีถ่ายได

ความไวแสง(ISO)

ระดับพลังงานแบตเตอรี

กรอบโฟกสั

Histogram
(คาความสวาง / RGB)

เมือ่กดปมุ                 จอภาพจะแสดงขอมลูการถายภาพในขณะนัน้ และเมือ่กดปมุ
ซ้ำ ขอมลูจะหายไป และจะกลบัไปแสดงภาพตามปกติ

เมื่อสัญลักษณ                   กระพริบ แสดงใหทราบวา การแสดงภาพในระบบ Live View นั้นไม
ตรงกบัสภาพแสงของภาพ ซึง่อาจเกดิจากแสงทีใ่ชถายภาพมคีวามสวางมากเกนิไปหรอืสลวัเกนิ
ไป อยางไรกต็าม ภาพทีถ่ายไดจะตรงกบัคาการเปดรบัแสงทีป่รบัตัง้ไว
เมื่อใชแฟลช หรือตั้งชัตเตอร B(bulb) สัญลักษณ                   และ histogram จะกลายเปนสีเทา
และ histogram จะไมสามารถแสดงผลไดดีเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอยมากและในสภาพ
แสงทีจ่ดัจามากเกนิไป



กดปมุ               และใชวงแหวนควบคมุแบบทศิ
ทาง               เลอืกจดุโฟกสัทีต่องการ
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C.Fn-7-1 Quick mode

เมือ่ปรบัตัง้รายการ [AF during Live View shooting] ของ
แถบ [        Custom Functions (C.Fn)] (น. 157) ใหเปน
[1: Quick mode] หรือเปน [2: Live mode] ผูใชสามารถ
โฟกัสอัตโนมัติเมื่อใชระบบ Live View ได โดย Quick mode
และ Live mode จะใชวิธีการหาความชัดอัตโนมัติที่แตกตาง
กัน และถาผูใชตองการปรับภาพใหชัดอยางละเอียดมาก ให
ขยายภาพและโฟกสัโดยการหมนุปรบัเอง (น. 98)

Quick mode เปนระบบทีใ่ชกรรมวธิใีนการหาความชดัแบบอตัโนมตัเิหมอืนระบบถายภาพตาม
ปกติ (น. 60, 61) ซึ่งแมระบบนี้จะชวยใหโฟกัสไปยังตำแหนงที่ตองการไดอยางรวดเร็ว แตใน
ระหวางการโฟกสัอตัโนมตั ิจะมกีารรบกวนการแสดงผลภาพของ Live View อยบูาง
เมือ่ตองการเลอืก Quick mode ปรบัสวติซเลอืกระบบโฟกสัทีเ่ลนสไปที ่<AF> และเลอืก
รปูแบบของระบบออโตโฟกสัเปนแบบ <ONE-SHOT>

เลือกจุดโฟกัส
กอนปรบักลองใหทำงานแบบ Live View ใหเลอืก
จุดโฟกัสที่ตองการใชเสียกอน

แตะชัตเตอรเบาๆ เพื่อใหกลองพรอมถายภาพ

ปรบักลองใหแสดงภาพแบบ Live View
กดปุม
ภาพทีเ่ลง็จะปรากฏขึน้บนจอ LCD

บนจอภาพ จะถูกแสดงจุดโฟกัสที่เลือกเอาไว

กรอบโฟกสั(กรอบสขีาวทีใ่หญกวา) จะถกูแสดงอยู
ดวย

จุดโฟกัส
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โฟกัสไปที่วัตถุ
เล็งจุดโฟกัสใหทาบไปยังตำแหนงที่ตองการ และ
กดปมุ                คางไว

การแสดงภาพของ Live View จะปด และกระจก
สะทอนภาพ(ทีถ่กูยกขึน้) กจ็ะพบัลงสตูำแหนงเดมิ
บริเวณที่ตองการจะถูกปรับใหคมชัดแลว
เมื่อโฟกัสไดแลว จะมีเสียง “บี๊บ”

กลับสูระบบ Live View และถายภาพ

ตรวจสอบความชัดและความเขมสวางจากภาพ
จากนัน้กดปมุชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ (น. 99)

ไมสามารถถายภาพในขณะที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงาน ใหถายภาพไดตอเมื่อระบบทำงาน
เสร็จ และกลองกำลังแสดงภาพแบบ Live View
ไมสามารถเลื่อนกรอบโฟกัสดวย             และเมื่อตองการขยายดูรายละเอียดภายในกรอบ
โฟกสั ใหใชปมุ
แมวาผูใชจะสามารถเลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติเปนแบบ AI Servo AF และ AI Focus AF แต
ระบบออโตโฟกสัจะหยดุทำงานเพือ่กลองกลบัมาแสดงผลแบบ Live View (ขัน้ตอนที ่4) ดงันัน้
จงึไมสามารถโฟกสัไปยงัวตัถทุีก่ำลงัเคลื่อนทีไ่ด
ถาตองการใหระบบออโตโฟกสัและระบบลอ็คคาแสงทำงานแยกจากกนั ใหปรบัรายการ [Shut-
ter/AE lock button] ซึง่อยใูนรายการของเมน ู[       Custom Functions(C.Fn)] (น. 158)
และปรบัใหเปน [1: AE lock/AF]
ระบบออโตโฟกสัจะไมทำงานเมือ่ใชสายลัน่ชตัเตอร RS-60E3(อปุกรณเสรมิพเิศษ)

เมือ่ยกนิว้ออกจากปมุ                การแสดงภาพ
แบบ Live View จะปรากฏขึน้อกี



เมือ่เลอืกการทำงานเปนแบบ Live mode จะมี
          (กรอบโฟกสั) ปรากฏบนจอ LCD
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C.Fn-7-2 Live mode
Live mode เปนระบบที่ใชเซนเซอรรับแสงของกลองในการหาความชัด และชวยใหระบบออโต
โฟกัสทำงานไดแมจะกำลังแสดงภาพแบบ Live View แตเวลาที่ใชในการหาความชัด
จะนานกวา Quick mode และการจบัภาพใหชดักจ็ะยากกวาเมือ่เทยีบกบัระบบ Quick mode
เลือก Live mode แลวปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่ <AF>

แสดงภาพแบบ Live View
กดปุม

โฟกัสไปที่วัตถุ
เลง็กรอบโฟกสัไปยงับรเิวณทีต่องการหาความชดั
แลวกดปมุ               คางไว

ถายภาพ
ตรวจสอบความชดัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสดุเพือ่ถายภาพ (น. 99)

กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

เมื่อหาความชัดได กรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสี
เขยีว และมเีสยีง “บีบ๊”

หากไมสามารถหาความชัดได กรอบโฟกัสจะ
เปลี่ยนเปนสีสม
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หากใชระบบขยายดภูาพและโฟกสัไดยาก ใหกลบัไปยงัระบบดภูาพขนาดปกต ิและลองใชระบบ
ออโตโฟกสัอกีครัง้
ถาภาพมกีารกระพรบิ ทำใหโฟกสัไดยาก ใหเลกิการทำงานของ Live View และกลบัมาใช Live
View อกีครัง้ ตรวจสอบดวูาการกระพรบิของภาพในจอภาพหายไปหรอืไม จากนัน้จงึลองใชระบบ
ออโตโฟกสัอกีครัง้
เมือ่ใชระบบออโตโฟกสัคนหาความชดัในขณะดภูาพเตม็เฟรมปกต ิแลวขยายดภูาพ อาจจะเหน็
ความชดัทีผ่ดิไปจากเดมิ
ในระบบนี ้ไฟชวยหาโฟกสัในทีแ่สงนอยจะไมทำงาน
ระบบออโตโฟกสัจะไมทำงานเมือ่ใชสายลัน่ชตัเตอร RS-60E3(อปุกรณเสรมิ)

การจบัภาพใหคมชดัของระบบออโตโฟกสัอาจจะยากมากในบางครัง้ ขึน้อยกูบัลกัษณะของวตัถุ
และเลนสทีใ่ช ในกรณนีี ้ใหเปลีย่นมาใชระบบโฟกสัแบบปรบัดวยมอื(แมนนวล) (น. 98) หรอืใช
ระบบออโตโฟกัสแบบ Quick mode (น. 102)
เมื่อจับภาพใหชัดดวยระบบออโตโฟกัสไดแลว แตถากดปุม           ซ้ำอีก กลองจะเริ่มคนหา
ความชดัใหมอกีครัง้
ความเขมสวางของภาพอาจมคีวามเปลีย่นแปลง ในระหวางและหลงัจากใชระบบออโตโฟกสั
ถาตองการใหระบบออโตโฟกสัและลอ็คคาแสงทำงานแยกตางหากจากกนั เลอืกปรบัทีร่ายการ
[Shutter/AE lock button] ในแถบ [      Custom Functions(C.Fn) ] และปรบัใหเปน [1: AE
lock/AF]
ความเรว็ในการจบัความชดัจะแตกตางกนั ระหวางการดภูาพแบบเตม็เฟรม และแบบขยาย

เกี่ยวกับจุดโฟกัส เมื่อใชระบบ Live mode

เมือ่ตองการซมูขยายภาพบรเิวณจดุโฟกสั ใหกดปมุ

ผใูชสามารถใชปมุควบคมุแบบทศิทาง                 เพือ่เลอืกจดุโฟกสัทีต่องการใช(ไมสามารถ
เลือ่นไปจนถงึบรเิวณขอบของภาพได) และถาตองการเลือ่นจดุโฟกสักึง่กลาง ใหกดปมุ
<    >
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เมือ่ใชระบบออโตโฟกสั กลองอาจผดิพลาดในการหาความชดัในกรณตีางๆ ดงัตอไปนี้
วตัถทุีเ่ลง็มคีวามเปรยีบตางต่ำ เชน ทองฟาสฟีาเรยีบ หรอืพืน้ผวิทีม่สีเีรยีบๆ
วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วตัถทุีม่ลีกัษณะเปนริว้ๆ หรอืเปนลวดลายบางอยาง ทีม่คีวามเปรยีบตางเกดิขึน้เฉพาะในแนวราบ
ในแหลงกำเนดิแสงทีส่วางจา มสี ีหรอืมลีวดลายทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดตลอดเวลา
ในตอนกลางคนื หรอืมแีสงเพยีงจดุเลก็ๆ

วัตถุมีขนาดเล็กมาก
ในแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตซึง่มกีารกระพรบิอยตูลอดเวลา

วตัถทุีส่ะทอนแสงมาก
จดุโฟกสัทาบอยกูบัสวนของวตัถทุัง้ทีอ่ยใูกลและไกล(เชน ภาพสตัวในกรง)
วตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยตูลอดเวลาในจดุโฟกสัและไมอาจอยนูิง่ได อาจเปนผลทีเ่กดิจากความสัน่ของกลอง
หรอืความพรามวัของวตัถุ
วตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นเขาหา หรอืกำลงัเคลือ่นออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกสัในขณะทีว่ตัถกุำลงัออกหางจากโฟกสั
ผลของ Soft focus(ภาพฟุง) จากการใชเลนสพิเศษชนิด Soft focus
ใสฟลเตอรทีใ่หผลพเิศษบางอยาง
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ปดสญัญาณเสยีงเตอืน (น.108)
เตอืนความจำเรือ่งการด (น.108)
ตัง้เวลาในการแสดงภาพ  (น.108)
ตัง้เวลาปดกลองเมือ่ไมไดใช (น.109)
ปรบัความสวางของจอ LCD (น.109)
การตั้งหมายเลขลำดับไฟลภาพ (น.110)
หมนุภาพอตัโนมตั ิ(น.112)
ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัตัง้ไว (น.113)
ปรบัระบบและฟงกชัน่ใหกลบัสรูะบบมาตรฐาน (น.114)
การเปดและปดการแสดงผลของจอ LCD (น.115)
เปลีย่นสขีองจอภาพ (น.115)
ควบคมุการทำงานของแฟลช (น.116)
ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตั ิ(น.118)
การแนบ Dust Delete Data (น.119)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช (น.121)



ในแถบ         เลือก [Beep] จากนั้นกดปุม
และเลือก [Off] และกดปมุ            อกีครัง้

¡ารปรบัควบคมุทีค่ลองตวั

ปดสญัญาณเสยีงเตอืน

ตัง้เวลาในการแสดงภาพ

เตอืนความจำเรือ่งการด

ผใูชสามารถปดสญัญาณเสยีงเตอืน “บีบ๊” ของกลองซึง่จะดงัขึน้เมือ่กลองหาความชดัได
และเมื่อใชระบบหนวงเวลา

ฟงกชั่นนี้จะชวยปองกันการถายภาพโดยลืมใสการดในตัวกลอง

ในแถบ         เลอืก [Shoot w/p card] จากนัน้
กดปุม           และเลือก [Off] และกดปุม            อีกครั้ง
เมือ่ตัง้ฟงกชัน่นีแ้ลว ถาไมไดใสการด และกดชตัเตอรจนสดุ
เพือ่ถายภาพ ตวัอกัษรเตอืน “Card” จะปรากฏขึ้นในชอง
เลง็ภาพ และชตัเตอรจะไมลัน่

หลงัจากถายภาพแลว กลองจะแสดงภาพทีเ่พิง่ถกูถายไวบนหนาจอ LCD โดยอตัโนมตัิ
ตามระยะเวลาทีต่ัง้ไว ซึง่ถาตัง้เปน [Off] กจ็ะไมมภีาพปรากฏขึน้ และถาตัง้เปน [Hold]
ภาพจะแสดงคางอยตูลอดเวลาจนกวาจะครบเวลาตดัพลงังานอตัโนมตั[ิAuto Power
Off] ทีถ่กูตัง้ไว และในระหวางทีม่กีารแสดงภาพอย ูถาผใูชแตะปมุชตัเตอรเบาๆ  หนา
จอกจ็ะกลบัไปสกูารแสดงผลตามปกติ

ในแถบ         เลือก [Review time] จากนั้นกดปุม
           และเลอืกเวลาแสดงภาพทีต่องการและ
กดปุม            อีกครั้ง
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ตั้งเวลาปดกลองเมื่อไมไดใช

ปรบัความสวางของจอ LCD

เมื่อตองการประหยัดพลังงานแบตเตอรี กลองจะปดการทำงานและการแสดงผลหลังจากไมมี
การควบคมุกลองจนครบเวลาทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถจะเลอืกเวลาไดจากรายการ และ
เมือ่กลองปดการทำงาน ผใูชสามารถกระตนุใหกลบัมาทำงานไดอกีดวยการแตะปมุชตัเตอร
เบาๆ หรอืเมือ่กดปมุใดปมุหนึง่ ไดแก <MENU> ฯลฯ

ถาปดการทำงานของระบบนี้(ตั้งเปน [Off]) ก็อาจใชวิธีอื่นในการประหยัดพลังงานได
เชน กดปุม              เพื่อปดการแสดงผล หรือปดสวิตซของกลองเมื่อไมไดใช
ถาปดการทำงานของระบบนี้(ตั้งเปน [Off]) และไมไดปรับควบคุมกลองเปนเวลา 30
นาทีติดตอกัน การแสดงผลของจอ LCD จะดับลงโดยอัตโนมัติ ถาตองการใหกลอง
แสดงขอมูลบนจอ LCD อีก ใหกดปุม

ผใูชสามารถปรบัความสวางของจอภาพได เพือ่ใหเหมาะกบัสภาพแสงตางๆ

ในแถบ         เลอืก [LCD brightness] จากนัน้
กดปมุ           ซึง่หนาจอจะแสดงสเกลการปรบัความ
สวาง จากนัน้ใชปมุ                ในการเลือ่นปรบัความ
สวาง เมือ่พอใจแลว กดปมุ

เมื่อตองการตรวจสอบความเขมสวาง(คาแสง)ของ
ภาพทีถ่ายแลว ใหปรบัความสวางของหนาจอใหเปน
ระดับ 4 และพยายามบังไมใหแสงจากภายนอกสอง
เขากระทบผิวหนาของจอภาพ LCD

ในแถบ         เลอืก [Auto power off] จากนัน้
กดปมุ           และเลอืกเวลาทีต่องการ และกดปมุ
            อกีครัง้



¡ารปรับควบคุมที่คลองตัว

การตัง้หมายเลขลำดบัไฟล

หมายเลขลำดบัไฟลจะเหมอืนกบัหมายเลขภาพของฟลมแบบมวน ภาพทีถ่ายจะถกูกำหนดเลข
ลำดบั 4 หลกัใหโดยอตัโนมตั ิ เริม่จาก 0001 ไปจนถงึ 9999 และบนัทกึไวในโฟลเดอร ซึง่ผใูช
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งหมายเลขลำดับของไฟลภาพได และเมื่อถายโอนภาพเขาสู
คอมพวิเตอรแลว หมายเลขลำดบัไฟลกจ็ะปรากฏในคอมพวิเตอรในรปูแบบนี ้:
IMG_0001.JPG

ในแถบ         เลือก [File numbering] จากนัน้
กดปมุ           แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีดทีจ่ะกลาว
ถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

[Continuous]: การตัง้หมายเลขลำดบัไฟลจะเปนตวัเลขตอเนือ่งแบบสะสมที่
มีความตอเนื่องตอไป แมจะเปลี่ยนไปใชการดแผนใหม(แผนอื่นๆ)
แมจะเปลีย่นไปใชการดแผนใหม(หรอืแผนอืน่ๆ) หมายเลขลำดบัไฟลจะนบัตอเนือ่ง
จากลำดบัเดมิ ไปจนถงึ 9999 ซึง่สะดวกในกรณทีีผ่ใูชตองการเกบ็ภาพจากหมายเลข
0001 ถงึ 9999 ไวในคอมพวิเตอรโดยรวมอยใูนโฟลเดอรเดยีวกนั
อยางไรกด็ ีถาการดแผนใหมทีน่ำมาใชนัน้มไีฟลภาพอยแูลว การนบัลำดบัจะเริม่จาก
ลำดับกอนหนาของภาพที่อยูในการดแผนใหม ซึ่งอาจทำใหสับสนได ดังนั้น เมื่อ
นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้น
ออกกอนเสมอ

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม
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[Auto reset]: ตัง้หมายเลขลำดบัไฟลโดยเริม่จาก 0001 ทกุครัง้ทีน่ำการดแผน
ใหมมาตดิตัง้ในตวักลอง
ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปลีย่นการด ตวัเลขบอกลำดบัไฟลจะเริม่ตนจาก 0001 เสมอ การตัง้แบบ
นีจ้ะสะดวกสำหรบัการจดัการภาพโดยจำแนกจากการดแตละชิน้
แตถงึจะตัง้เปน Auto reset ถาการดแผนใหมทีน่ำมาใชนัน้มไีฟลภาพอยแูลว การ
นบัลำดบัจะเริม่จากลำดบักอนหนาของภาพทีอ่ยใูนการดทีเ่พิง่นำมาใส ซึง่อาจทำให
สับสนได ดังนั้น เมื่อนำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพใน
การดแผนนัน้ออกกอนเสมอ

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม

[Manual reset]: ผใูชสามารถปรบัลำดบัภาพใหเริม่จาก 0001 ไดตลอดเวลา
พรอมๆ กบัการสรางโฟลเดอรใหม
ผใูชสามารถสรางโฟลเดอรใหม และปรบัตัง้ลำดบัของไฟลภาพในโฟลเดอรใหมนีใ้ห
เริม่ตนทีภ่าพแรก(0001) ไดทนัท ีซึง่การตัง้แบบนีเ้หมาะสำหรบัการทีผ่ใูชจะแยกกลมุ
งาน เชน ภาพทีถ่ายเมือ่วาน กบัภาพทีถ่ายวนันี ้เปนตน และหลงัจาก reset ลำดบั
แลว กลองก็จะเริ่มนับลำดับของไฟลภาพแบบสะสมแบบใดแบบหนึ่งตอไป(แบบ
Continuous หรอื Auto reset)

เมือ่มกีารสรางโฟลเดอรใหมจนถงึโฟลเดอรลำดบัที ่999 ตวัอกัษร [Folder number full] จะปรากฏ
ขึน้บนจอ LCD และถาโฟลเดอรนัน้มลีำดบัของไฟลภาพจนถงึ 9999 ผใูชจะถายภาพไมไดแมวาการด
จะมคีวามจเุหลอือย ูจอภาพ LCD จะแสดงขอความเตอืนใหผใูชเปลีย่นการด ใหเปลีย่นการดแผน
ใหมและจะถายภาพตอไปไดตามปกติ

สำหรบัไฟลภาพทีเ่ปนแบบ JPEG และ RAW ชือ่ของไฟลจะเริม่ตนดวย “IMG_” ตามดวยเลขบอก
ลำดบัของไฟล และตามดวยสกลุ “.JPG” สำหรับ JPEG และ “.CR2” สำหรับ RAW
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หมนุภาพอตัโนมตัิ

ภาพที่ถายในแนวตั้งจะถูกพลิกหมุนใหแสดงบนจอ LCD และใน
จอภาพของคอมพิวเตอรใหเปนแนวตั้งตามปกติโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการดูและตรวจสอบภาพถาย แตผูใชก็สามารถปรับ
เปลี่ยนคุณสมบัตินี้ได

ในแถบ         เลือก [Auto Rotate] จากนัน้
กดปมุ           แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีดทีจ่ะกลาว
ถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

ภาพที่ถายแนวตั้ง จะแสดงผลเปนแนวตั้งตามปกติทั้งที่จอ LCD ของ
กลองและที่จอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ทีจ่อภาพของคอมพวิเตอร

ภาพที่ถายแนวตั้งจะไมถูกพลิกหมุนโดยอัตโนมัติ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
ภาพที่ถายเปนแนวตั้งยังไมหมุนในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่ถายภาพเสร็จ
เมือ่กดปมุเลนดภูาพ(Playback)             กลองจะแสดงภาพทีถ่กูหมนุแลว
เมื่อปรับใหเปนแบบ                   แตภาพแนวตั้งก็ยังไมถูกหมุนในขณะเลนดู
ระบบหมนุภาพอตัโนมตัจิะไมหมนุภาพแนวตัง้เมือ่ระบบ [Auto rotate] ถกูตัง้เปน [Off] และ
ในกรณทีีภ่าพแนวตัง้นัน้ถกูถายในมมุกดหรอืเงยมากๆ ภาพแนวตัง้กอ็าจจะไมถกูหมนุโดย
อตัโนมตัเิชนกนั ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณแบบนี ้ใหหมนุภาพเอง อานหนา 126

ตองการหมุนภาพที่ปรากฏบนจอ LCD ของกลอง ในกรณีที่ตั้งเปน
เมือ่เปลีย่นใหเปน                     ภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลองกจ็ะถกูหมนุเมือ่เลน
ดูภาพ
ภาพแนวตั้งที่ปรากฏบนจอของคอมพิวเตอรไมไดถูกพลิกหมุนโดยอัตโนมัติ
ซอฟทแวรทีใ่ชดภูาพอาจไมสนบัสนนุระบบหมนุภาพอตัโนมตั ิใหดภูาพโดยใชซอฟทแวรที่
ไดมาพรอมกับกลองแทน
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DISP. ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัตัง้ไว

ขณะทีก่ลองกำลงัแสดงรายการในเมน ูการกดปมุ                   จะเปนการสัง่ใหกลองแสดง
ขอมลูและการปรบัตัง้ของฟงกชัน่ตางๆ ใหทราบ

ขณะที่กลองแสดงรายการของเมนู กดปุม
                 เพือ่ใหกลองแสดงรายละเอยีด

เมือ่กดปมุ                 จะสัง่ใหกลองกลบัมาแสดง
รายการในเมนูตามปกติ
เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ จอ LCD จะกลบัมาแสดง
ขอมูลการถายภาพอีกครั้ง

ความจขุองการดทีเ่หลอือยู
Color Space (น. 87)
ปรับแกสมดุลสีขาว (น. 92)/
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว (น. 93)
ระบบ Live View

ระบบแฟลชลดตาแดง (น. 59)
หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั ิ(น. 112)

วนัทีแ่ละเวลา (น. 29)
สญัญาณเสยีงเตอืน (น. 108)

ปดการทำงานอตัโนมตั ิ(น. 109)

ทำความสะอาดเซนเซอร (น. 118)

แสดงรายละเอยีดของรายการตางๆ



¡ารปรับควบคุมที่คลองตัว

ปรบัระบบและฟงกชัน่ใหกลบัสรูะบบมาตรฐาน
ฟงกชัน่นีไ้ดถกูออกแบบมาเพือ่ใหผใูชสามารถปรบัคาตางๆ ทัง้หมดทีไ่ดถกูเปลีย่นไปใหกลบัมาเปนคาเดมิ
ทีถ่กูตัง้ไวโดยผผูลติ ฟงกชัน่นีจ้ะทำงานเมือ่ใช  <P>  และโปรแกรมอืน่ๆ ในระบบบนัทกึภาพสรางสรรค

เกีย่วกบัการบนัทกึภาพ เกีย่วกบัการจดัการไฟลภาพ

ในแถบรายการของ        เลือก [Clear set-
tings] จากนั้นกดปุม

หากตองการปรับใหคาทั้งหมดกลับไปเปนแบบ
มาตรฐานเดมิ เลอืก [Clear all camera settings]
แลวกด
หากตองการปรับเฉพาะ Custom Functions ให
กลับไปเปนแบบมาตรฐานเดิม เลือก [Clear all
Custom Func.(C.Fn)] แลวกด

เลอืก [OK] และกดปมุ            เพือ่ปรบัคา ทัง้หมด

ถาเลือกเปน [Clear all camera settings] คา
ของระบบตางๆ จะเปนดงัรายการดานลาง

* ขอมลูของสมดลุสขีาว จากสมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง (น. 90) และขอมลูตำแหนงเมด็ฝนุของ
ระบบกำจัดฝุน(Dust Delete Data) (น. 119) จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ

เลือก [Clear settings]

เลอืกการปรบัตัง้ทีต่องการ

เลอืก [OK]



¡ารปรับควบคุมที่คลองตัว

การเปดและปดการแสดงผลของจอ LCD

ผูใชสามารถเลือกใหจอ LCD ของกลองแสดงหรือไมแสดงผลของคาตางๆ (น. 42) เมื่อใชนิ้ว
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ

ในแถบ         เลือก [LCD off/on btn.] จากนัน้
กดปมุ            แลวเลอืกรายการใดรายการหนึง่ จาก
นั้นกดปุม            อีกครั้ง

การแสดงผลจะดบัลงเมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรคางไว และกลบัมาแสดง
ผลอีกครั้งเมื่อยกนิ้วออกจากปุม

การแสดงผลจะดบัลงเมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรคางไว และยงัดบัอยแูม
จะยกนิว้ออกจากปมุแลวกต็าม จอ LCD จะกลบัมาแสดงขอมลูเมือ่
กดปมุ                    หรอืปมุ
การแสดงผลจะไมดับลงเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรคางไว และยังแสดงอยูแม
จะยกนิว้ออกจากปมุแลวกต็าม เมือ่ตองการปดการแสดงผล กดปมุ
หรอืปมุ

ผูใชสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพไดตามที่ตองการ

เปลีย่นสพีืน้หลงัของจอภาพ

เลอืก [Screen color]
ในแถบรายการของ          เลอืก [Screen color]
จากนั้นกดปุม
เลือกสีที่ตองการ จากนั้นกดปุม
เมื่อออกจากเมนูแลว จอ LCD จะแสดงดวยสีพื้น
หลังในแบบที่เลือกไว



ผใูชสามารถควบคมุการทำงานของแฟลชในตวัและแฟลชภายนอกทีน่ำมาตดิตัง้ไดดวยการปรบั
ตั้งจากรายการของเมนู ซึ่งการปรับตั้งเพื่อควบคุมแฟลชภายนอกนั้น จะใชไดกับเฉพาะ
แฟลชอนุกรม EX ของ Canon เทานั้น

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

เลอืก [Flash control]

หนาจอ LCD ของกลองจะแสดงตัวเลือกของ
รายการ Flash control

การยงิแสงของแฟลช

การปรบัต้ังฟงกชัน่ของแฟลชในตวั

ตามปกตจิะปรบัไวที ่[Enable] (ใหยงิแสงได)
ถาปรับเปน [Disable] ทั้งแฟลชในตัว และ
แฟลชภายนอก(ถานำมาตดิตัง้) กจ็ะไมยงิแสง
ออกไป การตัง้แบบนีเ้หมาะสำหรบัการปรบัตัง้ให
แฟลชในตัวทำหนาที่เฉพาะการใหแสงชวยหา
โฟกัสเทานั้น

จะเลอืก [Flash mode] ไมได
เลอืกชดเชยแสงแฟลช [Flash exp. comp] ได
ดงัอธบิายในหนา 79
ปรบัตัง้เปน [E-TTL II] (อธิบายในหนาตอไป)

ชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
ตามปกต ิจะปรบัตัง้ใหแฟลชทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุแรก [1st curtain] ซึง่แฟลช
จะยิงแสงออกไปทันทีที่ชัตเตอรเริ่มเปด
ถาตัง้แฟลชใหทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุทีส่อง [2nd curtain] แฟลชจะยงิแสงเมือ่
การทำงานของชตัเตอรใกลสิน้สดุลง(ใกลจะปด) ซึง่ผใูชสามารถสรางสรรคภาพรวมกบัระบบ
แฟลชสมัพนัธความไวชตัเตอรต่ำ ในลกัษณะภาพทีม่แีสงเปนเสนยาว เชน แสงไฟรถยนตและ
แสงเทียนที่ลากเปนเสนยาวในตอนกลางคืน และเมื่อใชระบบนี้ จะเห็นแฟลชยิงแสงออกไป
สองครัง้ ครัง้แรกเมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ และอกีครัง้กอนทีช่ตัเตอรจะปดตวั

ในแถบรายการของ          เลอืก [Flash control]
จากนั้นกดปุม



การควบคมุแฟลชภายนอก(อปุกรณเสรมิ)

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

E-TTL II
สำหรบัการใชแฟลชถายภาพทัว่ๆ ไป ควรตัง้เปน [Evaluative]
ถาตัง้เปน [Average] ระบบวดัคาแสงของแฟลชจะวดัแสงแฟลชทีเ่ปนคาเฉลีย่ทัว่ทัง้บรเิวณ
ภาพ คลายกบัการวดัแสงแฟลชดวยเครือ่งวดัแสงแฟลชภายนอกตวักลอง เมือ่ใชระบบนี ้อาจ
จะตองชดเชยแสงแฟลชดวย(ขึน้อยกูบัสภาพการถายภาพ) การตัง้คาแบบนีจ้งึเหมาะสำหรบั
นักถายภาพที่มีประสบการณแลว

ผใูชสามารถจะเลอืกปรบัไดทัง้ [External flash func. setting] และ [External flash
C.Fn setting) สำหรบัรายละเอยีดเรือ่งฟงกชัน่ของแฟลชทีก่ลองจะปรบัตัง้ได ใหดจูาก
คูมือการใชแฟลชอนุกรม EX(เชนรุน 580EX II)
ตดิตัง้แฟลชเขากบัตวักลอง และเปดสวติซของแฟลช

เลอืกรายการใดรายการหนึง่ แลวกดปมุ

เลือกไดทั้ง [External flash func. setting]
และ [External flash C.Fn setting]

รายการที่ไมสามารถเลือกไดจะเปนสีจาง

การตั้งฟงกชั่นของแฟลชภายนอก
เลือกฟงกชั่นของแฟลชและปรับตั้งตามที่ตองการ
โดยวธิกีารปรบัตัง้จะเหมอืนกนักบัการปรบัฟงกชัน่
ตางๆ จากรายการในเมนู
ในหนาจอ Flash func. setting รายการทีป่รบัตัง้
ไดและรายการที่เปนอยูในปจจุบันจะมีการแสดง
ผลทีแ่ตกตางกนั โดยขึน้อยกูบัระบบแฟลชทีต่ัง้คา
และใชอยูในปจจุบัน และการตั้งคา Custom
Functions ของแฟลชทีไ่ดทำการปรบัตัง้ไว
ผใูชสามารถกดปมุ               เพือ่ลบการปรบัตัง้
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแฟลช ทั้งแฟลชภายนอกและ
แฟลชในตัวกลอง



Ãะบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัิ

สัง่ทำความสะอาดเซนเซอรทนัที

การสัง่ยกเลกิระบบทำความสะอาดฝนุอตัโนมตัิ

ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปด/ปดกลอง <ON> <OFF> ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายในตวักลองจะทำ
งานโดยอตัโนมตัดิวยการสัน่ทีค่วามถีส่งู เพือ่ขจดัใหเมด็ฝนุทีต่ดิอยหูนาเซนเซอรหลดุลงไปตดิใน
กบัดกัฝนุทางดานลาง สำหรบัการใชงานปกต ิผใูชไมจำเปนตองสนใจการทำงานของระบบนีเ้ลย
อยางไรกต็าม ตวักลองกอ็อกแบบใหผใูชสัง่ทำความสะอาดเซนเซอรไดทนัททีีต่องการ หรอืจะยก
เลิกการทำงานของระบบระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติเมื่อเปด/ปดกลองก็ได

ในแถบรายการของ             เลอืก   [ Sensor
cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Sensor cleaning]

เลอืก                                  จากนัน้กดปมุ
เลอืก

เพือ่ใหไดผลทีด่ ีในขณะทีส่ัง่ทำความสะอาด ควรวางกลองบนพืน้ผวิเรยีบๆ เชน โตะ โดยวางให
กลองอยใูนแนวราบ
หลงัจากทีก่ลองเพิง่ทำความสะอาดเซนเซอร แมผใูชจะสัง่ทำความสะอาดซ้ำอกี ผลทีไ่ดกจ็ะไม
ดขีึน้กวาเดมิมากนกั และหลงัจากทำความสะอาดเสรจ็ จะไมสามารถสัง่ทำความสะอาดซ้ำได
ชัว่ครู

ในขัน้ตอนที ่2 เลอืก                                          และปรบัตัง้เปน [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝุนจะไมทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อเปดและปดกลอง

เลอืก  [OK]  จากนั้นกดปุม
หนาจอจะมสีญัลกัษณทีแ่สดงวาเซนเซอรกำลงัถกู
ทำความสะอาด และถงึแมจะมเีสยีงชตัเตอรดงั แต
จะไมมีการถายภาพเกิดขึ้น



¡ารแนบ Dust Delete Data

การเกบ็ขอมลูของเมด็ฝนุ

การเตรยีมตวั

เลือก [OK] และกดปุม         และกลองจะเริ่ม
ทำความสะอาดฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร
จากนัน้หนาจอจะมขีอความปรากฏขึน้ ในขณะนัน้
จะมเีสยีงชตัเตอรดงัขึน้ แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

เลือก [Dust Delete Data]

เลอืก [OK]

เตรยีมวตัถทุีม่สีขีาวทีม่ผีวิเรยีบ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาวทีส่ะอาด
ใชเลนส 50mm หรือเลนสที่มีความยาวโฟกัสสูงกวา
ปรับสวิตซของระบบโฟกัสที่เลนสเปน <MF> และตั้งระยะโฟกัสเปนระยะอนันต
และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็มนาฬิกา
ไปจนสุด

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดานหนาของ
เซนเซอรและปรากฏในภาพใหหมดไป แตบางครัง้ เมด็ฝนุกย็งัตดิอย ูผใูชสามารถจะแนบขอมลู
ตำแหนงของเม็ดฝุนที่ติดอยูนี้เพื่อใหซอฟทแวรของกลอง(Digital Photo Professional) ลบออก
ไปในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ที่แนบไป
กบัไฟลภาพ

ในแถบรายการของ            เลอืก [Dust Delete
Data] จากนัน้กดปมุ



¡ารแนบ Dust Delete Data

เกีย่วกบั Dust Delete Data

วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม. เลง็กลองใหขนาดวตัถเุตม็
เฟรม แลวกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตัง้ระบบบนัทกึภาพเปน Av และตัง้ขนาดชอง
รบัแสงเปน F/22

ภาพทีถ่ายนีจ้ะไมถกูบนัทกึลงในการด แตเปนการ
บนัทกึขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ จงึสามารถทำได
แมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่อถายภาพแลว กลองจะเริ่มเก็บขอมูลตำแหนง
เม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ก็จะมีขอ
ความปรากฏขึน้บนจอภาพ เลอืก [OK] หนาจอจะ
กลับไปแสดงรายการของเมนูตามปกติ

ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน จะมี
ขอความเตอืนความผดิพลาด ใหกลบัไปเริม่ทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง

หลังจากกลองเก็บขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ไดแลว ขอมูลนี้จะถูกแนบ
ไปกับไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ที่ถายภายหลังจากนั้น ดังนั้น กอนถายภาพสำคัญทุกๆ
ภาพ ผูใชควรจะปรับปรุงขอมูล(update) เพื่อใหกลองอานตำแหนงของเม็ดฝุนลาสุดเสียกอน
สำหรับการลบเม็ดฝุนออกจากภาพโดยอัตโนมัติดวยซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง ใหอาน
จาก Software Instruction Manual ที่อยูในแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล

ตรวจสอบใหมัน่ใจวา ไดใชวตัถสุขีาวทีม่ผีวิเรยีบและแขง็ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาว เปนเปาใน
การถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนัน้มลีวดลายใดๆ มนัจะถกูพบวาเปนเมด็ฝนุ และมผีลตอความ
แมนยำในการขจดัฝนุออกจากภาพของซอฟทแวร



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช
เมด็ฝนุทีไ่มสามารถขจดัออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตั ิสามารถขจดั
ออกไดโดยการทำความสะอาดดวยตนเองได  เชน โดยใชลกูยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พืน้ผวิของเซนเซอรมคีวามละเอยีดออนและซบัซอนมาก หากตองทำความสะอาดโดยการ
สมัผสักบัพื้นผวิโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศนูยบรกิารแคนนอน
กอนทำความสะอาดเซนเซอรดวยวธินีี ้ใหถอดเลนสออกจากกลองเสยีกอน

เลอืก [Sensor cleaning]

สำหรบัแหลงพลงังานทีใ่ชขณะทำความสะอาด แนะนำใหใช AC Adapter Kit ACK-E5 ซึง่เปน
อปุกรณเสรมิพเิศษ
ถาใชพลงังานจากแบตเตอร ีตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรเีตม็ และถาใชแบตเตอรกีรปิทีใ่ส
แบตเตอร ีAA จำนวน 6 กอน ผใูชจะไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรดวยตนเองได

ในแถบรายการของ            เลือก  [Sensor
cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Clean manually]
เลอืก [Clean manually] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [OK]
เลอืก  [OK]  จากนั้นกดปุม

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>

กระจกสะทอนภาพจะยกตวัขึน้และลอ็คทนัท ีและ
มานชัตเตอรจะเปดคาง



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช

ถากระแสไฟฟาดับในขณะทำความสะอาด ชัตเตอรจะปดทันที มานชัตเตอรและ
เซนเซอรของกลองอาจเกิดความเสียหาย และขณะที่กำลังทำความสะอาดเซนเซอร
หามทำสิง่ตางๆ ดงัรายละเอยีดดานลาง

• ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>
• เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
• เปดฝาปดชองใสการด

พืน้ผวิของเซนเซอรมคีวามละเอยีดออนและซบัซอนมาก ทำความสะอาดดวยความระมดัระวงั

ใชลกูยางเปาลมแบบธรรมดา(ไมมปีลายทีเ่ปนขนแปรงสำหรบัปด) เพราะแปรงปดอาจทำใหเกดิ
รอยขดีขวนทีเ่ซนเซอรได
หามสอดปลายของลกูยางเปาลมเลยบรเิวณเมาทเลนส เพราะถาหากไฟดบั มานชตัเตอรจะปด
ทนัท ีซึง่อาจทำใหมานชตัเตอรและกระจกสะทอนภาพเสยีหายได

หามใชสเปรยทีบ่รรจลุมหรอืกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมแีรงดนัสงู
มาก และอาจทำความเสยีหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่รรจกุอ็าจทำใหเซนเซอรเสยีหายได
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เนือ้หาในบทนี ้จะอธบิายเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีเ่กีย่วของกบัการดภูาพ โดย
แนะนำใหรูจักรายละเอียดตางๆ ในการเลนดูภาพเพิ่มเติมจากบทที่ 2
“การถายภาพขั้นเบื้องตน และการดูภาพที่ถายแลว” และวิธีดูภาพ
จากกลองในจอโทรทัศน และรูจักวิธีลบภาพ

เกีย่วกบัภาพทีถ่ายดวยกลองอืน่ๆ:
กลองรุนนี้อาจไมสามารถแสดงไฟลภาพที่ถายดวยกลองอื่นๆ บนจอ LCD ได
อยางเหมาะสม ตลอดจนภาพทีผ่านการปรบัแตงดวยคอมพวิเตอรมาแลว หรอื
ภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแลว



¤Œนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็
แสดงภาพหลายๆ ภาพพรอมกนับนหนาจอ, ภาพดชัน(ีIndex Display)

คนหาภาพทีต่องการไดอยางรวดเรว็ ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กนั ตัง้แต 4 หรอื 9 ภาพบนหนา
จอเดียว

ในขณะที่เลนดูภาพ กดปุม
เปดการแสดงภาพแบบดัชนี

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดลูำดบัลาสดุ จะมกีรอบสวางสนี้ำเงนิลอมรอบ

กดปมุ               อกีครัง้ หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ กนั 9 ภาพ

หมุนวงแหวนควบคุมหลัก       เพื่อเลือก
ดูภาพลำดับถัดไป

เลือกภาพ

ใชปมุ             สำหรบัเลอืกภาพทีต่องการเลอืก

กดปมุ            เมือ่ตองการดภูาพในแบบเตม็จอ
(9 ภาพ - 4 ภาพ - 1 ภาพ)



การเลอืกดภูาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ขณะกำลงัดภูาพในแบบภาพเดีย่ว กดปมุ
เลือกวิธีกาวกระโดด(JUMP)

ทีม่มุลางดานขวา จอภาพจะแสดง วธิ ีJUMP และ
ตำแหนง ณ ปจจบุนัของภาพ

ใชปมุ              เพือ่เลอืกวธิ ี JUMP โดยเลอืก
ระหวาง  [1 image/10 images/100 images/Date]
จากนั้นกดปุม

เมือ่การดมภีาพจำนวนมาก ผใูชสามารถจะกาวกระโดดขามลำดบัภาพไดครัง้ละ 10 ภาพ
หรอื 100 ภาพเพือ่ความรวดเรว็ และถาภาพทีถ่ายในการดเปนภาพทีถ่ายมาหลายๆ วนั
ผใูชสามารถจะเลอืกกาวกระโดดขามลำดบัภาพตามวนัทีถ่ายกไ็ด เรยีกวา การ JUMP

ในขณะเลนดูภาพ หมุนวงแหวน
เลือกดูภาพแบบกาวกระโดด

กลองจะกระโดดขามลำดับภาพตามรูปแบบที่ได
ปรบัตัง้ไวในขัน้ตอนที ่1

เมื่อตองการเลื่อนดูภาพทีละลำดับ
ใหกดปมุ

ไมสามารถดภูาพแบบกาวกระโดดได เมือ่กำลงัแสดงภาพแบบดชัน(ีIndex Display)

รปูแบบการ JUMP
ลำดบัของภาพทีแ่สดงอยู



¢ยายดูภาพ

Ëมนุภาพ

ในขณะเลนดภูาพ กดปมุ             เพือ่ขยายภาพ
ขยายดภูาพ

ถากดปมุ             ตอไปอกี จะสามารถขยายภาพ
ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึขนาด 10x

ในแถบรายการ [     ]  เลอืก [Rotate]
และกดปุม

เลือก [Rotate]

ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง            ในการเลือ่นดู
รายละเอียดในสวนตางๆ ของภาพ
เมือ่ตองการลดการขยายลง กดปมุ
และเมือ่ตองการออกจากระบบขยายดภูาพ กดปมุ
              เพือ่ใหจอกลบัไปแสดงภาพขนาดปกติ

สามารถใชวงแหวน              เพือ่ดภูาพตอๆ ไป โดยรกัษาอตัราขยายภาพไวทีร่ะดบัเดมิ

ไมสามารถขยายดภูาพได ในขณะทีก่ลองกำลงัแสดงภาพทีเ่พิง่ถายภาพเสรจ็

เลือกภาพที่ตองการ และหมุน

ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปมุ              ภาพจะหมนุตามเขม็
นาฬกิาไปตามลำดบั ดงันี้

ใชปมุ               เพือ่เลอืกภาพทีต่องการหมนุ
แลวกดปุม

เมื่อตองการหมุนภาพตอไป ใหทำตามขั้นตอนที่ 2
เมือ่ตองการออกจากระบบหมนุภาพและกลบัสกูาร
แสดงเมน ูกดปมุ <MENU>

ถาภาพทีถ่กูหมนุแลว ไมไดแสดงบนจอ LCD ตามแบบทีห่มนุไวเมือ่เลนดภูาพ ใหปรบัตัง้รายการ
[        Auto rotate]  ใหเปน



àลนดภูาพอตัโนมตัิ
ผูใชสามารถแสดงภาพที่อยูในการดของกลองใหแสดงแบบสไลดโชวอัตโนมัติที่หนาจอ
แตละภาพจะถกูแสดงอยปูระมาณ 4 วนิาทกีอนจะเลือ่นสภูาพถดัไป

ในแถบรายการ [     ]  เลอืก [Auto play]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Auto play]

หนาจอจะแสดงรายการของ Auto play

สั่งเลนดูภาพอัตโนมัติ
หลงัจากขอความ [Loading image...] ปรากฏ
ขึน้สกัครหูนึง่ ระบบแสดงภาพกจ็ะเริม่ทำงาน
เมื่อตองการใหหยุดแสดงภาพ กดปุม
ในขณะทีห่ยดุแสดงภาพ  สญัลกัษณ
จะปรากฏขึ้นบริเวณมุมบนดานซายของจอภาพ
ใหกดปมุ              อกีครัง้เมือ่ตองการใหกลอง
ทำงาน เลนภาพอัตโนมัติตอไป

หยดุการเลนดภูาพอตัโนมตัิ
เมื่อตองการหยุดเลนภาพอัตโนมัติและกลับสูการ
แสดงเมน ูกดปมุ <MENU>

ในขณะเลนดภูาพแบบอตัโนมตั ิผใูชสามารถกดปมุ                       เพือ่เปลีย่นรปูแบบการแสดงภาพ

ในขณะหยดุเลนดภูาพแบบอตัโนมตัชิัว่คราว สามารถใชปมุ             เพือ่ดภูาพตอไปได
ในขณะเลนดภูาพแบบอตัโนมตั ิระบบปดกลองโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมไดใชจะไมทำงาน
เวลาในการแสดงภาพอาจจะแตกตางกนั โดยขึน้อยกูบัขนาดของภาพดวย



´Ùภาพจากจอโทรทศัน
ดวยสายวดิโีอทีไ่ดมาพรอมกบัตวักลอง ผใูชสามารถจะเชือ่มตอกลองกบัเครือ่งรบัโทรทศัน และ
ดภูาพจากจอภาพของโทรทศันได ควรปดสวติซกลองและเครือ่งรบัโทรทศันกอน แลวจงึเชือ่มตอ
กันดวยสาย

เปดฝาชองเสียบตอพวงของโทรทัศน
ใชสายเชื่อมตอวิดีโอที่ไดมาพรอมกลอง เสียบเขา
กบัชองเสยีบ VIDEO OUT               และใชปลาย
อกีดานหนึง่เสยีบเขากบัชองเสยีบ VIDEO IN ของ
โทรทัศน

เชื่อมตอกลองกับเครื่องรับโทรทัศน

เสียบปลายสายทั้งสองดานใหแนน

เปดสวติซของเครือ่งรบัโทรทศัน และปรบั
ชองรับสัญญาณเปน VIDEO IN

เปดสวิตซกลอง โดยปรับไปที่ <ON>

กดปุม
ภาพจะถูกแสดงที่จอภาพของโทรทัศน (โดยไม
แสดงที่จอภาพของกลอง)

หลังจากไมตองการดูภาพแลว ใหปดสวิตซของ
กลอง <OFF> และปดสวิตซเครื่องรับโทรทัศน
กอนที่จะถอดสาย

ถาระบบวดิโีอทีป่รบัตัง้ไวในตวักลองไมเขากบัระบบรบัสญัญาณของเครือ่งรบัโทรทศัน  การแสดง
ภาพอาจมคีวามผดิปกต ิใหปรบัตัง้ระบบสญัญาณวดิโีอในกลองใหตรงกบัระบบรบัสญัญาณของ
เครือ่งรบัโทรทศัน [      Video system]
หามใชสายตอพวงอยางอืน่นอกจากสายทีไ่ดมาพรอมกบักลอง เพราะอาจจะแสดงภาพไมไดหาก
ใชสายชนิดอื่น
พืน้ทีบ่างสวนของภาพอาจจะถกูตดัออกไป โดยขึน้อยกูบัชนดิของเครือ่งรบัโทรทศัน



การปองกนัภาพถกูลบ จะชวยปองกนัไฟลภาพไมใหถกูลบทิง้ไปโดยไมไดตัง้ใจ

»‡องกนัภาพถกูลบ

ในแถบรายการ [     ]  เลือก [Protect images]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Protect images]

หนาจอจะแสดงรายการของระบบปองกันภาพถูก
ลบ(Protect images)

ใชปมุ              กดเลอืกภาพทีต่องการปองกนัการ
ลบ จากนัน้กดปมุ

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ

ภาพที่ถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
ปรากฏอยู
เมือ่ตองการยกเลกิการปองกนัลบภาพ กดปมุ
สญัลกัษณ               จะหายไป

เมื่อตองการเลือกภาพที่จะปองกันถูกลบตอไป ให
ทำตามขั้นตอนที่ 2

เมือ่ตองการออกจากการปรบัตัง้ปองกนัภาพถกูลบ
กดปุม <MENU> เพื่อกลับสูการแสดงรายการ
ของเมนูตามปกติ

ถาการดถกูฟอรแมท (น. 40) ภาพทีถ่กูปองกนัการลบไวแลวกจ็ะถกูลบหายไปจากการดดวย

ไฟลภาพใดๆ ทีไ่ดถกูปองกนัการลบไวแลว ไฟลภาพนัน้ๆ จะไมสามารถลบออกไดดวยฟงกชัน่
ลบภาพของตวักลอง เมือ่ตองการลบภาพนัน้ จะตองยกเลกิการปองกนัการลบภาพเสยีกอน

ถาผใูชสัง่ลบภาพทัง้หมด(น. 130) ไฟลภาพในการดกจ็ะเหลอืแตเพยีงภาพทีถ่กูปองกนัการลบ
เอาไวแลว ระบบนีเ้ปนประโยชนสำหรบัผทูีต่องการลบภาพทีไ่มตองการลบภาพทัง้หมดออกจาก
การดทนัที



¡ารลบภาพ

ผใูชสามารถสัง่ลบไฟลภาพไดหลายวธิ ีคอืลบแบบครัง้ละภาพ และลบภาพในการดทิง้ไปทัง้หมด
สวนภาพทีถ่กูปองกนัการลบเอาไว (น. 129) จะไมถกูลบไป

เมือ่ภาพใดภาพหนึง่ถกูลบไปแลว จะไมสามารถเรยีกกลบัคนืมาไดอกี ดงันัน้ ตรวจ
สอบใหแนใจกอนสั่งลบภาพใดๆ และเพื่อปองกันภาพถูกลบโดยไมไดตั้งใจ ควร
ปองกันการลบภาพสำหรับภาพสำคัญๆ เสมอ สำหรับการสั่งลบภาพที่ถายในแบบ
                 ทั้งไฟล RAW และ JPEG จะถูกลบไปทั้งหมด

ลบครัง้ละภาพ

ลบภาพทัง้หมดในการด

ลบภาพที่มีเครื่องหมาย           ภายในคราวเดียว

ปรับใหกลองแสดงภาพที่ตองการลบ

ตัวเลือกสำหรับการลบภาพจะปรากฏดานลาง
กดปุมลบภาพ

เลือก [Erase] จากนัน้กดปมุ              ภาพทีแ่สดง
อยูนั้นจะถูกลบไป

ลบภาพ

ดวยการทำเครือ่งหมายใหกบัไฟลภาพทีต่องการลบ ผใูชจงึสามารถลบภาพทีถ่กูทำเครือ่งหมายไวทัง้
หมดดวยคำสัง่เดยีว ภายในรายการ [      Erase images] เลือก [Select an erase im-
ages] และดวย               ใหทำเครือ่งหมาย             กบัภาพทีต่องการลบจนครบแลว กดปุม

เมื่อรายการ [      Erase images] ไดถกูตัง้ไวเปน [All images on card] ภาพทัง้หมดในการด
จะถูกลบ



áสดงขอมลูการถายภาพ
เมือ่กดปมุ                ในขณะทีก่ำลงัเลนดภูาพแบบปกต(ิภาพเดีย่ว) ผใูชสามารถสัง่ให
กลองแสดงขอมลูการถายภาพของภาพๆ นัน้ได โดยมรีายละเอยีดตามทีแ่สดงดานลาง

ปองกนัภาพถกูลบ

หมาย เลข โฟล เดอร /
หมายเลขลำดบัของภาพ

Histogram
(Brightness/RGB)

Picture Style และ
การปรบัตัง้คา

ความไวแสง(ISO)

วนัทีแ่ละเวลา
Color space

แนบขอมูลในการ
ตรวจสอบภาพ

ขนาดไฟลปรบัแกสมดลุสขีาว

สมดลุสขีาว

หมายเลขลำดบัภาพ/
จำนวนภาพทัง้หมด

คณุภาพของไฟล

ระบบบันทึกภาพ

ระบบวัดแสง

ความไวชัตเตอร

ชองรบัแสง

ระดบัการชดเชยแสงแฟลช

ระดบัการชดเชยแสง

เกี่ยวกับสัญญาณเตือนบริเวณสวนสวางของภาพ
เมือ่สัง่ใหกลองแสดงขอมลูการถายภาพ บรเิวณทีม่คีาแสงมากกวาปกตภิายในภาพจะกระพรบิ ถาตอง
การใหภาพมรีายละเอยีดมากขึน้ในบรเิวณนัน้ ใหตัง้ระดบัการชดเชยแสงเพือ่ปรบัใหคาแสงนอยกวา
พอด(ีชดเชยไปทางดานลบ) และถายภาพนัน้ใหม



เกี่ยวกับ Histogram
histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความเขม
สวางในภาพรวมและความตอเนือ่งของการไลระดบั สวน histogram ทีแ่สดงผลแมส ีRGB
จะใชสำหรบัตรวจสอบความอิม่ตวัและการไลระดบัของโทนส ีซึง่ผใูชสามารถสบัเปลีย่นการ
แสดงผล histogram สองแบบนีด้วยการเลอืกจากเมน ู[     Histogram]

áสดงขอมูลการถายภาพ

ตัวอยาง histogram

ภาพมืดเกินไป

มคีวามเขมสวางปกติ

ภาพสวางเกนิไป

[Brightness] Display
histogram แบบนีจ้ะมลีกัษณะเปนกราฟทีแ่สดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุด
และโทนทีส่วางทีส่ดุจะอยทูางขวาสดุ โดยแกนตัง้จะเปนตวัแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ
ทางดานซายของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืด เกินไป และใน
ทำนองกลบักนั หากจำนวนพกิเซลมปีรมิาณมากๆ ทางดานขวา
ของกราฟ กห็มายถงึภาพนัน้จะสวางเกนิไป และในกรณทีีจ่ำนวน
พิกเซลทางดานขวาของกราฟมีมากๆ ภาพนั้นก็อาจจะสูญเสีย
รายละเอียดในสวนสวาง histogram แบบ [Brightness] จึงมี
ประโยชนในการตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอนเอยีง
ไปทางใด และยงัใชตรวจสอบภาพการกระจายของ โทนดวย

[RGB] Display
คลายกบั [Brightness] แต [RGB] จะเปนกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดบัความเขมสวาง
ของแตละแมส ีRGB(Red, Green, Blue) ซึง่เปนแมสหีลกัทีป่ระกอบรวมกนัเปนภาพ ซึง่แกน
นอนของกราฟจะเปนเครือ่งบอกแสดงความเขมสวาง โดยโทนเขมสดุจะอยทูางซาย และออน
ที่สุดจะอยูทางขวา โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดงจำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวน
พิกเซลทางดานซายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสดใส และถาจำนวนพิกเซลทาง
ดานขวามีจำนวนมากๆ สนีัน้จะดสูวางและอิม่ตวัมากขึน้

กรณทีีจ่ำนวนพกิเซลทางดานซายของสใีดสหีนึง่มมีากเกนิไป ภาพจะขาดสนีัน้
และถาจำนวนพกิเซลทางดานขวาของสใีดสหีนึง่มมีากเกนิไป สนีัน้กจ็ะอิม่ตวัมากจนขาดราย
ละเอียด

RGB histogram จงึใชตรวจสอบความอิม่ตวัและการไลระดบัโทนเขมออนของ
สตีางๆ และสมดลุสขีาวซึง่มผีลตอความผดิเพีย้นของสี
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การพมิพ (น.134)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยูใน
การด กลองรนุนีส้นบัสนนุการตอเชือ่มระบบ                                   ซึง่เปน
มาตรฐานของ Direct Printing
สำหรับการพิมพภาพจากกลองแคนนอนกับเครื่องพิมพแบบตางๆ ละการ
เลอืกกระดาษทีใ่ช เวบ็ไซตดานลางนีจ้ะใหขอมลูมากขึน้

http://canon.com/pictbridge/

Digital Printing Order Format (DPOF) (น.143)
DPOF (Digital Printing Order Format) จะเปนรปูแบบของชดุคำสัง่ควบ
คมุงานพมิพทีช่วยในการพมิพภาพในการด เชน การเลอืกภาพทีจ่ะพมิพ ปรบั
ตัง้คณุภาพงานพมิพ ฯลฯ ซึง่ผใูชสามารถพมิพภาพหลายๆ ภาพ ดวยการสัง่
งานครัง้เดยีว หรอืใหรปูแบบคำสัง่พมิพภาพ(Print Order) ไปยงัผใูหบริการ
งานพิมพก็ได
การถายโอนไฟลภาพไปยังคอมพิวเตอร (น.147)
เมื่อตอเชื่อมกลองกับคอมพิวเตอร(ดวยสายตอเชื่อม) ผูใชสามารถถายโอน
ไฟลภาพในการดไปยงัคอมพวิเตอรได โดยการควบคมุจากตวักลอง



àตรยีมการพมิพภาพ
ผใูชสามารถสัง่ลบไฟลภาพไดหลายวธิ ีคอืลบแบบครัง้ละภาพ และลบภาพในการดทิง้ไปทัง้หมด
สวนภาพทีถ่กูปองกนัการลบเอาไว (น. 129) จะไมถกูลบไป

ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ
ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่
<OFF>

อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ
เตรยีมเครือ่งพมิพ

ใชสายตอพวงที่ไดมาพรอมกับกลอง

ตอเชื่อมตัวกลองกับเครื่องพิมพ

ในการเสยีบสายตอพวงเขากบัตวักลอง สญัลกัษณ
         บนหัวเสียบจะตองหันมาทางดานหนา
ของกลอง

สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ  อานราย
ละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

เปดเครือ่งพมิพ

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่ <ON>

เครือ่งพมิพบางรนุอาจจะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืน



กดปมุ             เพือ่แสดงภาพทีห่นาจอ
เลนดภูาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกบัสญัลกัษณ
         ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนี้กลองกับยังตออยูกับเครื่องพิมพ

ไฟสนี้ำเงนิของปมุ                   ทีต่วักลองจะสวาง
ขึ้น

ไมสามารถสัง่พมิพไฟลภาพแบบ RAW ได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble Jet
Direct
ในการตอเชื่อมกลองกับคอมพิวเตอร หามใชสายตอพวงอยางอื่นนอกจากสายตอพวงที่ไดมา
พรอมกบักลอง
ถามเีสยีง “บีบ๊” ในขัน้ตอนที ่5 เปนเสยีงดงัและยาว แสดงวาพบปญหาของเครือ่งพมิพ ใหตรวจ
หาความผดิพลาด โดยวธิกีารดงันี้
1. กดปุม           เพื่อเลนดูภาพในกลอง
2. กดปุม
3. เมือ่หนาจอแสดงรายการเกีย่วกบัการพมิพ เลอืก [Print]
ขอความที่บอกความผิดพลาดจะแสดงอยูบนจอ LCD ของกลอง (น. 142)

ถากลองใชแบตเตอรเีปนแหลงพลงังาน ตรวจสอบวามนัมไีฟอยเูตม็ เพราะดวยแบตเตอรทีีม่ไีฟ
เตม็ กลองสามารถสัง่พมิพงานไดนานตดิตอกนัถงึ 6 ชัว่โมง
กอนที่จะถอดสาย ใหปดสวิตซกลองและเครื่องพิมพเสียกอน การถอดนั้นใหใชนิ้วมือจับที่หัว
เสยีบของสาย ไมใชทีส่าย
สำหรบัการสัง่พมิพภาพโดยตรงจากกลองไปยงัเครือ่งพมิพ ควรใชอปุกรณแปลงไฟ  AC Adapter
Kit ACK-E5 (อปุกรณเสรมิพเิศษ) สำหรบัใหพลงังานกบัตวักลอง



ÊÑèงพมิพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตวัเลอืกจะขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพรนุทีใ่ช ซึง่อาจปรบั
เลอืกบางรายการไมได สำหรบัรายละเอยีด อานคมูอืการใชเครือ่งพมิพ

ตรวจสอบวา สญัลกัษณ                 ไดปรากฏอยทูี่
มุมบนดานซายแลว

เลอืกภาพทีต่องการพมิพ

ใชปมุ                 เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึน้

กดปุม

สญัลกัษณแสดงการตอเชือ่มกบัเครือ่งพมิพ

หนาจอรายการปรับตั้งเครื่องพิมพ ปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพ (น. 138)
ปดและเปดการพมิพวนัทีห่รอื
หมายเลขภาพลงบนภาพ

ตัง้จำนวนทีต่องการพมิพ
เลือกตัดสวนภาพ (น. 141)
ตั้งขนาดกระดาษ ชนิด และการจัดวางตำแหนง
กลับสูขั้นตอนที่ 1

เริม่การพมิพ

ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการวาง
ตำแหนงทีเ่ลอืกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ
ตั้งคุณสมบัติกระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกปรับตั้งกระดาษ
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ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ
หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ
เมื่อใชเครื่องพิมพและกระดาษของแคนนอน ให
อานคูมือของเครื่องพิมพ ซึ่งจะระบุวาสามารถจะ
พิมพบนกระดาษชนิดใดไดบาง

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

เลอืกการจดัวางตำแหนง แลวกดปมุ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเครื่องพิมพจะปรากฏขึ้น

ตั้งขนาดกระดาษ

ตัง้ชนดิกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

ภาพทีพ่มิพจะมขีอบขาวอยโูดยรอบ
ภาพจะถกูพมิพเตม็ขนาดกระดาษโดยไมเหลอืขอบขาว(ไรขอบ) แตถาเครือ่งพมิพทีใ่ช
ไมสามารถพมิพแบบไรขอบ ภาพทีพ่มิพไดกจ็ะมขีอบขาว
ขอมลูการถายภาพ* จะถกูพมิพลงบนขอบภาพ เมือ่ใชกระดาษทีม่ขีนาดตัง้แต 9x13
ซม. ขึน้ไป

สำหรบักระดาษขนาด A4 หรอืกระดาษขนาดจดหมาย สามารถสัง่พมิพภาพดชัน ี20
และ 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดยีว ดวยคำสัง่ผาน DPOF (น. 143)

ตัวเลือกในการพิมพ 2, 4, 8, 9, 16 และ 20 ภาพลงบนกระดาษแผนเดียวกัน

หมายถงึมกีารพมิพขอมลูการถายภาพ* ไวดวย

การจดัวางตำแหนงจะขึน้อยกูบัทัง้ตวัเครือ่งพมิพ และการปรบัตัง้ทีเ่ลอืกไว

* จาก Exif data(ขอมูลที่แนบมากับไฟลภาพ) ชื่อรุนของกลอง เลนสที่ใช ระบบบันทึกภาพ
ชตัเตอร ชองรบัแสง ระดบัการชดเชยแสง ความไวแสง สมดลุสขีาว ฯลฯ จะถกูพมิพดวย
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ปรบัตัง้เมือ่ตองการใช และถาไมตองการปรบัตัง้ให
มผีลพเิศษ ใหขามไปยงัขัน้ตอนที ่5

ตั้งผลพิเศษของการพิมพ

การแสดงผลบนจอภาพอาจมคีวามแตกตางกนั ขึน้
อยูกับเครื่องพิมพที่นำมาใช
เลอืกตวัเลอืกทีอ่ยทูางดานขวา และกดปมุ
แลวเลอืกผลพเิศษแบบทีต่องการ และกดปมุ

ถาสญัลกัษณ                 ปรากฏใกลๆ  กบัสญัลกัษณ
                 ผใูชสามารถปรบัตัง้ผลพเิศษของการ
พิมพไดเชนกัน (น. 140)

ผลพเิศษ ความหมาย

ไมมกีารปรบัแตงหรอืปรบัแกสเีกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิภาพจะมลีกัษณะเดมิ

ภาพจะถกูพมิพดวยมาตรฐานสขีองเครือ่งพมิพ โดยใช Exif Data ในการปรบัแกสี
โดยอตัโนมตัิ

ภาพจะถกูพมิพใหมสีสีด อิม่ตวัมากขึน้  เนนความสดใสของสนี้ำเงนิและสเีขยีว

noise(สญัญาณรบกวน) ทีป่รากฏในภาพจะถกูปรบัใหลดลงไปกอนทีจ่ะพมิพ
ใชสำหรบัภาพถายยอนแสง ซึง่ใบหนาของคนในภาพมกัจะดมูดืเกนิไป ภาพทีพ่มิพ
ออกมาจะมใีบหนาสวางขึน้
ใชสำหรบัพมิพภาพทีบ่คุคลในภาพมตีาแดงจากผลของแฟลช จดุแดงในดวงตาจะ
ถกูลบกอนทีจ่ะทำการพมิพ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำสนทิ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมน้ำเงนิในโทนเยน็
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมเหลอืงในโทนอนุ
พิมพภาพใหเหมือนจริง ทั้งสีและคอนทราส โดยไมมีการปรับแตงสีอัตโนมัติกอน
การพมิพ
ลกัษณะของการพมิพจะเหมอืนกบัการปรบัตัง้แบบ Natural แตการปรบัตัง้แบบนี้
จะปรบัตัง้ไดละเอยีดมากขึน้

ลกัษณะของการพมิพจะขึน้อยกูบัทัง้ตวัเครือ่งพมิพ อานรายละเอยีดจากคมูอืของ
เครื่องพิมพ



ÊÑèงพิมพ
* เมือ่มกีารปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพเกดิขึน้ ภาพทีแ่สดงบรเิวณมมุบนซาย
ของจอภาพจะแสดงผลใหเหน็ แตกเ็ปนผลเพยีงคราวๆ สำหรบัพจิารณา ภาพ
ทีพ่มิพไดอาจจะดแูตกตางไปจากภาพทีแ่สดงอยเูลก็นอย การแสดงผลนี ้จะแสดง
สำหรบัการปรบัตัง้ [Brightness] และ [Adjust levels] ในหนา 140

ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลอืก             และกดปมุ
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ

ปรับตั้งการพิมพวันที่และหมายเลขภาพ

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก             และกดปมุ
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลือก [Print] และกดปุม
ไฟสฟีาของปมุ                  จะกระพรบิ และเครือ่ง
พมิพจะเริม่พมิพภาพ

เริ่มพิมพ

เมือ่ตองการพมิพภาพอืน่ๆ ดวยการปรบัตัง้แบบเดยีวกนัอยางงายๆ เพยีงเลอืกภาพทีต่องการ
และกดปมุ                  ทีม่ไีฟสนี้ำเงนิตดิอย ูแตการพมิพแบบนีจ้ะตัง้ปรมิาณไดคราวละ 1 ภาพ
เทานัน้ และไมสามารถตดัขอบภาพ(trimming) ได
รายละเอยีดของการตดัขอบภาพ อานจากหนา 141
การปรบัตัง้เปน [Default] ในผลพเิศษของการพมิพ และตวัเลอืกอืน่ๆ เปนคามาตรฐานของ
เครือ่งพมิพแตละรนุทีถ่กูปรบัตัง้มาโดยผผูลติเครือ่งพมิพ ใหอานจากคมูอืของเครือ่งพมิพนัน้ๆ
วา [Default] ของมันหมายถึงอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพในการ
บนัทกึ ผใูชจงึอาจตองคอยใหเครือ่งพมิพเริม่ทำงาน โดยใชเวลาสกัครหูนึง่หลงัจากสัง่พมิพแลว
เมื่อตองการยกเลิกการพิมพกดปุม               สัญลักษณ [Stop] จะปรากฏขึน้ จากนัน้จงึกดปมุ
[OK] เพือ่หยดุการทำงาน



ปรับแตงผลพิเศษของการพิมพ
จากขัน้ตอนที ่4 หนา 138 เมือ่เลอืกปรบัผลพเิศษของ
การพิมพ(printing effect) สัญลักษณ            จะ
ปรากฏขึน้ตดิกบั                   เมือ่กดปมุ
ผใูชสามารถปรบัแตงผลพเิศษของการพมิพได รายการ
ที่ปรับไดและการแสดงผลจะขึ้นอยูกับรายการที่เลือก
ปรบัแตงของขัน้ตอนที ่4

Brightness
สามารถปรบัแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได
Adjust levels
เมื่อผูใชเลือก [Manual] ผูใชสามารถจะปรับการกระจายตัว
ของ histogram และปรบัความเขมสวางและความเปรยีบตาง
ของภาพ และดวยจอภาพทีแ่สดงการปรบัแตง Adjust levels
เมือ่กดปมุ                    ผใูชสามารถจะเปลีย่นตำแหนงของ
            และใชปมุ                    เพือ่ปรบัความเขมสวางของ
โทนเขม(0 - 127)  และปรบัความเขมสวางของโทนสวาง(128
- 255) ไดอยางอิสระ

Red-eye corr.
เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายดวยแฟลช ซึ่งอาจทำใหเกิดตาแดง เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On]  ตาของคนในภาพจะไมแดงเมือ่พมิพภาพออกมา

เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายยอนแสง ซึ่งทำใหใบหนามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On] ใบหนาของคนในภาพจะดูสวางขึ้นในภาพที่พิมพออกมา

สญัลกัษณ                                และ [Red eye corr.] จะไมปรากฏบนจอภาพ

เมือ่เลอืกรายการ [Detail set.] ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Contrast] [Saturation] [Color tone] และ
[Color balance] และเมื่อตองการปรับ [Color balance] ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง
ในการปรบั โดย B(Blue - สนี้ำเงนิ) A(Amber - สเีหลอืงอำพนั) M(Magenta - สีมวงแดงเขม)
และ G(Green - สีเขียว)
เมื่อเลือก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบมาตรฐานของผผูลติ
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การตดัสวนภาพ

ผใูชสามารถตดัสวนภาพ และเลอืกพมิพเฉพาะพืน้ทีซ่ึง่
ไมถูกตัดออกไป เหมือนภาพไดถูกจัดองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดัสวนของภาพใหเรยีบรอยกอนสัง่
พมิพ   และถามกีารตดัสวนภาพไวกอน แลวจงึปรบัตัง้
สำหรับการพิมพ ก็อาจตองตัดสวนภาพใหมอีกครั้ง

เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพออกมา และสามารถปรับตั้งขนาดของกรอบ
ภาพทางแนวตัง้และแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
เมือ่ผใูชกดปมุ              และ                    ขนาดของกรอบภาพจะเปลีย่นไป ยิง่กรอบมี
ขนาดเล็กลง ภาพที่พิมพออกมาจะเปนการพิมพดวยอัตราขยายที่สูงยิ่งขึ้น
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
สามารถใชปมุควบคมุแบบทศิทาง                ในการเลือ่นกรอบตดัสวนไปยงับรเิวณ
ตางๆ ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดสวนนี้ไปในตำแหนงที่จะได
องคประกอบภาพทีผ่ใูชพอใจ
หมนุกรอบตดัสวนภาพ
ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปมุ                      กรอบภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวางแนวตัง้และแนว
นอน การปรบัตัง้แบบนีช้วยใหผใูชสามารถพมิพภาพดวยองคประกอบภาพทีเ่ปนแนวตัง้
จากภาพที่ถายในแนวนอนได

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]
เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลับไปสูการแสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนาจอที่
แสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ

กดปุม          เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ
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ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได โดยขึ้นอยูกับ
เครือ่งพมิพทีใ่ช
ยิง่ปรบัใหกรอบตดัสวนภาพมขีนาดเลก็ลงเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมากจ็ะดหูยาบมากขึน้ เนือ่ง
จากผลของการขยายภาพในอตัราสวนสงูๆ
ขณะทีต่ดัสวนภาพ ควรดทูีจ่อภาพของกลองตลอดเวลา ถาดภูาพจากจอโทรทศัน ตำแหนงและ
ขนาดของกรอบตดัสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนกั

จัดการกับความผิดพลาดของเครื่องพิมพ
เมือ่ผใูชจดัการแกปญหาความผดิพลาดจากเครือ่งพมิพ(ไมมหีมกึ กระดาษหมด ฯลฯ) และสัง่
[Continue] เพือ่ใหเครือ่งทำงานอกีครัง้ แตเครือ่งพมิพกย็งัไมทำงาน ใหลองกดปมุบนเครือ่ง
พมิพเพือ่สัง่ใหเครือ่งพมิพทำงานใหม สำหรบัรายละเอยีด อานจากคมูอืของเครือ่งพมิพ
ขอความเตอืนความผดิพลาด
เมือ่มปีญหาเกดิขึน้ในขณะทำการพมิพ จะมขีอความเตอืนความผดิพลาดปรากฏขึน้ทีจ่อ LCD
ของกลอง ใหกดปุม              เพื่อหยุดการพิมพ และหลังจากที่ไดแกปญหาแลว ใหสั่งการพิมพ
ใหมอกีครัง้ สำหรบัรายละเอยีดในการแกปญหาเกีย่วกบัตวัเครือ่งพมิพ อานจากคมูอืของเครือ่ง
ความผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
  ตรวจสอบดวูาไดใสกระดาษในเครือ่งพมิพอยางถกูตองเรยีบรอยดแีลวหรอืไม
ความผิดพลาดเกี่ยวกับหมึกพิมพ
  ตรวจสอบระดับหมึกพิมพและถังบรรจุน้ำหมึก
ความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเครื่อง
  ตรวจสอบความผดิพลาดอืน่ๆ ของตวัเครือ่ง นอกเหนอืจากสวนของกระดาษและหมกึพมิพ
ความผิดพลาดเกี่ยวกับไฟลภาพ
  ภาพทีเ่ลอืกนัน้ไมสามารถสัง่พมิพไดผานระบบ PictBridge และไฟลภาพทีถ่ายดวยกลองตวั
  อืน่ หรอืภาพทีผ่านการปรบัแตงในคอมพวิเตอรแลวจะไมสามารถพมิพได
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Digital Print Order Format (DPOF)
ตัง้รปูแบบของการพมิพ วนัที ่และหมายเลขลำดบัภาพทีจ่ะพมิพพรอมภาพ การปรบัตัง้
นีจ้ะถกูนำไปใชกบัไฟลภาพทกุๆ ไฟล และไมสามารถปรบัตัง้แยกเฉพาะไฟลภาพในแต
ละไฟลได

ปรับตั้งตัวเลือกในการพิมพ

ในแถบรายการของ         เลอืก [Print order]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Print order]

เลอืก [Set up]
เลือก [Set up] จากนัน้กดปมุ

เลือกตัวเลือกที่ตองการ
เลือก [Print type] [Date] [File No.]

เลอืกจากตวัเลอืกทีม่อียใูนรายการ จากนัน้กดปมุ
           และเลอืกตวัเลอืกในรายการยอย จากนัน้
กดปุม

Print  type  (รปูแบบการพมิพ) Date  (การพิมพวันที่ถาย) File No.  (พมิพหมายเลขไฟลภาพ)



Digital Printing Order Format (DPOF)

รูปแบบการพิมพ

Standard
(แบบปกติ)

Index
(ภาพดชัน,ี ภาพเลก็)

Both
(พมิพไดทัง้สองแบบ)

พิมพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
พมิพภาพดชันหีรอืภาพขนาดเลก็ๆ พรอมกนัหลายๆ ภาพ
ในกระดาษแผนเดยีวกนั

พมิพไดทัง้ภาพแบบปกต ิและภาพดชันี

วนัที่

หมายเลขไฟลภาพ

พมิพวนัทีถ่ายภาพ ทบัลงบนภาพ

พมิพหมายเลขลำดบัของไฟล ทบัลงบนภาพ

ออกจากการปรับตั้ง
กดปมุ <MENU>
กลบัไปแสดงรายการในหนา [Print order]
ลำดับตอไป เลือก [Sel.Image] หรือ [All
Image] เพื่อสั่งการพิมพ

แมวา [Date] และ [File No.] จะถกูตัง้เปน [On] แตเครือ่งพมิพอาจจะไมพมิพวนัทีแ่ละหมาย
เลขลำดบัของไฟลภาพลงบนภาพกไ็ด ขึน้อยกูบัการปรบัตัง้รปูแบบการพมิพและตวัเครือ่งพมิพ
เมือ่พมิพภาพดวย DPOF ผใูชตองใชการดแผนเดยีวกบัทีไ่ดตัง้คำสัง่งานพมิพแบบ DPOF เอา
ไว ระบบนีจ้ะไมทำงานกบัไฟลภาพทีถ่ายหลงัจากการปรบัตัง้ไปแลว และไฟลภาพทีน่ำเอามา
จากทีอ่ืน่
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ DPOF บางรนุ และผใูหบรกิารงานพมิพ(หรอือดัขยายภาพ)บางราย
อาจไมสามารถพมิพภาพในลกัษณะทีผ่ใูชกำหนดไว ถากรณนีีเ้กดิขึน้กบัเครือ่งพมิพสวนตวั ให
ศึกษารายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ และตรวจสอบจากผูใหบริการงานพิมพเกี่ยวกับ
ความเขากนัของระบบ
หามใสการดทีม่กีารปรบัตัง้คำสัง่งานพมิพ(Print order) จากกลองตวัอืน่หรอืรนุอืน่ เขาไปในตวั
กลองและพยายามปรับต้ังตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจถูกลบหายไป
และเชนกนั คำสัง่งานพมิพอาจจะทำงานไมไดผลกบัไฟลภาพบางชนดิ

รปูแบบการพมิพและคำสัง่งานจาก DPOF จะไมทำงานเมือ่ใชกบัไฟลแบบ RAW
เมือ่สัง่พมิพแบบดชัน ี[Index] ทั้งวันที่ [Date] และหมายเลขลำดบัไฟลภาพ [File No.] จะไม
สามารถปรบัใหเปน [On] ไดในเวลาเดยีวกนั



Digital Printing Order Format (DPOF)

สัง่งานพมิพแบบ DPOF
เลอืกภาพอยางเจาะจง(Sel. Image)

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกนั 3 ภาพ และเมือ่ตองการกลบั
สกูารแสดงภาพเดีย่วตามปกต ิใหกดปมุ
หลังจากเลือกภาพไดจำนวนครบตามที่ตองการแลว ให
กดปุม <MENU> เพื่อเก็บบันทึกคำสั่งงานที่ปรับตั้งไว
ลงในการด

ปริมาณ(จำนวน)
จำนวนภาพทัง้หมดทีถ่กูเลอืก

สญัลกัษณของการพมิพภาพดชันี
เครือ่งหมาย

เลือกภาพทั้งหมด(All Image)
ถาเลือกคำสั่ง [Mark all on card] ภาพทุกๆ ภาพในการดจะถูกสั่งพิมพภาพละ 1 ใบ และ
ถาเลือกคำสั่ง [Clear all on card] คำสั่งพิมพภาพของภาพทั้งหมดในการดก็จะถูกยกเลิก

ไฟลภาพทีเ่ปน RAW จะไมถกูรวมอยดูวยในคำสัง่พมิพ แมจะใชคำสัง่ “All image” กต็าม

เมือ่ใชเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ PictBridge ไมควรสัง่พมิพภาพเกนิ 400 ภาพในคราวเดยีว
ถาสัง่พมิพเกนิกวานี ้เครือ่งพมิพอาจจะไมทำงาน

[Index]
กดปมุ                 เพือ่ทำเครือ่งหมาย             ใหกบัภาพที่
ตองการใหพมิพในแบบดชันี

[Standard] [Both]
กดปมุ               เพือ่เลอืกปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
สำหรับภาพที่กำลังแสดงอยูบนหนาจอ



¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสัง่พมิพภาพไดดวยวธิกีารงายๆ

เตรียมการพิมพ
ดหูนา 134
รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ” และทำตามจนถงึขัน้ตอนที ่5

ในแถบรายการของ [     ] เลอืก [Print order]
เลือก [Print]

[Print] จะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตอเมื่อมีการตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพแลว และ
เครื่องพิมพสามารถทำงานได

เลอืกกระดาษ [Paper settings] (น. 136)
ปรบัตัง้ “ผลพเิศษของการพมิพ” (น. 138) ถาจำเปน

เลอืก [OK]

กอนจะสัง่พมิพ ตรวจสอบใหมัน่ใจวาเลอืกขนาดกระดาษแลว
เครือ่งพมิพบางรนุไมสามารถพมิพหมายเลขลำดบัของไฟลภาพได
ถาตัง้ใหพมิพแบบ[Bordered] วนัทีจ่ะถกูพมิพอยใูนบรเิวณขอบขาว(ขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพ)
ตวัเลขแสดงวนัทีอ่าจจะดเูหมอืนถกูพมิพบนพืน้สวาง หรอืบนขอบขาว(ขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพ)

ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลอืกเปน [Manual] ได
ถามกีารสัง่หยดุพมิพ และตองการพมิพภาพทีย่งัไมไดพมิพตอไป เลอืก [Resume] แตเครื่อง
พมิพจะไมกลบัมาทำงานอกีถาหากมกีารหยดุ และผใูชไดทำสิง่ตอไปนี ้:
• กอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ [Resume] ผใูชไดปรบัเปลีย่นคำสัง่งานพมิพ(Print order) หรอืมี
การลบภาพใดๆ ทีถ่กูสัง่ใหพมิพ และกรณทีีพ่มิพแบบดชัน ีไดมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักระดาษ
กอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ หรอืเมือ่ความจขุองการดเหลอือยนูอยมากในขณะทีเ่ครือ่งพมิพถกูสัง่
ใหหยดุทำงาน
หากมปีญหาใดๆ เกดิขึน้ในระหวางเครือ่งพมิพทำงานอย ูดรูายละอยีดหนา 142



¡ารถายโอนไฟลภาพไปยงัคอมพวิเตอร

เมือ่ตอเชือ่มกลองกบัคอมพวิเตอร ผใูชสามารถถายโอนไฟลภาพในการดของกลองเขาสู
คอมพวิเตอรไดโดยการสัง่งานทีต่วักลอง เรยีกวาระบบ “direct image transfer”

กอนเชือ่มตอกลองกบัคอมพวิเตอร ตรวจสอบใหมัน่ใจวาไดตดิตัง้ซอฟทแวรทีใ่หมา
พรอมกับกลอง(EOS Digital Solution Disk / CD-ROM) ในคอมพิวเตอรแลว สำหรบั
คำแนะนำในการตดิตัง้ซอฟทแวร อานจากคมูอืการตดิตัง้ใน CD-ROM

สัง่งานพมิพแบบ DPOF

ปดสวิตซของกลองกอนที่จะทำการตอเชื่อม

ตอเชือ่มตวักลองกบัคอมพวิเตอร

เสยีบปลายสายอกีดานหนึง่เขากบัชองเสยีบ USB
ของคอมพิวเตอร

ใชสายตอเชื่อมที่ไดมากับตัวกลองในกลองบรรจุ

เมื่อจะเสียบสายตอเชื่อมเขาที่ชองเสียบ
ใหสงัเกตสญัลกัษณ             บนหวัของสายตอ
เชื่อมซึ่งจะตองหันออกไปทางดานหนาของกลอง

ที่จอภาพของคอมพิวเตอร จะมีรายการสำหรับ
เลือกโปรแกรม ใหเลือก [EOS Utility] และจะมี
รนุของกลองใหเลอืกในลำดบัตอมา ใหเลอืกรนุของ
กลองรุนนี้(EOS 1000D)

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่ <ON>

จอภาพของคอมพวิเตอร จะแสดง [EOS Utility]
และที่จอภาพของกลอง จะแสดงหนาจอของ
“direct image transfer”



ขณะที่หนาจอกำลังแสดง “direct image transfer” จะไมสามารถใชกลองถายภาพได

¡ารถายโอนไฟลภาพไปยังคอมพิวเตอร

ถาหนาจอของคอมพวิเตอรไมไดแสดง[EOS Utility] ใหอานคมูอืการใชซอฟทแวรทีอ่ยใูนแผน
CD-ROM
กอนถอดสายตอเชือ่มออกจากตวักลอง ใหปดสวติซกลองเสยีกอน และจบัทีห่วัเสยีบของสาย
และดงึออก อยาดงึสายออกโดยจบัทีส่าย

การถายโอนไฟลภาพไปยังคอมพิวเตอร
ไฟลภาพทีถ่กูถายโอนไปยงัคอมพวิเตอรจะถกูเกบ็ไวภายในโฟลเดอร [My Pictures]
หรอื [Pictures] ในโฟลเดอรยอย เพือ่จดัหมวดหมเูรยีงลำดบัตามวนัทีถ่าย

ถายโอนไฟลภาพทั้งหมดภายในการดไป
ยงัคอมพวิเตอร

เลอืก [All images] จากนัน้กดปมุ

ไฟสนี้ำเงนิของปมุ                    จะกระพรบิ ไฟล
ภาพทั้งหมดจะเริ่มถูกถายโอนออกไป
เมื่อภาพทังหมดถูกถายโอนไปแลว ไฟสีน้ำเงิน
จะยังคงติดสวางอยู

ตวัเลอืกอืน่ๆ นอกจาก  [All images] จะมีรายละเอียดอธิบายอยูทางดานลาง ซึ่งเมื่อตอง
การเริม่ถายโอนไฟลภาพ กก็ดปมุ                เชนกนั

New images
กลองจะเลือกภาพที่ยังไมเคยถูกถายโอนไปยังคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ และทำการถาย
โอนออกไป

Transfer order images
ผูใชเปนผูเลือกภาพที่ตองการถายโอนเอง และภาพที่ถูกเลือกไวก็จะถูกถายโอนออกไปทั้ง
กลมุ สำหรบัวธิเีลอืกภาพ อานในหนาถดัไป



¡ารถายโอนไฟลภาพไปยังคอมพิวเตอร

เลือกและถายโอน

การเลอืกภาพเปนภาพพืน้หลงัของคอมพวิเตอร(Wallpaper)

ใชปมุ                สำหรบัเลอืกภาพแตละภาพที่
ตองการถายโอนไป และเมื่อตองการออกจาก
ระบบเลอืก กดปมุ <MENU>

ภาพที่ถูกเลือกและถายโอนออกไปจะปรากฏเปนภาพพื้นหลัง(Wallpaper) ของ
จอภาพคอมพวิเตอร และเมือ่ตองการออกจากระบบเลอืก กดปมุ <MENU>

ถาผูใชกดปุม            แทนที่จะกดปุม                  ขอความแสดงการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก
[OK] และกดปมุ             เพือ่เริม่การถายโอน
ไมสามารถใชไฟลแบบ RAW เปนภาพพืน้หลงัได

เลือกภาพที่ตองการถายโอน
เลอืกภาพทีต่องการถายโอนไปยงัคอมพวิเตอรแบบภาพตอภาพ

เลอืก [Transfer order]
ในแถบรายการ [      ] เลอืก [Transfer order]
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงรายการของ Transfer order

เลือก [Sel.Image]
เลอืก [Sel.Image] จากนัน้กดปมุ
จะมภีาพปรากฏขึน้



เลือกภาพที่ตองการถายโอน

ใชปมุ                 เพือ่เลอืกภาพ และจากนัน้ใชปมุ
                เพือ่ใสเครือ่งหมาย           ซึง่เครือ่ง
หมายนี้จะปรากฏที่มุมบนดานซาย

ใหทำขั้นตอนนี้กับภาพทุกๆ ภาพที่ตองการถาย
โอนออกไป ซึง่สามารถเลอืกไดมากทีส่ดุ 998 ภาพ

กดปุม <MENU> 2 ครั้งเพื่อบันทึกขอมูลการ
เลือกภาพไวในการด จากนั้นจอ LCD ของกลอง
จะกลับมาแสดงรายการของเมนูหลัก

¡ารถายโอนไฟลภาพไปยังคอมพิวเตอร

เกี่ยวกับ [All image]
ในขัน้ตอนที ่2 ถาเลอืก [All image] จอภาพจะแสดง
รายการตามทีป่รากฏในภาพซายมอื จากนัน้ถาเลอืก
[Mark all on card] และกดปมุ           ไฟลภาพ
จำนวนไมเกนิ 998 ไฟลจะถกูเลอืกใหถายโอนไปใน
คราวเดยีวกนั
ถาเลือก [Clear all on card] และกดปุม
เครือ่งหมายทีท่ำไวสำหรบัเลอืกภาพทีจ่ะถกูถายโอน
ไวทัง้หมดจะถกูยกเลกิ

หามนำไฟลภาพที่ถายดวยกลองอื่นๆ และมีการปรับตั้งคำสั่งการถายโอน(transfer or-
der) และนำมาถายโอนดวยการตัง้คาใหม เพราะภาพอาจถกูบนัทกึขอมลูทบั และการ
ถายโอนจะไมทำงานกับไฟลภาพบางชนิด

ถาไฟลแบบ                    ไดถกูเลอืกสำหรบัถายโอน มนัจะถกูนบัรวมกนัเปนไฟลเดยีว แมวา
ไฟลทั้งสองชนิด(RAW และ JPEG) จะถกูถายโอนออกไปก็ตาม

ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปุม                    เพื่อดูภาพพรอมๆ กันคราวละ 3 ภาพ ถาตองการกลับ
มาดภูาพแบบปกต(ิภาพเดยีว) ใหกดปมุ
ถาตองการถายโอนไฟลภาพมากกวา 998 ภาพในคราวเดยีว ใหเลอืก [All image] ในหนา
จอของ direct transfer (น. 148)
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ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของกลอง เชน การ
ทำงานของปมุกด และฟงกชัน่ตางๆ ใหมลีกัษณะตามทีต่องการ
ดวยการปรับตั้งใน “Custom Functions” ซึ่งการปรับตั้งนี้ จะทำ
ไดเมื่อเลือกใชระบบบันทึกภาพขั้นกาวหนา(Creative Zone)



ในแถบรายการของ             เลือก  [Custom
Functions C.Fn)]  จากนัน้กดปมุ

เลือก [Custom Functions(C.Fn)]
àขาสกูารปรบั Custom Functions

เลอืกหมายเลขของ Custom Functions

ใชปมุ               เพือ่เลอืกหมายเลขของรายการที่
ตองการ แลวกดปมุ

เลือกปรับตั้งตามที่ตองการ

ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 อีก ถาตองการปรับ
Custom Functions รายการอืน่ๆ
ดานลางสุดของจอภาพจะแสดงหมายเลขของ
Custom Functions และหมายเลขของตัวเลือกที่
เลือกเอาไว

กดปมุ <MENU> เพือ่กลบัสหูนาจอของเมนหูลกั
ออกจากการปรับตั้ง

ยกเลกิการปรบัเปลีย่น C.Fn ทัง้หมด

ใชปมุ               เลอืกหมายเลขของ Custom
Functions ทีต่องการปรบัตัง้ แลวกดปมุ

ในแถบรายการของ       [Clear settings]  และเลือกเปน [Clear all Custom
Functions(C.Fn)] เพื่อยกเลิกการปรับเปลี่ยน Custom Functions ที่ทำไวทั้งหมด (น. 114)



àขาสกูารปรบั Custom Functions

Custom Functions ซึง่มหีมายเลขอยบูนพืน้สเีทา จะไมทำงานเมือ่ถายภาพในขณะใช Live View(ปรบั
ตั้งไมได) และถา C.Fn-7-1/2 ไดถูกเลือกเอาไว และผูใชตองการล็อคคาแสง(AE Lock) ใหปรับตั้ง
C.Fn-9-1

น. 154

น. 155

น. 156

น. 157

น. 158

น. 159

(การเปดรับแสง)

(การจัดการภาพ)

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)



Custom Functions ไดถกูแบงออกเปน 4 กลมุตามประเภทงาน
C.Fn I Exposure(การเปดรับแสง), C.Fn II Image(การจัดการภาพ), C.Fn III Auto focus/
Drive(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน), C.Fn IV Operation/Others(การปรับควบคุม/อื่นๆ)
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กลองจะแสดงคาแสงทีจ่อ LCD และภายในชองเลง็ภาพดงัตวัอยางภาพทีแ่สดงอยดูานลาง

 
 

ตัง้เปน 1/2 สตอป เมือ่ปรบัความไวชตัเตอร ชองรบัแสง ชดเชยแสง ถายภาพครอม ฯลฯ
การตัง้แบบนีจ้ะเหมาะสำหรบัผใูชทีต่องการปรบัควบคมุคาแสงดวยความละเอยีดต่ำกวา
ระดับขั้นละ 1/3 สตอป

 
กลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ โดยความไวชัตเตอรที่กลอง
เลอืกใหนัน้จะอยภูายในชวง 1/200 วนิาทถีงึ 30 วนิาท ีตามความเขมสวางของคาแสง
ในบรเิวณนัน้

  ⌫
เมือ่ใชระบบ <Av> (Aperture-priority AE) และใชแฟลชถายภาพดวย ความไวชตัเตอร
จะถกูปรบัใหเปน 1/200 วนิาททีกุๆ ครัง้ เพือ่ปองกนัภาพสัน่จากชตัเตอรทีต่่ำเกนิไป(ฉาก
หลังของภาพกลางคืนและภาพที่ถายในบริเวณที่มีแสงนอยๆ มักจะมืดเมื่อปรับตั้งเปน
ระบบนี)้
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เมื่อถายภาพดวยชัตเตอรต่ำกวา 1 วินาทีหรือนานกวานั้น ระบบลดสัญญาณรบกวน
(Noise Reduction) จะทำงานโดยอตัโนมตัเิมือ่กลองจบัสญัญาณรบกวนในภาพได การ
ตัง้เปน [Auto] เหมาะสำหรบัการถายภาพเกอืบทกุแบบ

 
เมือ่ถายภาพดวยชตัเตอรต่ำกวา 1 วนิาทหีรอืนานกวานัน้ การตัง้เปน [On] นัน้จะไดผลดี
สำหรบัการลดสญัญาณรบกวนทีก่ลองตรวจจบัไมพบเมือ่ตัง้ระบบเปน [Auto]

หลงัจากทีก่ดชตัเตอรเพือ่ถายภาพแลว ขัน้ตอนในการลดสญัญาณรบกวน(Noise) อาจใชเวลา
นานเทาๆ กับความไวชัตเตอรที่ใชถายภาพ ผูใชจะถายภาพตอไปไมไดจนกวาระบบลด
สญัญาณรบกวนจะทำงานเสรจ็สมบรูณ
เมือ่ปรบัตัง้เปน 2 และถายภาพดวยชตัเตอรต่ำมากระหวางทีใ่ชระบบ Live View จอ LCD จะไม
แสดงภาพหรอืขอมลูใดๆ เลยในขณะทีร่ะบบลดสญัญาณรบกวนกำลงัทำงาน

 
 

ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ แมวาระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานกับทุกๆ
ความไวแสง แตจะเหน็ผลการทำงานไดชดักบัภาพทีถ่ายดวยความไวแสงสงู และเมือ่ถาย
ดวยความไวแสงต่ำ สญัญาณรบกวนทีป่รากฏในบรเิวณเงามดืของภาพกจ็ะลดลงดวย

เมือ่ปรบัตัง้เปน 1 จะไมสามารถใชระบบถายภาพตอเนือ่งและระบบถายภาพครอมสมดลุสขีาวได
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เมือ่ภาพทีถ่ายไดดมูดืเกนิไป หรอืมคีวามเปรยีบตางต่ำเกนิไป ความเขมสวางและความ
เปรยีบตางของแสงในภาพจะถกูปรบัใหดขีึน้โดยอตัโนมตั(ิประสทิธภิาพของระบบจะขึน้
อยกูบัสภาพแสงในบรเิวณทีถ่าย และสญัญาณรบกวนในภาพอาจจะเพิม่ขึน้) ฟงกชัน่นี้
จะไมทำงานเมื่อถายภาพดวยระบบปรับตั้งเองทั้งหมด (Manual <M>) และเมื่อตั้ง
คุณภาพของไฟลเปนแบบ             และ                      สำหรับการถายภาพในระบบถายภาพ
ขัน้เบือ้งตน ระบบนีจ้ะทำงานโดยอตัโนมตัิ
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เมือ่นำแฟลชภายนอกจากระบบ EOS มาตดิตัง้ มนัจะสงแสงเพือ่ชวยใหระบบออโตโฟกสั
คนหาความชดัไดงายขึน้ และเมือ่ตัง้เปน 1 แฟลชในตวักลองกจ็ะไมสงแสงชวยหาความ
ชัดออกไป

แฟลชในตวักลอง และแฟลชภายนอกทีน่ำมาตดิตัง้จะยงิแสงออกไปเพือ่ชวยใหระบบออโตโฟกสัจบัความ
ชดัไดงายขึน้

ถาแฟลชภายนอกซึง่เปนระบบ EOS ถกูตัง้ Custom Functions ในตวั [AF-assist beam
firing] ไดถกูปรบัตัง้เปน [Disabled] แฟลชกจ็ะไมยงิแสงชวยหาโฟกสัออกไป ถงึแมวาจะตัง้
C.Fn-6-0/2

เมื่อตั้งเปน 1 หรือ 2 และใชระบบ Live View ระบบออโตโฟกัสจะทำงานได สำหรับรายละเอียด อาน
จากหนา 102 - 106
 
   (น. 102)
   (น. 104)

 
 

ปองกันภาพสั่นเนื่องจากกลไกของกระจกสะทอนภาพเคลื่อนตัวในขณะถายภาพ โดย
เฉพาะเมือ่ใชเลนสเทเลและเลนสมาโครซึง่เปนเลนสทีม่กีำลงัขยายสงู อานหนา 94 เพือ่
ดวูธิลีอ็คกระจกสะทอนภาพ
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สะดวกสำหรบัผใูชทีต่องการปมุสำหรบัโฟกสัและวดัแสงทีแ่ยกจากกนั กดปมุ
เพือ่ใหระบบออโตโฟกสัทำงาน และแตะปมุชตัเตอรคางไวเบาๆ เพือ่ลอ็คคาแสง

  
มลีกัษณะการทำงานทีเ่หมอืนกบัปมุ

     
เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบ AI Servo AF ผูใชสามารถจะใชปุม             เพื่อใหระบบ
ออโตโฟกสัหยดุทำงานชัว่ขณะ ระบบนีอ้อกแบบมาเพือ่ปองกนัไมใหการจบัความชดัหลดุ
ไปจากเปาหมายเมือ่มวีตัถอุืน่ๆ เคลือ่นเขามาอยรูะหวางกลองกบัวตัถนุัน้ สวนคาแสงที่
ใชถายภาพจะเปนคาแสงทีว่ดัไดในขณะทีก่ดชตัเตอร

    
ระบบนีเ้หมาะสำหรบัใชถายภาพวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละหยดุสลบักนั เมือ่ใชระบบ AI
Servo AF ผูใชสามารถกดปุม             เพื่อหยุดการจับภาพของ AI Servo AF ได คาแสง
ทีใ่ชถายภาพจะเปนคาแสงทีว่ดัไดในขณะทีก่ดชตัเตอร ดงันัน้ ผใูชจงึสามารถรอจงัหวะ
จนภาพคมชดัทีส่ดุ และคาแสงกจ็ะเปนคาแสงในขณะทีถ่ายจรงิๆ

ผใูชสามารถจะตัง้ใหปมุ            ทำหนาทีเ่ปนปมุสัง่การทำงานของฟงกชัน่ทีใ่ชงานบอยๆ ได
เพื่อใหเรียกใชงานไดเร็ว และทันทีที่กลองพรอมสำหรับถายภาพ ก็เพียงกดปุม

 ⌫⌦
หลังจากกดปุม                 เมื่อดูที่จอ LCD และกดปุมควบคุมแบบทิศทาง               เพื่อ
ปรบัตัง้ระดบัคณุภาพในการบนัทกึไดโดยตรงทนัที

 
เมือ่กดปมุ              หนาจอสำหรบัปรบัชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏขึน้เพือ่ใหผใูชปรับ
ไดทันที

 
มลีกัษณะการทำงานทีเ่หมอืนกบัปมุ <MENU>
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เมือ่เปดสวติซกลอง จอ LCD จะแสดงขอมลูการถายภาพทนัท ี(น. 42)

ถา [Live View shoot] ไดถูกปรับตั้งเปน [Enable] ฟงกชัน่ Live View จะยกเลกิการ
ปรับตั้งตั้งแต 1-4 โดยเมื่อกดปุม                จอภาพจะแสดงภาพในแบบ Live View

ภาพที่ถายดวยกลองรุนนี้ จะไมสนับสนุนคุณสมบัติ encryption/decryption ของ Original Data
Security Kit OSK-E3

    
เมื่อผูใชกดปุม                  เพื่อปดการแสดงผลของจอภาพและปดสวิตซของกลองหลัง
จากนั้นเมื่อเปดกลองอีกครั้ง จอภาพก็จะยังคงดับอยู(ไมแสดงผล) เพื่อชวยใหประหยัด
พลงังาน สวนการแสดงเมนแูละการเลนดภูาพกจ็ะยงัคงแสดงผลไดเมือ่ตองการ และถา
ผูใชกดปุม                 เพื่อเปดการแสดงผลของจอภาพ และปดสวิตซของกลองหลังจาก
นัน้ เมือ่เปดกลองอกีครัง้ ขอมลูการถายภาพก็จะแสดงผลอยบูนจอ LCD

ขอมลูสำหรบัตรวจพสิจูนการเปนภาพตนฉบบัหรอืไม จะถกูแนบไปกบัภาพโดยอตัโนมตัิ
และเมื่อมีการแสดงขอมูลการถายภาพของภาพที่มีขอมูลสำหรับพิสูจนการเปนภาพตน
ฉบับ (น. 131) ก็จะมีสัญลักษณ               ปรากฏขึ้น
สำหรบัการพสิจูนการเปนภาพตนฉบบันัน้ ตองใช Original Data Security KIT(OSK-
E3) ซึง่เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ



เพือ่การเขาถงึการปรบัตัง้ทีร่วดเรว็ ผใูชสามารถเลอืกเมนแูละ Custom Functions ทีม่กัจะปรบั
เปลีย่นบอยๆ เพือ่แยกออกมาอยางชดัเจน คนหาไดรวดเรว็ โดยบนัทกึได 6 เมนู

μ Ñéงคาทีป่รบัตัง้บอยใน My Menu

ในแถบรายการของ           เลือก [My Menu
settings] จากนัน้กดปมุ

เลือก [My Menu settings]

เลอืก [Register] จากนัน้กดปมุ
เลือก [Register]

เลอืกเมนทูีต่องการ จากนัน้กดปมุ
บันทึกเมนูที่ตองการ

ทำตามขั้นตอนเดิมสำหรับเมนูอื่นๆ ซึ่งจะบันทึก
รายการไดไมเกนิ 6 เมนู
หากตองการกลับไปยังหนาจอของขั้นตอนที่ 2 ให
กดปมุ <MENU>

การปรบัตัง้ My Menu

Sort
ผใูชสามารถสลบัการเรยีงลำดบัของเมนทูีถ่กูบนัทกึไวภายใน My Menu ได เลอืก [Sort]
และเลอืกเมนทูีต่องการเปลีย่นลำดบั   จากนัน้กดปมุ              และเมือ่สญัลกัษณ
ปรากฏขึน้ กดปมุ                เพือ่เลือ่นรายการไปยงัลำดบัทีต่องการ แลวกด

[Sort] และการปรบัตัง้อืน่ๆ ทีแ่สดงอยใูนขัน้ตอนที ่2 มรีายละเอยีดดงันี้

Delete and Delete all items
ใชสำหรบัลบรายการทีน่ำมาบนัทกึไวใน My Menu โดย [Delete] จะเปนการลบทลีะรายการ
และ [Delete all items] จะลบรายการทัง้หมดพรอมกนั

Display from My Menu
เมือ่เลอืก [Enable] แถบ           จะแสดงอยเูปนลำดบัแรกของหนาจอทีแ่สดงเมนู

เมื่อขอความเพื่อยืนยันการเลือกปรากฏขึ้น และผู
ใชเลือก [OK] และกดปมุ           เมนนูัน้จะถกู
บันทึกไวใน My Menu



ÍŒÒ§ÍÔ§
บทนีจ้ะแสดงรายละเอยีดและขอมลูในดานคณุสมบตัขิองกลอง
ระบบอปุกรณเสรมิพเิศษ ฯลฯ ทายบทจะมดีชันเีรยีงตามอกัษร
ภาษาองักฤษ และกำกบัดวยภาษาไทย เพือ่ใหสะดวกใน การคน
หาไดอยางรวดเร็วจากเนื้อหาในคูมือฉบับนี้



    วตัถทุีม่คีวามเปรยีบตางต่ำ
    ตวัอยางเชน: ทองฟาสนี้ำเงนิเรยีบ, กำแพงซึง่เปนสเีรยีบ
    วัตถุที่อยูในภาพแสงนอย
    มมุกลองทีย่อนแสง และวตัถทุีส่ะทอนแสงไดมากๆ
    ตวัอยางเชน: รถยนตทีม่ผีวิมนัวาว ฯลฯ
    จดุโฟกสัทีท่าบอยกูบัวตัถทุีอ่ยใูกลและวตัถทุีอ่ยไูกลในจดุเดยีวกนั
    ตวัอยางเชน: ภาพสตัวทีอ่ยใูกลๆ  ลกูกรง ฯลฯ
    วตัถทุีม่พีืน้ผวิเปนลวดลายแบบซ้ำซอน
    ตัวอยางเชน: กระจกที่มีรอยครูด, แปนพิมพของคอมพิวเตอร ฯลฯ

    เมือ่พบสถานการณเชนนี ้ใหแกไขโดยทำตามคำแนะนำขอใดขอหนึง่:
    (1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกสัไปยงัวตัถอุืน่ทีอ่ยใูนระยะหางจากกลองเทาๆ กบัวตัถุ
           ทีต่องการหาความชดั และลอ็คโฟกสักอนทีจ่ะจดัองคประกอบภาพตามทีต่องการ
        (น. 46)
    (2) ปรบัสวติซเลอืกระบบโฟกสัทีเ่ลนสไปที ่<MF> และใชมือหมุนปรับภาพใหชัดเอง

เมือ่ใส Extender(อปุกรณเสรมิพเิศษเพือ่เพิม่ความยาวโฟกสั) และทำใหชองรบัแสงกวางสดุ
ของเลนสแคบถงึ f/5.6 หรอืแคบกวา กลองจะไมสามารถหาความชดัดวยระบบออโตโฟกสัได
ยกเวนแตจะใชระบบ Live mode AF ของ Live View ดูรายละเอียดของคูมือการใช Extender

หากกลองไมสามารถหาความชดัดวยระบบออโตโฟกสัแบบ Live mode AF ได อานหนา 106

àมือ่ออโตโฟกสัทำงานไมไดผล
ระบบออโตโฟกสัอาจทำงานไมไดผล (ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั <     > กระพรบิเตอืน) เมือ่
โฟกัสไปยังวัตถุที่มีลักษณะนี้:

วัตถุที่ยากตอการโฟกัสดวยระบบอัตโนมัติ



เมือ่ใช AC Adapter Kit ACK-E5 (อปุกรณเสรมิพเิศษ) ผใูชสามารถจะใชพลงังานจาก
ปลัก๊ไฟเพือ่ใชกลองได โดยไมตองกงัวลวาแบตเตอรใีนตวักลองจะหมด

หามเสยีบหรอืถอดสายไฟใดๆ ในขณะทีส่วติซของกลองเปดอย ู<ON>

ตอสายไฟเขากับเครื่องแปลงไฟ(ACK-E5) มีขั้น
ตอนตามดังภาพที่แสดง
เมื่อเลิกใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลัก๊ไฟ

ตอสายไฟ

ãชพลังงานจากปลั๊กไฟผนัง

ตอสายจากเครื่องแปลงไฟเขากับแบตเตอรีเทียม
(DR-E5)

ตอสายไฟเขากับ DC Coupler DR-E5

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี และสอดแบตเตอรี
เทียมเขาในชองใส ดันจนสุดทางจนแบตเตอรี
ถูกล็อค

สอดแบตเตอรเีทยีมเขาไปในชองใส

เปดฝาปดรางสายไฟกระแสตรง ดันสายไฟลงใน
ราง ดงัภาพทีแ่สดง
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดันสายไฟกระแสงตรงลงในราง



สายลั่นชัตเตอรที่มีความยาว 60 ซม(2 ฟุต) ซึ่งมีสวิตซ 2 จังหวะ ทั้งแตะเบาๆ เพื่อกระตุนการโฟกัสและ
วดัแสงของกลอง และกดลงจนสดุเพือ่ถายภาพ และลอ็คได โดยมชีองเสยีบทางดานขางของตวักลอง

Remote Controller RC-1 และ RC-5 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ใชกับกลองรุนนี้ไมได

¡ารใชสายลัน่ชตัเตอร

สายลัน่ชตัเตอร RS-60E3 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)



เมือ่ถายภาพโดยไมไดมองผานชองเลง็ภาพ อาจมแีสงลอดเขาสภูายในตวักลองผานทางชองเลง็ภาพได ซึง่
แสงทีส่อดผานไปนีอ้าจทำใหการวดัแสงผดิพลาด หรอืเกดิผลเสยีตอภาพในดานอืน่ๆ เพือ่ปองกนัปญหานี้
ใหใชฝาปดชองเลง็ภาพ (น. 22) ทีต่ดิมากบัสายคลองคอ

ฝาปดชองเลง็ภาพ(Eyepiece Cover)

¡ารใชสายลั่นชัตเตอร

ถอดยางรองชองเล็งภาพดวยการดันขึ้นไปทาง
ดานบน ดงัภาพ

ถอดยางรองชองเล็งภาพ

เลือ่นฝาปดชองเลง็ภาพลงไปตามรอง โดยเลือ่นลง
ทางดานลาง

ติดตั้งฝาปดชองเล็งภาพ



ควบคมุงายๆ เพือ่ใหแฟลชภายนอกทำงานเหมอืนแฟลชในตวั
เมือ่ตดิตัง้แฟลชในอนกุรม EX เขากบักลองแลว กลองจะควบคมุแฟลชใหทำงานแบบอตัโนมตั ิเหมอืน
กบัการนำเอาแฟลชทีม่พีลงัไฟมากขึน้มาใชแทนทีแ่ฟลชทีต่ดิตัง้มาในตวั
สำหรบัรายละเอยีดของการใชแฟลช อานไดจากคมูอืแฟลช และกลองรนุนีเ้ปนกลอง Type-A ทีส่ามารถ
ใชฟงกชัน่ของแฟลชไดทกุๆ ระบบ

แฟลชชนดิตดิตัง้กบัฐานเสยีบ(Hotshoe) แฟลชสำหรบัการถายภาพมาโคร(ตดิตัง้ทีเ่ลนส)

แฟลชสำหรับกลอง EOS , EX-series

สำหรบัแฟลช EX-series รนุทีป่รบัตั้งควบคมุจากตวักลองไมได เฉพาะ [Flash exp. comp] และ
[E-TTL II] สามารถปรับตั้งไดดวยฟงกชั่นแฟลชของตัวกลอง (น. 117)  และแฟลช EX-series บาง
รนุ สามารถปรบัตัง้ [Shutter sync.] ไดดวย

áฟลชภายนอก



เมือ่ใชแฟลชรนุทีม่รีะบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล ใหปรบัตัง้ระบบแฟลชเปนแมนนวล(M)

ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลช
กลองรนุนีส้ามารถทำงานไดกบัแฟลชภายนอกยีห่ออืน่ โดยมรีะดบัความไวชตัเตอร 1/200 วนิาทหีรอื
ต่ำกวา แตกอนที่จะใชงานจริง ควรทดสอบการทำงานของแฟลชรวมกับกลองเสียกอนวามันสามารถ
ทำงานสมัพนัธกบักลองไดอยางเหมาะสม

คำเตอืนเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
แฟลชยีห่ออืน่จะไมทำงานเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View

เมือ่ใชกลองกบัแฟลช หรอือปุกรณเสรมิของแฟลชทีเ่ปนของยีห่ออืน่ กลองอาจจะทำงานผดิปกติ
หรอือาจเกดิความเสยีหายตอตวัอปุกรณได

áฟลชภายนอก

เมื่อใชแฟลชของ Canon ที่ไมใชแฟลช EX-series

เมื่อใชแฟลชในอนุกรม EZ/E/EG/ML/TL และปรับตั้งเปน TTL หรือ A-TTL
แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟเสมอ(โดยไมคำนวณกำลังไฟอัตโนมัติ) ควรใชระบบบันทึก
ภาพ <M>(Manual) หรอื <Av>(Aperture-priority) เมือ่ใชกลองกบัแฟลชเหลานี้

เมือ่ใชแฟลชในอนกุรม EX และปรบัตัง้เปนระบบ TTL และมกีารปรบัตัง้ Custom Function
บางอยางเอาไว แฟลชจะยงิแสงเตม็กำลงัไฟเสมอ

เมื่อใชแฟลชที่ไมใชของแคนนอน

หามใชแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากบน hot shoe กลองและแฟลชอาจจะทำงานไมได



¡ารปรบัตัง้เมนู

⌫

⌫

⌫

หนา

Off/On
On/Off
On/Off
Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold(แสดงภาพคางไว)

ขั้นละ 1/3 stop , +/- 2 stop
ขั้นละ 1/3 stop , +/- 2 stop
ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
WB correction: ปรับแกสมดุลสีขาว

sRGB / Adobe RGB

Standard / Portrait / Landscape / Neutral / Faithful /
Monochrome / User Def. 1, 2, 3

เก็บขอมูลเพื่อใชลบจุดของเม็ดฝุนที่ปรากฏในภาพ

ปองกนัการลบภาพ
หมนุภาพทีถ่ายแนวตัง้
ลบภาพ
เลือกภาพที่ตองการพิมพ(DPOF)
เลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยัง
คอมพิวเตอร
Brightness / RGB
เลนดภูาพแบบอตัโนมตัิ

WB BKT: ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

แถบรายการของ Shooting 2               Set-up 3              และ My Menu              จะไมแสดงเมื่อ
ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน
รายการของเมนทูีเ่ปนตวัอกัษรจาง จะปรบัตัง้ไมได เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน
เมือ่ใช ระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน จะไมแสดงตวัเลอืกคณุภาพของไฟล
และ



¡ารปรับตั้งเมนู

หนา⌫

⌫

⌫

⌫⌫

30 วนิาท,ี 1 นาท,ี 2 นาท,ี 4 นาท,ี 8 นาท,ี 15 นาท ี/ ปด

ขั้นละ 1/3 stop , +/- 2 stop

ลบขอมลูทัง้หมดในการด เตรยีมการดใหพรอมใชงาน
ปมุชตัเตอร / ปมุชตัเตอร/DISP / เปดตลอดเวลา
เลอืกสพีืน้หลงัของจอ LCD

ปรบัระดบัความสวางของจอภาพได 7 ระดบั

ตัง้วนัที(่ป/เดอืน/วนั) เวลา(ชัว่โมง/นาท/ีวนิาท)ี

เลอืกภาษา

NTSC / PAL
ทำความสะอาดอตัโนมตั ิ/ ทำความสะอาดทนัที
ผูใชทำความสะอาดเอง
ถายภาพดวย Live View / แสดงเสนตาราง / ระยะเวลา
ในการแสดงคาแสง
การยิงแสงแฟลช / ตั้งฟงกชั่นของแฟลชในตัว / ตั้ง
ฟงกชั่นของแฟลชภายนอก / ตั้ง C.Fn ของแฟลชภาย
นอก /  ลบลาง C.Fn ของแฟลชภายนอก

ปรับตั้งลักษณะการทำงานของกลองตามที่ตองการ

ลบลางการปรับตั้งคาทั้งหมดในตัวกลอง / ลบลางการ
ปรับตั้ง C.Fn ทั้งหมด
ปรบัปรงุระบบปฏบิตักิาร(Firmware) ของกลอง

จดัแยกเมนแูละ C.Fn ทีม่กัจะปรบัตัง้บอยๆ



μารางแสดงฟงกชัน่ทีใ่ชงานได

ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ปรบัตัง้โดยผใูช ใชงานไมได

⌦ ⌦⌦





 




⌫
  





μารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานได

ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ปรบัตัง้โดยผใูช ใชงานไมได



⌦ ⌦⌦






  



àมื่อประสบปญหาในการใชกลอง

เมื่อประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมูลเพื่อแกไขปญหาจากเนื้อหานี้
ของสวนนี้กอน แตถาไมพบวิธีแกปญหา ใหติดตอผูขาย หรือศูนยบริการของ
แคนนอนที่อยูใกลที่สุด


กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่ <ON> แลว

ใสแบตเตอรไีมถกูตอง (น. 26)
แบตเตอรหีมด ประจไุฟแบตเตอรใีหม (น. 24)
ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรวีาปดแนนสนทิดแีลว (น. 26)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนทิดแีลว (น. 31)
ลองกดปมุ                 (น. 42)

ไฟสัญญาณบอกสถานะของการดกระพริบตลอดเวลาแมจะปดสวิตซ
ของกลองแลว <OFF>

เมื่อปดสวิตซของกลองในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลของไฟลภาพลงในการด  ไฟ
บอกสถานะของการดจะตดิหรอืกระพรบิอยสูกัครหูนึง่ หลงัจากภาพนัน้ถกูบนัทกึลงใน
การดเรยีบรอยแลว ไฟจะดบัลง และกลองจะหยดุการทำงานเอง

แบตเตอรหีมดเรว็มาก

ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานของแบตเตอรีชนิดประจุไฟใหมไดจะเสื่อมลงตาม
ลำดบัหลงัจากผานการใชงานมานาน ควรซือ้แบตเตอรกีอนใหม

กลองหยดุการทำงานไปเอง

ใชแบตเตอรีที่เพิ่งประจุไฟใหม  (น. 24)

ระบบหยุดการทำงานของกลองจะทำงานเมื่อไมไดใชกลองครบตามเวลาที่ถูกกำหนด
ใหปรับ [       Auto power off] เปน [Off]  หากไมตองการใหกลองปดเอง
ถึงแมวา [       Auto power off]  จะถูกตั้งใหเปน [Off] จอภาพของกลองจะดบัลง
เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานตดิตอกนั 30 นาท ีกดปมุ               เมือ่ตองการให
จอภาพ LCD กลบัมาทำงานอกีครัง้



àมื่อประสบปญหาในการใชกลอง

ถายภาพหรอืบนัทกึภาพลงในการดไมได



ใสการดไมถกูตอง (น. 31)
ถาการดเตม็ ใหเปลีย่นการดใหม หรอืลบภาพทีไ่มจำเปนทิง้ไปเพือ่ใหการดมทีีว่างมาก
ขึน้ (น. 31, 130)
เมือ่ใชระบบ One-Shot AF และสญัญาณยนืยนัความชดัในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน
<     > จะไมสามารถถายภาพได ใหแตะชตัเตอรเบาๆ เพือ่โฟกสัอกีครัง้ หรอืเปลีย่นไป
ใชวธิปีรบัภาพใหชดัดวยตนเอง(Manual) (น. 37, 62)

เลือ่นสวติซปองกนัการบนัทกึและลบขอมลูของการดใหอยใูนตำแหนงทีบ่นัทกึได (น. 31)

ภาพบนจอ LCD ดไูมสดใสเทาทีค่วร
อาจมฝีนุตดิทีจ่อ LCD ใหเชด็ออกดวยผาเชด็เลนสหรอืผานมุ

ทีอ่ณุหภมูสิงูมากหรอืต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรอือาจจะดมูดืคล้ำ
การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

ภาพไมชดั
ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที ่<AF> (น. 33)
เพือ่ปองกนัภาพสัน่ พยายามถอืกลองใหนิง่ และกดชตัเตอรอยางนมุนวล
(น. 36, 37)

การดใชไมได
ถามขีอความเตอืนเกีย่วกบัความผดิพลาดของการด ดหูนา 40 และ 175

กลองมเีสยีงดงัเมือ่สัน่หรอืถกูเขยา
กลไกของแฟลชในตวักลองมกีารขยบัเลก็นอย ซึง่ไมถอืเปนความผดิปกติ



àมื่อประสบปญหาในการใชกลอง

แฟลชในตวัไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตวัถายภาพตอเนือ่งอยางรวดเรว็เกนิไปและไมพกั แฟลชจะหยดุทำงาน
เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

ลบภาพไมได

 

ขอมลูวนัทีแ่ละเวลาของภาพไมถกูตอง

ไมมภีาพปรากฏบนจอโทรทศัน

ถาภาพไดถกูปองกนัการลบ จะลบภาพนัน้ไมได (น. 129)

ไมไดตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหตรงเสยีกอน (น. 29)

ตรวจสอบดวูาสายตอเชือ่มสญัญาณวดิโีอไดเสยีบแนนสนทิแลว (น. 128)
ปรบัตัง้รปูแบบของสญัญาณวดิโีอ (NTSC/PAL) ใหตรงกบัรปูแบบการรบัสญัญาณของ
โทรทัศน (น. 169)
ใชสายตอเชือ่มสญัญาณวดิโีอทีไ่ดมาพรอมกลองในกลองบรรจ ุ(น. 128)



¤วามหมายของรหสัแสดงความผดิพลาด

รหสัแสดงความผดิพลาด

ขอความอธบิายความผดิพลาด

เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความแสดง
ความผดิพลาดเตอืนทีห่นาจอ ใหทำตามคำแนะนำทีห่นาจอ
เมือ่ตองการออกจากหนาจอนี ้ใหปดสวติซของกลองแลวเปด
ใหม หรอืถอดแบตเตอรอีอกแลวใสเขาไปใหม
ถารหสัความผดิพลาดคอื “Err 02” (ปญหาเกีย่วกบัการด) ให
ถอดการดและใสเขาไปใหม หรือฟอรแมทการด ซึ่งอาจ
แกปญหาได

เมื่อลองแกปญหาแลว ถาขอความเตือนยังคงปรากฏอยู ใหจดรหัสของความผิดพลาด
และขอคำปรึกษาที่ศูนยบริการของ Canon ที่อยูใกลที่สุด

ถารหสัความผดิพลาดขึน้เตอืนทนัทหีลงัจากทีถ่ายภาพเสรจ็ ภาพนัน้อาจไมถกูบนัทกึไว หลงัจาก
แกไขปญหาแลว ใหกดปมุ           เพือ่ตรวจสอบวาภาพนัน้ไดถกูถายและบนัทกึลงในการดเรยีบ
รอยแลวหรอืไม



áผนผงัของระบบอปุกรณ



áผนผงัของระบบอปุกรณ
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• ชนิด
ชนดิของกลอง: Digital, single-lens reflex(DSLR), มีระบบวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติ

และแฟลชในตัว
สือ่บนัทกึภาพ: SD memory card, SDHC memory card
ขนาดเซนเซอร: 22.2 มม. x 14.8 มม.
เลนสทีใ่ชได: Canon EF และ EF-S lenses (ความยาวโฟกัสเทียบเทากับระบบ

35mm โดยประมาณ คณูดวย 1.6 เทาของความยาวโฟกสัทีร่ะบ)ุ
เมาท: Canon EF
• เซนเซอรรับแสง
ชนิด: ความไวแสงสงู, ความละเอยีดสงู, ดวย CMOS พืน้ทีใ่หญ ชัน้เดยีว
พกิเซลทีใ่ชงานจรงิ: ประมาณ 10.10 megapixels
พกิเซลทัง้หมด: ประมาณ 10.50 megapixels
อตัราสวนของดาน: 3:2
ระบบฟลเตอรสี: ฟลเตอรแมสีหลัก RGB
Low-pass filter: ตดิตัง้อยทูางดานหนาของเซนเซอร ถอดไมได
ระบบกำจดัฝนุ: (1) กำจดัฝนุอตัโนมัติ

(2) สัง่ทำความสะอาดเอง
(3) แนบขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุไปกบัภาพทีถ่าย

• ระบบบันทึกขอมูลภาพ
รปูแบบของการบนัทกึ: Design rule for Camera File System 2.0
ชนดิของไฟลภาพ: JPEG, RAW (12-bit Canon original),RAW+JPEG
การบันทึกไฟลทั้งสองชนิด
ในเวลาเดยีวกนั: ทำได
ขนาดไฟล: (1) Large/Fine : ประมาณ 3.8 MB (3888 x 2592 pixels)

(2) Large/Normal : ประมาณ 2.0 MB (3888 x 2592 pixels)
(3) Medium/Fine : ประมาณ 2.3 MB (2816 x 1880 pixels)
(4) Medium/Normal: ประมาณ 1.2 MB (2816 x 1880 pixels)
(5) Small/Fine : ประมาณ 1.3 MB (1936 x 1288 pixels)
(6) Small/Normal : ประมาณ 0.7 MB (1936 x 1288 pixels)
(7) RAW : ประมาณ 9.8 MB (3888 x 2592 pixels)
* ขนาดจริงของไฟลขึ้นอยูกับวัตถุที่ถายภาพ ความไวแสง Picture Style ฯลฯ

การลำดับไฟล: แบบตวัเลขสะสม, ปรบัตัง้ใหมอตัโนมตั ิและปรบัตัง้ใหมเอง
• ระบบจดัการไฟลภาพ
Color space: sRGB, Adobe RGB
Picture Styles: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful,

Monochrome, User Def. 1 - 3
สมดลุสขีาว: Auto, daylight, shade, cloudy, tungsten,

white fluorescent light, flash, custom
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ระบบชดเชย
อณุหภมูสิ:ี ปรับแกสมดุลสีขาว: ชดเชยได +/- 9 สตอป ขั้นละ 1 สตอป

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว: ชดเชยได +/- 3 สตอป ขั้นละ 1 สตอป
* ชดเชยไปในทิศทางของ Blue/amber หรือ magenta/green ได

การสงผานขอมลู
ของอณุหภมูสิ:ี ทำได
ระบบลดสญัญาณรบกวน: ลดสญัญาณรบกวนเมือ่ถายภาพดวยชตัเตอรต่ำมาก และลดสญัญาณรบกวน

เมือ่ถายภาพดวยความไวแสงสงู
ปรบัแกความเขมสวาง
ของภาพโดยอตัโนมตั:ิ ระบบ Auto Lighting Optimizer
เพิม่ขอมลูสำหรบัตรวจสอบ
ทีม่าของภาพ: ทำได (โดยใชอุปกรณเสริม Original Data Security Kit OSK-E3)
• ชองเลง็ภาพ
ชนิด: Eye-level pentamirror
การครอบคลุม: 95% จากพืน้ทีข่องภาพจรงิ ทัง้ทางแนวตัง้และแนวนอน
อตัราขยาย: ประมาณ 0.81x (-1 m  เมื่อใชเลนส 50mm โฟกัสที่ระยะอนันต)
ระยะมอง: ประมาณ 21 มม. (จากจดุศนูยกลางของเลนสตาของชองเลง็ภาพ)
ปรบัแกสายตาในตวั: -3.0 - +1.0 m (dpt)
โฟกสัสกรนี: แบบ Precision Matte ติดตั้งตายตัว
กระจกสะทอนภาพ: Quick-return half mirror (อัตราสวนของการผานของแสง:การสะทอนแสง

40:60, ใชเลนสขนาด EF600mm f/4L IS USM หรือสั้นกวาไดโดยไมกีดขวาง)
การแสดงขอมลู
ภายในชองเลง็ภาพ: ขอมลูของระบบออโตโฟกสั (จดุโฟกสั ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั), ขอมลูของการเปด

รับแสง (ความไวชัตเตอร, ชองรับแสง, ระบบล็อคคาแสง, คาแสง, ความไวแสง,
เตือนคาแสงผิดพลาด), ขอมูลของแฟลช(สัญญาณแฟลชพรอมทำงาน, สัมพันธความ
ไวชัตเตอรสูง, ล็อคคาแสงแฟลช, ชดเชยแสงแฟลช), ระบบถายภาพขาวดำ,
ปรับแกสมดุลสีขาว, ปริมาณภาพถายตอเนื่องสูงสุด, ขอมูลเกี่ยวกับการด

ตรวจสอบความชัดลึก: มปีมุตรวจสอบความชดัลกึ
• ออโตโฟกัส
ชนิด: TTL secondary image-registration, phase detection
จดุโฟกสั: 7 จดุ
ชวงการวดัแสง: EV 0.5 - 18 (ที่ 23 ํ C, ISO 100)
ระบบโฟกสั: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส (MF)
การเลอืกจดุโฟกสั: เลอืกโดยอตัโนมตัแิละเลอืกเอง
การแสดงจดุโฟกสัทีเ่ลอืก: กรอบสแีดงตดิสวางในชองเลง็ภาพ และแสดงทีจ่อ LCD
ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตั:ิ แฟลชในตวัจะยงิแสงกระพรบิแบบตอเนือ่ง
ระยะการทำงาน: ประมาณ 4.0 เมตรที่กึ่งกลางภาพ และ 3.5 เมตรที่ขอบภาพ

-1

-1
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• ควบคุมการเปดรับแสง
ระบบวดัแสง: TTL แบงพื้นที่ในภาพเปน 35-สวน

• ระบบวดัแสงเฉลีย่หลายสวน (เชือ่มโยงกบัจดุโฟกสัทีจ่บัภาพได)
• ระบบวดัแสงเฉพาะสวน (พืน้ทีป่ระมาณ 10% ทีก่ึง่กลางชองเลง็ภาพ)
• ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

ชวงการวดัแสง: EV 1 - 20 (ที่ 23 ํ C เมื่อใชเลนส EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100)
ระบบบนัทกึภาพ: Program AE (Full Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Night

Portrait, Flash Off, Program), shutter-priority AE, aperture-priority AE,
depth-of-field AE, manual exposure, E-TTL II autoflash

ความไวแสง: ระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน: กลองปรบัตัง้ใหในชวงระหวาง ISO 100 - 800
ระบบบันทึกภาพสรางสรรค: ISO 100 - 1600(ปรับไดขั้นละ 1 stop), Auto

ชดเชยแสง: ปรับตั้งเอง:  +/- 2 สตอป ขั้นละ 1/3 หรือ 1 / 2 สตอป
                    (สามารถใชรวมกับระบบถายภาพครอม)
AEB(ถายภาพครอมอัตโนมัติ):  +/- 2 สตอป ขั้นละ 1/3 หรือ 1 / 2 สตอป

ลอ็คคาแสง: อัตโนมัติ: เมื่อโฟกัสไดแลว และใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหลายสวน
               พรอมกับระบบโฟกัสแบบ One-Shot AF
แมนนวล: ดวยการกดปุม AE Lock

• ชตัเตอร
Type: Electronically-controlled, focal-plane shutter
ความไวชัตเตอร: 1/4000 วินาทีถึง 1/60 วินาที, ชัตเตอรสัมพันธแฟลช 1/200 วินาที

1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที ชัตเตอร B(bulb)
(ชวงของความไวชตัเตอรขึน้อยกูบัระบบบนัทกึภาพทีใ่ช)

ชตัเตอร: ระบบ Soft-touch electromagnetic(แมเหล็กไฟฟา)
ระบบหนวงเวลา: หนวงเวลา 10-วนิาท ีและ 2-วนิาท ีและ 10-วนิาทพีรอมกบับนัทกึภาพตอเนือ่ง
• แฟลชในตวั
ชนิด: ซอนตวั และยกตวัขึน้ทำงานเอง
ระบบวดัแสงแฟลช: E-TTL II autoflash
Guide No.: 13/43 (ISO 100, หนวยเมตรและฟุต)
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 3 วนิาที
สญัญาณแสดงความพรอม: สญัญาณแฟลชพรอมทำงานตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ
การครอบคลมุของแฟลช: เลนสความยาวโฟกสั 17mm
ชดเชยแสงแฟลช: +/- 2 สตอป ขั้นละ 1/3 หรือ 1 / 2 สตอป
ลอ็คคาแสงแฟลช: ทำได
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• แฟลชภายนอก
แฟลชที่ใชได: แฟลชอนกุรม EX ของแคนนอน
ระบบวดัแสงแฟลช: E-TTL II autoflash
ระบบชดเชยแสงแฟลช: +/- 2 สตอป ขั้นละ 1/3 หรือ 1 / 2 สตอป
ลอ็คคาแสงแฟลช: ทำได
การปรบัตัง้แฟลชภายนอก: ปรบัตัง้ฟงกชัน่ของแฟลช, ปรบั C.Fn ของแฟลช
ซมูแฟลชตามความยาวโฟกสั: ทำได
• ระบบขบัเคลือ่น
ระบบขบัเคลือ่น: แบบครัง้ละภาพ แบบตอเนือ่ง หนวงเวลาถายภาพ 10 วนิาทแีละ 2 วนิาที

และ 10 วนิาทพีรอมถายภาพชดุหลายภาพ
ความเรว็ในการ
ถายภาพตอเนือ่ง: JPEG: สงูสดุประมาณ 3 ภาพตอวนิาที

RAW: สูงสุดประมาณ 1.5 ภาพตอวินาที
RAW+        : สงูสดุประมาณ 1.5 ภาพตอวนิาที

ปรมิาณภาพถายตอเนือ่ง: JPEG (Large/Fine): ประมาณ 514 ภาพ, RAW: ประมาณ 5 ภาพ,
RAW+JPEG (Large/Fine): ประมาณ 4 ภาพ
* ทดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน โดยใชการด SD ขนาด 2GB
  ที่ ISO 100 Picture Style แบบ Standard
* แปรเปลีย่นตามวตัถ ุยีห่อการด คณุภาพของไฟล ฯลฯ

• ฟงกชัน่ Live View
ระบบบนัทกึภาพ: (1) ถายภาพดวย Live View

(2) ถายภาพดวย Remote Live View
(โดยใชคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง EOS Utility)

ระบบโฟกสั: แมนนวลโฟกัส และออโตโฟกัส (Quick mode, Live mode)
ระบบวดัแสง: วดัแสงเฉลีย่ ดวยเซนเซอรรบัแสง
ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC เลนส EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100)
การแสดงเสนตาราง: ทำได
การแสดงคาแสง: จำลองจากคาแสงจริงในแบบ Real-time
• จอ LCD
ชนิด: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาด: 2.5 นิ้ว
ความละเอยีด: ประมาณ 230,000 จุด
ครอบคลมุ: พื้นที่ 100% ของภาพ
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การปรบัความสวาง: ทำได 7 ระดับ
ภาษาทีเ่ลอืกได: 20 ภาษา
• เลนดภูาพ
รปูแบบ: ภาพเดีย่ว, ภาพเดีย่วพรอมขอมลูการถายภาพ, histogram, ภาพดชัน ี4

หรอื 9 ภาพ, ขยายดภูาพ 1.5-10 เทา, หมนุภาพ, การดภูาพแบบกาวกระโดด
(Jump) 1/10/100 ภาพ หรือตามวันที่

เตอืนพืน้ทีส่วนสวาง: ทำได(พืน้ทีข่าวสวางในภาพจะกระพรบิ)
• ปองกนัลบภาพ และการลบภาพ
ปองกนัลบภาพ: เลอืกภาพทีต่องการปองกนัถกูลบได
การลบภาพ: ลบครัง้ละภาพ ลบภาพทีท่ำเครือ่งหมายไว และลบภาพทัง้หมดในการด

(ยกเวนภาพทีป่องกนัลบเอาไว)
• Direct Printing
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ: เครื่องพิมพที่มีระบบ PictBridge
ภาพทีพ่มิพได: ไฟลภาพแบบJPEG (Design rule for Camera File System)

พมิพแบบ DPOF ได
ระบบพมิพภาพแบบงาย: ทำได
• Digital Print Order Format
DPOF: สนับสนุน Version 1.1
• ถายโอนภาพโดยตรง
ไฟลภาพทีถ่ายโอนได: JPEG และ RAW

* เฉพาะไฟลแบบ JPEG ทีส่ามารถถายโอนและนำไปสราง
เปนพืน้หลงัของจอภาพคอมพวิเตอร

• การปรบักลองใหทำงานตามผใูช
Custom Functions: ปรบัได 12 ฟงกชัน่
สรางรายการ My Menu: ทำได
• การตอเชื่อม
ชองเสยีบ USB: Hi-Speed USB สำหรบัตอเชือ่มกบัคอมพวิเตอร และเครือ่งพมิพ
สญัญาณวดิโีอ: เลือก NTSC/PAL
ชองเสยีบสายลัน่ชตัเตอร: ใชสายลั่นชัตเตอร RS-60E3
• แหลงพลังงาน
แบตเตอร:ี Battery Pack LP-E5 1 กอน

* ใชไฟกระแสสลับไดดวย AC Adapter Kit ACK-E5
* เมื่อใช Battery Grip BG-E5 สามารถใชแบตเตอรี AA ได



Ãายละเอียดของกลอง

อายกุารใชงานของแบตเตอร:ี

การตรวจสอบพลงังาน: อัตโนมัติ
ระบบประหยดัพลงังาน: มี พลังงานจะถูกตัดเมื่อไมไดใชกลอง 30 วินาที, 1, 2, 4, 8, และ 15 นาที

(ตามที่ปรับตั้ง)
แบตเตอรขีองนาฬกิา
และปฏทินิในตวั: มีแบตเตอรีสำหรับนาฬิกาและปฏิทินติดตั้งในตัว
เวลาเริม่ตนทำงาน: Approx. 0.1 sec. (Based on CIPA testing standards)
• ขนาดและน้ำหนกั
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 126.1 x 97.5 x 61.9 มม. / 5.0 x 3.8 x 2.4 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 450 กรมั(เฉพาะตวักลอง)
• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
• Battery Pack LP-E5
ชนิด: ลเิธีย่มไอออน ประจไุฟใหมได
แรงดนัไฟฟา: 7.4 V DC
ความจกุระแสไฟ: 1080 mAh
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 36 x 14.7 x 53.1 มม. / 1.4 x 0.6 x 2.1 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 50 กรมั (ไมรวมฝาปด)
• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E5
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E5
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชัว่โมง
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC / 700 mA
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 67 x 26 x 87.5 มม. / 2.6 x 1.0 x 3.4 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 80 กรัม

[จำนวนภาพทีถ่ายได โดยประมาณ]

อณุหภมูิ

ที่ 23  ํ C
ที่ 0  ํ C

600
500

500
400

ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50%
ลกัษณะการใชงาน



Ãายละเอียดของกลอง

• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E5E
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E5
ความยาวของสายไฟ: ประมาณ 2 เมตร
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชัว่โมง
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC / 700 mA
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 67 x 26 x 87.5 มม. / 2.6 x 1.0 x 3.4 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 75 กรัม
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
องศาการรบัภาพ: ตามแนวทะแยง: 74 ํ 20’ - 27 ํ 50’

ตามแนวนอน: 64 ํ 30’ - 23 ํ 20’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ 30’ - 15 ํ  40’

โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: 0.25 เมตร(จากเซนเซอรถงึวตัถ)ุ
อตัราขยายสงูสดุ: 0.34x (ที่ 55 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 207 x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิ้ว (ที่ 0.25 เมตร)
Image Stabilizer: แบบขยบัชิน้เลนส
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ 68.5 x 70 มม. / 2.7 x 2.8 นิ้ว
น้ำหนกั: โดยประมาณ 200 กรมั
ฮูด: EW-60C
กลองบรรจ:ุ LP814



Ãายละเอียดของกลอง

• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
องศาการรบัภาพ: ตามแนวทะแยง: 74  ํ  20’ - 27  ํ 50’
ตามแนวนอน: 64  ํ 30’ - 23  ํ 20’
ตามแนวตัง้: 45  ํ 30’ - 15  ํ 40’
โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: 0.28 เมตร(จากเซนเซอรถงึวตัถ)ุ
อตัราขยายสงูสดุ: 0.28x (ที่ 55 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 248 x 161 - 81 x 54 มม. / 9.8 x 6.3 - 3.2 x 2.1 นิ้ว(ที่ 0.28 เมตร)
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ  68.5 x 66 มม. / 2.7 x 2.6 นิ้ว
น้ำหนกั: โดยประมาณ 190 กรมั
ฮูด: EW-60C
กลองบรรจ:ุ LP814

คณุสมบตัเิหลานี ้อางองิจากมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน
คณุสมบตัแิละการตกแตงทีเ่หน็อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เมือ่กลองเกดิปญหาในการทำงานกบัเลนสอืน่ๆ ทีไ่มใชของแคนนอน ใหปรกึษากบัผแูทน
จำหนายของเลนสยีห่อนัน้

เครื่องหมายการคา
Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Apple Inc. ในสหรฐั
อเมริกาและประเทศอื่นๆ
เครือ่งหมาย SDHC เปนเครือ่งหมายการคา
ชือ่สนิคาและเครือ่งหมายการคาอืน่ๆ ทีป่รากฏอยใูนคมูอืฉบบันี ้เปนสมบตัขิองเจา
ของสินคาเหลานั้น
* กลองดจิติอลรนุนี ้สนบัสนนุ Design rule for Camera File System 2.0 และ Exif
2.21 (เรยีกอกีชือ่หนึง่วา “Exif Print”). Exif Print เปนมาตรฐานแบบหนึง่ทีส่นบัสนนุ
การทำงานรวมกนัระหวางกลองดจิติอลกบัเครือ่งพมิพ เมือ่ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่ง
พิมพ กลองจะใชขอมูลการถายภาพเพื่อปรับคุณภาพของภาพใหดีขึ้นดวย



 



ปฏบิตัติามคำแนะนำตอไปนีอ้ยางเครงครดั และใชอปุกรณอยางระมดัระวงัและถกูวธิ ีเพือ่ปองกนัการเกดิ
อบุตัเิหตรุายแรง และความเสยีหายของอปุกรณ

เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย ความรอน การรั่วไหลของสารเคมี และการระเบิด ใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำเพือ่ความปลอดภยัอยางเครงครดั:
- หามใชแบตเตอร ีแหลงพลงังาน และอปุกรณเสรมิทีไ่มไดระบไุวในคมูอืฉบบันี ้ไมควรทำแบตเตอรเีอง หรอื
ดัดแปลงกอนแบตเตอรีเด็ดขาด
- หามลัดวงจร ถอดชิ้นสวน หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี หามใชความรอน และทำการบัดกรีกอนแบตเตอรี
หามทำแบตเตอรีตกลงในน้ำหรือไฟ และหามทำการทุบหรือกระแทกกอนแบตเตอรีเปนอันขาด
- ระมดัระวงัอยาใสแบตเตอรกีลบัขัว้เปนอนัขาด และหามใชแบตเตอรเีกาและแบตเตอรใีหมคละกนั หรอื
ใชแบตเตอรีตางชนิดคละกัน(กรณีที่ใช Battery Grip BG-E5)
- หามทำการประจไุฟแบตเตอรนีอกชวงของอณุหภมูทิีก่ำหนดไว(0  ํC - 40  ํC) และหามประจไุฟนานเกนิ
เวลาที่กำหนด
- หามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เปนโลหะกับจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสตางๆ ของกลอง ชองเสียบอุปกรณเสริม
และชองเสยีบสายเชือ่มตอ ฯลฯ
เก็บแบตเตอรีใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรีเขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรเีปนอนัตรายตอกระเพาะอาหารและอวยัวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะหรือ
แบตเตอรกีอนอืน่ๆ เพือ่ปองกนัการลดัวงจรทีอ่าจทำใหเกดิการระเบดิได

ในขณะประจไุฟแบตเตอร ีหากมคีวามรอนสงู กลิน่และควนั ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟทนัทเีพือ่
หยดุประจไุฟ เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั

ถาแบตเตอรีเกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความรอนใน
ขณะสมัผสักอนแบตเตอรดีวย

ในขณะประจุไฟ วางเครื่องประจุไฟและแบตเตอรีใหพนมือเด็ก สายไฟอาจชอตโดยอุบัติเหตุ หรือเกิดไฟฟา
ลดัวงจรได

ปองกนัอยาใหสิง่ทีร่ัว่ซมึจากกอนแบตเตอรสีมัผสัถกูดวงตา ผวิหนงั เสือ้ผา เพราะอาจทำใหตาบอดหรอื
เปนอันตรายตอผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสแลว ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ำสะอาดโดยไมขัดถู และรีบไป
พบแพทยทนัที

หามวางสายไฟหรอืสายใดๆ ใกลแหลงกำเนดิความรอน เพราะอาจทำใหสายเกดิการละลายและเสยีรปูไป ซึง่อาจ
ทำใหเกดิไฟฟาลดัวงจรได
ไมควรใชแฟลชถายภาพผทูีก่ำลงัขบัขีย่วดยาน เพราะอาจทำใหสญูเสยีการมองเหน็ชัว่ขณะและเกดิอบุตัเิหตไุด
ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกบัคนมากเกนิไป เพราะอาจจะทำใหเสยีสขุภาพตาได และเมือ่ใชแฟลชถายภาพเดก็
ทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอปุกรณเสรมิอืน่ๆ ไปเกบ็ ควรถอดแบตเตอรอีอกเสยีกอน และถอดสายไฟทกุเสนออก
จากปลัก๊ ทัง้นีเ้พือ่ปองกนัการเกดิไฟฟาลดัวงจร หรอืการสะสมของความรอนอนัอาจทำใหเกดิอคัคภียัได

หามใชกลองหรือประจุไฟแบตเตอรีเมื่อไดกลิ่นกาซ เพื่อปองกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภัย



ถาทำอปุกรณตก และวสัดทุีห่อหมุแตกหรอืเปดออกจนเหน็ชิน้สวนดานใน หามสมัผสักบัชิน้สวนภายในอปุกรณนัน้
เดด็ขาด เพราะอาจจะถกูไฟชอตได

หามถอดชิน้สวนหรอืดดัแปลงอปุกรณ เพราะชิน้สวนทีอ่ยดูานในซึง่มแีรงดนัไฟฟาสงูมากอาจทำใหเกดิไฟชอตได

หามสองหรอืเลง็กลองไปยงัดวงอาทติยและแหลงกำเนดิแสงทีส่วางจา เพราะอาจทำใหเกดิอนัตรายตอดวงตาได

เกบ็กลองใหพนมอืเดก็เลก็ๆ สายคลองคออาจจะรดัคอเดก็จนหายใจไมออกได

อยาเกบ็กลองและอปุกรณอืน่ๆ ไวในทีซ่ึง่มฝีนุมาก ทีซ่ึง่มคีวามชืน้สงู เพือ่ปองกนัไฟฟาลดัวงจรและอคัคภียั

กอนทีจ่ะใชกลองในเครือ่งบนิและโรงพยาบาล ตรวจสอบกอนวาสามารถถายภาพได คลืน่แมเหลก็ไฟฟาทีส่งออก
จากกลองอาจจะรบกวนอปุกรณการบนิและอปุกรณตรวจรกัษาทางการแพทย

เพือ่ปองกนัอคัคภียัและไฟชอต ใหปฏบิตัติามคำแนะนำเพือ่ความปลอดภยัดานลางนี:้
- เมือ่เสยีบปลัก๊ไฟ ใหเสยีบเขาจนสดุ
- หามจับปลกไฟเมื่อมือเปยกชื้น
- เมือ่ถอดหรอืเสยีบปลัก๊ไฟ ใหจบัทีห่วัปลัก๊ ไมจบัทีส่าย
- ไมขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับดวยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
- ไมตอพวงสายไฟจำนวนมากเขากบัชองเสยีบเดยีวกนั
- ไมเสียบสายไฟ เมื่อเครื่องปองกันไฟฟารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย

เมือ่ใชงานไปแลวระยะหนึง่ ใหถอดสายไฟออก และเชด็ฝนุทีห่วัเสยีบและปลัก๊ไฟดวยผาแหง ถาในบรเิวณนัน้มฝีนุ
มาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุนบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำใหไฟฟาลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได

⌫
หามทิง้กลองไวในรถทีจ่อดตากแดด หรอืใกลกบัแหลงความรอน กลองอาจจะรอนจดัและทำอนัตรายตอผวิหนงั

ไมควรยกยายกลองทีต่ดิอยบูนขาตัง้กลองในขณะเดนิไปรอบๆ การทำเชนนีอ้าจทำใหเกอิอบุตัเิหตแุละไดรบับาด
เจบ็ และกลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบใหแนใจวาขาตัง้กลองนัน้แขง็แรงพอทีจ่ะรองรบักลองและเลนส
ไมควรทิง้เลนส และเลนสทีต่ดิอยกูบักลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจจะรวมแสงจนเกดิ
การสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสยีหายหรอืไหมได
ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรีในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความรอน ทำใหตัว
เครื่องเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม

ถาทำกลองตกน้ำ หรอืมนี้ำและของเหลวอืน่เขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรแีละแบตเตอรสีำรองสำหรบัของนาฬกิา
เพือ่ปองกนัไฟฟาลดัวงจร

ไมควรเกบ็ ใช หรอืวางแบตเตอรกีลอง แบตเตอรสีำรองสำหรบันาฬกิา ภายในบรเิวณทีม่คีวามรอนสงู ซึง่อาจทำให
แบตเตอรรีัว่ซมึและมอีายกุารใชงานสัน้ลง ตวัแบตเตอรอีาจรอนจดัจนเปนทำใหผวิหนงัไหมพอง

หามใชทนิเนอรผสมส ีเบนซนิ หรอืสารประกอบอนิทรยีในการทำความสะอาดอปุกรณ การทำแบบนีอ้าจทำใหเกดิ
ไฟไหมและยงัเปนอนัตรายตอสขุภาพ
หากอุปกรณแสดงการทำงานที่ผิดปกติ หรือตองการซอม ติดตอที่ตัวแทนจำหนายของ
แคนนอน หรอืทีศ่นูยบรกิารทีอ่ยใูกลทีส่ดุ



อปุกรณดจิติอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.

เมือ่ตอเชือ่มระบบพลงังานของกลองกบัปลัก๊ไฟ ใชไดเฉพาะ AC Adapter Kit
ACK-E5 (rated input: 100-240 V AC 50/60 Hz, rated output:12.6 V DC).
การใชอปุกรณอืน่ๆ นอกเหนอืจากนีอ้าจทำใหไฟฟาลดัวงจรหรอืเกดิอคัคภียั

Digital Camera Model DS126191 Systems
อปุกรณนี ้ประกอบดวยชิน้สวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึง่มเีงือ่นไขการใช 2 ลกัษณะ
คอื (1) เครือ่งใชนีจ้ะไมทำใหเกดิสญัญาณหรอืคลืน่ทีเ่กดิอนัตรายตอผใูช และ (2) เครือ่ง
ใชนีจ้ะไมสงสญัญาณรบกวนทีแ่ทรกแทรงการทำงานของเครือ่งมอือืน่ๆ จนทำงานผดิพลาด
หมายเหตุ: อุปกรณชิ้นนี้ไดผานการทดสอบตามขอจำกัดของการทดสอบอุปกรณใน

class B digital  ทีก่ำหนดโดยกฏของ FCC Part 15  เพือ่ปองกนัการเกดิ
อนัตรายของอปุกรณทีอ่อกแบบมาใหใชภายในครบัเรอืน อปุกรณชิน้นี้
จะสรางคลืน่รงัสแีบบความถีว่ทิย ุซึง่ถาไมใชงานอยางถกูวธิตีามคำแนะนำ
กอ็าจจะรบกวนความถีว่ทิยไุด อยางไรกต็าม ไมมกีารรบัประกนัวาอปุกรณชิน้
นีจ้ะไมรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละเครือ่งรบัโทรทศัน ซึง่ผใูชสามารถตรวจ
สอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของอปุกรณ และผใูชกส็ามารถแก
ปญหาการรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละโทรทศันได โดยปฏบิตัดิงัตอไปนี:้
- ปรับทิศทางของเสารับสัญญาณใหม
- ขยับอุปกรณใหออกหางจากเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น
- เสยีบสายไฟของอปุกรณนีใ้นวงจรไฟฟาอืน่ๆ ทีไ่มใชวงจรเดยีวกบัเครือ่งรบั
  วทิยแุละโทรทศัน
- ปรกึษากบัผแูทนจำหนาย หรอืชางซอมวทิย-ุโทรทศันทีม่ปีระสบการณ

ตองใชสายที่มีแกนกลางเปนโลหะซึ่งไดมาพรอมกับตัวกลองเทานั้น เพราะสายเปนสวน
ประกอบชิน้หนึง่ของอปุกรณ ตามกฏ Part 15 ของ FCC
หามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอุปกรณ นอกจากที่ไดระบุไวในคูมือ
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel No. (516)328-5600



เฉพาะในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา:
แบตเตอรชีนดิ Lithium ion/polymer ทีใ่หพลงังานกบัอปุกรณชิน้
นีส้ามารถนำไปรไีซเคลิได โปรดแจงทีโ่ทร. 1-800-8-BATTERY เพือ่
สอบถามวธินีำแบตเตอรไีปรเีซเคลิ

สำหรบัรฐัคาลฟิอรเนยี, สหรฐัอเมรกิา:
แบตเตอรีลิเธียมมีสารประกอบชนิด Perchlorate ซึ่งตองการการทำลายที่มีประสิทธิภาพ
ดรูายละเอยีดที ่www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เก็บคูมือฉบับนี้ไว — คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องประจุไฟรุน Battery Charger LC-E5
และ LC-E5E
2. กอนใชเครือ่งประจไุฟ อานคมูอืการใชและคำเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คำเตอืนเกีย่วกบัอปุกรณเหลานี ้:เสยี
กอน
(1) เครื่องประจุไฟ, (2) แบตเตอรี, และ (3) อุปกรณที่ใชแบตเตอรี
3. คำเตอืน — เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใชแบตเตอรีรุน LP-E5 ของแคนนอนเทา
นั้น หากใชแบตเตอรีรุนอื่น อาจไหม ทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ
4. อยาวางเครื่องประจุไฟตากฝนหรือหิมะ
5. การใชอปุกรณอืน่ทีน่ำมาตอพวงซึง่แคนนอนไมไดขายและแนะนำใหใช อาจทำใหเกดิประกายไฟ ไฟชอต
หรือเกิดการบาดเจ็บ
6. เพือ่ลดความเสีย่งตอความเสยีหายของปลัก๊และสายไฟ จบัทีห่วัปลัก๊เมือ่ตองการถอดเครือ่งประจไุฟออก
7. ตรวจสอบใหดวีาสายไฟจะไมขวางทางเดนิ หรอืถกูเหยยีบ หรอืทำใหขาดเสยีหาย หรอืเกดิความตงึมาก
เกินไป
8. ไมควรใชเครื่องประจไุฟกับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด ใหเปลี่ยนใหเรียบรอยเสียกอน
9. หามใชเครือ่งประจไุฟหากพบการพองตวัของเครือ่ง หลนกระแทกอยางแรง หรอืมคีวามเสยีหายทีพ่บเหน็
ดวยตาในทุกๆ กรณี ใหนำไปตรวจสอบโดยชางที่ศูนยบริการเสียกอน
10. หามแกะ ดดัแปลง หรอืถอดแยกชิน้สวนของเครือ่งประจไุฟ ใชบรกิารจากชางทีศ่นูยบรกิารเทานัน้ การ
ถอดและประกอบเองอาจทำใหเกดิไฟชอตและประกายไฟ
11. เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิประกายไฟ ควรถอดสายไฟของเครือ่งชารจจากปลัก๊กอนทำความสะอาด
คำแนะนำในการดูแลรักษา
ผใูชไมจำเปนตองทำการดแูลรกัษาใดๆ เวนแตทีไ่ดแนะนำไวในคมูอื หากเกดิปญหา ใหตดิตอทีศ่นูยบรกิาร
เทานัน้
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Access lamp (ไฟแสดงสถานะการด)..........32

A-DEP

(Automatic depth-of-field AE)..................76

Adobe RGB..............................................87

AE lock (ลอ็คคาแสง)................................88

AEB (ถายภาพครอมอตัโนมตั)ิ....................80

AF          Focusing(โฟกัส)

AI Focus AF ...............................................60

Angle of view (องศาการรบัภาพ).................34

Aperture-priority AE .................................72

Auto Lighting Optimizer.........................156

Auto playback (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ........127

Auto power off (ปดกลองอตัโนมตั)ิ......27, 109

Auto rotate (หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั)ิ.........112

Autofocus               Focusing

Av (Aperture-priority AE)..........................72

Basic shooting (ระบบบนัทกึภาพขัน้กาวหนา)..43

Battery           Power

Battery check (ตรวจสอบพลังงาน)...........28

Beeper (สญัญาณเสยีงเตอืน)...................108

Black-and-white image (ถายภาพขาวดำ).....68

Bracketing (ถายภาพครอม).................80, 93

Bulb (ชตัเตอร B).......................................75

          Noise reduction............................155





Camera
        ลบการปรับตั้งทั้งหมด ..................... 114
        Holding the camera (การถือกลอง).... 36
Camera shake (ภาพสั่น)............. 35 - 37, 94
        Image Stabilizer .............................. 35
Card............................................... 2, 13, 31
         เตอืนปองกนัลมืใสการด.................... 108
         การฟอรแมท..................................... 40
Center-weighted average
metering (ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ)..... 77
Clock            Date/Time
Close-up.................................................. 49
Color space ............................................ 87
        sRGB / Adobe RGB
Color temperature (อณุหภมูสิ)ี.................... 90
Color tone (โทนส)ี....................................... 83
Continuous shooting (ถายภาพตอเนือ่ง)....... 63
Contrast (ความเปรยีบตาง).......................... 83
Creative shooting (ถายภาพขั้นกาวหนา).... 20, 55, 69
Custom Functions ................................ 152

Date              Date/Time

Date/Time (ตัง้วนัทีแ่ละเวลา)....................... 29

Depth-of-field preview (ตรวจสอบความชัดลึก).... 74

Dioptric adjustment (ปรบัแกสายตา).......... 36

Direct printing              Printing

Drive mode (ระบบขบัเคลือ่น)................... 63

Single / Continuous shooting

          Self-timer (หนวงเวลา)..................... 53
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Dust (ฝนุ) ...........................................34, 118

Dust Delete Data (ขอมลูของเมด็ฝนุ) .......119

Erase (image) (การลบภาพ)....................130

Error (ความผดิพลาด)..............................175

Evaluative metering (ระบบวดัแสงเฉลีย่)...77

Exposure compensation (ชดเชยแสง)......78

     1/2-stop(ความละเอยีดในการปรบั)......154

Eyepiece cover (ฝาปดชองเลง็ภาพ).. 22, 165

Faithful .....................................................68
FE lock (ลอ็คคาแสงแฟลช)........................89
File
            ความจ ุ............................................64
           จำนวนภาพ....................................110
           ขนาด ............................................64
File number (ตัวเลขลำดับภาพ) .............110
          สะสมตอเนื่อง / ตั้งใหมอัตโนมัติ /
          ผใูชปรบัตัง้เอง
Filter effect (ฟลเตอรทีใ่หผลพเิศษ)..............84
Flash.........................................................58
          สัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง...............116
           ชวงการทำงาน.................................58
          แฟลชภายนอก ......................117, 166
           ลอ็คคาแสงแฟลช..............................89
          ชดเชยแสงแฟลช.......................79, 116
          ปดการทำงานของแฟลช...................52
           การปรบัตัง้เมน.ู...............................116
          ลดตาแดง........................................59
         ตัง้ชตัเตอรตายตวัที่
           1/200 วินาที..................................154

Flash Exposure Compensation
การชดเชยแสงแฟลช.......................... 79, 116
             ชดเชยระดับ 1/2-stop ................. 154
Focus lock (ลอ็คโฟกสั)............................ 46
Focus mode switch(สวติซเลอืกระบบโฟกสั)..... 33, 62
Focusing(ระบบโฟกัส)
             เลือกระบบโฟกัส ............................ 60
            การเลือกจุดโฟกัส ......................... 61
            ไฟชวยหาโฟกัส............................. 45
            สัญญาณเสียงเตือน..................... 108
           สภาพที่โฟกัสไดยาก..................... 162
            ถายภาพดวย Live View ........ 98, 102
            ปรับภาพใหชัดแบบแมนนวล........... 62
             ภาพไมชัด.............................. 45, 162
           จัดองคประกอบภาพใหม................. 46
Folder .................................................... 110
Format (ฟอรแมทการด)............................ 40
Full Auto................................................... 44
Function(ตารางแสดงฟงกชัน่).................. 170

Highlight alert (เตอืนพืน้ทีส่วางในภาพ).... 131

Highlight detail loss

              (สูญเสียรายละเอียดในสวนสวาง)...... 131

Histogram.............................................. 132

            Brightness / RGB

Household power

             (ใชพลงังานจากปลัก๊ไฟ)................... 163
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Image
          เลนดภูาพอตัโนมตั ิ........................127
          ลบภาพ .......................................130
          สวนสวาง ....................................131
          Histogram...................................132
          ภาพดชัน.ี......................................124
          Jump...........................................125
          ขยายดูภาพ..................................126
          เลนดูภาพ ..............................54, 123
          ปองกันการลบภาพ.......................129
           ชวงเวลาแสดงภาพ.......................108
           หมุนภาพ....................................126
          ขอมูลการถายภาพ ......................131
          การถายโอนไปยังคอมพิวเตอร.......147
          ดูภาพจากจอโทรทัศน....................128
Image quality (คณุภาพของไฟลภาพ)
         ปรับแตงภาพอัตโนมัติ...................156
         คณุภาพในการบันทึก......................64
          ลดสญัญาณรบกวน.......................155
          Picture Style.....................67, 82, 85
Image sensor (เซนเซอรรับแสง)
         ทำความสะอาด......................27, 118
         เครือ่งหมายระนาบความชดั........16, 49
Image Stabilizer (lens) ..........................35
Image-recording quality selection .......64
Index display (แสดงภาพดชัน)ี..............124
ISO speed (ความไวแสง).........................57
Item check list (ตรวจสอบอปุกรณ)............3

Jump display

         (เลอืกภาพแบบกระโดดขาม)..............125

Landscape........................................ 48, 67
Language (ภาษา).................................. 30
LCD monitor (จอภาพ).............................. 13
          การปรับความเขมสวาง................. 109
          สลับการแสดงผล............................ 42
           เลนดภูาพทีถ่ายมาแลว.................... 54
           ปรบัตัง้เมน.ู..................................... 38
         เปด/ปดการแสดงผล............... 42, 115
          สีพื้นของจอภาพ........................... 115
Lens (เลนส)........................................ 16, 33
Live View shooting (ถายภาพดวย Live View)....... 95
         Autofocus (ออโตโฟกสั)........102, 157
          ภาพที่ถายได................................ 100
Long exposures            Bulb(ชัตเตอร B)
Low level format .................................... 41

M (Manual ปรับคาแสงเอง) ..................... 75
Magnified view (ขยายดภูาพ)............ 98, 126
Malfunction (ไมทำงาน).......................... 172
Manual exposure (ปรบัคาแสงเอง).......... 75
Manual focusing (ปรบัภาพใหชดัเอง)........ 62
Maximum burst (จำนวนภาพถายตอเนือ่ง)...... 64, 65
Memory card               Card
Menu (รายการสำหรบัปรบัตัง้)
          Menu settings (ปรบัคาในเมน)ู......... 168
            My Menu .................................. 160
            การควบคุม ................................... 38
Metering mode (ระบบวดัแสง) ................. 77
          Evaluative / Partial /
          Center-weighted average
MF (ปรบัภาพใหชดัเอง)............................ 62



☺
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Mirror lockup (ลอ็คกระจกสะทอนภาพ)....94, 157

Mode Dial              Shooting mode

Monitor           LCD monitor

Monochrome image (ภาพขาวดำ) .........68

My Menu...............................................160

Neutral .....................................................69
Night Portrait............................................51
Noise reduction (ลดสญัญาณรบกวน).......155
               สำหรบัการเปดรบัแสงนาน /
               ใชความไวแสงสูง
Nomenclature (รายละเอียดของตัวกลอง)
Camera (กลอง).......................................16
Lens (เลนส)............................................16
Mode Dial (วงแหวนควบคมุหลกั).............20
Shooting settings (การปรบัตัง้เพือ่ถายภาพ)....18
Viewfinder (ชองเลง็ภาพ) ........................19
Number             File number

One-Shot AF...........................................60

Original decision (image verification) data

           ขอมูลสำหรับตรวจสอบที่มาของภาพ..159

Overseas (เครือ่งประจไุฟ).........................25

P (Program AE) .....................................56
Paper settings (ตัง้คากระดาษ)...............136
Partial metering (ระบบวดัแสงเฉพาะสวน).....77
Personal computer
           Image transfer (การถายโอนภาพ)......147
          Wallpaper (ภาพพื้นหลัง)..................149

PictBridge............................................. 133
Picture Style
            Customize (ปรับแตง)................... 82
             Selection (เลือก).......................... 67
            User defined (กำหนดเอง)............ 85
           Pixel count selection (เลือก) ....... 64
Playback             Image
Portrait........................................ 47, 51, 67
Possible shots (ภาพทีถ่ายได)................ 28, 100
Power
           Auto power off(ปดกลองอตัโนมตั)ิ.. 27, 109
          Battery (แบตเตอรี).................. 24, 26
          Battery check (ตรวจสอบพลังงาน)....... 28
          Household power (พลังงานจากปลั๊กไฟ).... 163
         Possible shots (ภาพที่ถายได).... 28, 100
         Power switch (สวิตซปดเปด).......... 27
Printing (การพมิพ)................................. 133
            Page layout................................ 137
            Paper ......................................... 137
           Print Order (DPOF)..................... 143
           Printing effects...................138, 140
           Trimming (การตัดสวนภาพ)......... 141
Problem (ปญหา) ................................. 172
Program AE............................................. 56
Program shift.......................................... 56
Protect (ปองกนัภาพถกูลบ)................... 129

RAW................................................. 64, 66
RAW+         ...................................... 64, 66
Recharge (การประจไุฟ).......................... 24
Red-eye reduction (ลดตาแดง).............. 59
Remote control shooting
             (ใชสายลั่นชัตเตอร).................... 164
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Revert to default settings .....................114
Rotate (หมนุภาพ) .........................112, 126

Safety warnings (เตอืนเพือ่ความปลอดภยั).........186
Saturation (ความอิม่ตวัของส)ี ..................83
SD card              Card
Self-timer.................................................53
Sensor             Image sensor
Sepia (Monochrome) .............................84
Servo AF..................................................60
Sharpness...............................................83
Shooting information display................131
Shooting mode (ระบบบนัทกึภาพ).............20
             A-DEP.........................................76
           Aperture-priority AE.....................72
            Close-up .....................................49
             Flash off ......................................52
            Full Auto .....................................44
             Landscape..................................48
            Manual exposure........................75
            Night Portrait...............................51
             Portrait ........................................47
            Program AE.................................56
           Shutter-priority AE ......................70
             Sports .........................................50
Shutter button (ปมุชตัเตอร).....................37
Shutter-priority AE...................................70
Simultaneous recording (บันทึกพรอมกัน)

Sports......................................................50
Strap (สายคลองคอ)..................................22
System map (แผนผังระบบอุปกรณ).......176

Toning effect (Monochrome).................... 84

Sepia / Blue / Purple / Green

Transfer order (image) (คำสัง่ถายโอน)...... 149

Trimming (printing) (การตดัสวน)........... 141

Tv (Shutter-priority AE)............................ 70

Viewfinder (ชองเลง็ภาพ)......................... 19

Dioptric adjustment (ปรบัแกสายตา)......... 36

Eyepiece cover (ฝาปดชองเลง็ภาพ).......... 165

Viewing on TV (ดภูาพจากจอโทรทศัน)....... 128

Video system (NTSC/PAL).................... 128

WB              White balance

           White balance (สมดุลสีขาว).......... 90

           Bracketing (ถายภาพครอม)........... 93

           Correction (ปรับแก)....................... 92

           Custom (ปรับตั้งเอง)....................... 90

Zoom (ซมู).............................................. 34
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