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บทท่ี  1

เร่ิมตนใชงาน

การชารจถานกลอง

สําหรับถาน ชนิด BP 511A และ BP 514 ใชเวลาชารจประมาณ   100 นาที

สวนถาน ชนิด 511 และ 512 จะใชเวลาในการชารจ ประมาณ 90 นาที

ระดับการชารจถาน ดวงไฟเคร่ืองชารจ

0 - 50 % กระพริบ  1 คร้ังตอ 1 วินาที

50 – 75 % 2 คร้ังตอ 1 วินาที

75 – 90 % 3 คร้ังตอ 1 วินาที

90 % ข้ึนไป ไฟแดงจะคาง ไมกระพริบ

ทิปสําหรับการใชถานและเคร่ืองชารจ

- ควรชารจกอน1วัน / ชารจในวันท่ีจะใชงาน เพราะการชารจโดยไมไดใชนานระดับกําลัง

ไฟจะลดลง

- ใชถานในอุณหภูมิท่ี 0 – 40 องศา เซลเซียส (32-104 องศา F) ถาใชถานในท่ีมีอากาศ

เย็น เชน มีหิมะ ประสิทธิภาพของถานจะลดลง (หมดเร็วกวาปกติ)

- เมื่อไมไดใชกลองควรถอดถานออก  การคาถานไวกลองเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ 

จะทําใหถานชารจเสื่อมงาย และการเก็บถานในสภาพไฟเต็มจะทําใหถานเสื่อมงายเชนกัน

- เคร่ืองชารจน้ีจะสามารถใชไดกับไฟ 100 V Ac – 240 V Ac 50-60 Hz ได

- ถาชารจถานเต็มแลวยังใชไดไมนาน แสดงวาถานเสื่อมใหใชถานกอนใหม 

อายุการใชงานของถานรุน 511A & 514 โดยประมาณ

อุณหภูมิ ไมใชแฟลช ใชแฟลชในตัวกลอง

23 องศา C 1100 รูป 800 รูป

0 องศา C 950 รูป 700 รูป
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หมายเหตุ : ปจจัยเหลาน้ีจะทําใหใชถานไดนอยลงกวาคาในตารางขางบน คือ

- การกดดูจอภาพบอย ๆ จะทําใหถานหมดเร็วข้ึน

- การกดชัตเตอร คร่ึงหน่ึงนานๆ / การใช ระบบ AF อยางเดียว ก็ทําใหถานหมดเร็วข้ึน

- เลนสท่ีใชกําลังไฟจากถานกลอง (เชน เลนสกันไหว, เลนสท่ีมีมอเตอรอุลตราโซนิค)

- การใชโหมด LIVEVIEW ก็ทําใหถานหมดเร็วข้ึน เชน

การด

ถาไฟ  Access Lamp (ขางๆ แปนหมุนดานหลังกลอง) กระพริบอยูแสดงวาภาพกําลังถูก

บันทึกลง CF Card / กําลังลบ / ขอมูลกําลังถูกโอน หามทําสิ่งตอไปน้ีเพราะจะทําใหภาพเสียหายได

- หามเขยา / ทําใหกลองกระเทือน

- หามเปดฝาถานหรือฝาใสการด

-  หากข้ึนขอความวา Err CF (Error CF) ใหเปดฝานําการดออกมาสักครูแลวคอยใสกลับ

เขาไปใหม

กรณีเปนการดใหมหรือการดท่ีถูกใชหรือฟอรแมทมาโดยกลองรุนอ่ืน ใหเราทําการฟอรแมท

การดกอนใชงานโดยการกดปุมเมนูแลวกดปุมเลื่อนทิศทาง (ปุมเล็กเย้ืองดานลางขวามือของจอภาพ)

มาใหตรงกับรูปเคร่ืองมือคีม (อันท่ี5 จากซายมือ) จากน้ันจึงหมุนแปนวงกลมใหญดานหลังกลอง จน

เจอบรรทัด Format แลวกด set แลวหมุนแปนใหญดานหลังกลองมาท่ี OK พรอมแลว กดปุม Set

(กลองก็จะทําการฟอรแมทการดให)

- ขอควรระวังกอนทําการฟอรแมท เน่ืองจากการฟอรแมทจะทําใหรูปหรือขอมูลท่ีอยูใน

การดถูกลบท้ิงไป ดังน้ันถาตองการเก็บขอมูลหรือภาพท่ีอยูในการดน้ี ตองทําการโอนขอมูลดังกลาวใส

คอมพิวเตอรกอนจึงจะทําการฟอรแมทการด  

อุณหภูมิ ท่ี 23 องศา C ท่ี 0 องศา C

จํานวนรูปท่ีจะใชไดโดยประมาณ 170 รูป 130 รูป
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เลนส

1. ระหวางใสหรือถอดเลนสใหระวังฝุนท่ีอาจจะเขากลองไดจากฝุนท่ีเมาสเลนสดวย

2. สําหรับเลนส is (ระบบลดการสั่นไหว) ถาเลนสเปดสวิทซ ระบบ is ท่ี on ระบบกันไหวจะทํางานอยู

ในขณะท่ีกดชัตเตอรคร่ึงหน่ึง เมื่อภาพภายในชองมองดูน่ิงแลวใหกดถายภาพไดเลย

3. สําหรับ Bulb (ชัตเตอร B) ใหทําการปดสวิทซระบบ is ดวย มิเชนน้ัน จะทําใหทํางานผิดพลาดได

4. ระบบ is จะทํางานตอไปอีก 2 วินาทีหลังจากการกดชัตเตอรเสร็จแลว ดังน้ันหามถอดเลนสใน

ระหวางน้ัน เพราะจะทําใหเลนสทํางานผิดพลาดได

5. ระบบ is จะทําใหถานหมดเร็วข้ึน

6. เลนสท่ีมีระบบ is ถาใชขาต้ังกลอง ตองปดสวิทซระบบ is ดวย มิเชนน้ันเลนสจะทํางานผิดพลาดได

7. ไมควรมองดวงอาทิตยผานเลนสโดยตรง เพราะจะทําใหสายตาเสียได

8. เมื่อกดปุมเลือกฟงกชั่นใดก็ตาม จะมีเวลา 6 วินาทีใหหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือกคําสั่งท่ีตองการ

เชน ใชต้ังคาระบบการวัดแสง, AF mode, iso ความไวแสง และเลือกจุดโฟกัส

9. หากใชแปนหมุนดานหนาเพียงอยางเดียว จะใชสําหรับต้ังคาชัตเตอรสปด, ชองรับแสง และอ่ืนๆ

แลวแตกรณี

การใชแปนหมุนดานหลังกลองกับปุมกดเลือกฟงคชั่น

1. กดปุมฟงคชันท่ีตองการแลวจะมีเวลา 6 วินาทีเพื่อใหหมุนแปนดานหลังกลอง เพื่อต้ังคา White

Balance (ปรับแสงสมดุลยสีขาว), Drive mode, ชดเชยแสงแฟลชและเลือกจุดโฟกัส

2. ถาใชแปนหมุนดานหลังอยางเดียว จะใชเพื่อชดเชยแสงหรือเลือกชองรับแสง (เมื่อใชระบบ Manual

Exposure และต้ังคาตางๆ 

ปุมกลมเล็กปรับทิศทาง (อยูเย้ืองกับชองมองดานลางขวามือ)

- ใชเลือกจุดโฟกัส AF, แกไขคา White Balance, เลือกกรอบโฟกัสในระหวาง

การใชงานระบบ Live View หรือใชเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ เมื่อขยายภาพท่ีถายมาดูในจอ LCD จน

ลนจอภาพ สามารถใชปุมน้ีกดเลื่อนดูในแตละสวนของภาพได โดยเมื่อตองการใหภาพกลับสูขนาด

พอดีกับจอบภาพใหกดปุมลูกศรชี้ขวา (Play Icon)

- ใชเลือกเมนูตางๆ (ยกเวนการลบรูปหรือฟอรแมทการด)
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ปุมชดเชยสายตา (แปนหมุนเล็กๆ บริเวณดานขวามือบนขางชองมองภาพ)

ใชสําหรับผูท่ีสายตาสั้นหรือยาวไมมาก และไมไดสวมแวนสายตาก็ใหใชเลื่อน

ปุมน้ีไปซายมือหรือขวามือ โดยระหวางหมุนใหดูชองมองภาพไปดวย เมื่อหมุนจนดูชัดก็ใชได

ปุมเมนู

กดปุมเมนูและใชแปนหมุนเลือกไดแลว กดปุม Set เพื่อจะเขาไปเลือกเมนูหรือ

ฟงคชั่นท่ีตองการปรับเปลี่ยน และเมื่อตองการออกจากเมนูท่ีต้ังไวเมื่อพรอมจะถายรูปไดใหกดปุม  

(Menu) อีกคร้ัง 

หมายเหตุ : ในแท็บเมนูถายภาพ2 (รูปกลองอันท่ี2จากซายมือ), แท็บ Set-up3 (รูปคีม

เคร่ืองมืออันท่ี3จากขวา), แท็บ Custom function (รูปกลองเห็นเต็มบอด้ีอันท่ี2จากขวา) และแท็บ My

menu settings (รูปดาวอันแรกซายสุด) จะไมถูกแสดงเมื่อเราใชโหมดถายภาพแบบ Basic zone

(mode บันทึกภาพแบบสําเร็จรูป (โหมดท่ีมีภาพสัญลักษณตางๆ เชน สัญลักษณคน, คนว่ิง, ภูเขา

และฯลฯ) จะกลาวถึงตอไปในบทท่ี 2)
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หัวขอเมนูท่ีเปนสีเขมท่ีแสดงในตารางหนา 5 จะไมแสดงใหเห็นเมื่อใชโหมดการถายภาพ

แบบสําเร็จรูป และท่ีโหมดถายภาพแบบสําเร็จรูปจะไมแสดงโหมดการบันทึกภาพแบบ Raw, sRaw,

Raw / sRaw + jpeg

เมื่อกดปุม Jump จะเปนการเลือกไปแท็บหัวขออ่ืน หัวขอแรกภายใตแท็บน้ันจะถูกเลือกใน

ระหวางอยูท่ีเมนูตางๆ ทําใหสามารถกลับไปถายภาพไดทันทีโดยการกดชัตเตอรคร่ึงหน่ึง

เมื่อตองการเขาเมนูหรือฟงคชั่นตางๆ ตองกดปุม Menu กอนเสมอ จึงจะมีเมนูใหเลือก

นอกจากน้ียังสามารถบันทึกเมนูท่ีถูกใชบอยๆ ไดโดยไปเซ็ตท่ีแท็บหัวขอ My Menu โดยจะกลาวถึง

ตอไปในบทท่ี 11 หนา 82

กอนใชงานถายภาพ 

การกําหนดภาษา : กดปุมเมนูเลื่อนมาท่ีรูปเคร่ืองมือ อันท่ี 4 จากขวามือ กดเลือนลงมา

เพื่อเลือกภาษาแลวกด set เลื่อนมาภาษาท่ีตองการแลวกด set อีกคร้ัง

ตั้งวันท่ีและเวลาในกลอง : ใหกดปุมเมนูเขาไปท่ีรูปเคร่ืองมือสัญลักษณอันท่ี 4 จาก

ขวามือ เลือก Date / Time แลวกด Set เลือกวันท่ีและเวลาโดยการหมุนแปนกลมขนาดใหญ กด Set

เพื่อต้ังวันเวลาจนเสร็จแลว กด set เมื่อต้ังวันเวลาถูกตอง จากน้ันใหหมุนแปนวงกลมใหญมาท่ี Ok

แลวกด Set เพื่อยืนยันคําสั่ง (ควรต้ังเวลาและวันท่ีใหถูกตองเพราะขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บเขาไป

ในภาพท่ีเราถาย)

เซต Power-Off, Time / Auto Power Off ในหัวขอน้ีทําใหสามารถเขาไปเปลี่ยนเวลาให

กลองทําการปด Power Off เองโดยอัตโนมัติเมื่อไมไดใชงานในระยะเวลาหน่ึงไดตามตองการ แตถาไม
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ตองการใหกลองปด Power Off เองโดยอัตโนมัติ ใหไปเซ็ตท่ี off หลังจากท่ีกลอง Power Off ก็ยัง

สามารถเปดใชงานกลองไดอีกคร้ังหน่ึงโดยการกดชัตเตอรคร่ึงหน่ึงหรือกดปุมอ่ืน  

การเซตคาในสวนน้ีใหไปท่ีเมนูเคร่ืองมืออันท่ี 5 แลวเลือก Auto power off แลวกดปุม set

จากนน้ันจึงหมุนแปนดานหลังกลองเพื่อเลือกเวลาหรือ off ตามตองการไดแลวกดปุม set (ถึงแมวาเรา

จะต้ัง Auto power off เปน off แตถากลองไมไดใชงานภายใน 30 นาที กลองก็จะปด power off เอง

เพื่อประหยัดพลังงานให)

การฟอรแมทการดกอนใชงาน

การฟอรแมทการดหรือการลบรูปถาย จะไมไดถูกลบไปแบบสมบูรณแบบจริงๆ ดังน้ันถา

ตองการขายหรือท้ิงการดโดยในการดเคยมีภาพสําคัญสวนตัว แนะนําวาควรทําลายการดท้ิงมากกวา 

อยางไรก็ตามอาจแกปญหาดวยการถายภาพเลนหรือ Copy ขอมูลท่ีไมสําคัญเลนๆ เขาไปในการดจน

เต็มหลายๆ คร้ัง เพื่อใหทับขอมูลสําคัญเดิมของเราท่ีไมตองการปลอยใหคนอ่ืนเห็น หรืออาจใช

โปรแกรมลบไฟลแบบถาวรก็ได

ถาการดเกิดการ Error ใหลองถอดออกแลวใสการดเขาไปใหมดูวาใชไดหรือไม ถายังไมได

ใหดูวาสามารถโอนภาพในการดเขาไปในคอมพกอนไดหรือไม ถาไดก็ควรโอนภาพเขาคอมพกอนเพื่อ

ปองกันภาพถายสูญหาย จากน้ันจึงทําการตอโดยใชคําสั่ง format การดในตัวกลอง

Reset camera settings

คาท่ีเซตไวในเมนูหรือฟงคชั่นตางๆ สามารถทําการรีเซตใหกลับไปเปนคาเร่ิมตนท่ีมาจาก

โรงงานได ดังน้ี

1. ไปท่ีแท็บ Setting (รูปคีมเคร่ืองมืออันท่ี 3 จากขวา) เลือก Clear all camera settings

แลวกดปุม Set

2. หมุนแปนดานหลังกลองเพื่อเลือก Ok แลวกด Set เมื่อเคลียรคาท่ีเซตไวใหกลับไปเปน

คา Default กลองจะถูกเซตเปนไปตามคาเดิมท่ีต้ังมาจากโรงงาน
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บทท่ี 2
ถายภาพแบบพ้ืนฐาน

การถายภาพโหมดสําเร็จรูป (Basic zone)

F

Full Automatic (ถายอัตโนมัติ) : เปนโหมดสําหรับถายภาพท่ัวๆ ไป หากแสงไมพอแฟลช Pop-Up

จะดีดตัวข้ึนเพื่อทํางานเองโดยอัตโนมัติขณะกดชัตเตอร

- เมื่อไมใชแฟลชแลว ใหใชมือกดหัวแฟลชลงเพื่อเก็บเขาท่ีเดิม

ขอสังเกต

- ถาสัญลักษณวงกลมสีเขียวภายในชองมองภาพดานลางขวามือกระพริบ 

แสดงวาโฟกัสไมสําเร็จ ใหหันไปโฟกัสบริเวณอ่ืนในระยะเทากันแตมีคอนทราสสูงกวาหรือท่ีมีลายเสน

เพื่อใหกลองทําการโฟกัสไดแลวแตะชัตเตอรคร่ึงหน่ึงเพื่อล็อคโฟกัส จากน้ันจึงหันกลองมาจัด

องคประกอบภาพไดแลวจึงกดชัตเตอรถายภาพ

- อยางไรก็ตามการโฟกัสไมสําเร็จน้ีอาจเกิดจากการถายใกลมากเกินไป ดังน้ัน

ใหลองถอยหางจากวัตถุท่ีตองการถายดูวาโฟกัสไดหรือไม

- กรณีมีเสียงบ๊ิบอยางนุมนวล (วงกลมยืนยันโฟกัสชัดไมติด) แสดงวากลอง

กําลังทําการโฟกัสวัตถุท่ีตองการถายแตกําลังเคลื่อนไหว เมื่อมีเสียงบ๊ีบก็สามารถกดชัตเตอรเพื่อถาย

สิ่งเคลื่อนไหวไดเลย

- ควรจะทําการซูมภาพใหเรียบรอยกอนแลวจึงทําการโฟกัสภาพ โดยแตะชัต

เตอรคร่ึงหน่ึงกอน แตถามีการซูมภาพใหมก็ใหทําการโฟกัสใหมเพื่อปองกันภาพหลุดโฟกัส

- บางคร้ังถึงจะเปนการถายภาพกลางแจง แตแฟลช Pop-up อาจทํางานได ถา

กลองคํานวณวาภาพน้ีมีแสงยอนเขามาทําใหตัวแบบมืด ไฟแฟลชก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อทําการ
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ลบเงาใหแกสิ่งท่ีเราถายได

-  ขณะใชแฟลชในตัว ถาใสฮูดแลวถายภาพออกมามีขอบดําใหทําการถอด

ฮูดออกแลวถายใหม เพราะฮูดอาจบังแสงแฟลชและทําใหบางสวนขอบภาพมืด

- ระยะกําลังแฟลชโดยประมาณ 5 เมตร ถาวัตถุท่ีตองการถายอยูไกลกวาน้ี

อาจทําใหภาพท่ีถายออกมาติดอันเดอร (ภาพมืด)

- ในโหมด Full Auto ถาวัตถุท่ีตองการถายมีการเคลื่อนไหวในระหวางถาย

ระบบโฟกัสแบบ AI Servo AF จะทํางานติดตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหวตลอดเวลาท่ีเรากดชัตเตอรคร่ึงหน่ึง 

ในการถายภาพรูปแบบน้ีจะตองเบนกลองติดตามวัตถุเพื่อใหโฟกัสตรงกับวัตถุดวย โดยเมื่อตองการ

ถายก็สามารถกดชัตเตอรถายภาพไดทันที

Portrait Mode (ถายภาพบุคคล) : โหมดน้ีจะเนนฉากหลังเบลอ ตัวแบบท่ีอยูดานหนาจะชัดทําให

ภาพดูเดนชัดโดยท้ิงใหละลายฉากหลังของตัวแบบ โหมดถายภาพบุคคลน้ีชวยใหโทนผิวดูสดใส สวน

ของผมดูนุมนวลมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับโหมด Full Auto

ทิป : ฉากหลังจะเบลอมากข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังน้ี

- ระยะหางระหวางคนท่ีเราถายใหกับฉากหลัง ย่ิงฉากหลังหางตัวแบบมากฉากหลังก็จะ

เบลอมาก

- ถาใชชวงเทเลก็ย่ิงชวยใหฉากหลังเบลอมากข้ึน

- ควรเลือกจุดโฟกัสท่ีใบหนาหรือดวงตาของแบบ

- โหมดถายภาพบุคคลถากดชัตเตอรคางไว จะสามารถถายตอเน่ืองได 3 ภาพตอ 1 วินาที

- ในโหมดถายภาพบุคคล ถาแสงนอย แฟลชจะทํางานใหเอง
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Landscape (ถายภาพวิว) : ใชถายภาพวิวดวยเลนสมุมกวางท้ังวิวกลางวันหรือกลางคืน โหมดน้ีจะ

ชวยใหภาพดูชัดลึกข้ึน และการใชเลนสมุมกวางจะทําใหสิ่งท่ีอยูใกลดูหางออกไป เมื่อใชโหมด

ถายภาพวิวน้ีกลองจะเนนสีเขียวและสีฟา (นํ้าเงิน) ใหดูสดมากกวาท่ีเราใชโหมด Full Auto

ถาถายภาพวิวกลางคืนไมควรใชแฟลชเพราะอยางไรกําลังไฟก็ไมสามารถไปถึงได แนะนํา

ใหใชขาต้ังกลองเพื่อกันภาพไหว แตถาจะถายภาพคนกับวิวไฟประดับตอนกลางคืนใหใชโหมด

ถายภาพบุคคลในวิวกลางคืน

Macro (ถายภาพระยะใกล) : เหมาะกับภาพถายดอกไมหรือสิ่งของเล็กๆโดยเขาใกลวัตถุได แนะนํา

ใหใชงานรวมกับเลนสถายใกล (Macro Lens)

- เลือกฉากหลังท่ีดูเรียบงายจะไดภาพตัวแบบเดนดูเนนดีกวา

- เขาใกลสิ่งท่ีจะถายใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตถาใกลเกินไปวงกลมยืนยันโฟกัสในชอง

มองภาพจะกระพริบเตือนวาโฟกัสไมได ใหถอยหางออกมาจนกวาจะโฟกัสได

-  ในกรณีท่ีแสงไมพอไฟแฟลชจะติดเอง แตถาถายแลวขอบภาพดูมืดดําใหถอยหางออกมา

จากวัตถุตองการถายอีกหนอย

- ใชเลนสซูมชวยดึงภาพใหดูใกลหรือใหญข้ึนเพื่อเนนวัตถุท่ีตองการถาย
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โหมดถายภาพเคล่ือนไหว : ใชจุดโฟกัสตรงกลางจุดเดียวเล็งไปในสิ่งท่ีจะถายแลวแตะชัตเตอรคร่ึง

หน่ีง โดยในระหวางออโตโฟกัสทํางานจะมีเสียงบ๊ิบดังตอเน่ืองอยางนุมนวล หากยังโฟกัสไมไดไฟ

ยืนยันโฟกัสในชองมองภาพจะกระพริบ และเมื่อตองการถายภาพก็กดชัตเตอรไดทันที  

การถายภาพโดยเลือกโหมดภาพเคลื่อนไหว สามารถถายไดตอเน่ืองถึง 6.5 ภาพตอ 1

วินาที ถาแสงนอยตัวเลขคาชัตเตอรสปดในชองมองภาพจะกระพริบเตือนใหระวังการสั่นไหว

โหมดถายภาพบุคคลในเวลากลางคืน : ควรใชเลนสไวดรวมกับขาต้ังกลองเพื่อกันภาพสั่นไหว ถา

ใชแฟลช Pop-up อยาใหวัตถุอยูหางจากกลองเกินกวา 5 เมตร แตถาถายแลวภาพยังสั่นไหวใหเลือก

โหมด Full Auto แทน

โหมดไมใชแฟลช : อาจใชในสถานท่ีหามใชแฟลช ถาแสงนอยควรใชขาต้ังกลองชวยเพื่อปองกันภาพ

สั่นไหว
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บทท่ี  3

Image Setting
การตั้งคาตางๆ ของภาพ

ขนาดท่ีเลือก ไฟลใหญขนาด(ลานพิกเซล) ขยายไดใหญขนาด

L (Large) Jpeg 10.1 ลานพิกเซล A 3 หรือใหญกวา

M (Medium) Jpeg 5.3 ลาน A 4 – A 5

S (Small) Jpeg 2.5 ลาน A 5 หรือเล็กกวา

RAW 10.1 ลาน A 3 หรือใหญกวา

SRAW 2.5 ลาน A 5 หรือเล็กกวา

Menu Quality (เลือกความละเอียดของภาพ)

ไฟลในแตละขนาดยังแบงเปน Fine กับ Normal Fine คือแบบละเอียดบีบอัดขอมูลนอยแต

ถาเปน Normal ไฟลภาพท่ีถายจะถูกบีบอัดขอมูลมากกวาจึงทําใหไฟลภาพเล็กกวา และถายได

มากกวาในความจุเดียวกัน 
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Raw

ภาพ Raw File เปนไฟลดิบ ท่ีถูกถายและบันทึกลง CF Card โดยไมมีการ

ปรับแตงคา ไฟล Raw จะถูกใชโดยโอนเขาคอมพ โดยมี software ท่ีไวจัดการโดยตรง เชนโปรแกรม 

Digital Profession Photo ของแคนนอนเอง) ซึ่งจะสามารถปรับแสง แกไขปรับแตงสี ความคมชัดได

ในภายหลัง เปนไฟลท่ีตองการได เชน เซฟเปน jpeg, Tiff

sRaw

sRaw คือไฟล Raw รูปแบบหน่ึง แตมีขนาดเล็กลงเหลือเพียง 1 ใน 4 ของ Raw

เชน แคนนอน 40 D ไฟล Raw จะมีขนาด 10.1 ลานพิกเซล ดังน้ัน sRaw ก็จะมีขนาดเพียง 2.5 ลาน

พิกเซล เราอาจใช sRaw ในกรณีท่ีไมตองการภาพความละเอียดสูงมากนัก

Maximum Burst

Maximum Burst คือการถายตอเน่ืองสูงสุด โดยในระหวางการถายตอเน่ืองน้ี จํานวนสูงสุด

จะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความละเอียดของภาพท่ีเราต้ังไว, Drive Mode, ย่ีหอหรือรุนของ CF

Card และอ่ืนๆ 

ISO

ควรต้ังคา iso ใหเหมาะสมกับสภาพแสง เชน แสงนอย ต้ัง Iso มาก เพื่อใหไดมาซึ่งสปดชัต

เตอรท่ีสูงข้ึน เพื่อกันภาพไหวหรือเพิ่มระยะแสงแฟลชใหถายไดไกลข้ึน

ใน Basic Zone (โหมดถายภาพในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป เชน ภาพคน, วิว) จะต้ังคาได

ต้ังแต 100 – 800 เทาน้ัน

สวนใน Create Zone (mode P, AV, TV, M, A-dep) จะสามารถต้ังคาความไวแสงได

ต้ังแต 100 – 1600 โดยปรับละเอียดไดข้ันละ 1/3 stop

หากต้ังความไวแสงเปน Auto ความไวแสง (iso) จะปรับใหเองโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

ในขณะท่ีถายภาพ

วิธีตั้งคา iso : ใหกดปุม iso แลวหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือกคาตามตองการ
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หมายเหตุ 

- การถายโดยใช iso สูงหรืออุณหภูมิสูง จะเพิ่มเกรน (เม็ดหยาบ) ของภาพสวนการเปดรับ

แสงนาน/อุณหภูมิสูง จะทําใหภาพเกิดเม็ดสีได

- หากใช CFN I-3 (iso Explansion) set (1 : on) คูมือ p.154 ท่ี H (iso 3200) จะต้ังความ

ไวแสงไดเพิ่มข้ึนเปน 3200

- การต้ัง iso สูง เหมาะกับภาพท่ีตองการใหไดสปดสูงเพื่อกันภาพสั่นไหว หรือถายภาพ

เคลื่อนไหวใหคมชัด อยางไรก็ตามหากไมจําเปนควรใช iso ไมสูงเกินไป ถาเลือก iso แบบ Auto เมื่อ

แตะชัตเตอรคร่ึงหน่ึง กลองจะแสดงคา iso ท่ีแทจริงใหเห็น

Pictures Styles

สามารถเลือก Style ของภาพท่ีเราชอบไดในการถายรูปในโหมดโปรแกรมสําเร็จรูป (โหมด

สัญลักษณภาพตางๆ) กลองจะต้ัง Picture style ใหเหมาะสมเอง เราจะเลือกไมได ดังน้ันการเลือก

Picture styles จึงทําไดเฉพาะเมื่อใชโหมด Create Zone (p, av, tv, m, และ A-dep) เทาน้ัน

วิธีตั้ง

1. กดปุม Pictures style (อยูดานหลังกลองปุมดานขวามือ)

2. เลื่อนหมุนแปนเปลี่ยนคําสั่งดานหลังเลือกไดแลว กด set

Picture Style Affect

Standard : ภาพจะดูสดกวาของจริงและเพิ่มความคมชัดใหดวย

Portrait : เหมาะสําหรับเมื่อตองการถายภาพคน เน่ืองจากจะชวยใหสีผิวท่ีไดไลโทนอยางสวยงาม

Landscape : สําหรับการถายภาพวิว โดยโหมดน้ีจะเนนเพิ่มสีเขียวและฟาใหดูสดและคมชัดข้ึน

Neutral : สําหรับสีธรรมชาติภาพท่ัวๆ ไป เหมาะกับคนท่ีตองการจะนําไปปรับแตงในคอมพอีกที 

(เพราะภาพท่ีได จะไมใสคาตกแตงใดๆ ท้ังสิ้น)

Faithful : ใชถายภาพท่ัวๆ ไป เหมือน Neutral แตโหมดน้ีจะเหมาะกับการถายภาพในอุณหภูมิสี 5200

องศา (K) เคลวิน จะไดสีท่ีถูกตองและเหมาะกับคนท่ีตองการจะนําไปปรับแตงในคอมพอีกที

Monochrome : ถายภาพขาว-ดําเพื่อใหภาพขาว-ดํา ดูเปนธรรมชาติ ควรเซทคา WB (white

balance) แสงสมดุลสีขาวท่ีเหมาะสม อน่ึง เมื่อเลือกโหมดภาพขาว-ดํา และยังตองการใหเปนภาพสี

ดวย จะตองถายดวย Raw / sRaw ไฟล  ถึงจะทําใหกลับมาเปนสีไดอีก หรืออาจถายเปนสีกอนแลว
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คอยมาปรับเปนขาว-ดํา อีก 1 รูปในภายหลังก็ได

การกําหนด Picture Styles ดวยตนเอง

1. กดปุม Picture Style

2. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือก Picture Style กดปุม info ท่ีอยูดานหลังกลองขางๆ ปุม Picture Style

3. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกพวกหัวขอตางๆ เชน Contrast, Sharpness กดปุม set หมุนแปน

ดานหลังใสคาท่ีตองการแลวกด Set จากน้ันจึงกดปุมเมนูเพื่อบันทึกคาท่ีต้ังไว อน่ึง คาท่ีต้ังตางจากคา

ของโรงงานท่ีมาแตแรก จะเปนสีนํ้าเงินใหเห็นไดอยางชัดเจน

การตั้งคาพารามิเตอรของเอฟเฟคส

Sharpness คาจะเร่ิมท่ี 0 – 7

Contrast คาจะเร่ิมท่ี -4 ถึง +4

Saturation คาเร่ิมท่ี -4 ถึง +4

Color Tone คาเร่ิมท่ี -4 ถึง +4

คาย่ิงมากจะย่ิงเห็นผลมาก เชน ถาต้ังคา Sharpness ท่ี +7 จะคมชัดสูงสุด ใน

กรณีตองการการกลับไปท่ีคา Default (คาท่ีมาจากโรงงาน) ในข้ันตอนท่ี 3 ใหเลือก Default แลวกด

(set)

การปรับคาภาพถายขาว-ดํา (Monochrome)

ในโหมดภาพขาว-ดํา สามารถเลือกเซท Filter Effect และ Toning Effect ไดดังน้ี
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หมายเหตุ : หากเพิ่มคา Contrast เขาไปจะเห็นผลของฟลเตอรสีท้ัง 4 ตัวเดนชัดข้ึน

Toning Effect

ในหัวขอน้ีสามารถสรางสรรคภาพขาว-ดําในโทนสีตางๆ เพื่อชวยใหภาพดูนาประทับใจ

ย่ิงข้ึน โดยมีใหเลือกดังน้ี

S : Sepia ออกโทนนํ้าตาลแดง B : Blue ภาพจะออกโทนนํ้าเงิน

P : Purple รูปออกโทนมวง G : Green รูปออกโทนเขียว

การบันทึกคาของ Picture style

สามารถเลือก Picture Style พื้นฐานท่ีมีอยูแลว เชน Portrait หรืออ่ืนๆ แลวนํามาปรับแตง

เพิ่มเติมไดตามตองการ จากน้ันจึงบันทึก (Registered) เปน User Def. 1, 2, 3 โดยการสรางสรรค 

Picture style ใหมดวยคาพารามิเตอร เชน Sharpness, Contras และอ่ืนๆ รวมท้ังเลือก Picture style

ท่ีมีอยูแลวจาก Software ท่ีจัดเตรียมไวแลว

วิธีทํา 

1. กดปุม Picture Style

2. เลือก User Def. โดยหมุนแปนดานหลัง เลือก User Def.* แลวกด (info)

3. กด Set pictures style ท่ีถูกเลือกแลวกด Set

Filter ตัวอยางผลของภาพท่ีไดเมื่อเลือกฟลเตอรสีแตละสี

N : None ขาว-ดํา ปกติ

Y : Yellow ทองฟาสีฟาจะดูธรรมชาติ และเมฆขาวจะดูขาวกระจาง

OR: Orange ทองฟาสีฟาจะดูเขมข้ีนอยางนุมนวล และดวงตะวันจะดูสุกใสข้ึน

R: Red ทองฟาสีฟาจะดูเขมข้ีนอยางชัดเจน

และใบไมรวงจะดูสดใสสะอาดตาและสวางข้ึน

G: Green โทนผิวและริมฝปากจะดูเนียน

ใบไมของตนไมจะดูสดใสและสวางข้ึน
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4. เลือกพื้นฐาน Picture style หมุนแปนดานหลัง เลือกพื้นฐาน Picture style แลวกด   

SET.

5. เลือกคาพารามิเตอรโดยหมุนแปนดานหลังแลวกด SET

6. เซตคาพารามิเตอรโดยหมุนแปนดานหลัง เพื่อเซตคาพารามิเตอรท่ีตองการแลวกด SET

หมายเหตุ 

- ตองกดปุมเมนูเพื่อบันทึกคา Picture style อันใหม

- พื้นฐานของ Picture Style จะถูกโชวไวขวามือของ User def.*

- ชื่อของ Picture Style ท่ีถูกปรับปรุงคา (แตกตางจากคาโรงงาน) จะถูกบันทึกภายใตชื่อ User Def.*

และถูกโชวเปนสีนํ้าเงิน

การปรับคาสมดุลยแสงขาว White Balance (WB)

White Balance ถูกทําข้ึนเพื่อใหถายวัตถุสีขาวใหเปนสีขาวอยางแทจริง ปกติอาจต้ังไวท่ี

AWB (Auto) หากภาพท่ีไดยังดูไมเปนธรรมชาติก็สามารถต้ังคาเพื่อใหเหมาะกับแหลงกําเนิดแสง

บริเวณท่ีเราถายได (ถาใชโหมด Basic Zone รูปแบบสําเร็จรูป คา WB จะถูกต้ังเปนAWB)

วิธีปรับคา WB

1. กดปุม WB ท่ีอยูดานบนตัวกลอง

2. เลือก WB โดยหมุนแปนดานหลัง 

ภายใตการมองเห็นของมนุษย วัตถุสีขาวแมจะอยูในสภาพแหลงแสงใดๆ ก็ตาม มนุษยยัง

มองเห็นวัตถุน้ันเปนสีขาวไดเสมอ แตกลองดิจิตอลจะตองปรับอุณหภูมิสีใหตรงกับชนิดของ

แหลงกําเนิดแสง เพื่อใหภาพถายออกมาดูสีเปนธรรมชาติ (ใหสีขาว ยังเปนสีขาวไดอยางแทจริง)
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การตั้งคาสมดุลแสงขาวดวยตนเอง (Custom White Balance)

หากเลือกรูปแบบ WB หรือ AWB โดยถายออกมาแลวยังดูไมนาพอใจ สามารถปรับคา WB

แบบ Manual ดวยตนเองได เพื่อใหไดผลของภาพท่ีดีข้ึน โดยทําไดดังน้ี

1. ถายวัตถุสีขาว โดยปรับโฟกัสแมนนวลแลวเล็งวงกลมกลางภาพไปยังวัตถุสีขาวแลววัด

แสงใหไดพอดี ซึ่งจะตองไมสวางหรือมืดไป จากน้ันก็กดถายภาพไดเลย

2. เลือก Custom WB โดยใหเลื่อน Tab หัวขอไปรูปกลองอันท่ี 2 จากซายมือแลวเลื่อนลง

มาท่ี Custom WB แลวกด Set

3. นําขอมูลของ WB เขามา โดยหมุนแปนดานหนาหรือดานหลังก็ไดเพื่อเลือกรูปท่ีบันทึกไว

ในขอ 1 แลวกด SET กด OK ขอมูลภาพน้ีจะถูกนําเขาไปเปนตนแบบในการต้ังคา WB

4. กดปุม WB

5. เลือก Custom WB โดยดูจอ LCD แลวหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกสัญลักษณ Custom

WB

หมายเหตุ 

-  เมื่อสภาพแสงเปลี่ยนไป จําเปนท่ีจะตองทํา Custom WB ใหมทุกคร้ัง

- หาก Picture Style ต้ังเปน Monochrome จะทําข้ันตอนท่ี 3 ไมไดแทนการใชวัตถุสีขาว 

กระดาษเทากลาง 18 % จะชวยใหการต้ังคา WB ไดแมนยําย่ิงข้ึน คา WB สวนตัว ท่ีถูกบันทึกดวย 

software ท่ีเตรียมไวจะถูกบันทึกในสัญลักษณ Custom WB ถาทําในขอ 3 แลว ขอมูลท่ีบันทึก WB

สวนตัวจะถูกลบ

การตั้งคาอุณหภูมิสี : สามารถใสตัวเลขจํานวนอุณหภูมิสีไดดังน้ี

1. เลือก WB โดยกดเมนูแลวเลื่อนมายังรูปกลองอันท่ี 2 แลวกด set

2. ต้ังคาอุณหภูมิสีโดยหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือก (K) และหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือก

อุณหภูมิสี แลวกด Set คาท่ีต้ังไดน้ีมีต้ังแต 2500 -10,000 องศาเคลวิน

หมายเหตุ

- เมื่อ set อุณหภูมิสีภายใตแหลงแสงประดิษฐตางๆ ท่ีไมใชดวงอาทิตย การต้ังอุณหภูมิสี

จําเปนตองแกไขสีมวงและเขียว
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- ถาตองการ Set (K) โดยการอานคาจากเคร่ืองวัดอุณหภูมิสีท่ีมีขายอยู จําเปนตองถาย

แลวปรับชดเชยคาความแตกตางระหวางเคร่ืองวัดอุณหภูมิสีท่ีอานไดกับคาของอุณหภูมิสีของกลองท่ี

อานได

การแกไขคา WB (White balance shift)

สามารถแกไขคา WB ท่ีเซตไวโดยผลท่ีไดจะเหมือนกับการใชฟลเตอรแกสีท่ีมีขายอยู แตละสี

จะแกไขได 1-9 ระดับ ดังน้ี

1. เลือก WB Shift / KBT กดเมนูเลื่อนมายังหัวขอรูปกลองอันท่ี 2 แลวเลือก WB Shift / BKT

แลวกด Set

2. Set การแกไข WB โดยกดปุมทิศทาง เลือนจุดมารคสีขาวไปในทิศทางท่ีตองการเพื่อเลือก

คาสีท่ีตองการ

B คือนํ้าเงิน       A คือโทนอุน           M คือมวงแดง        G คือสีเขียว

- ดานบนขวา Shift จะเปนตัวชี้บอกจํานวนคาท่ีแกไขโดยตรง

- ถากด info จะเปนการยกเลิกคาท่ี Set WB Shift / BKT ท้ังหมด

- กด Set เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ : ระหวางการแกไขคา WB เคร่ืองหมาย WB+/- จะแสดงท่ีวิวไฟเดอรและในจอ LCD โดย

ทุกหน่ึงระดับของสีนํ้าเงิน / สีโทนอุน ( ฺB/A) จะมีคา = 5 Mired ของการแกไขอุณหภูมิสีของฟลเตอร

(Mired คือหนวยของระดับความเขมของฟลเตอรท่ีแกไขอุณหภูมิสี)

WB Auto bracketing (การถายภาพครอมคาสมดุลแสงขาว)

การถายภาพครอมของคา WB เมื่อใชโหมดถายครอมอุณหภูมิสี (WB Auto Bracketing)

ในการถาย 1 Shot สามารถถายโทนสีไดแตกตางกัน 3 โทน โดยยึดพื้นฐานอุณหภูมิสีของคา WB ใน

ปจจุบันท่ีต้ังคาไวอยูแลว ภาพจะถายครอมดวยสีนํ้าเงิน สีโทนอุน หรือสีโทนมวงกับเขียว

การถายครอม : เซตไดถึง+/- 3 Stop ดังน้ี

1. กดเมนูเขารูปกลองอันท่ี 2 แลวเลือก WB Shift/BKT แลวกด set

2. กดปุมทิศทางโดยใหข้ึนจุดมารคสีขาว เมื่อหมุนแปนดานหลังปุมมารคจุด



19

เดียวจะเปลี่ยนเปน 3 จุด

- เมื่อหมุนไปทางขวาจะเปนการถายครอม สีนํ้าเงิน กับสีโทนอุน

- เมื่อหมุนไปทางซายจะเปนการถายครอม สีมวง กับสีเขียว ในจอ LCD ดาน

ขวามือลางท่ี BKT จะแสดงจํานวนคาท่ีถายครอม

- กด Info จะเปนการยกเลิกคาท่ีเซต WB Shift / BKT ท้ังหมด

- กด Set เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ : สามารถ Set คาแกไข WB Correction และถายภาพครอมการบันทึกแสง (Normal,

Under, Over) ดวยกันกับการถายครอมอุณหภูมิสีท้ัง 9 รูปจะถูกบันทึกภายใน Shot เดียว โดยการด

จะบันทึกนานกวาปกติบาง

การกําหนดหมายเลขของไฟลภาพ

โดยปกติไฟลจะถูกต้ังคาใหเร่ิมท่ี 0001 ถึง 9999 ในโฟลเดอรเดียวกัน แตสามารถแกไขการ

กําหนดเลขของ File ไดดังน้ี

1. เลื่อนเมนูมาท่ีรูปคีมเคร่ืองมือ แลวเลือก File numbering จากน้ันจึงกด Set

2. เลือกวิธีการกําหนดหมายเลข File ซึ่งมี 3 แบบดังน้ี

แบบท่ี 1 : Continuous กลองจะรันตัวเลขตอเน่ืองถึงแมเปลี่ยนการดอันใหม

ถาการดน้ันมีรูปบันทึกอยู ตัวเลขจะรันตอจากเลขสุดทายท่ีมีอยูในการดน้ันกอนแลว (กรณีท่ีตองการ

ใหการดแผนใหมรันตัวเลขตอจากการดอันแรก ตองทําการฟอรแมทการดโดยไมใหมีรูปเหลืออยู)

แบบท่ี 2 : Auto Reset จะทําใหทุกคร้ังท่ีใสการดใหมเปนเลขข้ึนตนดวย 0001

(ยกเวนการดน้ีมีรูปอยูแลว จะเปนการรันเลขตอจากเลขสูงสุดท่ีมีอยูในการดแลว) มิเชนน้ันเราก็ตอง

ทําการฟอรแมทการดกอนเพื่อใหการดวาง)

แบบท่ี 3 : Manual Reset ไฟลจะข้ึนตนดวย 0001 ในโฟลเดอรใหมเมื่อรีเซต

เลขไฟลแบบ Manual จะมี Folder ใหมถูกสรางข้ึนมาโดยอัตโนมัติ โดยเลขไฟลจะข้ึนตนดวย 0001

เสมอ
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Color Space (การเลือกโหมดสี)

มี 2 โหมดสีใหเลือกคือ sRGB กับ Adobe RGB สําหรับในการใชงานปกติท่ัวๆ ไป แนะนํา

ใหเลือก sRGB

วิธีการเลือก Color Space

1. กดเมนูเพื่อเขาไปยังหัวขอรูปกลองอันท่ี 2 แลวเลือก Color Space กด Set

2. เลือก sRGB หรือ Adobe RGB ตามตองการแลวกด Set อีกคร้ัง

Adobe RGB : เหมาะกับการอัดภาพในเชิงพาณิชย / อุตสาหกรรม จึงไมแนะนําใหใชถาไมมีความรู

เก่ียวกับการ Process อน่ึง Adobe RGB จะมีโทนสีท่ีกวางกวา sRGB หากถายดวย Adobe RGB

เมื่อเปดใน Photoshop ก็ตองเลือกโหมดสีน้ีดวย อยางไรก็ตามควรทราบไวดวยวาแล็บสีจะใชเคร่ือง

อัดรูปท่ีรองรับโหมดสีแบบ sRGB เทาน้ัน
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บทท่ี 4

Setting AF & Drive Mode

เมื่อมองในชองมองภาพจะเห็นจุดโฟกัส 9 จุด เราสามารถเลือกจุดโฟกัสไดตามตองการ

และยังสามารถเลือกระบบ AF & Drive Mode ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการถายในแตละสถานการณได

หมายเหตุ : ใน Basic Zone (โหมดรูปแบบสําเร็จรูป) จุดโฟกัส, ระบบAF, Drive Mode จะถูกเซตให

แบบอัตโนมัติ

การเลือก AF Mode

- สวิทซเลนสปรับไปท่ี AF

- ปรับระบบการถายภาพท่ี Creative Zone (P, M, AV, TV)

- กดปุม AF-Drive

รูปแบบระบบ AF มี 3 แบบดังน้ี

- One Shot

- AI Focus

- AI Servo AF

ระบบ One Shot เหมาะกับการถายวัตถุท่ีอยูน่ิง เมื่อแตะชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ระบบ AF จะทํางานและเห็นวาในชองมองภาพมีไฟแดงติดข้ึนท่ีกรอบโฟกัส และมีวงกลมสีเขียวยืนยัน

การโฟกัสชัด 

ระบบ AI Focus : จะสลับการทํางานระหวาง One shot กับ Ai servo โดย

อัตโนมัติถาวัตถุท่ีตองการถายมีการเคลื่อนไหว เมื่อใช AI Focus ในขณะท่ีระบบติดตามวัตถุทํางาน

จะมีเสียงเบาๆ และไฟยืนยันโฟกัสในชองมองภาพจะไมติด

ระบบ AI Servo AF เหมาะกับภาพเคลื่อนไหว เมื่อแตะชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึง

วัตถุท่ีตองการถายจะถูกโฟกัสแบบตอเน่ือง

ในระบบ Creative Zone ระบบ AF สามารถทํางานโดยกดปุม AF-on เมื่อจุดโฟกัสถูก

เลือกแบบออโต กลองจะใชจุดโฟกัสตรงกลางกอน และในระหวาง AF ถาวัตถุมีการเคลื่อนไหวออก

จากจุดกลาง AF ระบบ AF จะติดตามวัตถุตลอดเวลาท่ีเคลื่อนไหว โดยจุดโฟกัสอ่ืนและใน AI Servo

จะไมมีเสียงปบและจุดยืนยันโฟกัสจะไมติด
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ใน Creative Zone mode AF จะทํางานไดอีกวิธีหน่ึงโดยการกดปุม AF-on ถาหากกลอง

หาโฟกัสไมได วงกลมสีเขียวในชองมองภาพซึ่งเปนจุดท่ียืนยันการโฟกัสจะกระพริบทําใหกดชัตเตอร

ไมได ซึ่งจะตองจัดองคประกอบภาพใหมโดยถอยหางออกมาแลวจึงลองโฟกัสใหมอีกคร้ัง

ระบบวัดแสงแบบวัดแสงเฉล่ีย (Evaluative) ระบบวัดแสงจะทํางานในเวลา

เดียวกันกับการโฟกัสภาพ เมื่อเราแตะชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึงโฟกัสจะล็อคใหเราสามารถเลื่อนกลอง

เพื่อจัดองคประกอบภาพ

การเลือกจุดโฟกัส

ถาใช Basic Zone (ระบบบันทึกภาพในรูปแบบสําเร็จรูป) และ A-Dep จะไมสามารถเลือก

จุดโฟกัสดวยตัวเอง เพราะกลองจะทํางานไดเอง

วิธีเลือกจุดโฟกัส 

1. กดปุมจุดโฟกัส (ดานหลังกลองตอนบนขวามือ) จะแสดงจุดโฟกัสในชองมองและในจอ 

LCD (ถาจุดโฟกัสท้ังหมดมีไฟสวางข้ึนในชองมองภาพ แสดงวาถูกต้ังเปนแบบเลือกจุด AF โดย

อัตโนมัติ)

2. เลือกจุดโฟกัสโดยการหมุนแปนดานหนาหรือดานหลังก็ได

ไฟชวยหาโฟกัสดวยแฟลชในตัวกลอง

เมื่อถายในสภาพแสงนอย ขณะกดชัตเตอรคร่ึงหน่ึงแฟลชในตัวจะฉายแสงออกมาเพื่อชวย

ในการหาโฟกัสแบบออโตไดงายข้ึน

หมายเหตุ 

- ในโหมดถายภาพแบบสําเร็จรูป คือ ภาพวิว, ภาพเคลื่อนไหว, ปดแฟลช ไฟชวยหาโฟกัส 

จะไมติด 

- ไฟชวยหาโฟกัสจากแฟลชในตัวจะทํางานไดในระยะไมเกิน 4 เมตร

- ในโหมด (P, A, TV, AV) เมื่อเปดแฟลชในตัวไฟชวยหาโฟกัสจะทํางานได

อน่ึง AF อาจจับโฟกัสไมไดในบางคร้ัง เชนกรณีตางๆ ดังน้ี

- Low Contrast เชน ทองฟา, กําแพงเรียบสีเดียว, วัตถุท่ีไมมีลายเสนลวดลาย



23

-  สภาวะแสงนอย

- ยอนแสง / มีแสงสะทอนจากวัตถุผิวสะทอนเงามันมาก

- ใกลหรือไกลเกินไปก็อาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหโฟกัสแบบ AF ไมได

หากเกิดเหตุการณดังกลาวใหเล็งจุดโฟกัสไปจุดอ่ืนในระยะเดียวกัน ล็อคโฟกัสไวกอนจัด

องคประกอบภาพไดแลวคอยถาย หรือปรับโฟกัสแบบ MF ท่ีกระบอกเลนส

Drive Mode

ในโหมดรูปแบบสําเร็จรูป ระบบ Drive แบบทีละรูปกับแบบตอเน่ืองจะถูกเลือกใหโดย

อัตโนมัติ

วิธีการเลือก Drive Mode

เมื่อกดปุม Drive Mode เพื่อเขาสูระบบจะมีสวนตางๆ ใหเลือกดังน้ี

- รูปกรอบสี่เหลี่ยม Single shooting จะถายไดทีละภาพตอการกดชัตเตอร 1 คร้ัง

- รูปกรอบสี่เหลี่ยม + H คือ Hi-Speed จะถายตอเน่ืองได 6.5 รูปตอ 1 วินาที

- รูปกรอบสี่เหลี่ยมซอนๆ กัน คือถายแบบตอเน่ืองได 3 ภาพตอ 1 วินาที

- รูปเข็มนาฬิกาคือการต้ังเวลาถายตัวเองในเวลา 10 วินาที

- รูปเข็มนาฬิกา+เลข 2 คือการต้ังเวลาถายเอง ใน 2 วินาที

Self-timer (การตั้งเวลาถายตัวเอง)

- กดปุม AF-Drive

- เลือกรูปเข็มนาฬิกาโดยการหมุนแปนดานหลัง ซึ่งจะมีแบบ 10 วิ กับ 2 วินาที

- กดชัตเตอรถายภาพ แตกอนถายใหทําการโฟกัสภาพใหชัดกอน

หมายเหตุ 

- เมื่อถายตัวเองควรใชยางท่ีติดมากับสายกลองปดชองมองภาพ เพื่อกันแสงเขาชองมอง

ภาพ เน่ืองจากจะทําใหการวัดแสงผิดพลาดได

- ขณะท่ีการต้ังกลองถายภาพตัวเองเร่ิมทํางานแลวตองการยกเลิก ใหปดสวิทซกลอง

- การต้ังถายกลองถายภาพตัวเองแบบ 2 วินาที ใชประยุกตในการถาย เชน ภาพโคลสอัพ 

หรือ Copy ภาพ เพื่อปองกันภาพไหวจากการกดชัตเตอร 
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บทท่ี 5
Advance

การใชงานขั้นสูง

ในโหมด Creative Zone (P, AV, TV, M, A-DEP) สามารถเลือกปรับรูรับแสงหรือชัตเตอร

สปดเพื่อใหไดผลของภาพตามท่ีตองการได

ระบบ P คือ Program AE กลองจะทําการเลือกชองรับแสงกับชัตเตอรสปดใหสัมพันธกันโดยไดรับ

แสงพอดี   

หมายเหตุ 

ถาในชองมองภาพข้ึนสปด 30 และชองรับแสงกวางสุดกระพริบ แสดงวาภาพถายออกมา

จะมืดเกินไป เพราะกลองปรับชองรับแสงกวางสุดแลวแสงยังไมพอ ควรปรับ iso speed ใหสูงข้ึนหรือ

ใชแฟลช แตถาสปดชัตเตอรข้ึน 8000 และชองรับแสงแคบสุดกระพริบ แสดงวาภาพท่ีถายออกมาจะ

สวางเกินไป ควรปรับ iso speed ใหนอยลงหรืออาจตองใชฟลเตอร ND (ฟลเตอรสีเทาเขมมีหลาย

เบอรใหเลือก ท้ังเขมมากและเขมนอย) เพื่อลดแสงใหนอยลง

ขอแตกตางระหวาง P กับ ระบบอัตโนมัติรูปสี่เหลี่ยม Full Auto คือแบบกรอบสี่เหลี่ยม Full

auto จะปรับระบบ AF, Drive mode, แฟลชจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยไมสามารถปรับเปลี่ยนได แต

ถาเปนระบบ P (Program) จะสามารถปรับคาระบบ AF, Drive mode และเลือกเปดหรือปดแฟลชได

Program Shift

เมื่อใชระบบโปรแกรม P กลองจะเลือกสปดกับชองรับแสงให แตยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงคาของสปดชัตเตอรกับชองรับแสงได โดยภาพท่ีถายออกมาน้ันสภาพแสงยังคงพอดี

วิธีทําก็เพียงแตแตะชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง แลวหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือกสปดชัตเตอรหรือ

ชองรับแสงตามท่ีเราตองการ Program shift จะถูกยกเลิกหลังจากเราถายไปแลว 1 ภาพ ถาตองการ

ถายซ้ําจะตองทําใหมอีกคร้ัง อน่ึง เมื่อใช Program shift จะไมสามารถใชแฟลชได

ระบบ TV : เปนการเลือกปรับสปดชัตเตอรเพียงอยางเดียว โดยกลองจะปรับชองรับแสงใหแบบ

อัตโนมัติเพื่อใหภาพไดรับแสงท่ีพอดี การเลือกสปดชัตเตอรท่ีสูงข้ึนจะชวยในการจับภาพเคลื่อนไหวให
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ดูชัดเจนเหมือนอยูน่ิงได ในขณะท่ีเลือกชัตเตอรสปดท่ีตํ่าจะชวยแนน Effect เชน เนนความเบลอหรือ

ใหเห็นการเคลื่อนไหว 

หมายเหตุ 

ถาในชองมองภาพข้ึนตัวเลขคาของชองรับแสงกวางสุดแลวกระพริบ แสดงวาแสงนอยไป

ใหใชแฟลชหรือเปด iso speed ใหมากข้ึนหรือเลือกสปดชัตเตอรนานข้ึน หากในชองมองภาพข้ึน

ตัวเลขของชองรับแสงแคบสุดแลวกระพริบ แสดงวาแสงมากไปใหใช iso speed ท่ีตํ่าลงหรือใช

สปดชัตเตอรท่ีเร็วข้ึน

ระบบ  AV : เปนการเลือกคาชองรับแสงเพียงอยางเดียว โดยใหกลองเลือกสปดชัตเตอรใหแบบ

อัตโนมัติ เพื่อใหไดแสงท่ีพอดี

ผลของการเลือกชองรับแสง 

- ถาเลือกชองรับแสงกวาง ภาพจะชัดต้ืน เชน วัตถุดานหนาชัดแตฉากหลังเบลอ

- ถาเลือกชองรับแสงแคบ ภาพก็จะชัดลึกมากข้ึน คือชัดต้ังแตขางหนาถึงขางหลัง

หมายเหตุ

ถาในชองมองภาพข้ึนสปดชัตเตอร 30 แลวกระพริบ แสดงวาแสงนอยไป (ภาพมืด) ใหหมุน

แปนดานหนาเพื่อเลือกชองรับแสงใหกวางข้ึน หรือใช iso speed ใหสูงข้ีน หากสปดชัตเตอรข้ึน 8000

แลวกระพริบแสดงวาแสงมากเกินไป ใหหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือกชองรับแสงใหแคบลง หรือใช iso

speed ใหนานข้ึน

ระบบ M : เปนการปรับชองรับแสงและสปดชัตเตอรดวยตนเองท้ังหมด โดยวัดแสงจากการดูสเกลท่ี

บอกแสง (Under) ดานลบ กับท่ีบอกแสงดานบวก (Over) ถาตองการระดับแสงท่ีพอดี ใหปรับสเกลไป

ท่ี 0 (ตรงกลาง)

ระบบ A-Dep : จะชวยใหเรากําหนดจุดโฟกัสใหชัดไดวาตองการใหชัดต้ังแตไหนถึงไหน

วิธีใช A-Dep

1. หมุนแปนมาท่ี A-Dep

2. โฟกัสโดยเล็งจุดโฟกัสใหครอบคลุมสิ่งท่ีตองการถายท้ังหมด

3. กดชัตเตอรถายภาพได
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หมายเหตุ

ถาสปดชัตเตอรข้ึน 30 แลวไฟกระพริบแสดงวาแสงนอยไป ถาชัตเตอรสปดข้ึน 8000 แลว

ไฟกระพริบแสดงวาแสงมากไป แตถาตัวเลขชองรับแสงกระพริบแสดงวาแสงพอดี อยางไรก็ตามหาก

ต้ังคาชองรับแสงตามท่ีกลาวมาในเบ้ืองตนแลวไมสามารถถายภาพไดชัดท้ังหมด แนะนําใหใชเลนส

ไวดเพื่อชวยเพิ่มความชัดลึก หรือถอยใหหางออกจากสิ่งท่ีจะถายใหไกลออกไป หากชัตเตอรสปดตํ่า

ควรใชขาต้ังกลอง ถาใชแฟลชในระบบ A-Dep ผลของรูปก็จะเหมือนกับการใชโหมดบันทึกภาพแบบ P

การเลือกใชระบบวัดแสง 

ระบบวัดแสงจะมี 4 แบบ ใหเลือกใชตามความเหมาะสม แตถาใชโหมดถายรูปในรูปแบบ

สําเร็จรูป ระบบวัดแสงจะถูกเลือกใหเปนแบบ Evaluative (วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ) เสมอ

วิธีใช 

1. กดปุม (WB) ซึ่งจะมีสัญลักษณการวัดแสงอยูขางๆ

2. หมุนแปนดานหนาเลือกรูปแบบการวัดแสงตามตองการซึ่งจะมี 4 แบบใหเลือกคือ
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การตั้งคาชดเชยแสง

จากการวัดแสง ปกติเราสามารถชดเชยแสงใหสวาง/เขมข้ึนกวาท่ีวัดแสงได +/- 2 stop โดย

เปลี่ยนไดข้ันละ 1/3 stop

วิธีตั้งคาชดเชยแสง

1. หมุนแปนเลือกระบบบันทึกแบบ P / TV / AV / A-DEP (ยกเวน โหมด M เพราะโหมด M

เลือกปรับไดเองท้ังสปดชัตเตอรและชองรับแสง ดังน้ันถาจะใหภาพอันเดอร / โอเวอร ก็สามารถปรับคา

ดังกลาวตามตองการไดโดยดูจากสเกลบอกคาวัดแสงท่ีไดวาอันเดอร / Over)

2. แตะชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

3. เลื่อนสวิทซ Power ข้ึนไปบนสุดตรงกับเสนขีดสีขาวเหนือคําวา on เพื่อปรับเปลี่ยนคา

โดยหมุนแปนดานหลังได แลวหมุนแปนดานหลังโดยท่ียังแตะชัตเตอรอยู ซึ่งจะสามารถปรับไปดาน 

+/- ไดตามตองการ -- ถาจะยกเลิกการชดเชยแสง ก็เพียงแตปรับใหสเกลแสดงผลมาอยูตรงกลาง

4. กดชัตเตอรถายภาพได

หมายเหตุ 

- การชดเชยแสงน้ีจะยังคงอยู แมวาจะปดสวิทซไปแลว

- ระวังการสัมผัสแปนหมุนดานหลังโดยไมต้ังใจ เพื่อปองกันการหมุนถูกคาชดเชยแสงโดยไมต้ังใจ 

ควรปรับสวิทซ Power มาท่ี on

AEB (การถายภาพครอมอัตโนมัติ)

กลองสามารถถายภาพครอม 1 Shot ได 3 ภาพ (normal, under, over) ได +/- 2 stop

โดยปรับไดละเอียดข้ันละ 1/3 stop

วิธีทํา 

1. ไปท่ีเมนูหัวขอรูปกลองอันท่ี 2 แลวเลือก AEB แลวกด set

2. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกคาท่ีจะถายครอม กด set

3. กดชัตเตอรถายภาพไดเลย  ถาต้ังการถายภาพเปนแบบ Single (ทีละภาพ) จะตอง

กดชัตเตอรดวยตนเอง 3 คร้ัง แตถาต้ังการถายภาพแบบ Continuous (ตอเน่ือง) ก็เพียงแตกดชัตเตอร

คร้ังเดียวโดยกดคางไวสักครู กลองจะถายให 3 คร้ังเอง

หมายเหตุ - การยกเลิกการถายภาพครอมในข้ันตอนท่ี 2 ใหหมุนแปนจนขีดสเกลอยูตรงกลาง

- หรือระบบ AEB จะยกเลิกไดดวยการปดกลอง / ใชแฟลช
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- การถายครอม สามารถใชรวมกับการปรับชดเชยแสงได

- การใชแฟลช กับ ชัตเตอร Bulb (B) จะไมสามารถใชกับระบบถายภาพครอมได

AE Lock (ล็อคคาความจําแสง)

เราจะใช AE Lock เมื่อสวนท่ีโฟกัสมีคาแสงตางกันมากจากบริเวณอ่ืนๆ ของภาพ เชน การ

ถายยอนแสง หรือตองการถายหลายๆ คร้ังโดยไดคาบันทึกแสงแบบเดิม

วิธีใช 

1. โฟกัสตัวแบบท่ีจะถายโดยแตะชัตเตอรคร่ึงหน่ึง (คาแสงจะถูกแสดงข้ึนมา)

2. กดปุม (*) สังเกตในชองมองภาพจะข้ึน * เพื่อใหเรารูวา AE Lock ทํางาน และทุกคร้ังท่ี

กดปุม AE Lock กลองจะทําการวัดแสงใหม 

3. จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายไดเลย (ถาตองการถายหลายคร้ังติดตอกันใหกด ปุม *

คางไวในขณะท่ีถายภาพภาพตอๆ ไป)

Bulb Exposure (ชัตเตอร B)

เมื่อใชชัตเตอร Bulb ชัตเตอรจะคางจนกวาจะปลอยปุมชัตเตอร หนากลองจึงจะปดรับแสง 

โหมด Bulb จะใชกับภาพกลางคืน ภาพพลุ และตัวแบบท่ีตองเปดรับแสงนานๆ

วิธีใช

1. ใชระบบบันทึกภาพแบบ M (manual)

2. เลือกชัตเตอรสปดไปท่ี Bulb (หมุนเลยชัตเตอร 30” (30วินาที) ไปอีก 1 ข้ันก็จะเปน 
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Bulb

3. ปรับชองรับแสงตามตองการ โดยหมุนแปนดานหลังกลอง (สวิทซเปด power ตองเลย 

on ข้ึนไปตรงกับขีดขาวจึงจะปรับชองรับแสงได)

เมื่อมีการกดชัตเตอรคางไว กลองจะเร่ิมบันทึกภาพ  ตัวนับเวลาเปนวินาทีท่ีถายจะเร่ิมจาก 

1 ไปเร่ือยๆ เพื่อบอกเวลาใหทราบวาไดบันทึกแสงไปก่ีวินาทีแลว (ตัวเลขท่ีข้ึนจะอยูท่ีมุมบนขวามือของ

จอ LCD ท่ีปกติจะแสดงจํานวนรูปท่ียังสามารถถายได เมื่อบันทึกจนครบเวลาท่ีตองการแลวจึงปลอย

ปุมชัตเตอรได

หมายเหตุ

การเปดรับแสงนานจะทําใหเกิดเม็ดสีรบกวน (Noise) ทําใหภาพดูมีเกรนไดแตก็ยัง

สามารถลด noise ในกรณีน้ีได โดยใช C. fn II-1 Long Exposure Reduction โดยเซตท่ี (1 : Auto)

หรือ (2 : on)

สําหรับการใช Bulb (ชัตเตอร B) แนะนําใหใชขาต้ังกลองรวมกับรีโมทสวิทซ RS- 80N3

หรือ Timer Remote TC-80N3

เมื่อถายในท่ีมืด ใหกดปุมหลอดไฟ (ปุมดานบนตัวกลองฝงขวามือ จะมีไฟสวางข้ึนท่ีจอ 

LCD ในระหวางท่ีถายระบบชัตเตอร Bulb น้ี เมื่อกดชัตเตอรถายจนเสร็จสมบูรณไฟท่ีจอก็จะดับไปเอง

Eyepiece Cover (การปดบังชองมองภาพ)

ถาถายภาพโดยไมไดมองผานชองมองภาพ เชน เมื่อเราต้ังเวลาถายตัวเอง โดยใช Life

View ถายภาพ แสงอาจสองเขามาทําใหการวัดแสงผิดพลาดได ดังน้ันใหนํายางท่ีติดมากับสายกลอง

แคนนอน มาปดชองมองภาพได โดยดึงยางตรงชองมองภาพข้ึนมาแลวนําแผนยางปดชองมองภาพ

เสียบลงไปแทน

การเชื่อมตอรีโมท

1. เปดฝายางท่ีปดกลองอยูขางกลอง ถาดูจากดานหนากลองจะอยูทางดานขวามือ

2. เสียบสายเขาไปก็ใชงานได โดยเมื่อเลิกใชใหจับหัวปลั๊กในสวนสีเงินแลวดึงออก
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Mirror Lock (การล็อคกระจกสะทอนภาพ)

ถึงแมวาการใชวิธีต้ังถายตัวเอง Self timer / ใชรีโมทถายภาพจะชวยปองกันภาพไหวได แต

การใชวิธีล็อคกระจกสะทอนภาพท่ีตองดีดตัวข้ึนเพื่อใหแสงผานเขามา และดีดตัวลงมาเพื่อปดหนา

กลอง จะชวยปองกันการสั่นสะเทือนจากกลองในกรณีน้ีไดดี ซึ่งการล็อคกระจกสะทอนภาพน้ีเหมาะ

กับการใชเลนสซุปเปอรเทเล / ถายภาพโคลสอัพใกลๆ ไดดี โดยทําตามข้ันตอนดังน้ี

- เขาเมนู เพื่อเลือก custom function โดยไปต้ัง C.fn III -7 mirror lockup ใหเซ็ตเปน (1:

Enable)

- โฟกัสท่ีตัวแบบ กดชัตเตอรถายภาพแลวปลอยน้ิว (กระจกสะทอนภาพจะเดงข้ึน ถาดูใน

ชองมองภาพจะมืดสนิท)

- เมื่อถายเสร็จแลวใหกดชัตเตอรซ้ําอีกคร้ัง เพื่อใหกระจกสะทอนภาพเดงลงมากลับท่ีเดิม

หมายเหตุ 

- ถาถายในท่ีแสงสวางมาก เชน ชายทะเล หิมะทามกลางแสงแดด ใหถายทันทีหลังจาก

กระจกล็อค

- ในระหวางท่ีกระจก Lock หามเล็งกลองไปดวงอาทิตย เพราะจะทําใหมานชัตเตอรกลอง

เสียหายได

- ถาใชชัตเตอร Bulb โดยถายภาพแบบต้ังเวลาถายตัวเองรวมกับการล็อคกระจกสะทอน

ภาพ เมื่อกดชัตเตอรใหกดคางไวกอนจนเสียง Self Timer ท่ีต้ังไวแบบปกติ (10วินาที) หรือแบบ 2

วินาที ทํางานเสร็จแลวเร่ิมถายภาพจึงคอยปลอยปุมชัตเตอรเมื่อเสร็จ หากปลอยในขณะท่ี self timer

กําลังทํางาน (ไมใชชัตเตอรทํางาน) ข้ันตอนน้ีก็จะไมถูกบันทึกภาพลงไป เพราะภาพถายจะถูกบันทึก

หลังจาก Self Timer ทํางานแลวตามเวลา 2 วินาทีหรือปกติคือ 10 วินาทีตามท่ีเลือกไว

- เมื่อกระจกล็อคต้ังไวท่ี (1: ENABLE) จะถายไดทีละภาพเทาน้ัน (ถึงแมวาจะต้ังใหถาย

แบบตอเน่ืองก็ตาม)

- การใชล็อกกระจกสะทอนภาพ ถาเกิน 30 วินาที กระจกจะเดงลงมาปดเองแบบอัตโนมัติ

- สําหรับการใชฟงกชั่นล็อคกระจกสะทอนภาพ ขอแนะนําใหซื้อรีโมทสวิทซ RS-80N3 หรือ 

Timer Remote TC80N3
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Flash Pop-up (การใชแฟลชในตัว)

ในโหมดบันทึกภาพแบบรูปภาพสําเร็จรูป (ยกเวน โหมดถายภาพวิว, เคลื่อนไหว, ปด

แฟลช) ไฟแฟลชในตัวจะทํางานใหเองเมื่อแสงไมพอ / ยอนแสง (ถายอนแสงมาก หรือฉากหลังท่ีสวาง

มีพื้นท่ีของภาพเยอะ แตคนท่ีเราถายไกลตัวคนเล็ก กลองมักจะโดนหลอกวาแสงพอไฟแฟลชจะไมติด

เชนกัน)

ถาใชโหมดถายภาพแบบ Creative Zone (Mode P / M / AV / TV / A-DEP) สามารถเลือก

ท่ีจะใชไดเมื่อตองการโดยกดปุมแฟลช (สายฟาฟาด) และเมื่อจะเลิกใชจึงกดหัวแฟลชเก็บลงได

โหมด  P : สปดชัตเตอรจะเร่ิมท่ี 1/60 – 1/250 วินาที สวนชองรับแสงกลองจะปรับใหเอง

โหมด TV : สามารถเลือก Speed ไดดวยตัวเองต้ังแต 30 วินาที - 1/250 วินาที และแสง

แฟลชจะถูกปรับใหเหมาะสมกับชองรับแสงท่ีกลองเลือกใหโดยอัตโนมัติ

โหมด AV : สามารถเลือกชองรับแสงไดตามตองการ แสงแฟลชจะปรับใหเองเพื่อให

เหมาะสมกับชองรับแสงท่ีเลือกไว สวนสปดชัตเตอรกลองจะเลือกใหระหวาง 30 วินาที - 1/250 วินาที 

เพื่อใหแสงเหมาะสมกับภาพ แตถาถายในท่ีแสงนอยสปดชัตเตอรจะตํ่า (เปดรับแสงนานข้ึนเพื่อให

ฉากหลังสวาง  กรณีน้ีควรใชขาต้ังกลอง แตถาไมตองการใชสปดตํ่ามากไป ใหเขาไปปรับไดท่ี C.fn I-7

(Flash Sync Speed in AV mode) เลือก (1 :1/250) (fixed))

โหมด  M : สามารถเลือกชัตเตอรสปดไดต้ังแต 30 วิ-1/250 วินาที และเลือกปรับชองรับ

แสงดวยตัวเองได แสงแฟลชจะปรับใหเหมาะสมกับชองรับแสงท่ีเลือกไว สวนสปดชัตเตอรท่ีเลือกก็จะ

มีผลตอฉากหลัง (สปดสูง ฉากหลังมืดแตถาเลือกสปดชาและเปดรับแสงนานข้ึนฉากหลังก็จะสวางข้ึน)

โหมด A-DEP : จะใหผลเหมือนกับการใชโหมด P (PROGRAME)
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Effective Range of Built-in Flash Pop-Up (ระยะกําลังทํางานของแฟลชในตัว)

Red Eyes (การใชโหมดแกตาแดง)

ควรใชโหมดแกตาแดงกอนใชแฟลชถายรูปคน  (ยกเวนโหมดถายวิว, เคลื่อนไหว, ปดแฟลช 

จะใชโหมดแกตาแดงไมได)

วิธีใชงาน : เขาเมนูและไปยังหัวขอรูปกลองอันแรก เลือก Red Eyes on / off แลวกด Set

เลือก on แลวกด Set

หมายเหตุ 

- เมื่อแตะชัตเตอรคร่ึงหน่ึง ดวงไฟท่ีสองหรือไฟชวยลดตาแดงจะติดข้ึนมา โดยรูปจะยังไม

ถูกถายจนกวาจะมีการกดชัตเตอรลงไปจริง ๆ 

- การใชโหมดแกตาแดงจะมีผลตอเมื่อไฟท่ีสองชวยแกตาแดงสองตรงไปยังตัวแบบท่ีจะ

ถาย หรือใกลตัวแบบท่ีจะถายหรือถายในหองท่ีสวางหนอย

- เมื่อกดชัตเตอรไปคร่ึงหน่ึง ขอมูลในชองมองภาพจะคอยๆ ดับ เพื่อผลดีท่ีสุดควรรอจน

ขอมูลดับสนิทแลวจึงกดชัตเตอรจริงๆ เพื่อถายภาพ

การชดเชยแสงแฟลช

เชนเดียวกับการชดเชยแสงในการบันทึกภาพปกติ สามารถชดเชยแสงแฟลชได +/- 2stop

โดยปรับไดข้ันละ 1/3 stop
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วิธีเซต

1. กดปุม (iso กับรูปสายฟา)

2. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกชดเชยแสงตามตองการ และเมื่อตองการยกเลิกใหหมุนแปน

สเกลมาอยูตรงกลาง

3. ถายภาพได

หมายเหตุ

ถาใชแฟลชภายนอกของแคนนอน ตระกูล EX แลวชดเชยแสงแฟลชท้ังท่ีตัวแฟลชกับตัว

กลอง การชดเชยแสงแฟลชจะยึดถือคาของ แฟลชภายนอกของแฟลชตระกูล EX-series การชดเชย

แสงแฟลชจะมีผลคงอยูแมวาจะปดสวิทซกลองไปแลว การชดเชยแสงแฟลชน้ีเมื่อใชแฟลชแคนนอน 

ตระกูล EX สามารถใชการปรับต้ังคาจากตัวกลองได

การควบคุมแฟลช

การใชแฟลชในตัวหรือแฟลชแยกภายนอก (EX-series) จะสามารถใชเมนูในกลองปรับ

ควบคุมได โดยทําไดดังน้ี

- กดเมนูเขาไปท่ีหัวขอรูปคีมเคร่ืองมือ (อันท่ี 4 จากขวา) แลวเลือก Flash control กด set

- ในหัวขอ Flash firing ปกติ ต้ัง ENABLE แตถาต้ัง Disable ท้ังแฟลชในตัวกับแฟลช

ภายนอกจะไมติด กรณีน้ีเหมาะเมื่อตองการใชแสงชวยหาโฟกัสโดยไมตองการใชแฟลช

- ในหัวขอ Built-in flash function setting

- แฟลชโหมดจะเลือกไมได

- Flash exp. Com คือการชดเชยแสงแฟลชตามท่ีกลาวมาแลว

- Set (E-TTL II)

- Shutter Sync ความสัมพันธของแฟลชกับสปดชัตเตอรปกติต้ังท่ี (1st curtain) ไฟแฟลช

จะติดทันทีท่ีกดถาย

แตถาเลือก (2ndCurtain) จะเรียกวาแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ี 2 ไฟแฟลชจะติดใน

ขณะท่ีกลองยังเปดรับแสงบันทึกภาพ ถาใชโหมดน้ีรวมกับสปดตํ่าจะไดเห็นหางไฟ เชน ไฟจากหนา

หรือทายรถยนตในเวลากลางคืน โดยเมื่อเลือกใช 2ndCurtain ไฟแฟลชจะฉายแสง 2 คร้ัง คือคร้ังแรกท่ี

กดชัตเตอร และอีกคร้ังตอนท่ีชัตเตอรจะปด
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ระบบแฟลชแบบ E-TTL II

โดยปกติต้ังท่ี Evaluative แตถาเลือกเปน Average การใหแสงแฟลชจะถูกเฉลี่ยสําหรับ

ภาพท่ีวัดแสงไดกับท่ีเคร่ืองวัดแสงแฟลชภายนอกวัดได การชดเชยแสงแฟลชจึงอาจจําเปนตองใชใน

กรณีน้ี ดังน้ันจึงเหมาะกับผูใชระดับ Advance

การตั้งคาแฟลชภายนอก

ใหเลือกเมนู (External flash function setting) หรือ External flash C fn. setting

(รายละเอียดใหดูคูมือของแฟลชท่ีใช) โดยหมุนแปนดานหลังเลือกไดตามตองการแลวกด set ถากด 

Info จะเปนการยกเลิก การ Set คาท้ังในแฟลชในตัวและภายนอก

FE Lock (การล็อคคาความจําแสงแฟลช)

การล็อคความจําแสงของแฟลชในบางสถานการณ เชน ฉากหลังมืดหรือสวางมากกวาตัว

แบบท่ีเราถายมาก ถายแลวอาจไดภาพท่ีมืดหรือสวางไป การล็อคคาแสงแฟลชท่ีตัวแบบกอนแลวคอย

ถายจะชวยแกไขไดโดยทําตามข้ันตอนดังน้ี

1. กดปุมแฟลชเพื่อเปดแฟลชในตัว แตะชัตเตอรคร่ึงหน่ึงและดูในชองมองภาพจะมี

สัญลักษณรูปสายฟาติดข้ึนมา

2. โฟกัสท่ีตัวแบบ

3. กดปุม * (โดยเล็งจุดโฟกัสกลางภาพไปตัวแบบท่ีตองการล็อคคาแสงแฟลช แลวกดปุม

(*) เพื่อล็อคคาแสงแฟลชท่ีวัดได 

ทุกคร้ังท่ีกดปุม (*) จะมีแสง Preflash ติดข้ึนกอน เพื่อคํานวณคาแสงท่ีเหมาะสมและจําคา

แสงน้ีไว ซึ่งข้ันตอนน้ียังไมไดบันทึกภาพโดยในชองมองภาพจะมี FEL ข้ึนมาและรูปสายฟากับรูป (*)

4. จัดองคประกอบภาพแลวกดถายได ถาตัวแบบอยูหางจากระยะทํางานของแฟลชมาก 

รูปสายฟาจะกระพริบแสดงวาแสงไมพอ แกไขโดยการเขาใกลตัวแบบใหมากข้ึนแลวคอยถายใหม

การใชแฟลชท่ีไมใชของแคนนอน

ชัตเตอรสปดท่ีสัมพันธกับการใชแฟลชท่ัวไปจะไดท่ี 1/250 วินาทีหรือตํ่ากวา แตถาใชแฟลช
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สตูดิโอจะสัมพันธท่ี 1/60 วินาทีหรือตํ่ากวา เพื่อความแนใจควรทดสอบดูกอนใชงานจริงและการเสียบ

สายแฟลชใหเปดแผนยางท่ีขางกลองซายมือ (ดูจากมุมดานหลังกลอง) จะมีชองใหเสียบสายแฟลชได

ขอควรจํา : เมื่อใช Mode LIVE VIEW กับแฟลชท่ีไมใชของ Canon ใหเซตคาท่ีเมนูหัวขอรูปคีม

เคร่ืองมืออันท่ี 4 จากขวา เลือก Set Live View function setting แลวมาท่ี Silent shoot และไปท่ี

Disable แฟลชจะไมติดถาเซตไปท่ี Mode 1 หรือ Mode 2

- ไมควรเสียบสายแฟลชกับแฟลชท่ีตองการไฟ 250 V หรือมากกวา

- ไมควรเสียบแฟลชท่ีมีกําลังไฟแรงสูง (High Voltage) บนหัวกลอง (hot shoe flash)

เพราะอาจไมทํางาน

- แฟลชท่ีเสียบบน Hot Shoe (ดานบนหัวกลอง) กับแฟลชท่ีใชสาย สามารถทํางานพรอม

กันได
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บทท่ี  6

Live View
สวนแสดงภาพท่ีจะถายกอนการถายจริง

สามารถถายรูปโดยเห็นภาพท่ีกําลังจะถายจากจอ LCD หรือจอคอมพได (ไมตองดูจาก

ชองมองภาพแบบกลอง DSLR รุนเดิมๆ)

หมายเหตุ

เมื่อใช Live View ถายภาพ ไมแนะนําใหใช Hard-disk Type CF เชน Micro Drive เพราะ

การใช Live View ถายภาพ จะเกิดความรอนซึ่งจะเปนผลเสียตอ Card ประเภท Hard-disk ได 

เมื่อใช Live View ภายใตแสงอาทิตยโดยตรงหรือสภาพอุณหภูมิสูง กลองอาจข้ึน

สัญลักษณรูปปรอทบนจอเพื่อเตือนวาอุณหภูมิกลองสูงเกินไป

การใช Live View ถายภาพตอเน่ืองอาจมีความรอนภายในกลองเกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหภาพมี

คุณภาพลดลง ดังน้ันควรจะหยุดใช Live View ถายถามีรูปปรอทเตือนความรอนปรากฏ

การถายภาพตอเน่ืองดวย Live View ในขณะท่ีรูปปรอทข้ึนเตือนและอุณหภูมิสูงเพิ่มข้ึน

ภายในกลอง ระบบ Live View จะปดโดยอัตโนมัติ ทําใหถายภาพไมไดจนกวาอุณหภูมิในกลองลดลง

Remote Live View

ดวยโปรแกรมท่ีถูกติดต้ังในคอมพ สามารถเชื่อมตอกลองเขาคอมพและถายภาพแบบรีโมท 

ในขณะท่ีดูจากจอคอมพแทนท่ีจะตองไปดูท่ีกลอง (รายละเอียดการใชงาน ใหดูในแผน CD โปรแกรมท่ี

จะมีคูมือการใชงานภายในแผน)

การถายภาพดวย Live View

ไมสามารถใช Live View ในระบบบันทึกภาพแบบรูปภาพสําเร็จรูปได โดยการถายดวย 

Live View มีข้ันตอนดังน้ี

ขั้นตอนท่ี1 : ตั้งคา Live View

- เตรียมการถายภาพดวย Live View

- เซตเลนสใหเปน MF (แมนนวลโฟกัส)

- เลือกโหมดถายภาพ (ตองเปนโหมด P / M / AV / TV และ A-DEPเทาน้ัน)
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- กดเมนูไปท่ีรูปเคร่ืองมืออันท่ี 4 จากขวาเลือก Live view function setting แลวกด set

- หมุนแปนดานหลังกลองเลือก Live View shoot แลวกด set ถึงข้ันตอนน้ีก็พรอมท่ีจะถาย 

Live View ไดแลว แตจะยังไมปรากฏภาพท่ีเราจะถายในจอในตอนน้ี

หมายเหตุ

- ระหวางการใช Live View ถายภาพ หามเล็งกลองไปยังดวงอาทิตย เพราะจะทําให

ชิ้นสวนภายในกลองเสียหายได

- การถายแบบ Live View และการถือกลองถายภาพในลักษณะถือกลองคอมแพค (ซึ่ง

ปกติการถายโดยแนบตากับชองมองภาพ ขอศอกจะชิดแนบลําตัวจะชวยใหถือกลองไดน่ิงย่ิงข้ึน) อาจ

ทําใหถือกลองไดไมน่ิง จึงแนะนําใหใชขาต้ังกลอง

- เมื่อใชโหมด A-DEP ถายภาพจะใหผลเหมือนกันโหมด P

ขั้นตอนท่ี 2 : การเปดแสดงภาพ Live View ในจอ LCD

- เมื่อกลองพรอมใชงาน Live View แลว (หลังจากปรับตามข้ันตอนท่ี1แลว) ใหกด set

กลองก็จะปรากฏภาพท่ีเราเล็งกลองบนจอ LCD แตถาตอสายเขา TV จะดูภาพผานจอ TV ได

- ในระหวางใช Live View ถาเล็งกลองไปในทิศทางแสงท่ีตางกัน จอภาพจะแสดงความ

เขมหรือสวางของภาพไมถูกตองในทันที ใหรอสักครูจนภาพน่ิงในสภาพแสงท่ีถูกตองกอนจึงถายภาพ 

(ถาถายภาพในขณะท่ีความสวางของภาพยังไมน่ิงคงท่ี ภาพท่ีไดอาจจะ over / under ได)

- ถาสภาพแสงท่ีจะถายเกิดเปลี่ยนแปลง ภาพท่ีเห็นในจอจะไมแนนอน กรณีน้ีใหกด set

เพื่อหยุดการถาย เมื่อแหลงแสงใหมคงท่ีใหกด set อีกคร้ังเพื่อเร่ิมถายใหม

ขั้นตอนท่ี 3 : การตั้งคา Shooting Function

เชนเดียวกับการถายปกติท่ีถายภาพโดยมองผานชองมองภาพ สามารถ Set ฟงคชั่น การ

ถายได (เชน Drive Mode, Iso Speed, Picture Style, White Balance, การชดเชยแสง, ล็อคความจํา

แสง, ชดเชยแสงแฟลชและอ่ืนๆ) ถาเปลี่ยน Mode การถายภาพในระหวาง Live View โชวอยูใน

ขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งท่ีเกิดข้ึนดังน้ี

- Live View ดับ

- เฉพาะโหมดการวัดแสงท่ีเปลี่ยนไมได กรอบโฟกัสจะเชื่อมโยงกับระบบวัดแสงแบบ

Evaluative ดวย Image Sensor จะมีผลกระทบ
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- การถายตอเน่ืองสามารถทําไดใน Live View

- ในหัวขอรูปคีมเคร่ืองมือ (อันท่ี 4 จากขวา) เลื่อนมาท่ี Live view function setting ท่ีเมนู 

(Metering timer) สามารถเปลี่ยนระยะเวลาของการวัดแสงใหคงอยูไดตามเวลาท่ีตองการ

- คุณสมบัติการเซตโฟกัสลวงหนาในเลนสซุปเปอรเทเล จะไมสามารถใชไดในการถาย

แบบ Live View

ขั้นตอนท่ี 4 : ขยายภาพบนจอเพ่ือการหาโฟกัสแบบแมนนวล

- เลือกกรอบโฟกัสไปใหตรงกับจุดท่ีตองการ โดยกดปุมเลื่อนทิศทางเพื่อใหกรอบโฟกัสไป

ตรงจุดท่ีตองการโฟกัส (จะเห็นภาพท้ังหมดท่ีตองการถายในจอ แตใหเลื่อนกรอบโฟกัสไปตําแหนงท่ีจะ

เนนโฟกัส)

- กดปุมรูป (แวนขยาย+) (อยูดานขวามือชองมองภาพใกลน้ิวโปงขวามือเวลาจับกลอง)

เพื่อขยายกรอบโฟกัสใหใหญข้ึนเพื่อชวยใหโฟกัสไดงายข้ึน

- AE Lock ใชรวมกับการบันทึกภาพแบบเห็นเต็มจอ ในขณะท่ีชัตเตอรสปดกับชองรับแสง

เปนสีสม

- ในแตละคร้ังท่ีกดปุมซูม จอภาพจะเปลี่ยนขนาดของภาพในลักษณะเวียนกันดังน้ี full

view มาท่ีขยาย 5X ตอดวยขยาย 10X แลวยอนกลับมาเต็มจอใหมอีกคร้ัง

- ปรับโฟกัสแบบแมนนวล (สําหรับวิธีการใช Live View โดยใช AF จะมีอธิบายอยูทายบท

น้ี)

หมายเหตุ

อุณหภูมิท่ีสูง, iso สูง, การบันทึกเวลานาน จะเปนสาเหตุใหเกิด noise หรือสีไมสม่ําเสมอ

ในภาพท่ี Capture มา เมื่อถายดวยระบบ Live View ในระหวางถายตอเน่ือง การบันทึกภาพจะถูก 

Set สําหรับช็อตแรกท่ีจะมีผลกับภาพตอๆ ไป 

การจัดองคประกอบใหมระหวางถายตอเน่ือง การบันทึกภาพจะไมพอดีกันกับภาพตอๆ ไป

หากไมไดใชกลองเปนเวลานาน กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ (เหมือนกับกรณีท่ีต้ัง

คา Auto Power off ในหัวขอรูปเมนูเคร่ืองมือ

ในขณะท่ีภาพถูกขยายในจอใหใหญข้ึน การกดปุม (*) จะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคา

ของการบันทึกภาพ
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ขั้นตอนท่ี 5 : การถายภาพดวย Live View

- เช็คการจัดองคประกอบภาพ โดยกดปุมซูม (+) เพื่อเช็คการจัดองคประกอบภาพเต็มจอ

- เช็คสปดและชองรับแสง

- ถายภาพไดเลย

หมายเหตุ 

- สามารถเช็คแสงและความชัดลึกโดยการกดปุมเช็คชัดลึก

- สามารถใชแฟลชไดแตไมสามารถใช FE Lock, ไฟนํา และเทสตการฉายแสงแฟลช     

Custom function ของไฟแฟลชภายนอกจะไมสามารถ set ไดดวยไฟแฟลชภายนอก

- เมื่อใชรวมรับแฟลช 580 EX II การต้ังคาของแฟลชไรสายจะเปลี่ยนไมได

- ถาสภาพแสงนอยหรือสวางมาก Live View อาจไมสามารถแสดงความสวางท่ีแทจริงได 

อยางไรก็ตามภาพท่ี Captured จะพิจารณาจากการต้ังคาบันทึกภาพ

- ในสภาพแวดลอมท่ีมีความสวางมาก เชน มีดวงอาทิตย บริเวณท่ีสวางจะดูดําในจอ 

LCD แตในภาพจริงท่ีถายไดจะถูกบันทึกแสงไดถูกตอง

- เมื่อใชแฟลชแมวาจะมีเสียงชัตเตอร 2 คร้ัง แตจริงการถายภาพจะถูกบันทึกแคภาพเดียว

ขอมูลการแสดงผล

- เมื่อกดปุม Info ขอมูลท่ีแสดงผลจะถูกเปลี่ยนไปในหัวขอรูปเคร่ืองมือตรงท่ี Live view
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function setting ท่ีเมนู Grid Display ถูกเซตท่ี (on) จะมีเสนตารางเพื่อชวยในการจัดภาพไดดีข้ึน

- ท่ีหัวขอรูปกลองอันท่ี 2 จากขวา (C.fn IV-7) (Live view exposure simulation) เซตไปท่ี 

(1 : Enable simulates exposure) ภาพในจอท่ีแสดงแบบ Live View จะจําลองระดับความสวางมืด

ตามท่ีต้ังคาบันทึกแสงไว ทําใหเห็นภาพไดกอนวามืดหรือสวางเกินไปกอนถายจริง

- Histogram (รูปกราฟในลักษณะภูเขา) จะแสดงเมื่อ C.fn IV-7 ถูกเซตไวเทาน้ัน 

- ถาแฟลชถูกใชหรือชัตเตอร Bulb ถูกเซต คา Histogram จะไมสามารถแสดงคาท่ีถูกตอง

ไดในท่ีแสงนอยหรือสวางมาก

- ในระหวางถายดวย Live View หากมีสัญลักษณรูปปรอทข้ึนมา แสดงวาอุณหภูมิใน

กลองเพิ่มข้ึน ควรหยุดรอใหเย็นกอนถาย

จํานวนรูปท่ีถายไดโดยประมาณเมื่อใช Live View

อุณหภูมิ ประมาณ 27 องศา C ประมาณ 0 องศา C

จํานวนรูปท่ีถายไดโดยประมาณ 170 รูป 130 รูป

Silent Shooting

ในหัวขอรูปเคร่ืองมือ ใหเขาไปท่ี Live view function setting เมนู silent shoot มี 3 แบบ 

ใหเลือกดังน้ี

Mode 1 : เสียงการถายภาพจะเงียบกวาเมื่อไมไดใช Live view สามารถถายตอเน่ืองได 

สําหรับการถายตอเน่ืองแบบไฮสปดจะได 6 รูป / 1 วินาที

Mode 2 : เมื่อกดชัตเตอรจนเสร็จสมบูรณจะมีเพียงภาพเดียวท่ีถูกถาย ในขณะท่ีกดชัต

เตอรคางไว  Further camera operation will be suspended แลวกลับมากดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง The

camera operation will resume และจะมีเสียงชัตเตอรดังข้ึนในคร้ังแรกเทาน้ัน by delaying the

shooting sound, the disturbance can be minimized. ถึงแมเสียงการถายจะดังตอเน่ือง แตจะถาย

ไดเพียงภาพเดียว 

Disable : ถาใชเลนสชิฟทของแคนนอน (TS-E lens) เพื่อชิฟทภาพในแนวต้ังหรือใช 

External tube (ทอตอเลนสเพื่อถายภาพไดใกลๆ) ใหเซตท่ี Disable หากต้ังเปน Mode 1 หรือ 2 จะทํา
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ใหการบันทึกภาพฟดพลาดได เมื่อกดชัตเตอรถายภาพแลวจะไดยินเสียงชัตเตอร 2 คร้ัง แตท่ีจริงจะ

เปนการถายภาพเพียงรูปเดียว

หมายเหตุ

ถาใชแฟลชแลว Mode 1 / 2 ถูกเซตการทํางานก็จะเหมือนกับเซตท่ี Disable แตถาไมไดใช

แฟลชแคนนอน ใหเซตท่ี Disable ถาไปต้ังท่ี Mode1 / 2 ไฟแฟลชจะไมติด

การใชระบบ AF เพ่ือโฟกัสภาพในโหมด Live View

ถาเขาเมนูรูปกลอง ท่ี Cfn III–6 ท่ี (AF during Live view shooting) เซตใหเปน (Enable)

จะสามารถใชระบบ AF ไดดวยการใชปุม AF-on โดยเลนสตองปรับเปน AF ดวย และ AF mode ตอง

ต้ังเปน one shot และเลือกจุดโฟกัสกลางเพียงจุดเดียว โดยมีวิธีดังน้ี

1. เมื่อเตรียมการถาย Live view ไดแลว (ตามข้ันตอนท่ีกลาวมา) กด set เพื่อใหภาพท่ีจะ

ถายโชวบนจอแบบ Live view

2. โฟกัสไปท่ีวัตถุโดยใหกรอบโฟกัสกลางภาพตรงกับตัวแบบ แลวกดปุม (AF-on) Live

view ในจอจะถูกปดไมเห็นภาพอีก ในขณะท่ีกระจกสะทอนภาพจะเดงลง และตอนน้ีจะใช AF ได ซึ่ง

จะมีเสียงยืนยันโฟกัสชัด 

3. ยอนกลับมาแสดงภาพ Live view และถายได เมื่อออกจากระบบ AF-on ภาพ Live

view จะกลับมาโชวใหมใหเช็คโฟกัสแลวกดถายภาพได

หมายเหตุ

- ถาตองการใหภาพคมชัดควรใชขาต้ังกลองและขยายขนาดจนภาพในจอใหญ จากน้ัน

โฟกัสภาพแบบแมนนวล

- สามารถใช AI servo AF หรือระบบเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติหรือเลือกจุดแบบแมน

นวลได แตตองระวังกรอบโฟกัสไมครอบคลุมจุดโฟกัสท่ีตองการ

- ไมสามารถถายภาพไดในขณะกําลังออโตโฟกัส โดยถายไดเฉพาะขณะท่ี Live view

แสดงภาพเทาน้ัน

- คาแสงจะถูกเซตดวยกรอบโฟกัส ซึ่งเชื่อมสัมพันธกับระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยท้ังภาพ

(Evaluative) อน่ึง การวัดแสงจะไมสามารถเชื่อมโยงกับจุดโฟกัสได
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บทท่ี 7
การแสดงภาพท่ีถายไว

การตั้งคา

1. กดปุมลูกศรชี้ขวา (ปุมอยูดานลางจอภาพซายมือสุด) จะปรากฏรูปท่ีถายลาสุด

2. เลือกดูรูปโดยหมุนแปนดานหลังกลอง ถาตองการดูรูปลาสุด (รูปสุดทาย) ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา

แตถาจะดูรูปใบแรกตองหมุนแปนตามเข็มนาฬิกา

3. การกดปุม Info ทําใหสามารถเลือกรูปแบบการแสดงภาพท่ีถายไวแลว ซึ่งมี 4 รูปแบบใหเลือกดังน้ี

เมื่อไมตองการดูรูปท่ีถายอีกใหกดปุมลูกศรชี้ขวา ก็จะกลับไปยังตําแหนงพรอมถาย
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Highlight Alert (เตือนภาพสวาง)

เมนู Highlight Alert ต้ังไวท่ี Enable เมื่อมีสวนใดในภาพท่ีสวางมากไป จะมีการกระพริบท่ี

ตําแหนงท่ีสวางไปเตือนใหทราบ ถาตองการใหสวนสวางท่ีเตือนน้ันยังคงรายละเอียดอยู จําเปนตอง

ถายใหมโดยการชดเชยแสงดานลบเพื่อถายภาพใหเขมข้ึน

AF point display (แสดงจุดโฟกัส)

เมื่อ AF point display ต้ังคาท่ี Enable จุดโฟกัสจะทํางานโดยมีไฟสวางข้ึนเปนกรอบสีแดง

บริเวณกรอบโฟกัสท่ีทํางานอยู แตถาเลือกใหจุดโฟกัสทํางานเองแบบอัตโนมัติ ในบางคร้ังอาจจะมีไฟ

แดงติดข้ึนคร้ังละหลายกรอบได หากหลายสวนของภาพอยูในแนวระยะเดียวกันกรอบโฟกัสจะติดไฟ

แดงข้ึนพรอมๆ กัน

Histogram

กราฟ Histogram ทําหนาท่ีแสดงระดับแสงท่ีถายมาท้ังความสวางท้ังหมดและการไลโทน

ความสวาง นอกจากน้ียังมีกราฟ Histogram ของสี R, G, B สําหรับเช็ความอ่ิมตัวของสีและการไล

โทนสี ท้ังหมดน้ีสามารถดูไดโดยกดเมนู Histogram โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี
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Brightness Histogram (การแสดงความสวางโดยกราฟ)

กราฟ Histogram แสดงความสวางของภาพท่ีถายใหเห็น โดยกราฟจะแสดงคา

ในแนวนอนและแนวต้ัง โดยแนวนอนคือความเขมสวาง (ดานซายจะเปนโทนมืดสวนดานขวาเปนโทน

สวาง ในขณะท่ีแนวต้ังแสดงจํานวนพื้นท่ีของความเขมสวางในแตระดับ ถาพิกเซลจํานวนมากไปอยู

ดานซายแสดงวาภาพมืด แตถาพิกเซลจํานวนมากอยูทางขวาแสดงวาภาพสวาง หากมีพิกเซลจํานวน

มากอยูดานซาย รายละเอียดในสวนเงามืดจะเสียไป แตในทางตรงขามถาพิกเซลจํานวนมากอยูขวา

รายละเอียดสวนสวางจะสูญเสียไป หากตองการใหมีการไลโทนในระหวางสวนสวางและสวนเขมตอง

ถายใหม การเช็คภาพและความเขมสวางจาก Histogram ทําใหสามารถดูแนวโนมของระดับแสงและ

โทนท้ังหมดของภาพ

การแสดงกราฟสี RGB

Histogram กราฟสี คือกราฟท่ีจะแสดงระดับความสวางของภาพในแตละสี 

RGB (red, green, blue) โดยกราฟแนวนอนคือการแสดงระดับความสวางของสี หากอยูดานซายจะ

เปนโทนเขม ในขณะท่ีอยูดานขวาจะเปนโทนสวาง สวนกราฟแนวต้ังจะเปนตัวบงชี้วามีจํานวนพิกเซล

มากนอยเทาใดของระดับความสวางในสีแตละสี ถาจํานวนพิกเซลสวนใหญมาทางซายมากกวาแสดง

วาภาพออกโทนมืดและสีจะไมสะดุดตามากนัก ถาหากจํานวนพิกเซลสวนใหญมาทางขวามือมากกวา

สีจะดูสวางและ Denser ถาพิกเชลสวนใหญจํานวนมากมาซายขอมูลสีแตละสีจะไมคอยมี แตถา

จํานวนมากมาอยูทางขวา สีจะดูอ่ิมมากแตจะขาดรายละเอียดภาพ

การเช็คกราฟ RGB รูปภาพ ใหดูท่ีความอ่ิมสี การไลโทนและแนวโนมของ White Balance

Index display (แสดงภาพในจอทีละหลายรูป) จะเลือกไดวาตองการดูภาพท่ีถายใน 1 หนาจอคร้ังละ 

4 รูปหรือ 9 รูป โดยทําไดดังน้ี

- กดปุมดูรูปลูกศรชี้ขวาแลวกดปุม แวนขยายบวก–ลบ จะแสดงทีละ 4 รูป เมื่อกดปุมแวน

ขยายบวก–ลบอีกคร้ัง จอภาพจะแสดงทีละ 9 รูป สังเกตวาภาพท่ีกําลังถูกเลือกอยูจะมีสีนํ้าเงินคลุม

- เลือกรูปโดยหมุนแปนดานหลังเพื่อเลื่อนไปทีละรูป เมื่อตองการดูรูปเดียวท่ีเลือกไวใหกด

ปุมแวนขยาย (+)
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Jump Display (การดูภาพท่ีถายไวแบบกระโดดขาม)

สามารถขามรูปท่ีไมตองการดูไปไดทีละหลายๆ รูปได โดยในโหมดดูรูปเมื่อกดปุม Jump

แลวหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกกระโดดขามรูป ไมตองเสียเวลาเลื่อนดูทีละรูปซึ่งมีใหเลือกตางๆ กัน

ต้ังแต 1 รูป 10 รูป 100 รูป เลือกแบบ Screen และเลือกแบบ Date ก็ได โดยทําไดดังน้ี

- เมื่ออยูท่ี index display ใหกดปุม Jump เพื่อเลือกตามท่ีมีใหเลือก

- ใชหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกรูปแบบท่ีตองการดังน้ี

1 image คือเลื่อนดูทีละ 1 รูป

10 image คือเลื่อนดูทีละ 10 รูป

100 image คือเลื่อนดูทีละ 100 รูป

Screen คือเลื่อนทีละ 1 หนาจอ

Date คือเลื่อนกระโดดไปคร้ังละ 1วัน

- เมื่อเลือกรูปแบบการเลื่อนภาพไดแลว ใหใชการหมุนเลื่อนภาพท่ีแปนดานหนา

Zoom Picture Preview (ขยายดูภาพท่ีถายไว)

ในระหวางดูภาพสามารถกดปุมแวนขยาย (+) เพื่อขยายภาพใหใหญจะไดดูความคมชัดได

หากกดปุมแวนขยาย (-) ก็จะยอรูปบนจอ เมื่อขยายเต็มจอสามารถใชปุมเลื่อนทิศทางเพื่อเลือกดูสวน

ใดๆ ของรูปท่ีตองการได นอกจากน้ียังสามารถหมุนแปนดานหนาหรือดานหลังไดเพื่อเลือกดูรูปอ่ืน

อน่ึง จําเปนตองรอซักครู หากตองการขยายภาพหลังการจากการกดชัตเตอรเสร็จ

Rotate Picture (การหมุนกลับภาพท่ีถายแนวต้ังใหต้ังข้ึนเองโดยไมตองตะแคงกลองดู)

- ไปท่ีหัวขอเมนูรูปลูกศร เลือก rotate แลวกด Set

- เลือกรูปท่ีตองการหมุนโดยหมุนแปนดานหนาหรือดานหลัง เพื่อเลือกรูปท่ีจะหมุนกลับ

ภาพไดแลวกด set

อน่ึง ทุกคร้ังท่ีกด Set ท่ีรูปไหน รูปน้ันก็จะถูกพลิกหมุน เมื่อไมตองการหมุนรูปอีกใหกดปุม

เมนูเพื่อออกมายังเมนูปกติ ถารูปท่ีหมุนกลับไมแสดงตามท่ีกดใหหมุนในระหวางดูรูป ให set ท่ี Auto

rotate แลวเลือก on
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Auto Playback (การเล่ือนดูภาพท่ีถายไวแบบอัตโนมัติ)

สามารถใหกลองแสดงภาพถายจากการดในรูปแบบสไลดโชวได โดยแตละรูปจะโชวภาพ

ละ 4 วินาที โดยประมาณ

- เลือก Auto play โดยเขาไปหัวขอรูปลูกศรอันท่ี 4 จากซาย เลือก Auto Play กด set

- ภาพจะแสดงข้ึนมาทีละใบ ถาจะหยุดชั่วคราวใหกด set เมื่อจะดูใหมใหกด Set อีกที

- เมื่อตองการหยุดดูรูปใหกดปุมเมนู

ทิป : ระหวางท่ีหยุดชั่วคราว สามารถหมุนแปนหลังกลองเพื่อดูรูปอ่ืนระหวางท่ี Auto Play สวิทซ 

Power off จะไมทําการปดเคร่ืองใหเอง

การดูภาพผานจอ TV

กอนเสียบสาย Video cable ท่ีใหมา ตองปด TV กับปดสวิทซกลองกอน โดยทําตาม

ข้ันตอนดังน้ี

1. เสียบสายกลองในชอง Video out สวน TV เสียบชอง Video in

2. ปดสวิทซกลองกับทีวี

3. กดปุมดูรูป (ลูกศรชี้ขวา)

4. เมื่อดูเสร็จใหปด TV กับกลองเสียกอนแลวคอยดึงสายออก  

หมายเหตุ

TV เมืองไทยเปนระบบ PAL ดังน้ันจึงตองเซตกลองในหัวขอรูปคีมเคร่ืองมือแลวเลือก 

Video system เลือกเปน PAL

ถาใชสาย Video cable อ่ืนซึ่งไมใชสายท่ีใหมาในกลองตอนซื้อกลอง อาจจะทําใหดูรูปผาน

จอทีวีไมได หรือบางสวนของภาพท่ีถายเมื่อดูผานจอทีวีจะโดนตัด เน่ืองจากอัตราสวนของภาพถายจะ

เปน 3:2 ในขณะท่ีทีวีปกติมีอัตราสวนท่ี 4:3

Protecting Image (การปองกันภาพถูกลบ)

- ในหัวขอรูปลูกศร ใหเลือก Protect image แลวกด set

- หมุนแปนเลือกรูปท่ีตองการปองกันการลบโดยหมุนแปนดานหลัง จากน้ันจึงกดปุม set
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เมื่อรูปไหนมีการปองกันไวจะมีรูปลูกกุญแจอยูดวย ถาตองการปดการปองกันการลบให 

กด Set อีกคร้ัง สัญลักษณรูปลูกกุญแจจะหายไป เมื่อตองการออกจากเมนูน้ีใหกดปุมเมนู ภาพท่ีมีการ

ปองกันการลบจะไมถูกลบ ถึงแมวาจะมีการเลือกลบภาพท้ังหมดในการด (โดยคําสั่งลบจากกลอง)

Erased image (การลบรูป)

สามารถเลือกการลบภาพแบบคร้ังละ 1 รูปหรือภาพท้ังหมดในคราวเดียวกันก็ได ดังน้ี

- เขามาโหมดดูรูป

- เลือกรูปท่ีตองการลบทีละรูป

- กดปุม (ถังขยะ) แลวกด set

หากตองการลบภาพคร้ังละหลายรูปในคราวเดียว ใหเขาไปยังเมนูรูปลูกศรแลวเลือก 

Select & Erased image กด set ใหข้ึนเคร่ืองหมายถูกบนรูปท่ีตองการจะลบแลวกดถังขยะ

ลบรูปทุกรูปในการด : เขาไปท่ีเมนูรูปลูกศร เลือก Erase image เซตท่ี All image on card

รูปในการดท้ังหมดจะถูกลบ ยกเวนภาพท่ี protect โดยการใสกุญแจปองกันการลบจะไมถูกลบไปดวย

เปล่ียนการตั้งคาแสดงภาพ

Setting LCD monitor brightness (ปรับความสวางของจอภาพ)

- ไปท่ีหัวขอรูปเคร่ืองมือ (อันท่ี 4 จากขวา) เลือก LCD brightness กด set

- ปรับความสวางโดยในขณะท่ีอางอิงจากชารทสีเทา หมุนแปนดานหลังกลอง

จนไดตามตองการแลวกด set สําหรับการเช็คแสงของรูปท่ีถายใหดูจากคาความสวางจาก Histogram

Review timer (ตั้งระยะเวลาในการโชวภาพท่ีถาย)

การกําหนดใหภาพท่ีถายไวแสดงภาพบนจอ LCD นานก่ีวินาทีตามท่ีเลือก ทํา

ไดดังน้ี

- Set review timer กดเมนูหัวขอรูปกลองอันท่ี 1 จากซายแลวเลือก Review

timer แลวกด set

- กําหนดระยะเวลาโชวภาพท่ีถายเสร็จ โดยหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกเวลา

ตามตองการแลวกด set ถาต้ังคา ท่ี HOLD ภาพท่ีถายไปจะแสดงนานจนกระท่ังกลองปดการทํางาน 

(ข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีต้ังใหกลองปดการทํางานเองเมื่อไมใชงาน (Auto power off)
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Auto rotate (พลิกตะแคงรูปแนวตั้งโดยอัตโนมัติ) เมื่อถายรูปแนวต้ังปกติจะแสดงผล

ในจอเปนแนวนอน ทําใหการดูรูปท่ีถายไปแลวอาจไมสะดวก เราสามารถต้ังคาใหพลิกรูปมาเปน

แนวต้ังไดโดยอัตโนมัติไดเมื่อดูในจอ LCD กลอง หรือในคอมพ (ในคอมพตองเปดเปนรูปใหญถึงจะ

เปนแนวต้ัง แตถาดูใน Window Explorer ในลักษณะ Thumbnail ก็จะเห็นเปนแนวนอนอยูดี)

ดังน้ันหากตองการปรับ Auto rotate ในกลอง ใหเลือกเมนูไปท่ีหัวขอรูปเคร่ืองมืออันท่ี 5

จากขวา เลือก Auto rotate กด set และหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกดังน้ี

- (on + รูปกลอง + รูปจอคอมพ) จะแสดงภาพแนวต้ังใหแบบ Auto ท้ังท่ีดูในจอ 

LCD กลองและในคอมพ

- (on + รูปจอคอมพ) จะแสดงรูปแนวต้ังใหแบบ Auto เฉพาะท่ีคอมพ

- (off) จะปดฟงกชั่นการพลิกกลับรูปท่ีถายแนวต้ังโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ 

เมื่อต้ังคาท่ี off แลวเมื่อมีการกด Play ในกลอง โดยกลับมาต้ังคา on ในภายหลังภาพก็จะ

ไมกลับให แตถาต้ังแบบ Auto ทันทีท่ีถายรูปน้ันเสร็จ ภาพท่ีโชวบนจอกลองจะยังไมพลิกกลับในทันที

ถาถายแนวต้ังในขณะท่ีกลองชี้ลง (ควํ่ากลองลง) ภาพจะไมถูกหมุนกลับใหโดยอัตโนมัติ ถารูปท่ี Auto

rotate ไปเปดในคอมพแลวไมกลับใหเปนแนวต้ังแบบ Auto แสดงวา โปรแกรมท่ีเราใชไมมีคุณสมบัติน้ี 

ใหใชโปรแกรมท่ีแคนนอนมีมาใหในแผนซีดี
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บทท่ี 8

Sensor Cleaning
การทําความสะอาดเซ็นเซอร

กลองดิจิตอลจําเปนตองระวังฝุนเขาเพราะจะทําใหเกิดเปนจุดบนภาพท่ีถายได ดังน้ันจึง

ควรหลีกเลี่ยงสิ่งตอไปน้ี

- ขณะเปลี่ยนเลนส ใหหาท่ีๆ มีฝุนนอยท่ีสุด แลวจึงคอยเปลี่ยนเลนส

- เมื่อจะเก็บกลองท่ีไมไดใสเลนส ใหปดฝาครอบเมาสบอด้ีกลองดวยเสมอ

- เปาฝุนท่ีฝาปดเมาสกอนใสปดฝาเมาสกลองแคนนอน 40 D จะมี Sensor ทําความ

สะอาดฝุนท่ีหนา Sensor โดยการเขยาฝุนทุกคร้ังเมื่อเปดหรือปดกลองโดยอัตโนมัติ

Automatic sensor cleaning (การทําความสะอาดเซ็นเซอรแบบอัตโนมัติ)

ปกติเมื่อเปดหรือปดกลอง Sensor เขยาฝุนจะทํางานอัตโนมัติทุกคร้ัง แตก็สามารถเซตให

ระบบทํางานเมื่อตองการดวยคําสั่ง Cleaning sensor now โดยทําไดดังน้ี

1. ไปท่ีเมนูรูปคีมอันท่ี 4 จากขวา เลือก Sensor cleaning แลวกด set

2. หมุนแปนดานหลังกลองเพื่อเลือก Cleaning now กด set และเลือก ok กด set อีกคร้ัง

โดยในระหวางน้ีจอภาพจะแสดงใหทราบวากําลังทําความสะอาด Sensor และจะมีเสียง

ลั่นชัตเตอร แตภาพจะไมไดถูกบันทึก ข้ันตอนในการทําความสะอาดเซ็นเซอรจะใชเวลาประมาณ 2.5

วินาทีในการทําความสะอาด 1 คร้ัง อยางไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในขณะท่ีระบบกลองกําลัง

ทําความสะอาดเซ็นเซอร ควรวางกลองไวบนโตะหรือบนพื้นผิวระนาบ (ไมลาดเอียง)

Dust deletes data (โปรแกรมชวยลบฝุนบนภาพ)

โดยปกติการทําความสะอาดฝุนภายในกลองสามารถทํางานไดดีระดับหน่ึง แตถาทําแลว

ยังมีฝุนไปปรากฏอยูบนภาพท่ีถายอีก สามารถใช Dust deletes data ชวยในการลบฝุนในภายหลังได 

โดยหลักการทํางานในสวนน้ีเปนการบันทึกตําแหนงของฝุนท่ีติดอยู แลวใชโปรแกรมของแคนนอนชวย

ลบฝุนในตําแหนงท่ีเราบันทึกดวยโปรแกรม Digital Photo Professional ซึ่งการทํางานมีข้ันตอนดังน้ี
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ขั้นตอนท่ี 1

- เตรียมการบันทึกตําแหนงของฝุน

- เตรียมกระดาษสีขาวหรือวัตถุสีขาว

- เซตเลนสไปท่ี 50 mm หรือมากกวา

- ต้ังเลนสท่ี MF โดยโฟกัสไปท่ีระยะไกลสุด (Infinity) (ถาเลนสไมมีสเกลบอก

ระยะใหหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด)

ขั้นตอนท่ี 2

- เร่ิมปฏิบัติการบันทึกขอมูลของตําแหนงฝุน (Dust delete data)

- เลือกเมนูหัวขอรูปกลองอันท่ี 2 จากซาย เลือก Dust delete แลวกด set

- หมุนแปนดานหลังกลองไปท่ี Ok แลวกด set หลังจากระบบทําความสะอาด 

sensor หยุดทํางาน และมีขอความวา Press the shutter button (กดชัตเตอรเมื่อพรอมถายภาพ)

- ถายวัตถุสีขาวหรือกระดาษสีขาวโดยใหหางประมาณ 1 ฟุต (20-30 ซม.)

แลวเล็งไปท่ีกระดาษขาว ต้ังโหมดถายภาพเปน AV ต้ังชองรับแสงท่ี f/22 แลวถายได

- เมื่อถายเสร็จขอมูลจะถูกเก็บและมีขอความวา (Data obtained) ใหกด ok

อน่ึง ถาขอมูลไมถูกบันทึก (คือข้ันตอนน้ีไมสําเร็จ) จะข้ึนขอความบอกใหเร่ิมทําต้ังแต

ข้ันตอนเตรียมการจนเสร็จถึงข้ันท่ี 3 ก็ ok

หมายเหตุ

หลังจากบันทึกจุดท่ีฝุนติดอยูบนรูปภาพ สามารถบันทึกใหใชไดกับไฟลท้ัง jpeg,Tiff, Raw,

sRaw โดยกอนถายรูปสําคัญใหทําการบันทึกจุดฝุนท่ีจะลบในภายหลังดวยโปรแกรมใหมอีกคร้ังหน่ึง 

เมื่อถายรูปงานเสร็จแลวคอยมาใชโปรแกรม Digital Photo Professional ของแคนนอน (ดู

รายละเอียดการใชโดยดูจากแผน CD โปรแกรมซึ่งจะมีคูมือการใชงานใหดวย)

Manual sensor cleaning (การทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง)

ฝุนท่ีติดอยูบน Sensor เมื่อไมสามารถลบฝุนแบบ Auto ไดดวยกลอง สามารถทําการเอา

ฝุนออกดวยตนเองโดยใชลูกยางเปาลมหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามเน่ืองจากพื้น

ผิวหนา sensor บอบบางมาก หากตองทําความสะอาดเซ็นเซอรแบบสัมผัสโดยตรงซึ่งทานอาจไม

ชํานาญพอ แนะนําวาควรใหศูนยบริการทําการใหจะปลอดภัยกวา
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อยางไรก็ตามหากตองการทําความสะอาดเซ็นเซอรเองก็ยังสามารถทําไดตามข้ันตอนดังน้ี 

1. หมุนถอดเลนสออกจากตัวกลอง

2. ไปท่ีเมนูรูปคีมเคร่ืองมือ เลือก Sensor cleaning กด set

3. หมุนแปนดานหลังกลอง เลือก Clean manually แลว กด set

4. หมุนแปนดานหลังกลอง เลือก  Ok แลวกด set กระจกสะทอนภาพและชัตเตอรจะเปด

คางไวและมีขอความ clean กระพริบบนจอ (ท้ังน้ีการถอดเลนสออกมาในข้ันตอนน้ีก็ยังทําไดอยู หรือ

จะถอดเลนสต้ังแตแรกตามคูมือก็ไดเชนกัน)

5. ใชลูกยางเปาฝุนชนิดไมมีขนแปรงเปาบริเวณเซ็นเซอรใหท่ัว (เน่ืองจากขนแปรงอาจทํา

ใหเกิดรอยขีดขวนบนพื้นผิว Sensor ขณะทําการ)

6. เมื่อเสร็จแลวก็ปดสวิทซกลองไปท่ี Off

หมายเหตุสําคัญมาก

เน่ืองจากระหวางทําความสะอาดแบบแมนนวลน้ี ตองระวังไฟดับหรือแบ็ตเตอรร่ีหมด 

เพราะหากไฟหมดกลางคันมานชัตเตอรและกระจกสะทอนภาพจะถูกปดลงมา อาจเกิดความเสียหาย

ได อยางไรก็ตามเพื่อปองกันแบ็ตเตอรร่ีหมดในขณะทําความสะอาด จึงไมควรทําความสะอาดในขณะ

ถานออน โดยแนะนําใหใชสายไฟ AC adapter (ACK-E2) แทนการใชถานขณะทําความสะอาดเพื่อ

ปองกันปญหา แตถาไมไดใชไฟบานควรชารจถานใหเต็มกอนทําความสะอาดแบบ Manual ถานชนิด 

AA ท่ีชารจใสในกริปจะไมทํางานเมื่อใชฟงคชั่นน้ี

การทําความสะอาดแบบ Manual sensor cleaning มีขอหามตอไปน้ี

- หามปดสวิทซ Off กลอง ขณะทําความสะอาดอยู

- หามเปดชองใสแบ็ตเตอรร่ี

- หามเปดชองใสการด

- ไมควรย่ืนปากลูกยางเปาลมเลยเขาใปเมาสบอด้ีกลอง เพราะถาเกิดบังเอิญชัตเตอรหรือ

กระจกสะทอนภาพปดลงมา อาจทําใหเซ็นเซอรเสียหายได

- ไมใชลูกยางท่ีมีขนแปรง เพราะอาจเกิดรอยขีดขวนในระหวางทําความสะอาด

- หามใชสเปรยเปาลมหรือแกสทําความสะอาดโดยเด็ดขาด เน่ืองจากมีแรงดันลมสูงอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอเซ็นเซอรได
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บทท่ี 10

Transferring image to computer
(การโอนภาพเขาคอมพิวเตอร)

สามารถโอนรูปท่ีถายไวแลวใน CF Card เขาเคร่ืองคอมพโดยตรงไดดวยโปรแกรมของ

แคนนอน (อยูในแผน CD ชื่อ Eos digital solution disk) ซึ่งใหมาพรอมกับกลอง โดยกอนท่ีจะโอน

ภาพเขาคอมพตองลงโปรแกรมดังกลาวใหเสร็จกอน (หากไมตองการลงโปรแกรมของแคนนอน ทานก็

ยังโหลดภาพจาการดเขาคอมพไดอยูดี)

ขั้นตอนการโอนภาพเขาคอมพ 

1. ปดสวิทซกลองกอนแลวคอยเสียบสาย USB ท่ีใหมากับกลอง โดยหัวเล็กเสียบเขากลอง 

(ถาดูจากดานหลังกลองดานซายมือจะมีแผนยางปดกันฝุน ใหเปดฝาออกจะมีชองเสียบใหเสียบสาย

เขาตัวกลอง) สวนปลั๊กดานหัวใหญใหเสียบเขาคอมพท่ีชอง USB Port

2. เปดสวิทซกลองท่ี ON โปรแกรมของแคนนอนจะปรากฏข้ึนท่ีจอคอมพ เลือก Eos utility

แลวเลือกรุนกลองท่ีเราใช บนหนาจอคอมพจะข้ึนคําวา Eos utility สวนท่ีจอ LCD จะข้ึนคําวา Direct

transfer เมื่อตอสายเขาคอมพแลวจะถายภาพไมไดในขณะน้ัน

อน่ึง หากคําวา Eos utility ไมข้ึนในคอมพ ใหดูรายละเอียดการลงโปรแกรมจากคูมือใน

CD อยางไรก็ตามกอนจะดึงสายออกควรปดสวิทซกลองกอนเสมอแลวคอยดึงสายออก ขณะดึงสาย

ออกควรจับท่ีหัวปลั๊ก USB อยาดึงท่ีตัวสาย เพราะอาจทําใหสายไฟภายในขาดได

3. รูปท่ีโอนเขามาในเคร่ืองคอมพจะถูกเก็บเขาไปใน My Picture โดยชื่อโฟลเดอรจะเปน

วันท่ีถายโอนภาพ (ถาไมลงโปรแกรม เมื่อทําตามข้ันตอนท่ี 1-2 ใหเขาไปท่ีไดรฟ F แลวคลิก ภาพก็จะ

ปรากฏเอง)

หมายเหตุ

สําหรับผูใชเคร่ือง Mac. จะเลือกไดโดยตรง  จากน้ันกดปุม ดวงไฟสีนํ้าเงินของปุมจะ

กระพริบแลวรูปจะเร่ิมโอนภาพเขาคอมพ  เมื่อโอนรูปเสร็จแลวไฟสีนํ้าเงินจะอยูน่ิงเพื่อแสดงใหทราบ

วาโอนรูปเสร็จแลว (สามารถกด ปุม set แทนการกดปุมเพื่อโอนรูปได) โดยหนาจอของ Direct

transfer จะปรากฏใหเลือก ได 5 แบบ ดังน้ี
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- ALL : ทุกรูปในการดจะถูกโอนเขาไปในคอมพ

- New Image : กลองจะเลือกรูปเพื่อโอนเขาคอมพโดยอัตโนมัติ

- Transfer order image : ใหเลือกรูปท่ีตองการโอนเขาคอมพไดคร้ังละหลายๆ รูป

- Select & transfer : ใหเลือกรูปท่ีตองการโอนเขาไปทีละรูป เมื่อตองการหยุดใหกดปุม 

Menu เพื่อออกจากโปรแกรมโอนรูป

- Wallpaper : ใหเลือกรูปถายในการด เพื่อนําไปเปน Wallpaper โชวท่ีหนาจอคอมพ

หมายเหตุ 

ระหวางโอนภาพหามดึงสาย USB ท่ีเชื่อมตอกลองกับคอมพเด็ดขาด นอกจากน้ีควรทราบ

ดวยวาภาพท่ีถายดวย Raw & sRaw ไมสามารถโอนภาพเพื่อไปทํา Wallpaper ได

Transferring image (การเลือกภาพท่ีตองการโอน)

เมื่อเขาไปท่ีเมนูสัญลักษณรูปลูกศรชี้ขวา กดเลือก Transfer image จะพบเมนู

ยอยดังน้ี

- Transfer order ทําใหสามารถเลือกรูปไดหลายๆ รูปเทาท่ีตองการเพื่อโอนใน

คราวเดียวกัน

- Sel. Image เมื่อตองการโอนภาพทีละรูปเขาคอมพ โดยกด set จะปรากฏ

เคร่ืองหมายถูกอยูบนซายของรูป หลังจากโอนภาพเสร็จใหกดเมนู เพื่อ Save การโอนภาพไปใน CF

Card

- All image เมื่อเลือก Mark All ภาพถายท้ังหมดในการดจะรวมเขาไปในคําสั่ง

โอนภาพ Transfer order แตถาเลือก Clear all คําสั่งการโอนภาพถายทุกภาพจะถูกยกเลิกทันที

หมายเหตุ 

ไมควรสั่งโอนภาพจากกลองตัวอ่ืนเขาไปในกลอง Eos 40 D เพราะภาพท่ีจะโอนอาจถูก

เขียนทับได แตอยางไรก็ตามข้ึนอยูกับชนิดของไฟลดวยท่ีอาจทําใหการโอนขอมูลไมสําเร็จ

สําหรับคําสั่งการโอนภาพ ถาเลือกภาพถายท่ีเปน Raw+Jpeg หรือ sRaw+Jpeg จะ

นับเปน 1 ภาพ ในระหวางการโอนภาพโดยตรง แตรูปถายท้ังแบบ Raw, sRaw และJpeg จะถูกโอน

เขาไปท้ังหมดลงไปในคอมพิวเตอร

ถาตองการโอนภาพมากกวา 999 ภาพในคร้ังเดียว ใหเลือกคําสั่ง (All image) บนหนาจอ 

Direct transfer ไมใชจากหนาจอ Transfer order
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บทท่ี 11

Custom function
การตั้งคาอิสระในกลอง

Custom function ทําใหสามารถเปลี่ยนคาในฟงกชั่นตามตองการเปนคาท่ีเราใชงานอยู

เสมอ โดยคาปจจุบันท่ีต้ังไวในกลองจะสามารถเซฟอยูในโหมดเลือกตําแหนงของ C1, C2, C3

Custom function ท่ีอธิบายในบทน้ีใชไดกับระบบบันทึกภาพแบบ Creative Zone (P, AV,

TV, M, A-Dep) เทาน้ัน

การตั้งคา Custom Function (C.Fn)

1. กดปุม (menu) แลวหมุนแปนดานหนาเพื่อเลือกหัวขอรูปกลอง (อันท่ี 2 จากขวา)

2. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือก C.Fn ซึ่งจะมีอยู 4 กลุมใหเลือก (C.Fn I ถึง IV) แลวกด set

3. หมุนแปนดานหลังเพื่อเลือก C.Fn number ไดแลวกด set

4. ข้ันตอนน้ีจะเปนการเปลี่ยนคาท่ีตองการเซตไวในหัวขอยอย โดยหมุนแปนดานหลังได

หัวขอยอย (Number) แลวกด set

- ถาตองการเซตคาของ C.Fn อ่ืนอีกก็ใหเร่ิมทําในข้ันตอนท่ี 2-4 ใหมอีกได

- ดานลางของจอจะมีเลขของ C.Fn ท่ีเราเซตไว

5. ออกจากการเซตคาโดยกดปุม Menu จะเห็นหนาจอเหมือนกับข้ันตอนท่ี 2 ใหม

การเคลียรคา C.Fn ท่ีเซตไวท้ังหมด

ทําเหมือนการเซตคา C.Fn ใหม แตในข้ันตอนท่ี 2 ใหเลือก Clear all custom

func.(C.Fn)

หมายเหตุ : แมจะเคลียรคาของ C.Fn ท้ังหมด แตเฉพาะคา C.Fn IV-5 (Focusing

Screen) จะยังคงอยูโดยไมถูกเคลียรไปดวย

Custom function setting ถูกจัดแบงเปน 4 กลุมดังน้ี

C.Fn I เก่ียวกับแสง, การบันทึกภาพ (Exposure)

C.Fn II เก่ียวกับรูป (Image)

C.Fn III เก่ียวกับ AutoFocus / Drive

C.Fn IV เก่ียวกับการปฏิบัติการและอ่ืนๆ (Operation/others)
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ตารางแสดงรายละเอียดของ C.Fn I-IV

คา C.Fn ท่ีแสดงไวในหัวขอท่ีเปนแถบทึบในตารางจะไมทํางานเมื่อใชการถายภาพแบบ 

Live View (เปลี่ยนแปลงไมได) เฉพาะ C.Fn III-2 ในตัวเลือกท่ีเลข 2 กับ 5 เทาน้ันท่ีจะมีผล

กลุมท่ี 1 C.Fn I : Exposure

C.Fn I-1 Exposure level increments เปนการเลือกแบงข้ันปรับระดับของสปดชัตเตอร

ชองรับแสง การชดเชยแสง การถายภาพครอมของแสงท่ีบันทึกแบบอัตโนมัติ (AEB) และอ่ืนๆ 

0 : 1/3 stop (ปรับเปลี่ยนไดทีละ 1/3 stop)

1 : ½ stop โดยแสดงระดับข้ัน 1/3 หรือ ½ ในชองมองภาพและจอ LCD

ตัวอยางดังน้ี
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C.Fn I-2 iso speed มีใหเลือก 2 แบบดังน้ี

0 : เพิ่ม / ลด ทีละ 1/3 stop

1 : เพิ่ม / ลดทีละ   1 stop

C.Fn I-3 iso Expansion

0 : Off

1 : On ทําใหต้ังคา iso speed ไดสูงสุดเปน 3200 ซึ่งจะแสดงตัวอักษร (H)

C.Fn I-4 bracketing auto cancel

0 : การถายครอมแสงออโต (AEB) และถายครอม WB จะถูกยกเลิกไดถาปด

สวิทซกลองท่ี Off หรือเคลียรคาท่ีเซตไวในกลอง สําหรับการถายแบบ AEB จะยกเลิกไดในอีกกรณีคือ

เมื่อมีการใชแฟลช

1 : Off การถายครอมแสงแบบออโต (AEB) และการถายครอม WB ท่ีต้ังไวจะ

คงอยู แมวาจะปดสวิทซ off กลองไปแลว (เฉพาะเมื่อใชแฟลชเทาน้ัน ระบบ AEB จะถูกยกเลิก แตเมื่อ

ถายแบบไมใชแฟลช ระบบ AEB ก็จะยังคงใชไดอยูเหมือนเดิมโดยไมตองมาต้ังคาใหม)

C.Fn I-5 bracketing sequence สามารถเลือกไดวาเมื่อตองการถายครอมแสง (AEB) &

ถายครอม WB จะจัดการเรียงลําดับภาพท่ีถายอยางไร

0 : 0,-,+ (ถายตามลําดับดังน้ีรูปแรก Normal, รูปท่ี 2 ถายติดคาลบ, รูปท่ี 3

ถายไปทางบวก)

1 : -,0,+



57

C.Fn I-6 Safety Shift

0 : Disable เปลี่ยนคาไมได

1 : Enable (TV / AV) ทําใหเมื่อใชโหมดบันทึกภาพแบบ TV หรือ AV แลว ใน

ระหวางท่ีถายภาพอยูหากคาแสงมีการเปลี่ยนแปลง กลองจะทําการเปลี่ยนคาสปดชัตเตอรหรือชองรับ

แสงใหเหมาะสมกับสภาพแสงปจจุบันท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมได

C.Fn I-7 Flash sync speed in AV mode

0 : Auto

1 : 1/250 วินาที (คาตายตัว) เมื่อเลือก 1 กลองจะล็อคสปดชัตเตอรใหต้ังอยูท่ี 

1/250 ทุกคร้ังเมื่อใชแฟลชในโหมด AV ซึ่งจะมีผลดีเมื่อถายในท่ีแสงนอย สปดชัตเตอรจะไมตํ่าไปทํา

ใหภาพถายไมไหว แตมีผลเสียคือจะทําใหฉากหลังดํา เชน เมื่อถายยามคํ่าคืนฉากหลังจะดูมืด

กลุม 2 C.Fn II : image
C.Fn II-1 Long exposure noise reduction

0 : Off

1 : Auto เมื่อถายภาพโดยใชสปดชัตเตอรนานต้ังแต 1 วินาทีข้ึนไป หากกลอง

ทําการตรวจเจอ Noise ในกรณีท่ีเปดสปดนาน กลองจะเปดการทํางานของระบบลด Noise ใหโดย

อัตโนมัติ เพื่อชวยลด Noise

2 : On ระบบลด Noise จะทํางานทุกชัตเตอรสปดต้ังแต 1 วินาทีข้ึนไปเสมอ 

แมกลองจะไมตรวจพบ Noise เลยก็ตาม

White balance - bracketing

AEB สี Blue & Amber (โทนอุน) สีมวงแดงและเขียว

0 : คาแสงปกติ 0 : Standard WB 0 : Standard WB

- : ถาย under - : เพิ่มสีนํ้าเงิน - : เพิ่มสีมวงแดง

+ : ถาย over + : เพิ่มสีโทนอุน + : เพิ่มสีเขียว
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หมายเหตุ

ถาต้ังคาท่ี 2 (on) เมื่อถายแบบเปดสปดชัตเตอรนานในระบบถายภาพแบบ Live View

ระบบ Live View จะไมทํางาน (ไมแสดงภาพกอนถายจริงใหเห็นบนจอมอนิเตอร) ขณะท่ีระบบลด 

Noise กําลังทํางาน นอกจากน้ีเมื่อถายภาพไปแลวจะถายภาพตอทันทีไมได ถาระบบลด Noise ยัง

ทํางานไมเสร็จ

C.Fn II-2 High iso speed noise reduction

0 : Off

1 : On ลด noise ในภาพถาย ถึงแมวาจะมีการลด noise ในทุก iso speed แต

มันจะมีผลโดยเฉพาะเมื่อใช iso speed สูงๆ เทาน้ัน สวนการต้ังคาสปดชัตเตอรตํ่าจะชวยลด noise

ในบริเวณเงามืด และเมื่อต้ังคาท่ี 1 น้ี ความเร็วของการถายตอเน่ืองจะลดลงดวย

C.Fn II-3 Highlight tone priority

0 : Disable ไมทํางาน

1 : Enable ชวยเพิ่มรายละเอียดในสวนสวางของภาพ ทําใหการไลโทนระหวาง

คาแสงกลาง (เทากลาง 18%) กับสวนสวางจะเปนการไลโทนความเขมสวางเปนไปอยางนุมนวล

อยางไรก็ตามอาจมีขอเสียบางประการ คืออาจมี Noise เพิ่มข้ึนไดในสวนท่ีเปนเงามืด     

และเมื่อต้ังคาไวท่ี 1 : Enable คาตัวเลขแสดง iso speed ต้ังแต 200 – 1600 ท่ีแสดงในชองมองภาพ

และจอ Lcd จะมีจุดสังเกตใหเห็น คือตัวเลข 0 จะเล็กกวาเลขขางหนา เชน 200 เปนตน (ไมใช 200

ตามปกติ)

กลุมท่ี 3 C.Fn III : Auto focus / Drive

C.Fn III-1 Lens drive when AF impossible

ถาใชระบบ AF แตโฟกัสไมได สามารถกําหนดใหกลองพยายามหาโฟกัสตอไป

หรือใหหยุดหาโฟกัสก็ได ดังน้ี

0 : Focus search on ใหระบบ AF พยายามหาโฟกัส

1 : Focus search off เปนการปองกันไมใหกลองทําการหาโฟกัสแบบหยาบๆ 

ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการโฟกัสผิดได ซึ่งจะสําคัญมากเมื่อใชเลนสซุปเปอรเทเลโฟโต ซึ่งหลุดโฟกัสงาย

อยูแลว
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C.Fn III-2 Lens Af stop button function

0 : Af stop

1 : Af start ระบบ AF จะทํางานเมื่อกดปุมเทาน้ัน ในขณะท่ีกดปุมระบบ AF ใน

กลองจะไมทํางาน

2 : AE Lock เมื่อกดปุมน้ีการล็อคคาแสงจะทํางานเพิ่มความสะดวกแกเราเมื่อ

ตองการโฟกัสหรือวัดแสงในสวนตางๆ ของภาพ

3 : AF point : M-Auto / Auto-center

เมื่อใชการเลือกจุดโฟกัสดวยตนเอง (Manual AF point) ปุมน้ีจะเปลี่ยนเปนการเลือกจุด 

AF แบบออโตเทาน้ัน ในขณะท่ีกดปุมน้ีคางไวเพื่อความสะดวกตอนท่ีไมสามารถหาโฟกัสเปน

เวลานานๆ ในการโฟกัสติดตามการเคลื่อนไหวของตัวแบบท่ีตองการจะถาย ดวยการเลือกจุด AF ดวย

ตนเองในระบบ AI Servo แตถาเลือกใชวิธีใหกลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ ปุมน้ีจะเลือกจุดโฟกัส

ตรงกลางเทาน้ันในขณะท่ีเรากดปุมคางไว

4. One shot – AI Servo (เปลี่ยนสลับกันไปมาไดระหวาง one shot กับ Ai

servo)

- โหมด AF แบบ one shot (โฟกัสชัดทีละรูป) ในขณะท่ีเรากดปุม

คางไวกลองจะเปลี่ยนเปน AI Servo (โฟกัสติดตามการเคลื่อนไหวของตัวแบบ) เทาน้ัน

- โหมด AF แบบ AI Servo ในขณะท่ีเรากดปุมคางไวกลองจะ

เปลี่ยนมาเปน แบบ One shot เทาน้ัน ซึ่งกรณีน้ีจะอํานวยความสะดวกเมื่อตองการเก็บการสลับ

เปลี่ยนระหวาง One shot กับ Ai Servo สําหรับตัวแบบท่ีมีการเคลื่อนไหวและหยุดการเคลื่อนไหว

5 : IS Start เมื่อใชเลนส IS และต้ังท่ี on ระบบ IS (ลดการสั่นไหว) จะทํางาน

เมื่อกดปุมน้ี

หมายเหตุ

- ปุม AF stop มีอยูในเลนส Super telephoto Is เทาน้ัน

- เมื่อต้ังคาท่ี (5 : IS start) ระบบ IS จะไมทํางานเมื่อกดปุมชัตเตอรคร่ึงหน่ึง
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C.Fn III-3 AF point selection method

0 : normal

1 : Multi controller direct จะทําใหสามารถกดปุม (ทิศทาง) เพื่อเลือกจุด AF ไดโดยตรง

2 : Quick control dial direct จะใหสามารถหมุนแปนดานหลังเพื่อเลือกจุด AF ไดโดยตรง  

C.Fn III-4 Superimposed Display

0 : On

1 : Off จุดตําแหนง AF ในชองมองภาพจะไมติดเปนไฟสีแดง (แนะนําสําหรับผู

ท่ีรูสึกรบกวนเวลาไฟมันติดข้ึนมา อยางไรก็ตามไฟสีแดงจะยังคงติดเมื่อเราเลือกจุดโฟกัส)

C.Fn III-5 AF-assist beam firing

ลําแสงไฟชวยหาโฟกัสสามารถใชไดท้ังจากไฟแฟลชในตัวกลอง หรือแฟลช

ภายนอกท่ีสัมพันธกับกลองแคนนอน

0 : Enable (ลําแสงชวยหาโฟกัสจะทํางาน)

1 : Disable (จะไมมีลําแสงไฟชวยหาโฟกัส)

2 : Only external emitted เมื่อใชแฟลชภายนอก ลําแสงชวยหาออโตโฟกัสจะ

ถูกใชจากแฟลชภายนอก ในขณะท่ีแฟลชในตัวจะไมปลอยลําแสงชวยหา AF

หมายเหตุ

ถาแฟลชภายนอกของแคนนอน ท่ี Custom function (AF-Assist beam firing) ต้ังไวท่ี 

(Disable) แฟลชภายนอกจะไมปลอยลําแสงชวยหาโฟกัส ถึงแมวา ท่ี C.Fn III-5 จะถูกต้ังไวท่ี (2) ก็

ตาม
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C.Fn III-6 AF during Live View shooting

0 : Disable (ระบบ AF ไมทํางานในระหวางท่ีใชถายแบบ Live View)

1 : Enable จะชวยใหสามารถใช AF ไดในขณะท่ีใช Live View โดยการกดปุม 

(AF-on) กลองจะหาโฟกัสใหแบบออโต เพียงแตกดปุม AF-on โดยท่ีจอ LCD จะไมแสดงภาพท่ีเรา

กําลังจะถาย

C.Fn III-7 Mirror lockup

เพื่อปองกันภาพสั่นไหวอันเน่ืองมาจากการดีดตัวของกระจกสะทอนภาพ เมื่อ

ถายภาพดวยเลนส Supertelephoto หรือถายแบบมาโครโคลส-อัพ เราควรจะทําการล็อคกระจก

สะทอนภาพกอนถาย

0 : Disable (ไมล็อคกระจกสะทอนภาพ)

1 : Enable (ทําการล็อคกระจกสะทอนภาพ)

กลุมท่ี 4 C.Fn IV Operation / Others (การปฏิบัติการและอื่นๆ)
C.Fn IV-1 Shutter button / AF-on button

0 : Metering + AF start (ระบบวัดแสงและAF เร่ิมทํางาน)

1 : Metering + AF start / AF stop ในระหวางออโตโฟกัสสามารถกดปุม AF-on เพื่อหยุด

การหา AF ได

2 : Metering start / Metering + AF start

มีประโยชนสําหรับตัวแบบท่ีตองการเก็บการเคลื่อนไหว หรือหยุดการเคลื่อนไหวซ้ําไวใน

ระบบ AF แบบ AI Servo ซึ่งทําใหสามารถกดปุม AF-on เพื่อการเร่ิมหรือหยุดการทํางานของระบบ AF

แบบ AI Servo แสงท่ีจะบันทึกภาพจะถูกเซตไวชั่วเวลาหน่ึงในขณะท่ีภาพถูกบันทึก ดังน้ันจึงใหผลดี

ในการหาโฟกัสและคาแสงท่ีถูกตองอยูเสมอในขณะท่ีรอการพิจารณาขณะหน่ึง

3 : AE lock / Metering + AF Start เปนตัวชวยเมื่อตองการหาโฟกัสหรือวัดแสงท่ีสวน

ตางๆ ของภาพ  โดยการกดปุม AF-on เพื่อวัดแสง + AF และกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อล็อคคาแสง

4 : Metering + AF start / Disable (ปุม AF-on จะไมทํางาน)
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C.Fn IV-2 AF-on / AE lock button switch

0 : Disable (ไมทํางาน)

1 : Enable ชวยใหปุม AF-on กับปุมซูมดูรูปใหเล็กหรือดูรูปแบบ index

สามารถสลับหนาท่ีการทํางานกันได ดังน้ันเมื่อต้ังคาท่ี (1) น้ีเมื่อกดปุม AF-on จะกลายเปนการสั่งดูรูป

ใหเล็กลงหรือดูรูปในลักษณะ index น่ันเอง

C.Fn IV-3 Set button when shooting

สามารถเลือกฟงคชั่นการใชงานท่ีใชอยูเสมอๆ แลวเปลี่ยนมาโดยการกดปุม 

Set แทนการเขาไปท่ีเมนูยอยๆ ชวยใหสะดวกรวดเร็วข้ึน เมื่อกลองพรอมจะถายไดใหกดปุม set ได

0 : Normal (ไมไดเปลี่ยนแปลง ยังใชงานปุม set ตามหนาท่ีเดิมตามปกติ)

1 : Change Quality ถาต้ังท่ี (1) หลังจากกดปุม set ใหดูท่ีจอ LCD แลวหมุน

แปนดานหลังเพื่อเลือกขนาดคุณภาพ (ความละเอียดของภาพหรือชนิดของภาพ jpeg, Raw) ได

โดยตรง

2 : Change picture style ทําใหเมื่อกดปุม set แลวหมุนแปนดานหลังกลอง 

สามารถเลือก Picture Style ไดทันทีตามตองการ  เมื่อเลือกไดแลวใหกดปุม set เพื่อยืนยันคําสั่ง

3 : Menu display ทําใหปุม set ทํางานเหมือนกับการกดปุม Menu

4 : Image replay ทําใหปุม set มีการใชงานเหมือนกับกดปุมลูกศรชี้ขวา เพื่อดู

ภาพท่ีถายไว

หมายเหตุ 

หากเมนู Live View shoot ต้ังไวท่ี Enable จะทําใหเมื่อถายแบบ Live View ไมสามารถทํา

ได และยังสงผลใหการต้ังคาตามขอ 1-4 เมื่อกดปุม set จะแสดงภาพ Live View แทนท่ีจะเปนไปตาม

การเลือกในขอยอย 1-4

C.Fn IV-4 Dial direction during TV / AV

0 : Normal

1 : Reverse direction ทําใหแปนหมุนดานหนากับแปนหมุนดานหลังสลับ

หนาท่ีการทํางานกัน เชน ปกติเมื่อใชโหมดบันทึกภาพแบบ M (Manual) แปนหมุนดานหนาจะเปนการ

เลือกชัตเตอรสปด กรณีน้ีแปนหมุนดานหนาจะเปลี่ยนเปนการเลือกชองรับแสงแทน ในขณะเดียวกัน 
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แปนหมุนดานหลัง (ซึ่งปกติจะเปนการเลือกชองรับแสง) ก็จะเปลี่ยนมาเปนการเลือกชัตเตอรสปดแทน

สวนในโหมดถายภาพแบบอ่ืนๆ แปนหมุนดานหลังยังใชในการเลือกคาชดเชยแสงดวย

C.Fn IV-5 Focusing Screen

กลองแคนนอน 40 D สามารถเปลี่ยนกระจก Focusing Screen ไดตามความ

เหมาะสมท่ีเราตองการ แตเมื่อเปลี่ยนกระจก Focusing Screen แลว จําเปนตองต้ังคาใน C.Fn IV-5

เพื่อเซตคาใหเขากับชนิดของกระจกท่ีเลือก เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวมีผลตอการบันทึกภาพ

ใหไดรับแสงท่ีถูกตอง

0 : Ef-A คือแบบปกติมาตรฐานท่ีติดมากับกลองต้ังแตแรก

1 : Ef-D สําหรับการเปลี่ยนกระจก Focusing Screen มาเปนแบบตาราง (ดัง

ภาพขางลาง) มีประโยชนเมื่อตองการถายภาพท่ีมีเสนสายท้ังแนวนอนและแนวต้ัง

2 : Ef-S ออกแบบมาสําหรับชวยใหการโฟกัสแบบ MF ทําไดงายข้ึนกวาการใช

กระจกโฟกัสซิ่งสกรีนแบบปกติ อยางไรก็ตามกระจกชนิด Ef-S น้ี จําเปนตองใชกับเลนสท่ีสวางต้ังแต 

F/2.8 ข้ึนไป  หากนําไปใชกับเลนสท่ีชองรับแสงกวางสุดมากกวา F/2.8 จะทําใหวิสัยทัศนในชองมอง

ภาพมืดกวาเมื่อเราใช Focusing Screen แบบมาตรฐาน (Ef-A)

หมายเหตุ 

การเซตคากระจก Focusing Screen (C.Fn IV-5) จะไมรวม (ไมมีผล) อยูในการบันทึกการ

ต้ังคาการใชงานของกลองโดยผูใชแตละคน (Registered camera user setting) ท่ีจะกลาวถึงในทาย

บทน้ี

C.Fn IV-6 Add original decision data

0 : Off

1 : On ขอมูลเพื่อยืนยันภาพถายวาเปนตนฉบับหรือไม จะถูกบันทึกเขาไปในรูป

โดยอัตโนมัติ  เมื่อเราถายภาพโดยมีการยืนยันขอมูลวาเปนภาพตนฉบับจะมีสัญลักษณเปนรูป (แม
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กุญแจ) แสดงใหทราบ สําหรับการยืนยันภาพวาเปนตนฉบับน้ีจําเปนตองซื้อ Original Data Security

kit (OSK-E3) มาใช

C.Fn IV-7 Live View exposure simulation

0 : Disable (จอ LCD ปรับแสงภาพในจอใหโดยอัตโนมัติ

1 : Enable (จอ LCD จําลองสภาพแสงจริงให )

เมื่อเลือก (1) ในระหวางท่ีถายดวยแบบ Live View ภาพท่ีเห็นในจอ LCD จะ

แสดงสภาพความเขมสวางของแสงจริงตามคาการวัดแสงท่ีต้ังไวในขณะน้ัน ทําใหสามารถเช็คแสงได

วาถาถายออกมาดวยคาแสงท่ีใชตอนน้ี ภาพถายออกมาจะเปนอยางไรกอนถายจริง

หมายเหตุ

เมื่อกดปุม Depth-of-field (ปุมเช็คระยะชัดลึกเปนปุมเล็กๆ อยูใตปุมกดเพื่อถอดเปลี่ยน

เลนส) การจําลองสภาพแสงจะไมสามารถทําได รวมถึงกรณีท่ีใชแฟลชหรือใชชัตเตอร B (bulb) จะทํา

ใหการจําลองสภาพแสงไมเปนผลเชนกัน

Registering My Menu (การบันทึกคาในเมนูสวนตัว)

เพื่อการใชงานท่ีรวดเร็ว สามารถบันทึกคาไดมากถึง 6 เมนูและ CF ท่ีเปลี่ยนเสมอโดยมี

ข้ันตอนดังน้ี

- เขา Menu ไปท่ีหัวขอเมนู (คลายรูปดาว) อยูขวามือสุด เลือก My menu setting กด set

- หมุนแปนดานหลัง เลือก Register แลวกด set

- หมุนแปนดานหลัง เลือกหัวขอท่ีตองการแลวกด Set เมื่อมีขอความยืนยันใหเลือก ok

แลวกด set หัวขอดังกลาวจะถูกบันทึก

- ทําซ้ําในการบันทึกคา My Menu รวมไดถึง 6 หัวขอ

- เมื่อจะกลับไปใน Step 2 ใหกดปุม Menu

My menu setting (การตั้งคาเมนูสวนตัว)

Sort และคาท่ีเซตอ่ืนๆ ซึ่งแสดงไวใน Step 2 มีดังน้ี

Sort : สามารถเปลี่ยนคําสั่งของหัวขอท่ีบันทึกใน My Menu โดยเลือก sort แลว

เลือกเมนูคําสั่งท่ีตองการเปลี่ยน จากน้ันกด set หนาจอจะมีสัญลักษณลูกศรชี้ข้ึน-ชี้ลง ใหใชหมุนแปน
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ดานหลังกลองเพื่อเปลี่ยนคําสั่งท่ีตองการแลวกด set เพื่อยืนยันคําสั่ง

Display from my menu : ถาเซตไวท่ี Enable แถบหัวขอรูปดาวจะถูกแสดง

ข้ึนมากอนเมื่อจะดูเมนู

Delete and Delete all items : ใชลบการบันทึกเมนูท่ีเซตไว โดย Delete เปน

การลบแคเมนูเดียวในหัวขอน้ี แตถาเลือก Delete all items จะเปนการลบทุกเมนูท่ีบันทึกไวในหัวขอน้ี

Register Camera User Setting (การบันทึกคาท่ีใชบอย)

ภายใตโหมดท่ีเลือก (C1), (C2), (C3) สามารถบันทึกคาปจจุบันของกลอง

ไดมากท่ีสุด รวมถึงโหมดท่ีต้ังไวลวงหนาซึ่งใชอยูเปนประจําเชน Menu, Custom Function และอ่ืนๆ

- กดปุม Menu ไปท่ีหัวขอรูปคีมเคร่ืองมือ (อันท่ี3จากขวา) เลือก Camera user setting

แลวกดปุม set

- เลือก Register

- หมุนแปนดานหลังกลอง เลือก Mode Dial ตําแหนงท่ีกลองเซตและถูกบันทึกไว กด set

- มีขอความใหยืนยันปรากฏ เลือก Ok แลวกดปุม set

- คาปจจุบันของกลองท่ีถูกเซตไว อยูในโหมด (C1) / (C2) / (C3) ตามท่ีเลือกไวในขอท่ี 3

Clear settings (การเคลียรคาตางๆ ท่ีเซตไว)

ใน Step 2 ถาเลือก Clear settings โหมดท่ีบันทึกไวใน C1-C3 จะถูกลบออก

โดยกลับมาเปนคามาตรฐานท่ีต้ังมาจากโรงงาน ข้ันตอนน้ีทําเชนเดียวกับใน Step 3

หมายเหตุ

- ในหัวขอ My menu setting จะไมไดถูกบันทึก

- หากอยูในโหมดหมุนเลือกตําแหนง (C1), (C2), (C3) ท่ีหัวขอ Clear all camera setting

และหัวขอ Clear all custom func. จะไมทํางาน

- ถึงแมเมื่ออยูในโหมดหมุนเลือกตําแหนงท่ี (C1), (C2), (C3) ก็ตาม ยังสามารถเปลี่ยน 

Drive mode และ Menu setting ได ถาตองการบันทึกคาท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหทําการบันทึกตาม

วิธีดานบนท่ีกลาวมาแลว (Register camera user setting)

- เมื่อกดปุม info คาท่ีเซตไวและถูกบันทึกจะแสดงบนจอ LCD ดังภาพในหนาแรกของบท

ท่ี 12 (บทสุดทาย)
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บทท่ี 12

Reference
อางอิง

Info (Checking camera settings)

เมื่อกลองพรอมใชงาน ถากดปุม Info แลวจะมีเมนู Camera set. และ Shoot func.

ปรากฏข้ึนมา

ถา Shoot func. แสดงข้ึนมา สามารถต้ังคา iso speed และฟงคชั่นการถายภาพอ่ืนๆ ได

อีกในขณะท่ีดูบนจอ LCD
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หากกดปุม ISO+ ชดเชยแสงแฟลช, AF drive, ระบบวัดแสง-WB หรือปุม เลือกจุดโฟกัส

คาท่ีเซตหนาจอจะปรากฏข้ึน และสามารถหมุนแปนดานหนาหรือดานหลังกลองก็ไดเพื่อเซตคา 

นอกจากน้ียังสามารถเลือกจุดโฟกัสไดจากการกดปุมทิศทางอีกดวย
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การใชไฟบานแทนการใชแบตเตอรร่ีในกลอง

ตองใชอุปกรณเสริม (ขายตางหาก) คือ AC adapter kit (ACK-E2) จะชวยใหใชไฟบานได

โดยไมตองหวงเร่ืองถานจะหมด

- เสียบสายเขาตัว AC Adapter

- เสียบสายไฟเขาไฟบาน เมื่อใชเสร็จใหดึงปลั๊กไฟออกจากผนัง

- จัดสายไฟใหเขาชอง

- เปดฝารังถานท่ีตัวกลองและเปดฝาชองสายไฟของ DC Coupler จากน้ันก็นําตัว DC
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Coupler ใสเขาไปจนถึงตําแหนงล็อคและวางสายผานชองดังภาพท่ี 4 จากน้ันปดฝาได

หมายเหตุ

ขณะท่ีจะเสียบสายหรือดึงปลั๊กออกใหปดสวิทชกลองท่ี Off กอนทุกคร้ัง

การเปล่ียนถานวันท่ีและเวลา

ถานวันท่ี หรือเวลา (Back-Up) จะมีอายุงานประมาณ 5 ป เมื่อวันท่ีและเวลาถูกรีเซตเปน

วันท่ีเกา ใหเปลี่ยนถานใหมคือถานลิเทียม CR2016 จากน้ันตองทําการต้ังวันท่ีใหมใหตรงกับปจจุบัน

ดังข้ันตอนตอไป

1. ปดสวิทช Power กลองท่ี off กอน แลวเปดฝาถานนําถานชารจในกลองออก

2. ดึงแบตเตอรร่ีโฮลเดอรออกดังภาพท่ี 2

3. ใสถานเขาไปใหถูกข้ัวตามภาพท่ี 3

4. ใสแบตเตอรร่ีโฮลเดอรกลับเขาไปแลวใสถานชารจเขาไปจากน้ันจึงปดฝาถานได
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ปญหาและวิธีแกไขเบื้องตน

หากแกไขตามวิธีขางทายแลวยังไมกลับสูภาวะปกติใหติดตอศูนยบริการ

ปญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ถานชารจไมได
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- ใหใชถานชารจรุน BP-511A, BP-514, BP-511 หรือ BP-512 เทาน้ันกับแทน

ชารจท่ีมากับกลอง

กลองไมทํางานถึงแมจะเปดสวิทชท่ี ON แลว

- อาจใสถานไมถูกตองสลับข้ัว

- ฝาปดถานไมสนิท 

- ฝาปดชองใสการดปดไมสนิท

แบตเตอรร่ีหมดเร็วกวาท่ีควร

- ดูวาชารจเต็มหรือไม ซึ่งปกติจะใชเวลาประมาณ 100 นาที หรือดูท่ีแทนชารจ

วาเมื่อถานเสร็จไฟเต็ม 90 % ข้ึนไป ไฟสีแดงท่ีแทนชารจควรหยุดกระพริบ หากไมไดเกิดจากปญหา

ขางตน อาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอร่ีเสื่อม แนะนําใหซื้อแบตเตอรร่ีกอนใหมมาใชแทน

กลองทําการปดสวิทช Off เอง

- ปกติกลองจะปดสวิทชเองใหโดยอัตโนมัติ ถาหากไมตองการปดแบบออโต ให

เขาไปท่ีเมนูรูปคีมเคร่ืองมือ ท่ีเมนูยอย Auto power off แลวเลือกเปน off

จอ LCD มีแตสัญลักษณถานกระพริบอยางเดียวโดยไมมี Icon อื่นแสดง

ตามปกติ

- แสดงวาถานออนใหทําการชารจถานใหเต็มกอนใชงาน

ปญหาการถายภาพ

ถายภาพไมไดหรือการดไมบันทึก

- อาจจะไมไดใส CF Card

- การดอาจเต็ม ใหใชการดแผนใหมหรือลบรูปท่ีไมตองการออกกอนจึงจะถาย

ตอได

- โฟกัสภาพไมได ถาใชระบบโฟกัสแบบ One Shot แลวในชองมองภาพซึ่งมี

สัญลักษณยืนยันภาพชัดกระพริบแสดงวาโฟกัสไมได ใหกดชัตเตอรคร่ึงหน่ึงกอนแลวลองถายอีกคร้ัง 

ถายังไมไดใหใชโฟกัสแบบแมนนวล (MF)

LCD แสดงภาพไมชัด

- ดูวามีฝุน-คราบไขมันหรือไม ถามีใหใชผาเช็ดเลนสหรือผานุมเช็ด

- ท่ีอุณหภูมิสูงหรือตํ่า จอ LCD มอนิเตอรอาจดูชาๆ หรือดูดํามืด โดยจอจะ
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กลับมาชัดเหมือนเดิมเมื่ออยูในอุณหภูมิหอง

Out Focus (ภาพหลุดโฟกัส)

- ตรวจดูวาเลนสเซตไวท่ี (AF) หรือยัง

- อาจเกิดจากการสั่นไหว แกไขโดยถือกลองใหน่ิงและจับกลองในลักษณะ

ขอศอกแนบลําตัว เทาขางหน่ึงยืนอยูหนาเทาอีกขางซึ่งอยูหลังเพื่อชวยรับนํ้าหนัก จากน้ันจึงกด

ชัตเตอรอยางนุมนวล

CF Card Error (การดใชไมได)

- ลองถอดออกแลวใสกลับเขาไปใหม หรือถายังกลับเปนปกติใหทําการ 

Format การดโดยใชคําสั่งในกลอง Format

ถายภาพแลวเกิดเสียงเมื่อกลองส่ันไหว

- ระบบกลไกของแฟลชในตัวกลองมีการสั่นไหว ถือเปนเร่ืองปกติ

Live View ถายไมได

- เมื่อใชระบบ Live View ไมควรใชการด CF ชนิด Hard Disk เชน Micro

Drive เพราะการดชนิดน้ีตองใชในอุณหภูมิท่ีตํ่า แตการใช Live View กลองจะเกิดความรอนมากกวา

ปกติ ดังน้ันเมื่อเกิดความรอนกลองจะปดการทํางานเพื่อปองกันการดเสียหาย รวมท้ังการถาย Live

View เปนระยะเวลานานติดตอกันจะทําใหกลองรอนมากและจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ จึง

จําเปนตองรอจนกลองเย็นตัวลงกอนจึงจะถายตอได

แฟลชในตัวไมทํางาน

- หากถายภาพตอเน่ืองโดยใชแฟลชหัวกลอง แฟลชจะหยุดการทํางานเพื่อ

ปองกันแฟลชในตัวเสียหาย

ปญหาการแสดงภาพและการปฏิบัติงานอื่นๆ

ลบภาพท่ีถายแลวไมได

- ภาพท่ีถายถูกเซตไวท่ี Protect จะมีสัญลักษณลูกกุญแจปรากฏอยูท่ีมุมบน

ของภาพ ตองทําการยกเลิกการ Protect ปองกันการลบออกกอนจึงจะลบภาพน้ันได

วันท่ีและเวลาท่ีแสดงไมถูกตอง

- ใหต้ังวันเวลาใหม
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ไมมีภาพปรากฏบนทีวี (ในกรณีเชื่อมตอกลองกับ TV.)

- ดูใหแนใจวาสาย Video ตอเขาทีวีถูกตองแลว

- Set video out ใหเปนระบบตามทีวี (ของประเทศไทยเปนระบบ PAL)

- ควรใชสาย Video ท่ีมากับกลอง เพราะสาย Video จากแหลงอ่ืนอาจใชไมได

Error Codes

-  หากกลองเกิดปญหาข้ึนมา กลองจะแสดงขอความ Error บอกใหเราทําตาม

คําแนะนําท่ีปรากฏบนจอ ถาตองการดู Error ใหม ใหปดสวิทชกลองแลวเปดใหม หรือถอดถานออก

แลวคอยใสเขาไปใหม

-  หากข้ึนขอความวา Error 02 (CF card problem) ใหถอดการดออกแลวใส

ใหมหรือถายังใชไมไดก็ใหทําการฟอรแมทการดดวยคําสั่ง Format ในตัวกลองเอง 

- หากยังมีขอความวา Error code เกิดข้ึนอีก ใหจด Error code น้ีแลวโทร

ปรึกษาศูนยบริการ

กริป

กลองแคนนอน Eos 40 D สามารถใชกริปรุน BG-E2 ซึ่งเปนรุนท่ีใชกับ Eos

20D และ 30D ได (วิธีประกอบดูคูมืออังกฤษหนา 180) สวนรุนท่ีใชกับ 40D โดยตรงคือรุน BG-E2N

(ใหอานวิธีประกอบเขากลองจากคูมือของกริปโดยตรง)

อายุการใชงาน (จํานวนรูปถานชารจในแตละคร้ัง)

ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาC/0 องศา C (73 องศา F/ 32 องศา F)

ชนิดของถาน ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50 %

BP 511 A 1 กอน 1100 / 850 รูป 800/700 รูป

BP 511 A ใสในกริป 2 กอน 2200/1900 รูป 1600/1400 รูป

ถานอัลคาไลน 400/200 รูป 300/100 รูป
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