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ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน
กล้องดิจิตอลรุ่น EOS REBEL T1i/EOS 500D  เป็นกล้องดิจิตอล SLR ที่มี
ประสิทธิภาพในการทำงานสูง โดยมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการเช่น เซนเซอร์ 
CMOS โดยมีความละเอียดถึง 15.10 ล้านพิกเซล ชิปประมวลผลภาพ DIGIC 4 
ระบบการโฟกัสอัตโนมัติ 9 จุดด้วยความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำ, การถ่ายภาพแบบต่อ
เนื่องที่อัตรา 3.4 ภาพต่อวินาที การถ่ายภาพแบบ Live View และการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวแบบ Full HD (ความละเอียดสูงสุด) 
กล้องสามารถตอบสนองการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ สามารถถ่ายภาพได้ใน
หลายๆรูปแบบ และมาพร้อมคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย  

การทดลองถ่ายภาพเพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับกล้อง
ท่านสามารถเปิดดูภาพที่ถ่ายได้ทันทีจากกล้องดิจิตอลนี้ เมื่อท่านกำลังทำความเข้าใจ
กับกล้องด้วยการอ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านสามารถทดลองปรับตั้งควบคุมและทดลองถ่าย
ภาพตามไปด้วยเพื่อดูผลได้ในทันที ซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของ
กล้องได้เร็วขึ้น   
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายให้แก่ภาพถ่าย โปรดอ่านคำเตือนเพื่อ
ความปลอดภัย (หน้า 219, 220) และข้อควรระวังในการใช้งาน (หน้า 12, 13) 

การทดสอบกล้องก่อนการใช้งานและขอบเขตการรับผิดชอบ
หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้แสดงภาพและตรวจสอบว่าภาพที่ถ่ายมีประสิทธิภาพ โปรด
ทราบไว้ว่าบริษัทแคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากกล้องหรือแผ่น
บันทึกภาพเกิดความเสียหายและไม่สามารถถ่ายภาพหรือดาวน์โหลดไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ การสูญหายหรือความไม่สะดวกต่อการใช้งานยังอยู่นอก
เหนือความรับผิดชอบจากทางแคนนอน 

ลิขสิทธิ์
ตามกฏหมายในประเทศของท่าน การใช้งานของภาพที่ท่านถ่ายภาพส่วนตัวของ
บุคคลอื่นหรือวัตถุอื่นเพื่อนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
กฏหมาย และโปรดทราบว่าการถ่ายภาพการแสดงในที่สาธารณะ, การแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น  โดยใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวก็ถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย เช่นกัน 

กล้องรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับแผ่นบันทึกภาพ SD และ SDHC คู่มือเล่มนี้จะ
อ้างถึงแผ่นบันทึกภาพเหล่านี้ด้วยคำว่า “แผ่นบันทึกภาพ” เท่านั้น 
* กล้องรุ่นนี้ไม่มีแผ่นบันทึกภาพสำหรับถ่ายภาพมาในบรรจุภัณฑ์ 
โปรดซื้อแผ่นบันทึกภาพเองต่างหาก 
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การตรวจสอบอุปกรณ์
ก่อนเริ่มใช้งาน ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างทั้งหมดมาพร้อมกับกล้อง 
หากมีอุปกรณ์ใดๆสูญหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน 

กล้อง 
(มาพร้อมยางรองตา 

และฝาปิดบอดี้) 

แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 
(พร้อมฝาครอบ 
ขั้วแบตเตอรี่) 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 
รุ่น LC-E5/LC-E5E* 

สายคล้องกล้อง 
รุ่น EW-100DB III 

สายเชื่อมต่อ 
รุ่น IFC-200U

สายเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง (AV) 
รุ่น AVC-DC400

แผ่นซีดี-รอม EOS 
DIGITAL Solution

(ซอฟท์แวร์) 

คู่มือการใช้งาน 
ซอฟท์แวร์

(1)  คู่มือการใช้งาน (หนังสือเล่มนี้) 
(2)  คู่มือฉบับพกพา
       คำแนะนำการเริ่มต้นใช้งานกล้องเพื่อถ่ายภาพ 
(3) คู่มือการใช้งานในแผ่นซีดี-รอม  
      คำแนะนำสำหรับเพื่อใช้งานซอฟท์แวร์ที่จัดมาให้ 
  (แผ่นซีดี-รอม EOS DIGITAL Solution) และคู่มือ 
  การใช้งานซอฟท์แวร์ 

* แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่ร่นุ LC-E5 หรอืร่นุ LC-E5E มจีดัมาให ้(ร่นุ LC-E5E มาพรอ้มกบัสายไฟ) 
 หากท่านซื้อกล้องพร้อมชุดเลนส์ ให้ตรวจสอบว่ามีเลนส์ด้วยหรือไม่ 
 คู่มือการใช้งานเลนส์อาจมีรวมอยู่ในชุด ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของชุดเลนส์ที่ซื้อ 
 โปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์ข้างต้นสูญหาย 
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สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในคู่มือฉบับนี้
< >     :  หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก 
< > < >  :  หมายถึง < > ปุ่มเลือกทิศทาง  
< >      :  หมายถึง ปุ่มการตั้งค่า 

 :  หมายถึง ฟังก์ชั่นที่ท่านใช้งานจะยังคงทำงานเป็นเวลา 
        4 วินาที, 6 วินาที, 10 วินาที หรือ 16 วินาที ทันทีหลัง 
        จากที่ท่านปล่อยปุ่มกด 

* ในคู่มือเล่มนี้ สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ จะหมายถึง ปุ่มกด, วงแหวนปรับโหมดและ 
 การตั้งค่าต่างๆของกล้อง ซึ่งเป็นไปตามสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆที่อยู่บนตัวกล้อง 
 และบนหน้าจอ LCD 

  :  หมายถึง ฟังก์ชั่นที่สามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่ม < > และ 
     เปลี่ยนการตั้งค่า 

   : เมื่อสัญลักษณ์นี้แสดงขึ้นที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ แสดงว่าสามารถ 
     ใชง้านฟงักช์ัน่นีไ้ดเ้ฉพาะในโหมดโซนสรา้งสรรคภ์าพ (Creative Zone) 
     (หนา้ 20) 
(หนา้ **) :  หมายเลขหน้าของการอ้างอิงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

   :  เคล็ดลับหรือคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่ดีขึ้น 
    :  คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 
   :  คำเตือนเพื่อป้องกันปัญหาในการถ่ายภาพ 
    :  ข้อมูลเพิ่มเติม  

ข้อสรุปเบื้องต้น
 การทำงานทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ท่านได้ตั้ง 

 สวิตช์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่ < > 
 คำอธิบายต่อไปนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตั้งค่าของเมนูและฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

 (Custom Functions) ให้อยู่ที่ค่าเริ่มต้น 
 สำหรับการใช้ภาพเพื่อบรรบายประกอบ คู่มือการใช้งานจะแสดงภาพของกล้อง 

 ที่ติดตั้งเลนส์ EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS แล้ว 

รูปแบบที่ ใช้ ในคู่มือเล่มนี้
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บทต่างๆในคู่มือนี้

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิตอล SLR นี้ ในบทที่ 1 และบทที่ 2 จะอธิบาย
การทำงานขั้นพื้นฐานของกล้องและวิธีการถ่ายภาพ

บทนำ
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง  2 
 

เริ่มต้นการใช้งาน   23 

การถ่ายภาพและการแสดงภาพเบื้องต้น
 การถ่ายภาพวัตถุที่แตกต่าง โดยระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ 43 

เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง
 คุณสมบัติการถ่ายภาพวัตถุแต่ละแบบ 57 

เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติม
 คุณสมบัติการถ่ายภาพขั้นสูง 75 

การถ่ายภาพแบบLiveView
 การถ่ายภาพขณะแสดงภาพบนหน้าจอ LCD  105 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว  121 

คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม
 ฟังก์ชั่นในเมนูเพื่อความสะดวกในการใช้งานกล้อง 129 

การแสดงภาพ   147 

การพิมพ์และการถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 163 

การปรับตั้งกล้อง   181 

อ้างอิง     191 
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สารบัญ

การตรวจสอบอุปกรณ์   3  
รูปแบบที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ 4  
บทต่างในคู่มือนี้ 5 
สุปคุณสมบัติการทำงาน  10  
ข้อควรระวังในการใช้งาน  12  
เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว  14  
ส่วนประกอบของกล้อง  16 

บทนำ

การชาร์จแบตเตอรี่  24  
การใส่และการถอดแบตเตอรี่  26  
การเปิดใช้งาน  27  
การตั้งค่าวันที่/เวลา  29  
การเลือกภาษาบนหน้าจอ  30 
การติดตั้งและการถอดแผ่นบันทึกภาพ SD  31  
การติดตั้งและการถอดเลนส์  33 
เกี่ยวกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ 35 
การทำงานขั้นพื้นฐาน  36 

 การทำงานของเมนู  38 
การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ 40 
การเปลี่ยนรายการบนหน้าจอ LCD  42 

 เริ่มต้นการใช้งาน 23

 การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ (Full Auto) 44 
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบอัตโนมัติ (Full Auto) 46  
  การถ่ายภาพบุคคล 47  
 การถ่ายภาพวิว  48  
 การถ่ายใกล้  49 
 การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว   50 
 การถ่ายภาพบุคคลในฉากกลางคืน 51 
 การปิดแฟลช 52 
 การถ่ายภาพโดยใช้โหมด  (Creative Auto) 53 
 การแสดงภาพ 56 

 การถ่ายภาพและการแสดงภาพเบื้องต้น 43
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  : Program AE  58 
: การเปลี่ยนค่าความไวแสง 60 

 การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง 62 
: การเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 64 
 การเลือกจุดโฟกัส 66 

 : การโฟกัสแบบแมนนวล 67  
 การถ่ายภาพต่อเนื่อง 68 
 การตั้งเวลาถ่ายตัวเอง 69 

การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 70 
 การเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style) 73 

 เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง 57

 : ภาพการเคลื่อนไหว 76 
: การเปลี่ยนค่าความชัดลึก 78 

 การตรวจสอบความชัดลึก 80  
: การปรับค่าแสงแบบแมนนวล 81 

: การตรวจสอบความชัดลึกอัตโนมัติ 82 
  การเปลี่ยนโหมดการวัดแสง 83 

 การตั้งค่าชดเชยแสง 84 
การถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ (AEB) 86 

 การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style) 88 
 การบันทึกสไตล์ภาพ (Picture Style) ที่กำหนดขึ้นเอง 91 

การตั้งค่าขอบเขตสี (Color Space) 93 
  การล็อคค่าแสง (AE Lock) 94 
  การล็อคแสงแฟลช (FE Lock) 95 
: การตั้งค่าสมดุลแสงขาว 96 

 การแก้ไขสมดุลแสงขาว 98 
การแก้ไขขอบภาพมืด  100 

 การใช้หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว (Quick Control) 102  
การป้องกันกล้องสั่น 104 

 เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติม 75

สารบัญ 
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 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 121

สารบัญ 

 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 122 
การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว  123 

 คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม 129

คุณสมบัติเพิ่มเติม 130 
 การปิดเสียงเตือน 130 
 การเตือนการใส่แผ่นบันทึกภาพ 130 
 การตั้งเวลาในการแสดงภาพ 130 
 การตั้งเวลาปิดกล้องอัตโนมัติ 131 
 การปรับค่าความสว่างหน้าจอ LCD 131 
 วิธีการตั้งชื่อไฟล์ 132 
 การหมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ 134 
  การตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง 135 
 การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องกลับไปยังค่าเริ่มต้น 136 
 เกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์ 137 
 การป้องกันหน้าจอ LCD จากการปิดอัตโนมัติ 138 
 การเปลี่ยนสีหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ  138 
การตั้งค่าแฟลช 139 

 ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ 142 
การแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น 143 
การทำความสะอาดเซ็นเซอร์เอง 145 

 การแสดงภาพ 147
 การค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว 148 
  การแสดงภาพแบบขยาย 150 

 การถ่ายภาพแบบLiveView 105

 การถ่ายภาพแบบ Live View 106 
 การตั้งค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ 108 

การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  111 
การโฟกัสภาพแบบแมนนวล 118 
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 การพิมพ์และการถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 163

การเตรียมพิมพ์ภาพ 164 
 การพิมพ์ภาพ 166 

  การตัดภาพ 171 
 รูปแบบคําสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 173 

พิมพ์จากกล้องโดยตรงด้วย DPOF 176 
 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 177 

การปรับตั้งกล้อง 181

การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)   182 
การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions) 184 
การบันทึกรายการเมนูส่วนตัว 190 

อ้างอิง 191

เมื่อโฟกัสอัตโนมัติทำงานไม่ได้ผล  192 
การใช้พลังงานจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ 193 
การถ่ายภาพโดยใช้รีโมทคอนโทรล 194 
แฟลชภายนอก 196 
ตารางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ 198 
การตั้งค่าเมนู 200 
ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 203 
รหัสแสดงข้อผิดพลาด  209 
แผนผังระบบ 210 
ข้อมูลจำเพาะ 212 

 การหมุนภาพ 151 
 การแสดงภาพเคลื่อนไหว 152 

การแสดงภาพสไลด์อัตโนมัติ 154 
การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 156 

 การป้องกันภาพ 158 
 การลบภาพ 159 

 การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ 161 
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สรุปคุณสมบัติการทำงาน

การถ่ายภาพ

 การถ่ายภาพอัตโนมัติ       หน้า 43 – 55 (โหมดโซนพื้นฐาน) 

 การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง  หน้า 47, 50, 68 (  การถ่ายภาพต่อเนื่อง)  

 การถ่ายภาพโดยที่มีตัวเองอยู่ในภาพ   หน้า 69 (  ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง) 

 หยุดการเคลื่อนไหว 
 การทำภาพเบลอ           หน้า 76 (  Shutter-priority AE) 

 ทำฉากหลังให้ดูเบลอ 
 สร้างฉากหลังให้มีโฟกัสที่คมชัด   หน้า 78 (  Aperture-priority AE) 

 ปรบัความสวา่งของภาพถา่ย (คา่แสง) หน้า 84 (ชดเชยแสง) 

 การถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย  หน้า 44, 60, 62  
          (  การถ่ายภาพโดยใช้แสงแฟลช) 

 การถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช              หน้า 52 (  ปิดแฟลช) 

 ถ่ายภาพพลุในตอนกลางคืน          หน้า 81 (ช้ตเตอร์ B (Bulb) 

 ถ่ายภาพในขณะที่แสดงภาพ 
 บนหน้าจอ LCD     หน้า 106 (  การถ่ายภาพ Live View) 

 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว  หน้า 122 (  การถ่ายภาพเคลื่อนไหว) 

คุณภาพของภาพ

 การถ่ายภาพโดยการใช้เอฟเฟค 
 ที่เหมาะสมกับวัตถุ     หน้า 73 (การเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style)) 



��

 ภาพเคลื่อนไหว    หน้า 121 

 พิมพ์ภาพขนาดใหญ่      หน้า 70 ( , , ) 

 ถ่ายภาพหลายภาพ        หน้า 70 ( , ) 

 เปลี่ยนจุดโฟกัส      หน้า 66 (  การเลือกจุดโฟกัส) 

 การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว    หน้า 50, 65 (AI Servo AF) 

การโฟกัส

 แสดงภาพโดยใช้กล้อง     หน้า 56 (  การแสดงภาพ) 

 ค้นหาภาพแบบรวดเร็ว     หน้า 148 (  การแสดงดัชนีภาพ) 

 ป้องกันภาพสำคัญจากการลบ 
 โดยไม่ได้ตั้งใจ          หน้า 158 (  ป้องกันภาพ) 

 ลบภาพที่ไม่จำเป็น      หน้า 159 (  ลบ) 

 แสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์    หน้า 156 (วิดีโอ OUT) 

 ตั้งค่าความสว่างหน้าจอ LCD    หน้า 131 (ความสว่างหน้าจอ LCD) 

การแสดงภาพ

 

 พิมพ์ภาพอย่างง่าย       หน้า 163 (การพิมพ์โดยตรง) 

การพิมพ์ภาพ
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การดูแลรักษากล้อง
  กล้องนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง ห้ามทำตก หรือทำให้ได้รับ 
  การกระแทกอย่างรุนแรง 
  กล้องรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบให้กันน้ำและไม่สามารถใช้งานใต้น้ำได้ หากท่านทำกล้องตก 
  น้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้รีบนำไปที่ศูนย์บริการของแคนนอนทันที และให้เช็ดน้ำออกด้วยผ้า 
  แห้งบางๆ หากกล้องโดนไอน้ำทะเล ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ  
  หา้มวางกลอ้งไวใ้กลก้บัอปุกรณท์ีม่สีนามแมเ่หลก็ไฟฟา้แรงสงู เชน่ แมเ่หลก็ หรอื เครือ่ง 
  ยนต์ไฟฟ้า และควรหลีกเลี่ยงการใช้งานหรือวางกล้องไว้ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคลื่น 
  วทิยแุรงสงู เชน่ เสาสง่วทิยขุนาดใหญ ่เพราะสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้แรงสงู อาจเปน็สาเหตุ 
  ให้กล้องทำงานผิดปกติหรือข้อมูลภาพเสียหายได้ 
  ห้ามวางกล้องไว้ในที่มีความร้อนสูง อย่างเช่น ในรถที่มีแสงแดดจ้าส่องตรงถึง เพราะ 
  อุณหภูมิสูงสามารถเป็นสาเหตุให้การทำงานกล้องผิดปกติ 
  กล้องนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน ไม่ควร 
  ถอดชิ้นส่วนกล้องออกด้วยตัวเอง 
  เมื่อมีฝุ่นเกาะอยู่บริเวณเลนส์, ช่องมองภาพ, กระจกสะท้อนภาพ และแผ่น Focusing  
  Screen ท่านสามารถใช้ลูกยางเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่นให้หลุดออกไป ไม่ควรใช้น้ำยาที่เจือปน 
  สารเคมีเป็นตัวทำละลายหรือสารที่ท่านไม่แน่ใจในการเช็ดตัวกล้องและเลนส์ สำหรับสิ่ง 
  สกปรกที่เป่าไม่ออก ให้นำไปทำความสะอาดที่ศูนย์บริการของแคนนอน 
  ห้ามใช้มือสัมผัสกับขั้วไฟฟ้าของตัวกล้อง เพื่อป้องกันขั้วไฟฟ้าเกิดสนิม เพราะจะเป็น 
  สาเหตุให้กล้องไม่ทำงาน 
  หากเคลื่อนย้ายกล้องระหว่างที่ที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังที่มีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วอาจเกิด 
  การก่อตัวเป็นหยดน้ำที่ภายในหรือภายนอกตัวกล้อง ท่านสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 
  โดยใส่กล้องไว้ในถุงพลาสติกไม่ให้อากาศเข้าไป เพื่อให้อุณหภูมิภายในกล้องปรับ 
  ตัวอย่างช้าๆ ก่อนที่จะนำกล้องออกมาจากถุง 
  หากเกิดหยดน้ำในตัวกล้องให้หยุดใช้งานทันที และถอดแผ่นบันทึกภาพและแบตเตอรี่ 
  จากนั้นวางกล้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติจนไอน้ำระเหยไป ก่อนนำกล้องมาใช้งานอีกครั้ง 
  หากท่านจะไม่ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเก็บรักษากล้องไว้ใน 
  ที่อุณภูมิเย็น, แห้งและอากาศถ่ายเทสะดวก ถึงแม้ในขณะที่เก็บรักษากล้องไว้ ให้ลองกด 
  ปุ่มชัตเตอร์ 2-3 ครั้ง เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ากล้องยังสามารถทำงานได้อยู่ 
  หลีกเลี่ยงการเก็บกล้องในที่ที่มีสารเคมีซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน อย่างเช่น ในห้องมืดสำหรับ 
  ล้างอัดรูปหรือห้องทดลองทางเคมี 
  หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน ให้ทดสอบการใช้งานฟังก์ชั่นก่อนการใช้งานจริง 
  เพราะหากท่านไม่ได้ใช้กล้องในระยะหนึ่งหรือหากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพสำคัญ 
  ให้นำกล้องไปตรวจสอบการใช้งานที่ตัวแทนจำหน่ายหรือตรวจสอบกล้องด้วยตัวท่าน 
  เองและเพื่อให้มั่นใจว่ากล้องสามารถทำงานได้ตามปกติ 

ข้อควรระวังในการใช้งาน
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หน้าจอLCD
  หน้าจอ LCD ของแคนนอนได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสุดพร้อม 
  ความละเอียดของพิกเซลที่มากกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่ง 
  ไม่เกิน 0.01% ที่ไม่สามารถแสดงผลที่ถูกต้องได้ โดยมักจะปรากฏเป็นจุดเล็กๆที่มีสีดำ 
  หรือสีแดง หรืออาจเป็นสีอื่น ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ และไม่มีผลเสียต่อภาพ 
  หากจอ LCD ไม่ได้ทำการแสดงผลเป็นเวลานาน เมื่อเปิดกล้องและแสดงผล อาจจะเห็น 
  ความบกพร่องในการแสดงผลในลักษณะของความพร่า มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบาง 
  ส่วน ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น และจอภาพก็จะแสดงผลได้ดีเช่นเดิม ความผิดปกติ 
  นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อจอภาพไม่ได้แสดงผลใดๆ ติดต่อกันหลายๆ วัน 
  ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ หน้าจอ LCD อาจแสดงภาพได้ช้าหรือมืดขึ้น แต่กล้องจะกลับมา 
  เป็นปกติเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง 

แผ่นบันทึกภาพ
 เพื่อป้องกันแผ่นบันทึกภาพและข้อมูลที่ถ่ายในแผ่นบันทึกภาพ โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ห้ามทำแผ่นบันทึกภาพตก, งอ หรือเปียกน้ำ ห้ามออกแรงจับหรือกระแทก รวมถึงทำให้ 
  เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง 
  ห้ามเก็บหรือใช้แผ่นบันทึกภาพไว้ใกล้กับโทรทัศน์, ลำโพง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีสนาม 
  แม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิต เพราะอาจทำให้ข้อมูลที่ถ่ายอยู่ภายในเสียหาย 
  ห้ามวางแผ่นบันทึกภาพให้ถูกแสงแดดหรือใกล้กับบริเวณที่มีความร้อนสูง 
  เก็บแผ่นบันทึกภาพไว้ในกล่อง 
  หา้มเกบ็แผน่บนัทกึภาพในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงูหรอือณุหภมูสิงู หรอืทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยฝุน่ 

ขั้วไฟฟ้าของเลนส์
 หลังจากถอดเลนส์ออกจากตัวกล้องแล้ว ให้ปิดฝาครอบเลนส์หรือ 
 กดเลนส์ลงโดยวางด้านหลังของเลนส์ขึ้นเพื่อป้องกันหน้าเลนส์ 
 จากการถูกขีดข่วนและการสัมผัสกับขั้วไฟฟ้า 

ขั้วไฟฟ้า 

ข้อควรระวังระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
 เมื่อท่านถ่ายภาพแบบ Live View ต่อเนื่องหลายๆภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 
 อาจทำให้อุณหภูมิกล้องสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความผิดปกติในการทำงาน แต่การถือ 
 กล้องที่ร้อนมากเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง อันเนื่องมาจาก 
 ความร้อนได้ 

ข้อควรระวังในการใช้งาน 
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เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว

ใส่แบตเตอรี่ (หน้า 26) 
สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดดูหน้า 24 

ติดตั้งเลนส์ (หน้า 33) 
ในขณะติดตั้งเลนส์ EF-S ให้หมุนเลนส์จน
อยู่แนวเดียวกับเครื่องหมายสีขาวบนกล้อง 
สําหรับเลนส์อื่นๆ ให้หมุนเลนส์จนอยูแนว
เดียวกับเครื่องหมายสีแดงบนกล้อง 

เลื่อนสวิตช์ปรับโหมดการโฟกัสของ
เลนส์ไปที่ < > (หน้า 33) 

เปิดฝาครอบและใส่แผ่นบันทึก
ภาพ (หน้า 31)  
ให้ใส่แผ่นบันทึกภาพเข้าไปในช่อง 
โดยให้ฉลากบนแผ่นบันทึกภาพหัน
เข้าหาตัว 

ปรับสวิตช์ปิด/เปิดกล้องไปที่ < >
(หน้า 27) 

 เมื่อหน้าจอ LCD แสดงหน้าจอการตั้งค่า 
 วนัที/่เวลา (Date/Time) โปรดดหูนา้ 29 

สำหรับเลนส์ EF-S สำหรับเลนส์ EF
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หมนุปุม่ปรบัโหมดการทำงานไปที ่< >
(Full Auto) (หน้า 44) 
การตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกตั้งค่า 
โดยอัตโนมัติ 

โฟกัสไปที่วัตถ ุ(หน้า 37) 
มองจากช่องมองภาพแล้วเล็งไปที่วัตถุให้อยู่
ตรงกับจุดกึ่งกลางของเฟรม และกดปุ่ม 
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพอัตโนมัติ  

ถ่ายภาพ (หน้า 37) 
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 

แสดงภาพ  (หน้า 130) 
ภาพที่ถ่ายได้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD 
ประมาณ 2 วินาทีและดับไป หากต้องการ
แสดงภาพอีกครั้ง ให้กดปุ่ม < > 
(หน้า  56) 

 การตั้งค่าการถ่ายภาพที่ได้แสดงบนหน้าจอ LCD จะปิดลง เมื่อตาของท่านเข้า 
 ใกล้ช่องมองภาพ  
 เพื่อลบภาพที่ถ่าย โปรดดู “การลบภาพ” (หน้า 159) 

เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว 
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ชื่อของส่วนประกอบที่เป็นตัวหนา หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้อธิบายไว้ในส่วนต่างๆของ
คู่มือไปจนถึงส่วนของ “การถ่ายภาพเบื้องต้นและการแสดงภาพ” 

ปุ่มปรับโหมดการทำงาน

(หน้า 20) 

สวิตช์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 27) 

ปุ่มตั้งค่าความไวแสง 
<ISO> (หน้า 60) 

< > วงแหวน 
ควบคุมหลัก (หน้า 4) 

ปุ่มชัตเตอร์
(หน้า 37) 

ไฟลดตาแดง/ 
ไฟนับเวลาถอยหลัง 
(หน้า 63 / 39) 

เซ็นเซอร์รับสัญญาณ
รีโมท (หน้า 104, 
194) 

กริป 

กระจกสะท้อนภาพ 
(หน้า 104, 145) ขั้วไฟฟ้า

(หน้า 13) 
ฐานสวมเลนส์ 

สลักล็อคเลนส์ 

แฟลชภายในตัวกล้อง/ลำแสงช่วยโฟกัส 
(หน้า 62 / 139) 

เครื่องหมายสำหรับติดเลนส์ EF (หน้า 33) 

เครือ่งหมายสำหรบัตดิเลนส ์EF-S (หนา้ 33) 

จุดสัมผัส flash-sync 

ฐานสวมไร้สาย (หน้า 196) 

< >  เครื่องหมาย 
ระนาบโฟกัส (หน้า 49) 

ห่วงใส่สาย 
คล้องกล้อง
(หน้า 23) 
ไมโครโฟน 
(หน้า 124) 
< > ปุ่มแฟลช 
(หน้า 62) 

ฝาปิดช่อง
เชื่อมต่อ 

ปุ่มปลดล็อคเลนส ์
(หน้า 34) 

ปุ่มแสดงความชัดลึก 
(หน้า 80) 

ฝาปิดตัวกล้อง (หน้า 33) 

ช่องต่อรีโมท (หน้า 194) 

ช่องต่อสัญญาณเสียงและ 
ภาพ/ดิจิตอล (หน้า 156, 164, 177) 

ช่องต่อสัญญาณ HDMI 
หัวเล็ก (หน้า 157) 



1717

ส่วนประกอบของกล้อง 

ยางรองตา (หน้า 195) 

เลนส์ช่องมองภาพ 

เซ็นเซอร์ปิดการแสดงผล 
(Display-off) (หน้า 138) 

< > ปุ่มแสดง 
ข้อมูลตั้งค่าการถ่ายภาพ 
(หน้า 42, 135) 

< > ปุ่มเมนู 
(หน้า 38) 

หน้าจอ LCD
(หน้า 38, 131) 

ช่องติดสกรูยึดขาตั้งกล้อง 

< > ปุ่มการถ่ายแบบ Live View / 
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว/พิมพ์/โหลดภาพ 
(หน้า 106 / 122 / 165, 178) 

< > ปุ่มการแสดงภาพ (หน้า 56) 

< > ปุ่มการตั้งค่า (หน้า 38) 

< > ปุ่มเลือกทิศทาง 
(หน้า 38) 
< > ปุ่มตัวเลือกสมดุลแสงขาว (หน้า 96) 
< > ปุ่มตัวเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style) (หน้า 73) 
< > ปุ่มตัวเลือกโหมดการถ่ายภาพ (หน้า 68, 69) 
< > ปุ่มตัวเลือกโหมด AF (หน้า 64) 

ปุ่มปรับเลนส์ช่องมองภาพ (หน้า 36) 

<Av > ปุ่มปรับรูรับแสง / ปุ่มชดเชยแสง 
(หน้า 81 / 84) 

< > ปุ่มล็อคค่าแสง / 
ปุ่มล็อคแสงแฟลช / ปุ่มดัชนี 
ภาพ /ปุ่มลดขนาดภาพ (หน้า 
94 / 95 / 148 / 150, 171) 

< > ปุ่มเลือกจุด 
โฟกัส / ปุ่มขยายภาพ 
(หน้า 66 / 150, 171) 

ลำโพง 
(หน้า 152) 

ฝาปิดช่องใส่ 
แผ่นบันทึกภาพ 
(หน้า 31) 

รูเสียบสายไฟ DC 
(หน้า 193) 

ไฟสัญญาณการทำงาน 

(หน้า 32) 
ตัวปลดฝาครอบช่องใส่
แบตเตอรี่ (หน้า 26) 

ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

(หน้า 26) 

< > ปุ่มลบภาพ (หน้า 159) 

ช่องใส่แผ่นบันทึกภาพ 
(หน้า 31) 
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ส่วนประกอบของกล้อง 

หน้าจอแสดงข้อมูลการตั้งค่าการถ่ายภาพ

ค่ารูรับแสง 

ความเร็วชัตเตอร์ 

มาตรแสดงระดับ 
ค่าแสง, ปริมาณการ
ชดเชย แสง (หน้า 84) 
ระยะการถ่ายคร่อม  
(AEB) (หน้า 86) 

โหมดการถ่ายภาพ 

สไตล์ภาพ (หน้า 73) 

สัญลักษณ์การควบคุม 
แบบเร็ว (หน้า 102) 

คุณภาพการบันทึกภาพ (หน้า 70) 
  ใหญ่/ละเอียด 
  ใหญ่/ปกติ 
  กลาง/ละเอียด 
  กลาง/ปกติ  
  เล็ก/ละเอียด 
  เล็ก/ปกติ  
   RAW 

 RAW + ใหญ่/ละเอียด 

สมดุลแสงขาว (หน้า 96) 
  อัตโนมัติ 

   แสงแดด 
  ในร่มเงา 
  มีเมฆครึ้ม 

  แสงทังสเตน 
   ฟลูออเรสเซนต์สีขาว 

   แฟลช 
  กำหนดเอง 
   แก้ไขสมดุลแสงขาว (หน้า 98) 
   ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว (หน้า 99) 

 
 

 ตัวชี้ทิศทางของวงแหวน 
ควบคุมหลัก (หน้า 75) 

ความไวแสง (หน้า 60) 

Highlight tone priority 
(หน้า 186) 

ชดเชยแสงแฟลช 
(หน้า 85) 

โหมดการวดัแสง (หนา้ 83) 
 วัดแสงแบบเฉลี่ย 

 ทั้งภาพ 
 วัดแสงแบบบางส่วน  
 วัดแสงแบบเฉพาะจุด 
 วดัแสงแบบเฉลีย่หนกักลาง 

หน้าจอนี้จะแสดงเฉพาะข้อมูลการตั้งค่าปัจจุบันเท่านั้น 

จำนวนภาพทีถ่า่ยไดอ้กี
จำนวนภาพที่ถ่ายได้อีกเมื่อ 
ใช้ระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุล
แสงขาว (WB) 
นับถอยหลังเมื่อใช้การตั้ง
เวลาถา่ยตวัเอง
Bulb exposure time 

โหมดการถา่ย (หนา้ 68, 69) 
 ถ่ายแบบทีละภาพ 
 ถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง 
ตัง้เวลาถา่ยตวัเอง/ใชร้โีมท  
ตัง้เวลาถา่ยตวัเอง: 2 วนิาท ี
 ตัง้เวลาถา่ยตวัเอง: ตอ่เนือ่ง

โหมด AF (หน้า 64) 
   One-shot AF 
   AI Focus AF 
   AI Servo AF 
     แมนนวลโฟกัส 

พลังงานแบตเตอรี ่(หน้า 28) 
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ส่วนประกอบของกล้อง 

ข้อมูลของช่องมองภาพ

วงกลมวัดแสงแบบเฉพาะจุด 

Focusing Screen  

< >ล็อคค่าแสง 
  (AE/Lock) 
 กำลังถ่ายภาพคร่อม 

< > พร้อมใช้งานแฟลช 
      เตือนการล็อคค่าแสงแฟลช 
  ที่ไม่ถูกต้อง 

< > แฟลชสัมพันธ์ความเร็วสูง 
   (แฟลชแบบ FP) 
< > ล๊อคแสงแฟลช (FE Lock) 
   กำลังดำเนินการ FEB 

< > การชดเชยแสงแฟลช FE 

ความเร็วชัตเตอร์ 
ล็อคค่าแสงแฟลช  (FEL) 
กำลังทำงาน (buSY) 
กำลังเติมประจุให้ไฟแฟลชภายใน 

(  buSY)

จุดแสดงจุดโฟกัส <.>

จุดโฟกัส

<ISO> ความไวแสง 

แก้ไขสมดุล 
แสงขาว 

ไฟยนืยนัการโฟกสั < >

จำนวนภาพที่ถ่ายแบบ 
ต่อเนื่องได้สูงสุด 

การถ่ายภาพขาว-ดำ < > 
ความไวแสง 

 Highlight tone priority 

มาตรแสดงระดับค่าแสง 
 ปริมาณการชดเชยแสง 
 ระยะการถ่ายคร่อมแสง (หน้า 86) 
ไฟแสดงสถานะเปิดใช้งานไฟลดตาแดง 

ค่ารูรับแสง 

เตือนความจำแผ่นบันทึกภาพเต็ม (FuLL) 
เตือนแผ่นบันทึกภาพบกพร่อง (Err)
เตือนไม่มีแผ่นบันทึกภาพ (Card) 

หน้าจอนี้จะแสดงเฉพาะข้อมูลการตั้งค่าปัจจุบันเท่านั้น 
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ปุ่มหมุนปรับโหมดการทำงาน
ปุ่มหมุนปรับโหมดการทำงานประกอบด้วยโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone), โหมด
สร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) และโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone)  

โหมดเหล่านี้ทำให้ท่านสามารถควบคุม 
การถ่ายภาพวัตถุที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น 

   :  Program AE (หน้า 58) 
  :  Shutter-priority AE 

    (หน้า 76) 
  :  Aperture-priority AE 

     (หนา้ 78) 
   :  วัดค่าแสงแบบแมนนวล 

    (หน้า 81) 
 : ปรับความชัดลึกของภาพ 

    โดยอัตโนมัติ (หน้า 82) 

โหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

ให้การถ่ายภาพโดยกดเพียงชัตเตอร์เท่านั้น 
กล้องจะถ่ายภาพวัตถุที่เหมาะสมอย่าง
สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ  

 :  อัตโนมัติ (Full Auto) (หน้า 44) 
 :  สรา้งสรรคอ์ตัโนมตั ิ(Creative Auto)

   (หน้า 53) 

โซนรูปภาพ  

  : ภาพบุคคล (หน้า 47) 
 : ภาพวิว (หน้า 48) 
  :  ถ่ายใกล้ (หน้า 49) 
 :  ภาพกีฬา (หน้า 50) 

  :  ภาพตอนกลางคืน (หน้า 51) 
 :  ปิดแฟลช  (หน้า 52) 

 :  การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
  (หน้า 121) 
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เลนส์EF-S18-55mmf/3.5-5.6IS

วงแหวนปรับโฟกัส (หน้า 67, 118)  

ฐานยึดเลนส์ฮูด 
(หน้า 217) 

หัวฟิลเตอร์ (อยู่ด้านหน้าเลนส์) 
ขนาด 58 มม. 

สวิตช์ป้องกันภาพสั่นไหว 
(Image Stabilizer) (หน้า 35) 

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์
(หน้า 33) 

ขั้วไฟฟ้า (หน้า 13) 

สวิตช์ปรับโหมดการโฟกัส (หน้า 33) 

วงแหวนการซูม (หน้า 34) 

เครื่องหมายแสดงตำแหน่งการซูม 
(หน้า 34) 

เลนส์EF-S18-200mmf/3.5-5.6IS

วงแหวนปรับโฟกัส 
(หน้า 67, 118) 

ฐานยึดเลนส์ฮูด 
(หน้า 217) 

หัวฟิลเตอร์ (อยู่ด้านหน้าเลนส์) 
ขนาด 72มม. 

สวิตช์ป้องกันภาพสั่นไหว 
(Image Stabilizer) (หน้า 35) 

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ (หน้า 33) 

วงแหวนการซูม (หน้า 34) 

สวิตช์ปรับโหมดการโฟกัส (หน้า 33) 

เครื่องหมายแสดงตำแหน่งการซูม 
(หน้า 34) 

ปุ่มล็อควงแหวนการ

ซูม (หน้า 34) 

ขั้วไฟฟ้า (หน้า 13) 
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แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นLC-E5
แท่นชาร์จนี้ใช้สำหรับแบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 (หน้า 24) 

ปลั๊กไฟ 

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ 

ช่องใส่แบตเตอรี่ 

ตัวแท่นชาร์จนี้ถูกออกแบบให้อยู่ในลักษณะตั้งวางในแนวตั้งหรือระนาบไปตามพื้น 

ข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัย – โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้  
อันตราย – เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต 
โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนําต่อไปนี้

ในการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้
ปลั๊กอะแด็ปเตอร์ที่สามารถใช้งานได้กับเต้าเสียบอย่างเหมาะสม 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นLC-E5E
แท่นชาร์จนี้ใช้สำหรับแบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 (หน้า 24) 

ช่องใส่แบตเตอรี ่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ 

สายไฟ 

ช่องเสียบสายไฟ 
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เริ่มต้นการใช้งาน

บทนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และการทำงานกล้องขั้น 
พื้นฐาน 

การติดตั้งสายคล้องกล้อง
สอดปลายสายคล้องกล้องผ่านทางรู 
สำหรับใส่สายคล้องกล้องจากด้านล่าง 
จากนั้นสอดสายเข้าไปในข้อรัดสาย 
ดังปรากฏตามภาพตัวอย่าง ดึงสายให้รัด
แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าสายจะไม่หลุดออก
จากข้อรัดสาย 

 ฝาปิดช่องมองภาพจะติดมากับสาย 
 คล้องกล้อง (หน้า 195) 

ฝาปิดช่องมองภาพ 
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การชาร์จแบตเตอรี่

1ถอดฝาครอบของแบตเตอรี่

2ใส่แบตเตอรี่ลงในแท่นชาร์จ

  ใส่แบตเตอรี่ลงในแท่นชาร์จอย่างระมัด
  ระวังตามภาพตัวอย่าง
  เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ทำตาม
  ขั้นตอนโดยใช้ลำดับและทิศทางย้อนกลับ

3ชาร์จแบตเตอรี่
 สำหรับแท่นชาร์จรุ่น LC-E5

  หงายขาปลั๊กที่พับไว้ออกมา และเสียบปลั๊ก
  ของแท่นชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบ
  ปลั๊กไฟ
 สำหรับแท่นชาร์จรุ่น LC-E5E 

   เสยีบสายไฟดา้นหนึง่เขา้กบัแทน่ชารจ์ สว่น 
   ปลั๊กไฟอีกด้านให้เสียบเข้ากับเต้าเสียบ 
   ปลั๊กไฟ 
    การชาร์จจะเริ่มโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง 
   สถานะการชาร์จจะสว่างเป็นสีแดง 
    เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดง 
   สถานะการชาร์จจะกลายเป็นสีเขียว 
   ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการ 
   ชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานให้กลับ 
   มาเต็มอีกครั้ง 
   เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่ 
   อุณหภูมิและระดับพลังงานแบตเตอรี่ 

รุ่น LC-E5

รุ่น LC-E5E
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เคล็ดลับการใช้แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

 ควรชาร์จแบตเตอรี่ในวันที่ต้องการใช้งานหรือก่อนวันที่ต้องการใช้งาน 1 วัน

 โดยปกติแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานแล้วจะคายประจุได้เอง แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม 

 หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จและถอด 
 ปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ 

 เมื่อไม่ใช้งานกล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก 

 หากปล่อยแบตเตอรี่ไว้ในกล้อง โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่จะ 
 คายประจุออกมาเล็กน้อย จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้ 
 งานสั้นลง ควรเก็บแบตเตอรี่โดยใช้ปลอกป้องกัน และหากเก็บแบตเตอรี่หลังจาก 
 การชารจ์จนเตม็แลว้อาจมผีลกระทบใหป้ระสทิธภิาพการทำงานของแบตเตอรีล่ด 
 นอ้ยลง 

 สามารถใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ในต่างประเทศได้

 แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า 100-240 V AC  
 (50/60 Hz) หากปลั๊กเสียบลงในเต้าเสียบไฟฟ้าไม่แน่น ให้ใช้อะแด็ปเตอร์ของ 
 ปลั๊กที่สามารถหาซื้อได้ ห้ามใช้อุปกรณ์อย่างเช่น ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการ 
 เดินทางไปต่างประเทศ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ 

 หากแบตเตอรี่คายประจุอย่างรวดเร็วแม้หลังจากเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่า 
 แบตเตอรี่นั้นหมดอายุการใช้งาน  

 ให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม ่

 ไม่สามารถใช้แท่นชาร์จกับแบตเตอรี่อื่นๆได้นอกจาก รุ่น LP-E5 
 แบตเตอรี่รุ่น LP-E5 ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทแคนนอนเท่านั้น การใช้งานกับแท่น 

 ชาร์จหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผิดประเภท อาจเป็นผลให้การทำงานผิดปกติหรือเกิด 
 อุบัติเหตุที่ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ 

การชาร์จแบตเตอรี่ 
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การใส่และการถอดแบตเตอรี่

1เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

   เลื่อนฝาครอบตามที่แสดงในภาพตัวอย่าง  
   และเปิดฝาขึ้น 

2ใส่แบตเตอรี่

  ใส่แบตเตอรี่ดังที่แสดงในภาพจนล็อคเข้าที่

3ปิดฝาครอบ

  กดฝาครอบลงจนได้ยินเสียงคลิก

การใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่รุ่น LP-E5 ที่ชาร์จจนเต็มแล้วลงในกล้อง 

การถอดแบตเตอรี่

เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่ออก

 กดตัวล็อคแบตเตอรี่ออกตามลูกศรที่แสดงใน 
 ภาพตัวอย่างและถอดแบตเตอรี่ออก 
 เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร โปรดตรวจ 

 สอบให้แน่ใจว่าใส่ฝาครอบแบตเตอรี่แล้ว 

หลังจากเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่แล้ว โปรดระมัดระวังอย่าดันไปทางด้านหลังมาก 
เกินไปเพราะจะทำให้ฝาครอบหักได้ 
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การเปิดใช้งาน

เมื่อท่านเปิดสวิตช์เปิด/ปิดกล้องและหน้าจอการตั้งค่าวันที่/เวลา ปรากฏขึ้น โปรด
ดูหน้า 29 เพื่อตั้งค่าวันที่/เวลา 

  :  กล้องเปิด 
 :  กล้องจะปิดการทำงาน ให้ตั้งไว้ที่ 

     ตำแหน่งนี้ เมื่อไม่ใช้งานกล้อง 

เกี่ยวกับการทำความสะอาดเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ

 เมื่อไรก็ตามที่ท่านตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่  หรือ  ตัวทำ 
 ความสะอาดเซ็นเซอร์จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ขณะที่ตัวทำความสะอาด 
 เซ็นเซอร์ทำงานนั้น สัญลักษณ์ < > จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD และแม้ว่า 
 ระบบจะยังคงทำงานอยู่ ท่านยังคงสามารถถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลง 
 ครึ่งหนึ่ง (หน้า 37) เพื่อหยุดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์และถ่ายภาพ 

 หากทา่นกดสวติชเ์ปดิ/ปดิกลอ้ง /  สลบักนัอยา่งรวด
 < > อาจไม่ปรากฏขึ้น ซึ่งไม่เป็นความผิดปกติของการทำงานแต่อย่างใด 

เกี่ยวกับการปิดกล้องอัตโนมัติ

 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่ได้ 
 ถูกใช้เป็นเวลานาน 30 นาที หากต้องการเปิดกล้องอีกครั้ง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลง 
 ครึ่งหนึ่ง (หน้า 37) 

 ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาการปิดกล้องโดยใช้เมนูการตั้งค่า[  Auto power off]
 ของเมนู (หน้า 131) 

หากท่านตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่ < > ขณะที่กำลังบันทึกภาพลงแผ่นบันทึกภาพ
อยู่นั้น ข้อความ [Recording…] จะปรากฏขึ้นและกล้องจะดับลงหลังจากสิ้นสุดการ
บันทึกภาพ 
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การตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

เมื่อตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่ < > ระดับของแบตเตอรี่จะแสดงในรูปแบบ 
4 ระดับ ดังนี้ 

 :  ระดับแบตเตอรี่เพียงพอ 
 :  ระดับแบตเตอรี่ลดลลงเล็กน้อยแต่ 

    ยังคงมีพลังงานอยู่ 
 :  แบตเตอรี่จะหมดในเวลาไม่ช้า 
 :  แบตเตอรี่หมด ควรชาร์จแบตเตอรี ่

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ [จำนวนภาพโดยประมาณ] 

ที่ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์  
ที่ 0 องศาเซลเซียส/ 32 องศาฟาเรนไฮต์ 

อุณหภูมิ สภาวะการถ่ายภาพ 
ไม่ใช้แฟลช 
500 ภาพ 
490 ภาพ 

ใช้แฟลช 50% 
400 ภาพ  
380 ภาพ 

  ตัวเลขในตารางข้างต้นได้มาจากการทดสอบด้วยแบตเตอรี่รุ่น LP-E6 ที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว  
 โดยไม่ได้ใช้การถ่ายภาพแบบ Live View และใช้มาตรฐานการทดสอบ CIPA (Camera &  
 Imaging Products Association) 

  จำนวนที่แท้จริงของภาพที่สามารถถ่ายอาจมีน้อยกว่าที่อธิบายจากข้างต้น ขึ้นอยู่ 
 กับสภาวะการถ่ายภาพของท่าน 

  การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน หรือการใช้งานเฉพาะโหมดโฟกัส 
 อัตโนมัติ (Autofocus) สามารถทำให้จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ลดลง 

  จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้อาจลดลงโดยการใช้งานหน้าจอ LCD บ่อยๆ 
  การทำงานของเลนส์มาจากพลังงานแบตเตอรี่ของกล้องจำนวนของภาพที่สามารถ 

 ถ่ายได้อาจมีจำนวนลดลง ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ 
  การใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์อาจทำให้จำนวนภาพที่สามารถถ่าย 

 ได้ลดลง (ทำให้อายุการใช้แบตเตอรี่ลดลง) 
  สำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยการถ่ายภาพแบบ Live View โปรดดู 

 หน้า 107 

การเปิดใช้งาน 
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การตั้งค่าวันที่/เวลา

เมื่อท่านเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหรือหากวันที่/เวลาได้ถูกตั้งค่าใหม่ หน้าจอการตั้งค่า
วันที่/เวลาจะปรากฏขึ้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อตั้งค่าวันที่/เวลา  
โปรดจำไว้ว่าการใส่วันที่/เวลาไปยังภาพที่ถ่ายแล้วจะเป็นไปตามการตั้งค่า 
วันที่/เวลา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าวันที่/เวลา 

1แสดงเมนู

  กดปุ่ม < > เพื่อแสดงเมนู

2ในแท็บ [ ] เลือก [Date/Time]

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือกแท็บ [ ]
   กดปุ่ม < > เพื่อเลือก [Date/Time] 
   จากนั้นกดปุ่ม < > 

3ตั้งค่าวันที่และเวลา

  กดปุ่ม < > เพ่ือเลือกตัวเลขวันท่ีหรือเวลา
   กดปุ่ม < > แล้วสัญลักษณ์  จะ 
   ปรากฏขึ้น   
  กดปุ่ม < > เพื่อตั้งค่าตัวเลข จากนั้น
  กดปุ่ม < > (กลับไปยัง )

4 ออกจากการตั้งค่า   

   กดปุ่ม < > เพื่อเลือก [OK] จากนั้นกด 
   ปุ่ม < > 
    กล้องจะตั้งค่าวันที่/เวลา   
   กดปุ่ม < > เพื่อกลับไปยังการแสดง 
   การตั้งค่าการถ่ายภาพ 

  การตั้งค่าวันที่/เวลาจะเริ่มเมื่อท่านกดปุ่ม < > ในขั้นตอนที่ 4   
  หากทา่นเกบ็กลอ้งโดยไมไ่ดใ้สแ่บตเตอรีห่รอืหากแบตเตอรีท่ีใ่สไ่วใ้นกลอ้งคายประจุ 

 กลอ้งอาจจะตัง้คา่วนัที/่เวลา ใหม ่หากเกดิกรณเีชน่นีข้ึน้ ใหต้ัง้คา่วนัที/่เวลาอกีครัง้ 
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1แสดงเมนู

  กดปุ่ม < > เพื่อแสดงเมนู

2ในแท็บ [ ] เลือก [Language ]

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือกแท็บ [ ]
   กดปุ่ม < > เพื่อเลือก [Language ] 
   (รายการที่สามนับจากด้านบน) จากนั้น 
   กดปุ่ม < > 
 
 
 
 
 
 

3 
ตั้งภาษาที่ท่านต้องการ 

   กดปุ่ม < > เพื่อเลือกภาษา จากนั้น 
   กดปุ่ม < > 
    ภาษาจะเปลี่ยนไป 
   กดปุ่ม < > เพื่อกลับไปยังหน้าจอ 
   ตั้งค่าการถ่ายภาพ 

การเลือกภาษาบนหน้าจอ
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การติดตั้งและการถอดแผ่นบันทึกภาพSD

ภาพที่ถูกถ่ายจะถูกบันทึกลงในแผ่นบันทึกภาพ (แยกจำหน่าย) 

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งสวิตช์การป้องกันการบันทึกทับขึ้นไป 
  เพื่อเปิดการใช้งาน การบันทึก/การลบ 

1เปิดฝาครอบ

  เล่ือนฝาครอบออกตามลูกศรดังภาพตัว
  อย่าง

2ใส่แผ่นบันทึกภาพ  

  ตามที่แสดงในภาพตัวอย่าง ให้หงาย
  ด้านฉลากของแผ่นบันทึกภาพขึ้นและ
  เสียบเข้าไปให้สุดจนดังคลกิ

3ปิดฝาครอบ

  ปิดฝาครอบและเลื่อนเข้าไปตามทิศทาง
  ลูกศรจนเข้าที่

  เมื่อท่านตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ 
  < > จำนวนภาพที่เหลือจะแสดงบนหน้า
  จอ LCD

การใส่แผ่นบันทึกภาพ

 จำนวนภาพที่ยังสามารถถ่ายได้จะขึ้นอยู่กับความจุของแผ่นบันทึกภาพ, คุณภาพใน 
 การบันทึกภาพ, ความไวแสง เป็นต้น 

 การตั้งค่าตัวเลือกเมนู [  Release shutter without card] ไปที่ [Disable] จะ 
 สามารถช่วยให้ท่านไม่ลืมที่จะติดตั้งแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 130) 

สวิตช์ป้องกันการบันทึกทับ 

จำนวนภาพที่ยังสามารถถ่ายได้ 
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การติดตั้งและการถอดแผ่นบันทึกภาพ SD 

การถอดแผ่นบันทึกภาพ

1เปิดฝาครอบ

  ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ < >     
   โปรดตรวจสอบว่าข้อความ “Recording...” 
   ไม่แสดงบนหน้าจอ LCD 
   โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณ 
   การทำงานดับแล้ว จากนั้นให้เปิดฝา 
   ครอบออก

2ถอดแผ่นบันทึกภาพออก

  กดแผ่นบันทึกภาพเบาๆ แล้วปล่อย 
  จากนั้นแผ่นบันทึกภาพจะออกมา
   ดึงแผ่นบันทึกภาพออกมาตรงๆ จากนั้น 
   ปิดฝาครอบ 

ไฟสัญญาณการทำงาน 

 เมื่อไฟสัญญาณสว่างหรือกะพริบ แสดงว่ากำลังมีการบันทึกหรืออ่านข้อมูล, 
 ลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพ ขณะที่ไฟสัญญาณสว่างหรือกะพริบ ห้ามทำสิ่งต่อ 
 ไปนี้ เพราะจะทำให้ข้อมูลเสียหาย ทั้งยังอาจทำให้แผ่นบันทึกภาพและกล้องได้ 
 รับความเสียหายอีกด้วย 
 • เปิดฝาครอบแผ่นบันทึกภาพ 
 • ถอดแบตเตอรี่ออก 

 • เขย่าหรือกระแทกกล้องอย่างแรก  
 หากมีภาพที่ถ่ายลงในแผ่นบันทึกภาพแล้ว ตัวเลขของภาพอาจไม่เริ่มต้นที่ 

 0001  (หน้า 132) 
 ห้ามใช้นิ้วหรือโลหะสัมผัสกับขั้วของแผ่นบันทึกภาพ 
 หากข้อความเตือนเกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพปรากฏบนหน้าจอ LCD ให้ถอดหรือใส่ 

 แผ่นบันทึกภาพใหม่ หากยังเกิดข้อบกพร่องอยู่ให้ใช้แผ่นบันทึกภาพแผ่นอื่น 
 หากทา่นสามารถโอนถา่ยภาพถา่ยทัง้หมดในแผน่บนัทกึภาพไปทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์ 
 ส่วนตัวได้ ให้ถ่ายโอนภาพทั้งหมดแล้วล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 40) 
 แผ่นบันทึกภาพอาจกลับมาเป็นปกต ิ
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การติดตั้งและการถอดเลนส์

การติดตั้งเลนส์

1ถอดฝาครอบเลนส์ออก

  ถอดฝาครอบด้านหลังเลนส์ออกโดยหมุน
  ตามลูกศรในภาพตัวอย่าง

2ติดตั้งเลนส์

  จัดแนวเลนส์  EF-S โดยฐานสวมเลนส์
  ดัชนีสีขาวของเลนส์ EF-S และหมุนเลนส์ 
  ตามลูกศรในภาพตัวอย่างจนเข้าที่
   เมื่อติดตั้งเลนส์อื่นๆที่ไม่ใช่เลนส์ EF-A ให้ 
   หมนุเลนส์ให้เข้ากับเครื่องหมายสีแดงบน 
   ฐานสวมเลนส์  

3ตั้งค่าสวิตช์ปรับโหมดโฟกัสบนตัว 
 เลนส์ไปที่ < > (โฟกัสอัตโนมัติ)

  หากตั้งค่าไปที่ < >(แมนนวลโฟกัส) 
  การโฟกัสอัตโมัติจะไม่ปรากฏขึ้น

4 
ถอดฝาครอบเลนส์ด้านหน้าออก

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ EF-S 

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ EF 

การป้องกันฝุ่นเข้าไปในตัวกล้อง

 เมื่อท่านเปลี่ยนเลนส์ ควรทำในบริเวณที่มีฝุ่นน้อย 
 เมื่อเก็บกล้องโดยถอดเลนส์ออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฝาปิดบอดี้เสมอ 
 เช็ดฝุ่นออกก่อนใส่ฝาปิดบอดี ้
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เกี่ยวกับการซูม

การติดตั้งและการถอดเลนส์ 

การถอดเลนส์

เมื่อต้องการซูมภาพ ใช้นิ้วมือปรับหมุนวงแหวนซูม
ของเลนส์ 
หากท่านต้องการใช้การซูม ให้ทำก่อนการโฟกัส 
หมุนวงแหวนซูมหลังการโฟกัสอาจทำให้การ
โฟกัสคลาดเคลื่อนเล็กน้อย 

ขณะที่กดปุ่มสำหรับถอดเลนส์ค้างอยู่ให้หมุนกระบอก
เลนส์ตามทิศทางลูกศรในภาพ
 ให้หมุนเลนส์ไปจนสุด และหลังจากนั้นจึงถอด 

 เลนส์ออก 

 ใส่ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง เข้ากับเลนส์ที่ถูกถอด  

สำหรับผู้ ใช้เลนส์EF-S18-200mmf/3.5-5.6IS

ท่านสามารถป้องกันเลนส์จากการยื่นออกมาเมื่อ
ท่านหิ้วกล้องไปในที่ต่างๆ โดยตั้งค่าวงแหวนการ
ซูมที่ไว้ที่มุมกว้างสูงสุด 18 มม. จากนั้นเลื่อนตัว
ล็อควงแหวนการซูมไปที่ <LOCK> แล้วจะสามารถ
ล็อควงแหวนการซูมที่มุมกว้างสูงสุดได้ 

 ห้ามเล็งไปยังดวงอาทิตย์โดยมองผ่านเลนส์ทุกชนิด เนื่องจากจะเป็นสาเหตุให้เกิด 
 อันตรายต่อการมองเห็นของท่านได้  

 หากส่วนด้านหน้า (วงแหวนการโฟกัส) ของเลนส์หมุนระหว่างการโฟกัสแบบ 
 อัตโนมัติ ห้ามสัมผัสกับส่วนที่กำลังหมุน 

อัตราการแปลงภาพ
เนื่องจากขนาดของเซ็นเซอร์ภาพเล็ก
กว่ารูปแบบฟิล์ม 35 มม. ซึ่งจะดู
เหมือนว่าความยาวโฟกัสของเลนส์จะ
เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า 

ขนาดเซ็นเซอร์ภาพ 
(22.3 x 14.9 มม./ 
0.88 x 0.59 นิ้ว) 

ขนาดภาพ 35 มม. 
(36 x 24 มม./1.42 x 0.94 นิว้) 
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เกี่ยวกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์
เมื่อท่านใช้เลนส์ IS ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัว จะทำให้ลดความเบลอของ
ภาพที่ถูกถ่ายในขณะที่กล้องขยับลง ขั้นตอนที่อธิบายนี้เป็นไปตามตัวอย่างของเลนส์ 
USM รุ่น EF24-105mm f/4L IS 
* IS ย่อมาจาก Image Stabilizer  

1ตั้งค่าสวิตช์ IS ไปที่ < >

  ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ < >

2กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงาน

3ถ่ายภาพ

  เมื่อภาพถ่ายดูเหมาะสมจากการมองผ่าน
  ช่องมองภาพแล้ว ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจน
  สุดเพื่อถ่ายภาพ

 ระบบปอ้งกนัภาพสัน่ไหวจะไมม่ผีลการใชง้านกบัการถา่ยภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นไหว 
 ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอาจไม่สามารถใช้งานได้กับการสั่นแบบรุนแรง อย่างเช่น 

 บนเรือที่กำลังโคลงเคลง 

 สามารถเปิดการใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยตั้งค่าสวิตช์โหมดโฟกัสไว้ที่  
 < > หรือ < > 

 หากติดตั้งกล้องไว้กับขาตั้งกล้อง ท่านสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้โดย 
 หมุนสวิตช์ IS ที่ < > 

 ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะมีผลถึงแม้จะติดตั้งกล้องไว้กับ Monopod   
 เลนส์ IS บางเลนส์จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนโหมด IS โดยปรับเองได้เพื่อให้ 

 เหมาะสมกับสภาวะการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม เลนส์ EF-S18-55mm f/3.5- 
 5.6 IS และเลนส์ EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด IS ได้ 
 โดยอัตโนมัต ิ
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การถ่ายภาพแนวนอน การถ่ายภาพแนวตั้ง 

การทำงานขั้นพื้นฐาน

การปรับภาพในช่องมองภาพให้คมชัด
หมนุปุม่ปรบัเลนสช์อ่งมองภาพแกค้า่หกัเหของแสง
 หมุนปรับลูกบิดไปซ้ายหรือขวาเพื่อให้จุด 

 โฟกัส 9 จุดในช่องมองภาพมีความคมชัดขึ้น 

หากยังไม่สามารถปรับเลนส ์เพื่อให้ภาพจากช่องมองภาพคมชัดยิ่งขึ้น 
เราขอแนะนำให้ใช้เลนส์ปรับไดออพตริก E (10 ชนิด แยกจำหน่าย) 

การถือกล้อง

เพื่อให้ภาพถ่ายมีความคมชัด พยายามถือกล้องให้มั่นคงและนิ่งที่สุด เพื่อลดการสั่น
ของกล้อง 

1 ใช้มือขวาของท่านจับตรงที่กริปให้แน่น 
2 จับส่วนล่างของเลนส์ด้วยมือซ้าย 
3 กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆด้วยนิ้วชี้มือขวาของท่าน 
4 กดแขนและข้อศอกให้เยื้องมาหน้าลำตัวท่านเล็กน้อย 
5 ถือกล้องในระดับชิดกับใบหน้าของท่านและมองภาพผ่านช่องมองภาพ 
6 เพื่อให้ระยะการถ่ายภาพคงที่ ก้าวขามาข้างหน้าหนึ่งข้าง 

สำหรับการถ่ายขณะมองผ่านหน้าจอ LCD โปรดดูหน้า 105 
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ปุ่มชัตเตอร์

การกดชัตเตอร์มีสองจังหวะ คือ ท่านสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้น
สามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ระบบโฟกัสอัตโนมัติและการปรับค่าแสงอัตโนมัติ 
จะทำงานเพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง 
การตั้งค่าแสง (ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) 
จะแสดงในช่องมองภาพ ( ) 

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
เมื่อท่านปล่อยปุ่มชัตเตอร์กล้องจะถ่ายภาพถ่าย 

การป้องกันกล้องสั่น
การเคลื่อนไหวของกล้องในขณะที่มีการรับแสงเรียกว่า กล้องสั่น การที่กล้องสั่นนี้
สามารถเป็นสาเหตุให้ภาพเบลอ เพื่อเป็นการป้องกัน โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

• ถือกล้องให้มั่นคงตามที่แสดงในภาพตัวอย่างหน้าก่อนหน้า 
• กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาจุดโฟกัสอัตโนมัติและจากนั้นให้กดปุ่มชัตเตอร์ 
 ลงจนสุด 

 หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดโดยไม่ต้องกดลงครึ่งหนึ่งก่อน หรือหากท่านกดปุ่ม 
 ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและจากนั้นกดลงจนสุดทันที กล้องจะเว้นช่วงเวลาสักระยะหนึ่ง 
 ก่อนทำการถ่ายภาพ 

 ถึงแม้ในระหว่างการแสดงเมนู, การแสดงภาพถ่าย และการถ่ายภาพถ่าย  
  ท่านสามารถกลับไปที่หน้าจอพร้อมถ่ายได้ทันทีโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 

การทำงานขั้นพื้นฐาน 
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การทำงานของเมนู

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆด้วยเมนูเช่น คุณภาพการบันทึกภาพ, วันที่/เวลา 
เป็นต้น ขณะที่ท่านมองภาพจากหน้าจอ LCD ให้ใช้ปุ่ม < >, ปุ่มเลือกทิศทาง 
< > และปุ่ม < > 

ปุ่ม < > 

หน้าจอ LCD 
ปุ่มเลือกทิศทาง < > 

ปุ่ม < > 

หน้าจอเมนู

โหมดโซนพื้นฐาน(BasicZone) โหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

*  ในโหมดโซนพื้นฐานและโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว แท็บบางแท็บและ 
 ตัวเลือกเมนูจะไม่แสดงขึ้น

โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ(CreativeZone)

 การแสดงภาพ 

 การถ่ายภาพ 

แท็บ 

รายการเมนู 

 ตั้งค่า 

 เมนูส่วนตัว 

การตั้งค่าเมน ู
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 การทำงานของเมนู 

ขั้นตอนการตั้งค่าเมนู

1แสดงเมนู

  กดปุ่ม < > เพื่อแสดงเมนู

2เลือกแท็บ

  หมุนปุ่ม < > เพื่อเลือกแท็บ
   ท่านสามารถหมุนวงแหวน < > เพื่อ 
   เลือกแท็บได้ 

3เลือกรายการที่ต้องการ 

  กดปุ่ม < >เพื่อเลือกรายการ จากนั้น
  กดปุ่ม < >

4 เลือกการตั้งค่า 

   กดปุ่ม < > หรือ < > เพื่อเลือก 
   การตัง้คา่ทีต่อ้งการ (การตัง้คา่บางรายการ 
   ท่านจำเป็นต้องกดปุ่ม < > หรือ < >  
   เพื่อเลือกรายการนั้นๆ )   
   การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเป็นสีน้ำเงิน 

5 
ตั้งค่าที่ต้องการ 

   กดปุ่ม < > เพื่อตั้งค่า 

6 ออกจากมนู 

   กดปุ่ม < > เพื่อออกจากเมนูและกลับ 
   ไปยังหน้าจอการถ่ายภาพ 

 คำอธิบายของฟังก์ชั่นเมนูดังต่อไปนี้จะหมายความว่าท่านได้กดปุ่ม < > เพื่อ 
 แสดงหน้าจอเมนูแล้ว 

 รายการฟังก์ชั่นเมนูจะอยู่บนหน้า 200 
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หากแผ่นบันทึกภาพที่ท่านใช้เป็นแผ่นบันทึกภาพอันใหม่หรือได้ทำการล้างข้อมูลก่อน
หน้านี้แล้วโดยกล้องอื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ
ในกล้องนี้ก่อน 

  เมื่อล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพแล้ว ภาพและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ถึงแม้ 
  ภาพที่ท่านป้องกันจะถูกลบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญ 
  หากจำเป็น ให้ถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนการล้าง 
  ข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ 

การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ

1เลือก [Format]

  ในแท็บ [ ] ให้เลือก [Format] จากนั้น
  กดปุ่ม < >

2ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ

  เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม < >
    แผ่นบันทึกภาพจะถูกล้างข้อมูล 
    เมื่อสิ้นสุดการล้างข้อมูล เมนูจะปรากฏ 
   อีกครั้ง 
 
 

   สำหรับการล้างข้อมูลระดับ low ให้กดปุ่ม 
   < > ใส่เครื่องหมาย < > ที่ [Low level  
   format] จากนั้นเลือก [OK] 
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ใช้การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ[Format]ในกรณีดังต่อไปนี้:

 แผ่นบันทึกภาพอันใหม่   
 แผ่นบันทึกภาพถูกล้างข้อมูลโดยใช้กล้องอื่นๆ หรือคอมพิวเตอร์  
 แผ่นบันทึกภาพเต็มเนื่องจากมีภาพหรือข้อมูลอยู่       
 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพแสดงขึ้น (หน้า 209) 

เกี่ยวกับการล้างข้อมูลแบบ Low-level 

 ใช้การล้างข้อมูลแบบ Low level เมื่อการถ่ายภาพหรือความเร็วในการอ่านของแผ่น 
 บันทึกภาพช้า   

 เนื่องจากการล้างข้อมูลแบบ Low level จะลบส่วนที่สามารถถ่ายได้ทั้งหมดในแผ่นบันทึก 
 ภาพออก การล้างข้อมูลนี้ก็จะยังใช้เวลานานกว่าการล้างข้อมูลปกติทั่วไป 

 ท่านสามารถหยุดการล้างข้อมูลแบบ Low level โดยการเลือก [Cancel] ถึงแม้ในกรณีนี้  
 การล้างข้อมูลปกติก็จะยังเสร็จสิ้นตามกระบวนการและท่านสามารถใช้แผ่นบันทึกภาพ 
 ได้ตามปกติ 

เมื่อล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพหรือลบข้อมูลไปแล้ว เฉพาะข้อมูลการจัดไฟล์เท่านั้นที่มี
การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่แท้จริงจะยังไม่ถูกลบออกไป โปรดระวังในกรณีเมื่อขายต่อ
หรือทิ้งแผ่นบันทึกภาพ เมื่อต้องการทิ้งแผ่นบันทึกภาพ ให้ล้างข้อมูลแบบ low level 
หรือทำลายแผ่นบันทึกภาพก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว 

ความจุของแผ่นบันทึกภาพที่แสดงบนหน้าจอล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพจะมีขนาดเล็ก
กว่าความจุที่แสดงบนแผ่นบันทึกภาพ 

 การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ 
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ในหน้าจอ LCD สามารถแสดงหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ, หน้าจอเมนู, ภาพ เป็นต้น 

การเปลี่ยนหน้าจอLCD

การตั้งค่าการถ่ายภาพ
 แสดงขึ้นเมื่อเปิดกล้องแล้ว   

 เมื่อตาของท่านใกล้กับเลนส์ตาของช่องมองภาพ 
 เซนเซอร์ปิดการแสดงภาพ  (หน้า 17, 138)  
 จะปดิหนา้จอ LCD โดยอตัโนมตั ิวธินีีจ้ะชว่ย 
 ปอ้งกนัความสว่างหน้าจอ LCD จากการรบกวน 
 เมื่อท่านแสดงภาพ หน้าจอ LCD จะเปิดขึ้นอีก 
 ครั้งเมื่อท่านถอยสายตาออกจากเลนส์ตาในช่อง 
 มองภาพ 

 ในขณะที่หน้าจอเมนูหรือภาพปรากฏขึ้นตามที่แสดงด้านล่าง ท่านสามารถกลับไป 
 ยังหน้าจอตั้งค่าการถ่ายได้ทันที (แสดงที่ด้านซ้าย) โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
 กดปุ่ม < > เพื่อเปิด/ปิดการแสดงหน้าจอ 

 หากท่านมองผ่านช่องมองภาพขณะใส่แว่นตากันแดด หน้าจอ LCD อาจปิดลง 
 อัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้กดปุ่ม < > เพื่อปิดหน้าจอ 

 หากท่านอยู่ใกล้บริเวณแสงฟลูออเรสเซนต์ หน้าจอ LCD จะดับลง หากเกิด 
 เหตุการณ์เช่นนี้ ให้นำกล้องออกห่างจากบริเวณแสงฟลูออเรสเซนต์ 

เมนู ภาพที่ถ่ายแล้ว

 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่นกดปุ่ม < > 
 กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอ 
 ก่อนหน้า 

 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม < > กดปุ่ม 
 นี้อีกครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า 
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การถ่ายภาพและ
การแสดงภาพเบื้องต้น

ในบทนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) บนปุ่ม
ปรับโหมดการทำงานเพื่อผลการถ่ายภาพที่ดีที่สุด 

ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) ท่านเพียงแค่เล็งกล้องไปยังวัตถแุละ
ถ่ายภาพเท่านั้น กล้องจะตั้งค่าทุกอย่างโดยอัตโนมัต ิ(หน้า 198) เพื่อ
ป้องกันการถ่ายภาพที่ไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดพลาด 
ในโหมดโซนพืน้ฐาน ทา่นจะไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่การถา่ยภาพหลกัได ้
การตั้งค่า (ฟังก์ชั่นจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติ) ที่ไม่สามารถตั้งโดยผู้ใช้จะปรากฏ
เป็นสีเทา 

เกี่ยวกับการปรับระดับแสงอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer)
ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) ฟังก์ชั่นการปรับระดับแสงอัตโนมัติจะปรับ
ภาพถา่ยโดยอตัโนมตัเิพือ่รกัษาระดบัความสวา่งและความเปรยีบตา่ง  ซึง่
สามารถใช้งานได้ในค่าเริ่มต้นในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) 
ด้วยเช่นกัน (หน้า 186) 

Basic Zone
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การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ(FullAuto)

1หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ < >

2เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุ

  จุดโฟกัสทั้งหมดจะทำงาน โดยโฟกัสของ
  ภาพจะอยู่บนจุดที่ครอบคลุมวัตถุหลักที่อยู่
  ในระยะที่ใกล้ที่สุด 
  เล็งจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมไปที่วัตถุจะ
   ทำให้การโฟกัสง่ายยิ่งขึ้น 

3การโฟกัสวัตถุ 

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและเลนส์จะทำ
  หน้าที่ปรับโฟกัสให้กับภาพ
  จุดโฟกัสที่ถูกใช้งานจะกะพริบเป็นสีแดง 
   ซึ่งในเวลาเดียวกันเสียงบี๊บจะดังขึ้นและ 
   แสงยืนยันการโฟกัส < > ในช่องมอง 
   ภาพจะสว่างขึ้น 
   หากมีความจำเป็น แฟลชภายในกล้องจะ 
   เปิดขึ้นอัตโนมัติ 
 
 
 

4 
ถ่ายภาพ

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 
   ภาพที่ถูกถ่ายแล้วจะแสดงขึ้นเป็นเวลา 
   2 วินาทีบนหน้าจอ LCD 
   หากแฟลชภายในกล้องเปิดขึ้น ท่าน 
   สามารถใช้นิ้วกดให้แฟลชกลับไปที่เดิมได้ 

จุดโฟกัส 

แสงยืนยันการโฟกัส 
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ปัญหาที่พบบ่อย

 แสงยืนยันจุดโฟกัส < > กะพริบและไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้
 เล็งจุดโฟกัสไปเหนือบริเวณที่มีความเปรียบต่างระหว่างแสงและเงามากๆ จากนั้น 
 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (หน้า 192) หากท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมากเกินไป ให้ 
 ถอยหลังออกมาเล็กน้อยและลองถ่ายภาพอีกครั้ง 

 บางครั้งแสงจุดโฟกัสหลายๆจุดสว่างพร้อมกัน
 หมายความว่า จุดโฟกัสทุกจุดที่ติดสว่างนั้นสามารถจับความชัดได้พร้อมกัน 
 ตราบเท่าที่จุดโฟกัสต่างๆที่ครอบคลุมวัตถุที่ท่านต้องการถ่ายภาพยังคงกะพริบ  
 ท่านก็จะสามารถถ่ายภาพได้ทันที 

 เสียงบี๊บจะส่งเสียบเบาๆอย่างต่อเนื่อง (แสงยืนยันจุดโฟกัส < > ก็จะไม่ 
 สว่างขึ้นเช่นกัน) 
 แสดงว่ากล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามวัตถุที่เคลื่อนที่ (แสงยืนยันจุดโฟกัส < >  
 จะไม่สว่างขึ้น) ขณะที่เสียงบี๊บดังขึ้น ท่านสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่าย 
 วัตถุเคลื่อนไหวที่อยู่ในโฟกัส 

 เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วไม่สามารถโฟกัสวัตถุได้
 เมื่อตั้งค่าสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไว้ที่ < > (แมนนวลโฟกัส) กล้องจะไม่\  
 โฟกัส ให้ตั้งค่าสวิตช์โหมดโฟกัสไปที่ < > (โฟกัสอัตโนมัติ) 

 ถึงแม้จะเป็นตอนกลางวัน แฟลชก็ยังเปิดขึ้น
 สำหรับวัตถุย้อนแสง แฟลชอาจเปิดขึ้นเพื่อช่วยการลดเงามืดบนวัตถุ 

 ในบริเวณที่มีแสงน้อย แฟลชภายในจะยิงออกมาหลายๆชุด
 เพื่อช่วยในการโฟกัสอัตโมัติ การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะเป็นตัวนำให้แฟลช  
 ภายในยิงแสงแฟลชออกมาหลายๆชุด เรียกว่า ลำแสงช่วยโฟกัส ซึ่งจะใช้งานได้ดี 
 เมื่ออยู่ห่างจากวัตถุประมาณ 4 เมตร/13.1 ฟุต 

 ถึงแม้จะใช้แฟลชแล้ว แต่ภาพยังออกมามืด
 ท่านอยู่วัตถุห่างเกินไป วัตถุควรอยู่ภายในระยะ 5 เมตร/16.4 ฟุตจากกล้อง 

 ถงึแมว้า่จะใชแ้ฟลช Speedlite แลว้ พืน้ทีข่องภาพทางดา้นลา่งดมูดือยา่งผดิปกติ
 วตัถอุยูใ่กลก้ลอ้งมากเกนิไป จึงทำให้เกิดเงาที่มาจากตัวเลนส์ โดยวตัถคุวรอยูห่า่ง 
 จากกลอ้งอย่างน้อย 1 เมตร/3.3 ฟุต หากติดตั้งเลนส์ฮูดแล้วไปขวางแสงแฟลช  
 ให้ ถอดเลนส์ฮูดออกก่อนการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช 

 การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ (Full Auto)  
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เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบอัตโนมัติ(FullAuto)

การจัดองค์ประกอบภาพใหม่

จัดตำแหน่งของวัตถุให้อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อการสร้างความสมดุลของพื้นหลัง
กับทัศนียภาพที่ชวนมอง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละฉาก 
ในโหมด < > (Full Auto) ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพนิ่ง 
โฟกัสจะถูกล็อค จากนั้นท่านสามารถเปลี่ยนการจัดวางภาพใหม่ และกดปุ่มชัตเตอร์
ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า “การล็อคโฟกัส”  สามารถล็อคโฟกัสได้ใน
โหมดโซนโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) (ยกเว้น < >ภาพกีฬา) 

การถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

ในโหมด < > (Full Auto) หากวัตถุมีการเคลื่อนที่ (ระยะระหว่างกล้องกับวัตถุ 
เปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสได้แล้ว ระบบ AI Servo AF จะมีผลในการ
โฟกสัวตัถอุยา่งตอ่เนือ่ง ตราบเทา่ทีท่า่นยงัคงเลง็จดุโฟกสัไปทีว่ตัถขุณะกดปุม่ชตัเตอร ์
ลงครึ่งหนึ่ง การโฟกัสก็จะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อท่านต้องการถ่ายภาพให้
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
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การถ่ายภาพบุคคล
โหมด < > (ภาพบุคคล) จะทำให้ฉากหลังเบลอเพื่อเน้นตัวบุคคล และยังช่วยเน้น 
โทนสีผิวและเส้นผมให้ดูนุ่มนวลกว่าการใช้โหมด < > (Full Auto) 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 ยิง่เวน้ระยะหา่งระหวา่งวตัถแุละฉากหลงัมากเทา่ไร กจ็ะยิง่ทำใหไ้ดภ้าพทีด่ขีึน้
 ยิ่งมีระยะห่างระหว่างวัตถุกับฉากหลังมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ฉากหลังดูเบลอมาก 
 ยิ่งขึ้น วัตถุจะดูเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากอยู่หน้าฉากหลังที่เรียบหรือมืด 

 การใช้เลนส์สำหรับถ่ายไกล (Telephoto) 
 หากท่านใช้เลนส์ซูม ให้ตั้งกล้องไว้ที่ระยะไกลสูงสุด เพื่อจับภาพวัตถุจากส่วนเอว 
 ขึ้นไป และยังสามารถขยับกล้องเข้าไปใกล้วัตถุได้อีก หากจำเป็น 

 โฟกัสใบหน้า 
  โปรดตรวจสอบดว้ยวา่จดุโฟกสัทีค่รอบคลมุบนใบหนา้กะพรบิเปน็สแีดงแลว้หรอืไม่  

 หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้ ท่านสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้อัตโนมัติเพื่อ 
 ถ่ายท่วงท่าและอารมณ์ทางใบหน้าได้หลายๆแบบ (จำนวนสูงสุดประมาณ 3.4  
 ภาพ /วินาที) 

 หากมีความจำเป็น แฟลชภายในจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ 
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การถ่ายภาพวิว
ใช้โหมด < > (ภาพวิว) สำหรับฉากแบบกว้าง, ฉากกลางคืน หรือการถ่ายภาพ โดย 
มีการโฟกัสทุกระยะจากใกล้ไปหาไกล สีเขียวและสีฟ้าจะดูสดใสและคมขึ้นมากกว่า
การใช้ < > (Full Auto) 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 ให้ใช้มุมกว้างสุดของเลนส์ซูม  
 เมื่อท่านตั้งกล้องไว้ที่มุมกว้างสุดของเลนส์ซูม กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้ 
 และไกลได้ดีกว่าที่ระยะไกลสุด ซึ่งจะสามารถเพิ่มความกว้างให้กับภาพวิวได้  

 การถ่ายฉากกลางคืน
 เนื่องจากแฟลชภายในจะไม่ทำงาน โหมดนี้ก็เหมาะ 
 สำหรับฉากกลางคืนด้วยเช่นกัน ให้ใช้ขาตั้กล้องเพื่อ 
 เป็นการป้องกันกล้องสั่น หากท่านต้องการถ่ายภาพ 
 บุคคลในฉากกลางคืน ให้หมุนปุ่มปรับโหมดการ 
 ทำงานไปที่ < > (ภาพตอนกลางคืน) และใช้ขา 
 ตั้งกล้อง (หน้า 55) 
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เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

การถ่ายใกล้
เมื่อท่านต้องการถ่ายภาพดอกไม้หรือวัตถุขนาดเล็กแบบใกล้ๆ ให้ใช้โหมด < >  
(ถา่ยใกล)้ เพือ่ใหว้ตัถขุนาดเลก็ๆ ออกมาดใูหญข่ึน้โดยใชเ้ลนสม์าโคร (แยกจำหนา่ย) 

 ใช้ฉากหลังแบบธรรมดา
 ในฉากหลังแบบธรรมดาจะทำให้ดอกไม้ และวัตถุอื่นๆ ดูเด่นชัดขึ้น 

 เข้าใกล้วัตถุให้มากที่สุด
 ตรวจสอบเลนส์สำหรับระยะห่างในการโฟกัสต่ำสุด เลนส์บางเลนส์มีการระบุ เช่น 
 <  0.25m/0.8ft> ระยะห่างการโฟกัสต่ำสุดของเลนส์จะถูกวัดจากเครื่องหมาย  
 < > (ระนาบโฟกัส) บนกล้องไปยังวัตถุ หากท่านอยู่ใกล้วัตถุมากเกินไป แสงไฟ 
 ยืนยันการโฟกัส < > จะกะพริบ 
 ในสภาวะแสงน้อย กล้องจะยิงแฟลชภายในออกมา หากท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมาก 
 เกินไป และส่วนล่างของภาพจะมืด ให้ถอยหลังออกจากวัตถุเล็กน้อย 

 ให้ใช้ระยะไกลสูงสุดของเลนส์ซูม  
 หากท่านมีเลนส์ซูม การใช้ระยะไกลสูงสุดจะทำให้วัตถุดูใหญ่ขึ้น 
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การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

หากต้องการถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่กำลังวิ่ง หรือยานพาหนะที่
กำลังเคลื่อนที่ ให้ใช้โหมด < >(ภาพกีฬา)  

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 ใช้เลนส์ถ่ายไกล (telephoto) 
 แนะนำให้ใช้เลนส์ถ่ายไกล เพื่อให้ท่านถ่ายภาพไกลๆ ได้ 

 ใช้จุดโฟกัสที่ศูนย์กลางเพื่อโฟกัส
 เล็งจุดโฟกัสที่ศูนย์กลางไปยังวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส  
 อัตโนมัติ ในขณะโฟกัสอัตมัติ เสียงบี๊บจะดังเบาๆ อย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถ 
 โฟกัสได้ แสงไฟยืนยันการโฟกัส < > จะกะพริบ 
 เมื่อท่านต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด หากท่านกดค้างไว้ กล้องจะ 
 ถ่ายอย่างต่อเนื่อง (สูงสุดประมาณ 3.4 ภาพต่อวินาที) และการโฟกัส 
 อัตโนมัติจะทำงาน 

ในสภาวะแสงน้อย เมื่อกล้องมีแนวโน้มในการสั่น ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดงขึ้นที่ช่อง
มองภาพจะกะพริบ ให้ถือกล้องให้มั่นคงและถ่ายภาพ 
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การถ่ายภาพบุคคลในฉากกลางคืน
สำหรับการถ่ายภาพบุคคลในตอนกลางคืนและต้องการให้ได้แสงฉากหลังที่ดูเป็น
ธรรมชาติ ให้ใช้โหมด < > (ภาพตอนกลางคืน) 

 ให้บุคคลที่ถูกถ่ายห้ามขยับหลังจากยิงแฟลชแล้วสักครู่ 
 หากท่านใช้โหมดการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง ไฟเตือนการตั้งเวลาถ่ายตัวเองจะกะพริบ 

 หลังจากถ่ายภาพแล้ว  

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 ใช้เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้าง และขาตั้งกล้อง 
 เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ใช้มุมกว้างสูงสุดเพื่อถ่ายฉากกลางคืนแบบกว้าง และการใช้ 
 ขาตั้งกล้องจะช่วยป้องกันกล้องสั่นอีกด้วย 

 รักษาระยะห่างของบุคคลให้ห่างจากกล้อง 5 เมตร/16.4 ฟุต
 ในที่ที่มีแสงน้อย กล้องจะยิงแสงแฟลชภายในออกมาอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่ 
 เหมาะสมแกบ่คุคล ระยะหา่งทีเ่หมาะสมสำหรบัการยงิแฟลชจากกลอ้งคอื 5 เมตร/ 
 16.4 ฟุต  

 การถ่ายภาพโดยใช้โหมด < > (Full Auto)
 เนื่องจากกล้องมักสั่นเมื่อถ่ายฉากกลางคืน แนะนำให้ใช้โหมด < > (Full Auto) 
 ด้วยเช่นกัน 
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การปิดแฟลช
ในบางสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แสงแฟลชในการถ่ายภาพ  ให้ใช้โหมด < > (ปิด 
แฟลช) โหมดนี้ยังเหมาะสำหรับการถ่ายภาพฉากแสงเทียน เมื่อท่านต้องการถ่ายแสง
รอบข้าง 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 หากตัวเลขในช่องมองภาพกะพริบ ให้ระวังอย่าให้กล้องสั่น
 ในบริเวณที่มีแสงน้อยเมื่อมีแนวโน้มกล้องสั่น ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดงที่ช่องมอง 
 ภาพจะกะพริบ ให้ถือกล้องให้มั่นคงหรือใช้ขาตั้งกล้อง เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ใช้มุม 
 กว้างสุดเพื่อลดความเบลอที่เกิดจากการที่กล้องสั่น 

 การถ่ายภาพบุคคลโดยไม่ใช้แฟลช
 ในบริเวณที่มีแสงน้อย บุคคลที่จะถูกถ่ายภาพต้องไม่เคลื่อนไหวจนกว่าจะถ่ายภาพ 
 เสร็จสิ้น หากบุคคลเคลื่อนไหวขณะที่มีการรับแสง ภาพที่ออกมาจะเบลอ 
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การถ่ายภาพโดยใช้โหมด (CreativeAuto)
โหมดต่างๆ ในโซนพื้นฐาน (Basic Zone) ยกเว้น < > (Creative Auto) จะดูแลการ 
ตั้งค่าทุกๆ อย่าง เนื่องจากโหมดการถ่ายภาพแบบ < > (Creative Auto) จะทำให้ 
ท่านสามารถเปลี่ยนความสว่าง, ความชัดลึก, โทนสี (สไตล์ภาพ) ฯลฯ ของภาพได้
อยา่งงา่ยดาย และการตัง้คา่เริม่ตน้จะเหมอืนกบัโหมดการถา่ยภาพแบบ < > (Full Auto)  
* CA ย่อมาจาก Creative Auto 

หากท่านเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ หรือหากกล้องปิดการทำงานโดยใช้ฟังก์ชั่นปิด
กลอ้งอตัโนมตั ิ(หนา้ 131) หรอืโดยการหมนุสวติชเ์ปดิ/ปดิกลอ้งไวท้ี ่< > การตัง้ 
ค่าต่างๆ ของโหมด Creative Auto จะกลับสู่ค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ดี คุณภาพในการ
บันทึกภาพ, การตั้งค่าถ่ายตัวเองและใช้รีโมทคอนโทรลจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  

1หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ < >

  หน้าจอ Creative Auto จะปรากฏบน
  หน้าจอ LCD

2กดปุ่ม < >

   ท่านสามารถใช้ปุ่ม < > เพื่อเลือกฟังก์ชั่น 
    ( )  
   สำหรับรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชั่น โปรด 
   ดูหน้า 54-55 

3ตั้งค่าที่ต้องการ

  ใช้ปุ่ม < > เพื่อเลือกฟังก์ชั่น
  คำอธิบายของฟังก์ชั่นที่เลือกจะปรากฏขึ้น
  บนด้านล่างของหน้าจอ
   หมุนวงแหวน < > เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อกลับ 
   ไปยังหน้าจอขั้นตอนที่ 2  

4 ถ่ายภาพ

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเมื่อถ่ายภาพ 
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ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง  

จำนวนภาพที่ 
สามารถถ่ายได้ 

การตรวจสอบแบตเตอร่ี 

(1) การยิงแฟลช 

สามารถเลือก < > (ยิงแฟลชอัตโนมัติ), < > (เปิดแฟลช), หรือ < > 
(ปิดแฟลช)  
หากท่านตั้งค่า < > (ปิดแฟลช) โปรดดู “ การปิดแฟลช” ในหน้า 52 

(2)  การปรับพื้นหลังให้เบลอหรือคมชัดยิ่งขึ้น

หากท่านเลื่อนเครื่องหมายดัชนีไปทางซ้ายจะทำให้พื้นหลังดูเบลอมากขึ้น และ
หากท่านเลื่อนเครื่องหมายไปทางขวาจะทำให้ภาพพื้นหลังอยู่ในโฟกัสมากขึ้น 
หากท่านต้องการให้ฉากหลังเบลอ โปรดดู  “การถ่ายภาพบุคคล” หน้า 47 
ฉากหลังอาจไม่เบลอมาก ขึ้นอยู่กับเลนส์และสภาวะการถ่ายภาพ ท่านไม่
สามารถตั้งค่านี้ได้ (ปรากฏเป็นสีเทา) ในขณะที่แฟลชภายในเปิดขึ้น เมื่อใช้
แฟลชแล้ว การตั้งค่านี้จะไม่ทำงาน 

(3) การปรับความสว่างของภาพ 

หากท่านเลื่อนเครื่องหมายดัชนีไปทางซ้ายจะทำให้ภาพดูมืดมากขึ้น และหาก
ท่านเลื่อนเครื่องหมายดัชนีไปทางขวาจะทำให้ภาพดูสว่างขึ้น 

การถ่ายภาพโดยใช้โหมด  (Creative Auto) 
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(4) เอฟเฟคภาพ 

นอกจากการใช้เอฟเฟคมาตรฐานแล้ว ท่านสามารถตั้งค่าเอฟเฟคให้กับภาพ
บุคคล, ภาพวิว หรือภาพขาว-ดำ (หน้า 73: สไตล์ภาพ (Picture Style)) 
< >  (มาตรฐาน): เอฟเฟคภาพมาตรฐาน (ใช้งานได้กับเกือบทุกซีน) 
< >  (โทนสีผิวนุ่มนวล): เหมาะสำหรับการถ่ายใกล้วัตถุ เช่น ผู้หญิง  
   หรือเด็ก 
< >  (สีน้ำเงิน และสีเขียวสดใส): สำหรับภาพทิวทัศน์ที่น่าประทับใจ 
< >  (ภาพขาว-ดำ): สร้างภาพขาว-ดำ 

(5) ถ่ายทีละภาพ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง และตั้งเวลาถ่ายตัวเอง  

< >  (การถ่ายภาพต่อเนื่อง): การถ่ายภาพต่อเนื่องในจำนวนภาพสูงสุด 
  ประมาณ 3.4 ภาพต่อวินาที (fps)  
< > (ตั้งเวลาถ่ายภาพ/ใช้รีโมท): โปรดดูหัวข้อ “การตั้งเวลาถ่ายภาพ” ที ่
  หมายเหต ุ  หนา้ 69 และยงัสามารถใชก้ารถา่ยภาพโดยใชร้โีมทได ้ 
  (หนา้ 194) 
< > (ตั้งเวลาถ่ายภาพ: ถ่ายต่อเนื่อง)  หลังจาก 10 วินาที จำนวนภาพสูงสุด 
  ที่ตั้งค่าไว้จะถูกถ่ายอย่างต่อเนื่อง กดปุ่ม < > เพื่อตั้งค่าจำนวนภาพใน 
  การถ่าย (2 ถึง 10)  โดยใช้โหมดการตั้งเวลาถ่ายภาพ 

*  โดยการกดปุ่ม < > ท่านสามารถแสดงหน้าจอการเลือก [Drive mode] และตั้งค่า 
 ตามวิธีเดียวกัน 

(6) คุณภาพสำหรับการบันทึกภาพ 

หากต้องการตั้งค่าคุณภาพในการบันทึกภาพ โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าคุณภาพ
การบันทึกภาพ” หน้า 70-72 โดยกดปุ่ม < > ท่านสามารถแสดงหน้าจอการ
เลือก [Quality] และตั้งค่าตามวิธีเดียวกัน 

การถ่ายภาพโดยใช้โหมด  (Creative Auto) 
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การแสดงภาพ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพที่อธิบายด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธี
การแสดงภาพ โปรดดูหน้า 147 

1การแสดงภาพ

  เมื่อท่านกดปุ่ม < > ภาพสุดท้ายที่ถ่าย
  จะแสดงขึ้น

2เลือกภาพ

  หากต้องการแสดงภาพโดยเริ่มจากภาพสุด
  ท้าย ให้กดปุ่ม < > 
   หากต้องการแสดงภาพโดยเริ่มจากภาพ 
   แรก (เก่าสุด) โดยกดปุ่ม < > 
   กดปุ่ม < > เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ 
   แสดงภาพ 

3ออกจากการแสดงภาพ  

  กดปุ่ม < > เพื่อออกจากการแสดงภาพ
  และกลับไปหน้าจอต้ังค่าการถ่ายภาพ

การแสดงภาพทีละภาพ การแสดงภาพทีละภาพ + 
คุณภาพการบันทึกภาพ 

การแสดงฮิสโตแกรม การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ 
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เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง

ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) หากท่านต้องการป้องกันภาพเสียหาย 
ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ใน
โหมด < > (Program AE) ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นได้หลากหลายและ 
สามารถสร้างสรรค์ได้มากขึ้น 

 ในโหมด < > (Program AE) กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับ 
 แสงโดยอัตโมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน 
 ความแตกต่างระหว่างโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) และ < > 

 อธิบายไว้ในหน้า 198  

* < > ย่อมาจาก Program 
*  ย่อมาจาก Auto Exposure 
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:ProgramAE
กล้องจะตั้งค่าแสงโดยอัตโนมัติ (ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) เพื่อให้วัตถุได้รับ
ค่าแสงที่เหมาะสม เรียกโหมดนี้ว่า Program AE 

1หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที ่< >

2โฟกัสไปที่วัตถุ

  มองผ่านช่องมองภาพและเล็งจุดโฟกัสที่
  ต้องการไปยังวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์
  ลงครึ่งหนึ่ง
   จุดภายในวงกลมโฟกัสภาพจะสว่างเป็น 
   สีแดงสักครู่ แล้วไฟยืนยันการโฟกัส < >  
   ที่มุมขวาล่างของช่องมองภาพจะสว่างขึ้น  
   (โดยใช้ One Shot AF + การเลือกจุดโฟกัส 
   อัตโนมัติ) 
   กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับ 
   แสงโดยอัตโนมัติและจะแสดงขึ้นที่ช่องมอง 
   ภาพ 

3ตรวจสอบการแสดงค่าความเร็ว
 ชัตเตอร์และรูรับแสง

  ท่านจะได้รับค่าแสงที่ถูกต้อง ตราบเท่าที่
  การแสดงค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
  ไม่กะพริบ

4 
ถ่ายภาพ

  จัดวางองค์ประกอบภาพและกดปุ่มชัตเตอร์
   ลงจนสุด 
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เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 การเปลี่ยนค่าความไวแสงและการใช้แฟลชภายใน
 หากต้องการปรับให้วัตถุและระดับแสงโดยรอบมีความเหมาะสมกัน ท่านสามารถ 
 เปลี่ยนค่าความไวแสง (หน้า 60) หรือใช้แฟลชภายใน (หน้า 62) ในโหมด < > 
 แฟลชภายในจะไม่ยิงแฟลชออกมาโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นในบริเวณที่มีแสงน้อย 
 ให้กดปุ่ม < > (แฟลช) เพื่อให้แฟลชภายในเปิดออกมา 

 สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ (Program shift)  
 หลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ให้หมุนวงแหวน < > เพื่อเปลี่ยน 
 ความเร็วชัตเตอร์และการตั้งค่ารูรับแสงที่ใช้งานร่วมกัน (โปรแกรม) หลังจากที่ 
 ท่านถ่ายภาพ การเปลี่ยนโปรแกรมจะถูกยกเลิก และในฟังก์ชั่นการเปลี่ยน 
 โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้แฟลชได ้

ความแตกต่างระหว่างโหมด < > (Program AE) และ < > (Full Auto) 
ในโหมด < > ฟังก์ชั่นหลายๆฟังก์ชั่น เช่น โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, โหมดการถ่าย และ 
โหมดการวัดแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเสียหาย ซึ่งฟังก์ชั่นที่
ทา่นสามารถตัง้คา่ไดน้ัน้มจีำกดั  ในโหมด < > กลอ้งจะตัง้คา่เฉพาะความเรว็ชตัเตอร ์
และค่ารูรับแสง ท่านสามารถตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติ, โหมดการถ่าย และฟังก์ชั่น 
อื่นๆได้ตามใจชอบ (หน้า 198) 

ในบริเวณที่มีแสงน้อยหรือมีแสงสว่างมาก การแสดงค่าความ 
เร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะกะพริบเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึ่งหนึ่งดังภาพตัวอย่าง  และในบริเวณที่มีแสงน้อย (30” 
3.5) ให้เพิ่มค่าความไวแสง (หน้า 60) หรือใช้แฟลช (หน้า 
62) ในที่ที่มีแสงสว่างมาก (4000 22) ให้ลดค่าความไวแสง  

 : Program AE 



60

:การเปลี่ยนค่าความไวแสง 

ตั้งค่าความไวแสง (ความไวต่อแสงของเซ็นเซอร์ภาพ) เพื่อให้เหมาะสมกับระดับแสง
โดยรอบในโหมดโซนพืน้ฐาน (Basic Zone) กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสงอตัโนมตั ิ(หนา้ 61) 

1กดปุ่ม < > ( )

  ข้อความ [ISO speed] จะปรากฏขึ้น

2เลือกความไวแสง

  หมุนวงแหวน < > หรือกดปุ่ม < > 
  เพื่อเลือกค่าความไวแสง
   ท่านสามารถตั้งค่าความไวแสงในช่องมอง 
   ภาพในขณะที่หมุนวงแหวน < >  
   ค่าความไวแสงจะตั้งค่าอัตโนมัติ เมื่อท่าน 
   เลือก “ ” (หน้า 61) 

ค่าความไวแสงที่แนะนำ 

ค่าความไวแสง สภาวะในการถ่ายภาพ 
(ไม่ใช้แฟลช) 

ระยะของแฟลช 

100 – 200 
400 – 800  

1600 – 6400, H 

แสงแดดจัด นอกอาคาร 
ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม, ตอนเย็น 
ในร่มหรือตอนกลางคืน 

ยิ่งค่าความไวแสงสูงเท่าไร ก็จะ 
ยิ่งทำให้ระยะแฟลชไกลมากขึ้น
เท่านั้น (หน้า 62) 

ในเมนู [  Custom Functions (C.Fn)] หากตั้งค่า [ISO expansion] ไว้ที่ [1: On] ยัง 
สามารถตั้งค่า ISO 6400 และ “H” (ISO 12800) ได้ (หน้า 184) 

 ในเมนู [  Custom Functions (C.Fn)] หากตั้งค่า [Highlight tone priority] เป็น 
 [1: Enable] ระยะค่าความไวแสงที่สามารถตั้งค่าได้จะเป็น ISO 200-3200 
 (หน้า 186) 

 การใช้ค่าความไวแสงสูงหรือถ่ายภาพในสภาวะอุณหภูมิสูงอาจส่งผลให้ภาพดูหยาบ  
 มากขึ้น และการรับแสงนานก็อาจเป็นสาเหตุให้สีภาพมีความผิดปกติอีกด้วย 

 เมื่อท่านถ่ายภาพด้วยค่าความไวแสงสูง, อาจทำให้เกิดจุดสีรบกวน (เกิดเส้นแนว 
 ขวาง, จุดแสง เป็นต้น) 
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เกี่ยวกับ“AUTO”สำหรับค่าความไวแสงอัตโนมัติ

หากตั้งค่าความไวแสงเป็น “AUTO” ค่าความไวแสง
จริงสำหรับใช้ในการตั้งค่าจะแสดงขึ้น เมื่อท่านกด
ปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะตั้งค่าความไวแสง
อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับโหมดการถ่ายภาพ 
ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง 

โหมดการถ่ายภาพ  การตั้งค่าความไวแสง 
/ / / / / / / 

/ / /  
 
 

ใช้แฟลช 

ตั้งค่าภายในระยะ ISO 100 – 1600 โดยอัตโนมัติ 

กำหนดไว้ที่ ISO 100 
กำหนดไว้ที่ ISO 400 
กำหนดไว้ที่ 400* 

* หากแฟลชทำให้มีแสงมากเกินไป กล้องจะตั้งค่า ISO 100 หรือ ISO ที่มีค่าสูงกว่าแทน 
* หากใช้แฟลช Speedlite สำหรับการใช้สะท้อนไฟแฟลช (bounce flash) กล้องจะตั้งค่า  
 ISO 400 -1600 อัตโนมัต ิ

เมื่อตั้งค่า “AUTO”  ความไวแสงจะแสดงขึ้นในการเพิ่มทีละขั้นเป็น 100, 200, 400, 
800 หรือ 1600 อย่างไรก็ตาม ค่าความไวแสงปกติอาจตั้งค่าได้แม่นยำมากขึ้น ดังนั้น
ในข้อมูลการถ่ายภาพ ท่านอาจหาค่าความไวแสงได้เป็น 125 หรือ 640 

 : การเปลี่ยนค่าความไวแสง  
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การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง
สภาวะการถ่ายภาพแบบในร่ม, แสงน้อย หรือสภาวะการถ่ายย้อนแสงในตอนกลาง
วัน เพียงแค่เปิดแฟลชภายในขึ้นและกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพที่ใช้แฟลชเท่านั้น ใน
โหมด < > ความเร็วชัตเตอร์ (1/60 วินาที - 1/200 วินาที) จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติ 
เพื่อป้องกันกล้องสั่น 

1กดปุ่ม < >

   ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative 
   Zone) ท่านสามารถกดปุ่ม < > ได้ตลอด 
   เวลาเพื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช 
   ในขณะที่กล้องกำลังชาร์จไฟแฟลช ข้อ 
   ความ “ buSY” จะแสดงขึ้นในช่องมอง 
   ภาพ และข้อความ [BUSY ] จะปรากฏขึ้น 
   บนหน้าจอ LCD 

2กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ที่มุมซ้ายด้านล่างของช่องมองภาพ 
  โปรดตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ < > สว่างขึ้น

3ถ่ายภาพ
  เมื่อจับโฟกัสได้ และท่านกดปุ่มชัตเตอร์
   ลงจนสุด  กล้องจะยิงแฟลชไปยังภาพ 

ระยะแฟลชที่เหมาะสม [ประมาณตาม เมตร/ฟุต] 

ค่าความไวแสง 
เลนส ์EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS / EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS 

ระยะไกล: 55 มม. มุมกว้าง: 18 มม. 
100 
200 

400/AUTO 
800 
1600 
3200 
6400 

H: 12800 

1 – 3.5 / 3.5 – 12 
1 – 5.5 / 3.5 – 17 
1- 7.5 / 3.5 – 24 
1 – 11 / 3.5 – 34 
1 – 15 / 3.5 – 39 
1 – 21 / 3.5 – 69  
1 – 30 / 3.5 – 97 
1 – 42 / 3.5 – 138 

1 – 2.5 / 3.5 – 7.5 
1 – 3.5 / 3.5 – 11  
1 – 4.5 / 3.5 – 15 
1 – 6.5 / 3.5 – 22  
1 – 9.5 / 3.5 – 31 
1 – 13 / 3.5 – 43 
1 – 19 / 3.5 – 61 
1 26 / 3.5 – 86 
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การใช้การลดตาแดง

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 หากวัตถุอยู่ไกล ให้เพิ่มค่าความไวแสง
 ท่านสามารถเพิ่มระยะแฟลชโดยการเพิ่มค่าความไวแสง  

 ในบริเวณที่มีแสงสว่าง ให้ลดค่าความไวแสง 
 หากการคั้งค่าแสงในช่องมองภาพกะพริบ ให้ลดค่าความไวแสง 

 ให้ถอดเลนส์ฮูดและคงระยะความห่างจากวัตถุไว้ที่ 1 เมตร/ 3.3 ฟุต 
 หากท่านได้ติดเลนส์ฮูดหรือหากท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมากเกินไป บริเวณด้าน   
 ล่างของภาพอาจดูมืดอันเนื่องมาจากแสงแฟลช สำหรับภาพที่สำคัญๆ ให้ท่าน 
 ตรวจสอบภาพบนหน้าจอ LCD เพื่อให้แน่ใจว่าว่าค่าแฟลชนั้นดูเหมาะสมดีแล้ว 
 (ที่มุมล่างไม่มืด) 

การใช้ไฟลดตาแดงก่อนการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชจะช่วยลดตาแดงในภาพ 
การลดตาแดงจะทำงานในโหมดการถา่ยภาพทกุโหมด ยกเวน้ < > < > < > < > 

 ในแท็บ [ ] ให้เลือก [Red-eye On/Off] จาก 
 นั้นกดปุ่ม < > เลือก [On] จากนั้นให้กดปุ่ม 
 < > 
 สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เมื่อท่านกดปุ่ม 

 ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ไฟลดตาแดงจะสว่างขึ้น จาก 
 นั้นเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะทำ 
 การถ่ายภาพ 

 รูปแบบการลดตาแดงจะใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อวัตถุหันหน้าเข้าหาไฟลดตาแดง หรือ 
 เมื่อห้องมีไฟสว่าง หรือเมื่อกล้องเข้าใกล้กับวัตถุ 

 เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ช่องมองภาพจะแสดง 
 ที่ด้านล่างจะค่อยๆดับลงเพื่อผลการถ่ายภาพที่ดีที่สุด 
 ให้ถ่ายภาพหลังจากที่การแสดงภาพนี้ดับลงแล้ว  

 ประสิทธิภาพของการลดตาแดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุ 

 การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง 
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:การเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาวะการถ่ายภาพหรือวัตถุ ในโหมดโซน 
พื้นฐานนั้น (Basic Zone) กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติในภาวะที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ 

1ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไป
 ยัง < >

2กดปุ่ม < >

  ข้อความ [AF mode] จะปรากฏขึ้น

3เลือกโหมดโฟกัสอัตโมัติ 

   กดปุ่ม < > เพื่อเลือกโหมดโฟกัส 
   อัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม < > 

4 โฟกัสไปยังวัตถุ 

   เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุและกดปุ่มชัตเตอร์ 
   ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นกล้องจะทำการโฟกัส 
   อัตโนมัติในโหมด AF (โฟกัสอัตโนมัติ) 

โหมดOne-ShotAFสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง

เหมาะสำหรับวัตถุที่อยู่กับที่ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะจับ
โฟกัสเพียงครั้งเดียว

 เมื่อจับโฟกัสได้แล้ว จุดภายในวงกลมจุดโฟกัสจะสว่างเป็นสีแดงสักครู่ และแสงไฟ 
 ยืนยันการโฟกัส < > ในช่องมองภาพจะสว่าง 
 การวัดแสงจะทำงานในขณะเดียวกับการจับโฟกัสภาพ โดยใช้การวัดค่าแสงแบบ 

 เฉลี่ยทั้งภาพ (หน้า 83) 
 ในขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์แบบครึ่งหนึ่งข้างไว้ กล้องจะล็อคโฟกัส ท่านสามารถ 

 จัดวางองค์ประกอบได้ใหม่ตามต้องการ 
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: การเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

 หากไม่สามารถจับโฟกัสได้ แสงยืนยันการโฟกัส < > ในช่องมองภาพจะกะพริบขึ้น  
 หากเป็นเช่นนี้ จะไม่สามารถถ่ายภาพได้ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ให้จัด 
 องค์ประกอบภาพใหม่และลองจับโฟกัสอีกครั้ง หรือดูหัวข้อ “เมื่อไม่สามารถจับ 
 โฟกัสอัตโนมัติได้” (หน้า 192) 

 หากตั้งค่าเมนู [  Beep] ไว้ที่ [Off] กล้องจะไม่ส่งเสียงบี๊บเมื่อจับโฟกัสได้ 

โหมดAIServoAFสำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชก้บักรณทีีว่ตัถมุกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลา เมือ่แตะปุม่ชตัเตอร์ 
ลงครึ่งหนึ่งและเล็งไปยังวัตถุ ระบบโฟกัสอัตโนมัติและค่าแสงจะทำงานอยู่
ตลอดเวลาตามที่เป็นอยู่จริง

 ค่ารับแสงจะถูกตั้งค่าไปพร้อมกับขณะถ่ายภาพ 
 เมื่อการเลือกจุดโฟกัส (หน้า 66) เป็นแบบอัตโนมัติ กล้องจะใช้จุดโฟกัสที่ศูนย์ 

 กลางก่อน ซึ่งระหว่างการโฟกัสแบบอัตโนมัติ หากวัตถุเคลื่อนที่ออกจากจุดโฟกัสที่ 
 ศนูยก์ลาง กลอ้งจะยงัคงตามไปโฟกสัวตัถนุัน้ๆ  หากวตัถยุงัอยูใ่นพืน้ทีท่ีค่รอบคลมุ 
 โดยจุดโฟกัสในจุดอื่นๆ  

เมื่อใช้ระบบ AI Servo AF แม้กล้องหาความชัดได้แล้ว แต่ก็จะมีไม่มีเสียงบี๊บดังขึ้น และ
ไฟสัญญาณยืนยันการโฟกัส < > ที่ปรากฏในช่องมองภาพก็จะไม่สว่าง 

โหมดAIFocusAFสำหรับการเปลี่ยนโหมดโฟกัสแบบอัตโนมัติ

AI Focus AF จะเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ จาก One-Shot AF เป็น AI Servo AF 
โดยอัตโนมัติ หากวัตถุที่นิ่งอยู่เริ่มเคลื่อนไหว

 หลังจากจับโฟกัสวัตถุในโหมด One-Shot AF หากวัตถุเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว กล้องจะ 
 ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุและเปลี่ยนโหมดการโฟกัสแบบอัตโนมัติไปที่ AI   
 Servo AF 

เมื่อทำการโฟกัสภาพในโหมด AI Focus AF แล้วด้วยโหมด Servo จะมีเสียงบี๊บเตือน
เบาๆ อย่างไรก็ตาม ไฟสัญญาณยืนยันการโฟกัส < > ที่ปรากฏในช่องมองภาพจะ 
ไม่สว่าง 
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การเลือกจุดโฟกัส 

ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone)จุดโฟกัสทั้งหมดจะทำงาน โดยปกติแล้วจุดโฟกัส 
ที่ครอบคลุมวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดจะถูกเลือกเป็นจุดโฟกัส ดังนั้นบางครั้งกล้องอาจไม่
โฟกัสวัตถุที่ท่านต้องการ 
ท่านสามารถเลือกจุดโฟกัสเพื่อโฟกัสบริเวณที่ท่านต้องการได้โดยใช้โหมด < > 
(โหมด Program AE), < >, < > และ < >  

1กดปุ่ม < > ( )

   จุดโฟกัสที่เลือกจะแสดงขึ้นที่ช่องมองภาพ 
   และบนแผงหน้าจอ LCD 
   เมื่อไฟจุดโฟกัสทุกจุดสว่างขึ้น กล้องจะตั้ง 
   ค่าการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ 

2เลือกจุดโฟกัส

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือกจุดโฟกัส
   ในขณะที่มองภาพผ่านช่องมองภาพ ท่าน 
   สามารถเลือกจุดโฟกัสได้โดยการหมุนปุ่ม  
   < > จนกระทั่งจุดโฟกัสที่ต้องการสว่าง 
   ขึ้นเป็นสีแดง 
   การกดปุ่ม < > จะทำให้ท่านสามารถ 
   เลือกได้ระหว่างการเลือกจุดโฟกัสที่ศูนย์ 
   กลาง และการเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 
 
 
 

3โฟกัสไปยังวัตถุ

  เล็งจุดโฟกัสที่เลือกไปยังวัตถุและกดปุ่ม
  ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
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การเลือกจุดโฟกัส  

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 เมื่อการถ่ายภาพใกล้บุคคล ใช้โหมด One-Shot AF และให้โฟกัสไปที่ดวงตา
 หากท่านโฟกัสไปที่ดวงตาของบุคคลในภาพก่อน จากนั้นท่านจะสามารถจัดองค์ 
 ประกอบใหม่ได้และจะทำให้ใบหน้าดูคมชัดมากยิ่งขึ้น 

 หากจับโฟกัสได้ยาก ให้เลือกและใช้จุดโฟกัสที่ศูนย์กลาง
 จุดโฟกัสที่ศูนย์กลางจะเป็นจุดที่ไวที่สุดระหว่างจุดโฟกัส 9 จุด โดยใช้เลนส์รับแสง 
 กว้าง (Fast lens) จาก f/1.0 ถึง f/2.8 ที่มีประสิทธิภาพในการโฟกัสสูงโดยใช้ 
 จุดโฟกัสที่ศูนย์กลาง 

 เพื่อให้การโฟกัสวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวง่ายขึ้น ให้ตั้งค่ากล้องไปยังการเลือก 
 จุดโฟกัสอัตโนมัติและ AI Servo AF 
 ใช้จุดโฟกัสที่ศูนย์กลางเพื่อจับโฟกัสในขั้นแรกก่อน หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไปจาก 
 จุดโฟกัสที่ศูนย์กลาง จุดโฟกัสอื่นๆจะจับโฟกัสตามวัตถุอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 
 

 หากท่านกดปุ่ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งระหว่างการโฟกัสแบบแมนนวลอยู่ จุดโฟกัสที่ 
 หาได้จะสว่างขึ้นเป็นสีแดงอยู่สักครู่ และไฟยืนยันการโฟกัสจะสว่างขึ้น < > ใน 
 ช่องมองภาพ 

 < > ย่อมาจาก Auto Focus และ < > ย่อมาจาก Manual Focus 

:การโฟกัสแบบแมนนวล

วงแหวนปรับโฟกัส                                                                    

1ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไปยัง
 < >

2โฟกัสไปยังวัตถุ

  จับโฟกัสโดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจน
  กระทั่งวัตถุดูคมชัดขึ้นผ่านช่องมองภาพ
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การถ่ายภาพต่อเนื่อง 

ท่านสามารถถ่ายภาพได้ถึง 3.4 ภาพต่อวินาที โหมดการทำงานนี้เหมาะสำหรับการ
ถ่ายภาพลูกๆของท่านที่กำลังวิ่งเข้าหาตัวท่านและการถ่ายภาพที่มีอารมณ์สีหน้าที่
แตกต่างกันไป 

1กดปุ่ม < >

2เลือก < >

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือก < > จากนั้น
  กดปุ่ม < >

3ถ่ายภาพ

  กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องในขณะที่
  ท่านกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดแล้วค้างไว้

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 สามารถตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติให้เหมาะสมกับวัตถุได้
 สำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหว
  เมื่อตั้งค่า AI Servo Af กล้องจะทำการโฟกัสภาพอย่างต่อเนื่องในขณะที่ถ่าย 
  ภาพแบบต่อเนื่อง 
 สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง
  เมือ่ตัง้คา่ One-Shot AF กลอ้งจะโฟกสัเพยีงหนึง่ครัง้ในขณะทีถ่า่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง 

 ท่านยังสามารถใช้งานแฟลชได้อีกด้วย 
 เนื่องจากเวลาในการชาร์จแฟลชเป็นสิ่งที่จำเป็น ความเร็วในการถ่ายภาพแบบต่อ 
 เนื่องจะช้าลง 

 หากตั้งค่า [High ISO speed noise reduction] (หน้า 185) ในเมนู [  Custom 
 Functions (C.Fn)] เป็น [2: Strong] จำนวนการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง 
 ในโหมด AI Servo AF ความเร็วในการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องจะลดลงเล็กน้อยซึ่งขึ้น 

 อยู่กับวัตถุและเลนส์ที่ใช้ 
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 หลังจากการถ่ายภาพตัวเอง ท่านควรตรวจสอบภาพเพื่อดูการโฟกัสและค่าแสง 
 ที่เหมาะสม (หน้า 56) 

 หากท่านไม่มองภาพผ่านช่องมองภาพเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ให้ติดฝาปิดช่องมองภาพ 
 (หน้า 195)  หากมีแสงหักเหผ่านเข้ามาทางช่องมองภาพเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์  
 อาจทำให้ค่าแสงไม่ถูกต้อง 

 เมื่อใช้งานการตั้งเวลาถ่ายตัวเองเพื่อถ่ายเฉพาะตัวท่านเท่านั้น ให้ใช้การล็อคโฟกัส  
 (หน้า 46) โดยให้วัตถุมีระยะห่างเท่ากับระยะที่ท่านจะไปยืนอยู่  

 กดปุ่ม < > เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาถ่ายตัวเองหลังจากเริ่มการทำงาน 

เมื่อท่านใช้โหมด < > ระยะเวลาระหว่างภาพอาจนานขึ้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพการ 
บันทึกภาพและการใช้แฟลช  

การตั้งเวลาถ่ายตัวเอง

1กดปุ่ม < >

2เลือกการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือกรูปแบบการตั้ง
  เวลา จากนั้นกดปุ่ม < >
   : ตั้งเวลา 10 วินาที  
    ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้  
    (หน้า 194) 
  : ตั้งเวลา 2 วินาที  (หน้า 104) 
  : ตัง้เวลา 10 วนิาท ีและถา่ยแบบตอ่เนือ่ง  
 



3ถ่ายภาพ 

  โฟกัสวัตถุและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
   ท่านสามารถตรวจดูการทำงานของการ 
   ตั้งเวลาถ่ายตัวเองโดยดูจากแสงไฟแสดง 
   การตั้งเวลา หรือเสียงบี๊บ และตัวแสดงการ 
   นบัเวลาถอยหลงั (ตามวนิาท)ี บนหนา้จอ LCD 
   ก่อนการถ่ายภาพ 2 วินาที ไฟแสดงการตั้ง 
   เวลาถา่ยตวัเองจะสวา่งและเสยีงบีบ๊จะดงัขึน้ 

กดปุ่ม < > เพื่อกำหนด 
จำนวนภาพที่จะถ่ายแบบต่อ
เนื่อง (2 ถึง 10 ภาพ) ใน
โหมดการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง  
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 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ
ท่านสามารถเลือกจำนวนค่าความละเอียดของภาพสำหรับการถ่ายภาพได้ (ประมาณ 
15, 1, 8.0 หรือ 3.7 ล้านพิกเซล) และคุณภาพของภาพ 

1เลือก [Quality]

   ในแท็บ [ ] เลือก [Quality]  จากนั้น 
   กดปุ่ม < > 
    ข้อความ [Quality] จะปรากฏขึ้น 

2เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ

  ในข้อมูลอ้างอิงของท่าน ลักษณะคุณภาพ
  ของภาพจะเรียงลำดับกันโดยมีจำนวนความ
  ละเอียดแบบล้านพิเซล (***M) ขนาด
  ภาพเป็นพิกเซล (****x****) และจำนวน
  ภาพที่สามารถถ่ายได้ [***] จะปรากฏขึ้น 
  ให้เลือกคุณภาพที่ท่านต้องการ จากนั้น
  กดปุ่ม < >

* เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของบริษัทแคนนอน โดยใช้แผ่นบันทึกภาพขนาด 2 GB,  
 ISO 100 และ Picture Style แบบ Standard  
* ขนาดไฟล์, จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ และจำนวนภาพสูงสุดจะขึ้นอยู่กับวัตถุ, ยี่ห้อ 
 ของแผ่นบันทึกภาพ, ความไวแสง, ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง และการตั้งค่าอื่นๆ 

ตัวอย่างการตั้งค่าคุณภาพการถ่ายภาพ (โดยประมาณ)

คุณภาพ พิกเซล ขนาดไฟล์  
(MB) 

ภาพทีส่ามารถ 
ถ่ายได้ 

ภาพต่อ 
เนื่องสูงสุด 

คุณภาพสูง 
 
 

คุณภาพปานกลาง 
 

คุณภาพต่ำ 

 
 
 

JPEG 

คุณภาพสูง 

ประมาณ 15.1 
ลา้นพกิเซล (15M) 

ประมาณ 8.0 
ล้านพิกเซล (8M) 

 ประมาณ 3.7 
ลา้นพกิเซล (3.7M)  

ประมาณ 15.1 
ลา้นพกิเซล (15M) 

5.0 

2.5 

3.0 

1.6 

1.7 

0.9 

20.2 

20.2 + 5.0 

370 

740 

610 

1190 

1080 

2030 

90 

72 

170 

740 

610 

1190 

1080 

2030 

9 

4 
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 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 

ปัญหาที่พบบ่อย

 ฉันต้องการเลือกคุณภาพที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษที่พิมพ์

ขนาดกระดาษ 

17.8x12.7 ซม./7.0x5.0 นิ้ว 
14.8x10 ซม./5.8x3.9 นิ้ว 

โปรดดูตารางของหน้าที่ผ่านมาเมื่อต้องการเลือก
คุณภาพการถ่ายภาพ หากท่านต้องการจะตัดภาพ 
(Crop) แนะนำให้เลือกคุณภาพที่สูงกว่า (มีพิกเซล
ที่สูงขึ้น) เช่น , ,  หรือ +  

  และ  มีความแตกต่างกันอย่างไร? 
 เป็นการแสดงความแตกต่างของคุณภาพของภาพตามระดับการบีบอัดที่แตกต่าง 
 กัน แม้จำนวนพิกเซลเท่ากัน แต่ภาพ  จะมีคุณภาพของภาพที่สูงกว่า หากท่าน 
 เลือก  คุณภาพของภาพจะต่ำกว่าเล็กน้อยแต่จะสามารถถ่ายภาพลงในแผ่น 
 บันทึกภาพได้มากกว่า 

 เมื่อถ่ายภาพได้มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้
 ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ ท่านอาจสามารถถ่ายได้มากกว่าที่ระบุไว้ หรือท่าน 
 อาจถ่ายได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ การแสดงจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้เป็นเพียงค่า 
 โดยประมาณเท่านั้น 

 กล้องจะแสดงจำนวนภาพถ่ายต่อเนื่องสูงสุดหรือไม่? 
 จำนวนภาพสูงสุดจะแสดงทางมุมขวาของช่องมองภาพ เนื่องจากตัวเลขที่แสดงเป็น 
 ตัวเลขเดี่ยว 0-9 จำนวนที่มากกว่า 9 จะแสดงเฉพาะ “9” เท่านั้น โปรดจำไว้ว่า 
 เลขตัวนี้จะแสดงขึ้นเช่นกันถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใส่แผ่นบันทึกภาพลงในกล้อง โปรด 
 ตรวจสอบว่ามีแผ่นบันทึกภาพอยู่ในกล้องแล้วก่อนถ่ายภาพ 

 เมื่อใดที่จะได้ใช้โหมด ?
 ภาพ  จำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน สำหรับรายละเอียด 
 โปรดดู“เกี่ยวกับ RAW” และ “เกี่ยวกับ + ” ในหน้าถัดไป 
 นอกจาก  ภาพจะเป็นภาพชนิด JPEG ปกติที่ใช้ในกล้องดิจิตอล 
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 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 

เกี่ยวกับ 

, +  และ [High ISO speed niose reduction] ของเมนู [ *Custom 
Functions (C.Fn)] 
ถึงแม้การตั้งค่า [High ISO speed niose reduction] (หน้า 185) ของเมนู [  Custom 
Functions (C.Fn)] (มาตรฐาน/ต่ำ/เข้ม/ปิด)จะถูกนำไปใช้กับภาพที่ถ่าย  
ภาพที่ปรากฏก็จะยังไม่แสดงผลของการลดจุดสีรบกวนขณะแสดงภาพ   (บนหน้าจอ 
LCD หรือหน้าจอโทรทัศน์) และการพิมพ์โดยตรง  (อาจมีจุดสีรบกวนขึ้นที่ภาพ) ท่าน
สามารถตรวจสอบเอฟเฟคการลบจุดสีรบกวนหรือพิมพ์ภาพที่ลดจุดสีรบกวนออกแล้ว
โดยใช้ Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 

ภาพ  เป็นไฟล์ดิบก่อนที่จะถูกแปลงให้เป็น  หรือภาพอื่นๆ ถึงแม้ภาพ  
จะจำเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์อย่าง Digital Photo Professional (ที่จัดให้) จึงจะสามารถ
แสดงภาพต่างๆบนคอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็จะทำให้ท่านสามารถปรับภาพ  ได้อย่าง 
หลากหลายมากยิ่งขื้น เหมาะสำหรับใช้ภาพ  เมื่อท่านต้องการปรับแก้ไขภาพ 
ด้วยตัวท่านเองอย่างแม่นยำหรือถ่ายภาพวัตถุที่สำคัญ 

เกี่ยวกับ +  

+  จะบันทึกทั้งภาพ  และ  ในครั้งเดียว กล้องจะถ่ายภาพทั้งสองลง 
ในแผ่นบันทึกภาพในเวลาเดียวกัน และภาพทั้งสองจะถูกถ่ายลงในโฟลเดอร์เดียวกัน
โดยใช้ชื่อไฟล์เดียวกัน (นามสกุลไฟล์ .JPG สำหรับภาพ JPEG และ .CR2 สำหรับ
ภาพ RAW) สามารถแสดงหรือพิมพ์ภาพ  ได้ถึงแม้จะใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มี 
ซอฟท์แวร์ของกล้องจัดมาให้ 

ภาพ  

ภาพ  

ชื่อไฟล ์ นามสกุลไฟล์ 

ซอฟท์แวร์ที่หาซื้อได้ทั่วไปอาจไม่สามารถแสดงภาพ RAW ได้ เราแนะนำให้ท่านใช้
ซอฟท์แวร์ที่จัดให้เท่านั้น 
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การเลือกสไตล์ภาพ(PictureStyle) 
ด้วยสไตล์ภาพ (Picture Style) ท่านสามารถสร้างเอฟเฟคพิเศษให้กับภาพที่ต้องการ 
เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของภาพที่ถ่ายหรือวัตถุนั้นๆ  

1กดปุ่ม < >

  หน้าจอ [Picture Style] จะปรากฏขึ้น

2เลือกสไตล์ภาพ

  กดปุ่ม < > เพื่อเลือกสไตล์ภาพ
  จากนั้นกดปุ่ม < >

3ถ่ายภาพ

   โฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะ 
   ถ่ายภาพโดยใช้สไตล์ภาพที่ท่านเลือก 

เอฟเฟคสไตล์ภาพ(PictureStyle)

 Standard ( : มาตรฐาน)
 เพือ่ใหภ้าพดมูสีสีนั คมและชดัเจน นีค่อืสไตลภ์าพทีเ่หมาะสมกับทุกๆฉาก  

Portrait ( : สีผิวนุ่มนวล)
 สำหรับปรับสีผิวของบุคคลในภาพให้ดูดี  ให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น เหมาะสำหรับใช้ 
 ถ่ายภาพผู้หญิงและเด็กในระยะใกล้ๆ สไตล์ภาพนี้ยังคงถูกเลือกโดยอัตโนมัติ 
 เมื่อหมุนปุ่มปรับโหมดไปยัง < > 
 โดยการปรับ [Color Tone] (หน้า 89) ท่านสามารถปรับเปลี่ยนโทนของสีผิวได้  

Landscape ( : สีฟ้าและสีเขียวสดใส)
 เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ต้องการให้สีน้ำเงินและสีเขียวดูเข้มและสดขึ้น  
 เหมาะสำหรับภาพทิวทัศน์ที่น่าประทับใจ สไตล์ภาพนี้ยังสามารถถูกเลือกได้โดย 
 อัตโนมัติเมื่อตั้งค่าปุ่มปรับโหมดการทำงานไว้ที่ < > 
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 การเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style)  

 Neutral  
 เหมาะสำหรบัผูท้ีต่อ้งการปรบัแตง่และประมวลผลของภาพเองโดยใชค้อมพวิเตอร ์  
 สำหรับสีที่เป็นธรรมชาติและทำให้สีภาพดูอ่อนลง 

 Faithful
 เป็นสไตล์ภาพอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งและประมวลผลของ 
 ภาพเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการถ่ายภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิสีของ 
 แหล่งกำเนิดแสงให้ตรงกับ 5200 K โดยสีจะถูกปรับตามหลักของสีเพื่อให้ได้สีที่ 
 เหมาะกับวัตถุ ซึ่งสีของไฟล์ต้นฉบับก่อนปรับแต่งจะดูหมองและซีดจางกว่า 

Monochrome ( : ภาพขาว-ดำ) 
 ใช้สำหรับถ่ายภาพให้เป็นสีขาว-ดำ 

นอกเหนอืจากไฟลส์กลุ JPEG ไฟลท์ีถ่า่ยดว้ยสไตลภ์าพแบบ Monochrome จะไมส่ามารถ 
เปลี่ยนกลับเป็นภาพสีได้ ถ้าหากไม่แน่ใจว่าจะต้องการได้ภาพสีหรือขาวดำ ตรวจสอบ
เสียก่อนว่าสไตล์ภาพ ไม่ได้ถูกตั้งไว้เป็น Monochrome และเมื่อตั้งเป็น [Monochrome] 
สัญลักษณ์ <B/W> จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพและบนหน้าจอ LCD 

 User Def.1-3
 ท่านสามารถสร้างสไตล์ภาพในแบบที่ตัวเองต้องการสำหรับภาพบุคคล  
 [Portrait] และ [Landscape] เป็นต้น (หน้า 88)  สำหรับค่า User Def. ที่ไม่ได้ 
 ปรับตั้งไว้ จะมีลักษณะเดียวกับ สไตล์ภาพแบบStandard 
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เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติม

ในบทนี้เป็นเนื้อหาต่อจากบทก่อนหน้านี้และแนะนำวิธีการถ่ายภาพอย่าง
สร้างสรรค์ 

 ครึ่งแรกของบทนี้จะอธิบายวิธีการใช้โหมด < > < > < > < >   
 บนปุ่มปรับโหมดการทำงาน นอกจากโหมด < > แล้ว โหมดทุก 
 โหมดสามารถนำไปใช้รวมกับฟังก์ชั่นที่แนะนำไปแล้วในบทที่ 3 

 ในครึ่งหลังของบทนี้ เริ่มจาก “การเปลี่ยนโหมดการวัดแสง” จะอธิบาย 
 วิธีการปรับค่าแสงและสไตล์ภาพ (Picture Style) และฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ 
 อธิบายในบทนี้สามารถใช้งานร่วมกับโหมด < >(Program AE) ที่ 
 อธิบายในบทที่ 3  

เกี่ยวกับตัวชี้ของวงแหวนควบคุมหลัก

สัญลักษณ์ตัวชี้ < > ที่แสดงขึ้นพร้อมกับการตั้งค่าความ 
เร็วชัตเตอร์, ค่ารูรับแสง หรือปริมาณการชดเชยค่าแสง 
จะแสดงว่าท่านสามารถหมุนวงแหวน < > เพื่อปรับ 
การตั้งค่าได้ตามลำดับ 
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:ภาพการเคลื่อนไหว
ท่านสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้และสร้างภาพเบลอ เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหว 
ได้โดยใช้โหมด < > (Shutter-priority AE) บนปุ่มปรับโหมดการทำงาน 
*< > ย่อมาจาก Time Value 

1หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่
 < >

 

2ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ

  โปรดดู “เคล็ดลับการถ่ายภาพ” สำหรับ 
  คำแนะนำในการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
   หมุนวงแหวน < > ไปทางขวาเพื่อตั้ง 
   ความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น และหมุนไป 
   ทางซ้ายเพื่อให้ช้าลง 

3ถ่ายภาพ

   เมื่อท่านโฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด  
   กลอ้งจะถา่ยภาพทีค่วามเรว็ชตัเตอรท์ีเ่ลอืก 

หยุดการเคลื่อนที่ 
(ด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูง) 

แสดงการเคลื่อนที่ 
(ด้วยชัตเตอร์ความเร็วต่ำ) 

การแสดงความเร็วชัตเตอร์ 
หน้าจอ LCD จะแสดงความเร็วชัตเตอร์ในจำนวนเศษส่วน อย่างไรก็ตาม ช่องมองภาพ
จะแสดงเฉพาะจำนวนเลขส่วนเท่านั้น และ “0”5” แสดงเวลา 0.5 วินาทีและ “15”” 
คือ 15 วินาที 
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: ภาพการเคลื่อนไหว 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 หยุดการเคลื่อนไหวหรือวัตถุที่เคลื่อนที่
 ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นเช่น 1/4000 วินาที ถึง 1/500 วินาที 

 ทำภาพเด็กน้อยหรือสัตว์ที่กำลังวิ่งให้เบลอขึ้นเพื่อใส่อากัปกิริยาการเคลื่อนที่ 
 ให้แก่รูป
 ใช้ความเร็วชัตเตอร์ในระดับปานกลางเช่น 1/250 วินาที ถึง 1/30 วินาที ให้ 
 ตามวัตถุที่เคลื่อนไหวผ่านช่องมองภาพและกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ หากท่านใช้ 
 เลนส์ระยะไกล (telephoto) ให้ถืออย่างมั่นคงเพื่อป้องกันกล้องสั่น 

 การทำภาพสายน้ำไหลหรือน้ำพุให้เบลอ
 ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/15 วินาทีหรือต่ำกว่า และใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันกล้องสั่น 

 ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้การแสดงค่ารูรับแสงไม่กะพริบในช่องมองภาพ
 หากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ 
 ขณะที่แสดงค่ารูรับแสง การแสดงค่ารูรับแสงก็จะเปลี่ยนแปลง 
 เพื่อให้ได้รับค่าแสงที่เหมือนเดิม (ปริมาณของแสงถึงเซนเซอร์ 
 ภาพ) หากท่านได้เข้าถึงระดับของระยะค่ารูรับแสงที่ไม่สามารถ 
 ปรับได้การแสดงรูรับแสงจะกะพริบเพื่อแสดงว่าไม่สามารถรับ 
 แสงตามมาตรฐานได้  
 หากค่าแสงมืดเกินไป รูรับแสงที่ต่ำสุดจะกะพริบขึ้น หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นให้ 
 หมนุวงแหวน < > ไปทางซา้ยเพือ่ตัง้คา่ความเรว็ชตัเตอรใ์หช้า้ลงหรอืเพิม่คา่ความไว 
 แสง หากค่าแสงสว่างมากเกินไป รูรับแสงที่สูงสุดจะกะพริบ หากเกิดเหตุการณ์เช่น 
 นี้ขึ้นให้หมุนวงแหวน < > ไปทางขวาเพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วขึ้นหรือ 
 ลดค่าความไวแสง 

การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง

เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง กล้องจะตั้งค่ากำลังแฟลชโดยอัตโนมัติ (ค่าแสงแฟลช
อัตโนมัติ) เพื่อให้เหมาะสมกับการตั้งค่ารูรับแสงแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าความเร็ว
แฟลชสัมพันธ์จาก 1/200 วินาทีถึง 30 วินาท ี
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:การเปลี่ยนค่าความชัดลึก
เพื่อทำให้ฉากหลังเบลอหรือเพื่อให้ส่วนที่อยู่ใกล้หรือส่วนที่ไกลออกไปมีความคมชัด
มากขึ้น ให้หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปยัง < > (Aperture-priority AE) 
เพื่อปรับความชัดลึก (ระยะโฟกัสที่รับได้) 
*< > ย่อมาจาก Aperture Value ซี่งเป็นขนาดของรูไดอะแฟรมที่อยู่ภายในเลนส์ 

1หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่
 < >

 

2ตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ

  ยิ่งรูรับแสงสูง ก็จะทำให้ภาพมีความคม
  มากขึ้นโดยใช้ความชัดลึกที่กว้างขึ้น
   การหมนุวงแหวน < > ไปทางขวา 
   จะเป็นการตั้งค่า f-number ให้สูงขึ้นและ 
   หมุนไปทางซ้ายจะตั้งค่า f-numberที่ต่ำลง 

3การถ่ายภาพ

  โฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะ
  ถ่ายภาพโดยใช้ค่ารูรับแสงท่ีเลือก

การแสดงค่ารูรับแสง
จำนวน f/number ที่มากขึ้น การเปิดรูรับแสงก็จะแคบลง การแสดงค่ารูรับแสงจะมี
ความแตกต่างขึ้นอยู่กับเลนส์ หากไม่มีเลนส์มาติดตั้งกับตัวกล้อง “00” จะแสดงขึ้น
เพื่อแสดงค่ารูรับแสง 

คมชัดตั้งแต่ฉากหน้าจนถึงฉากหลัง 
(ด้วยการเปิดช่องรับแสงแคบ) 

ฉากหลังเบลอ 
(ด้วยการเปิดช่องรับแสงกว้าง) 
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เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 เมือ่ใชค้า่รรูบัแสงสงู อาจเกดิอาการกลอ้งสัน่ไดเ้มือ่อยูใ่นฉากทีม่แีสงนอ้ย
 คา่รรูบัแสงทีส่งูกวา่จะทำใหค้วามเรว็ชตัเตอรต์ำ่ลง ในบรเิวณแสงตำ่ ความเรว็ชตัเตอร ์
 สามารถอยู่ได้นานที่ระดับ 30 วินาที ในกรณีนี้ ให้เพิ่มความไวแสงและถือกล้องให้ 
 มั่นคงหรือใช้ขาตั้งกล้อง 

 คา่ความชดัลกึไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัคา่รรูบัแสงเทา่นัน้ แตย่งัขึน้อยูก่บัเลนสแ์ละ
 ระยะห่างของวัตถุ 
 เนื่องจากเลนส์มุมกว้างมีความชัดลึกกว้าง (ระยะของโฟกัสข้างหน้าและหลังของจุด 
 โฟกัสที่รับได้) ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารูรับแสงที่สูงเพื่อให้ได้ความคมชัดจากฉาก 
 หน้าถึงฉากหลัง ในทางกลับกันเลนส์ระยะไกลจะมีความชัดลึกแคบ และวัตถุที่อยู่ 
 ใกล้กว่า ก็จะมีความชัดลึกที่แคบยิ่งขึ้น และวัตถุที่อยู่ไกลออกไปจะมีความชัดลึกที่ 
 กว้างขึ้น 

 ตั้งค่ารูรับแสงจนกว่าการแสดงความเร็วชัตเตอร์ไม่กะพริบที่ช่องมองภาพ
 หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและเปลี่ยนค่ารูรับแสงลง 
 ในขณะแสดงความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดง 
 จะเปลี่ยนเพื่อรับค่าแสงเหมือนกัน (ปริมาณของแสงถึง 
 เซนเซอร์ภาพ) หากท่านได้เข้าถึงระดับของระยะค่าความเร็ว 
 ชัตเตอร์ ที่ไม่สามารถปรับได้ การแสดงความเร็วชัตเตอร์จะ 
 กะพริบเพื่อแสดงว่าไม่สามารถรับแสงมาตรฐานได้  
 หากภาพมีความมืดมากเกินไป การแสดงความเร็วชัตเตอร์ “30” (30 วินาที) 
 จะกะพริบ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้หมุนวงแหวน < > ไปทางซ้ายเพื่อ 
 ตั้งค่ารูรับแสงที่ต่ำกว่าหรือเพิ่มค่าความไวแสงหากภาพสว่างเกินไป การแสดง  
 ความเร็วชัตเตอร์ “4000” (1/4000 วินาที) จะกะพริบขึ้น หากเกิดเหตุการณ์  
 เช่นนี้ขึ้น ให้หมุนวงแหวน < > ไปทางขวาเพื่อตั้งค่ารูรับแสงให้สูงขึ้นหรือลดค่า 
 ความไวแสง 
 

: การเปลี่ยนค่าความชัดลึก 
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สามารถมองเห็นเอฟเฟคความชัดลึกได้อย่างชัดเจนบนภาพ Live View ขณะที่ท่าน
เปลี่ยนค่ารูรับแสงและกดปุ่มแสดงความชัดลึก (หน้า 106) 

การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง

เพื่อให้ได้ค่าแสงแฟลชที่ถูกต้อง กล้องจะตั้งค่าแฟลชโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับ
การตั้งค่ารูรับแสง (ค่าแฟลชอัตโนมัติ) ความเร็วชัตเตอร์จะตั้งค่าอัตโนมัติระหว่าง 
1/200 วินาที - 30 วินาที เพื่อให้เหมาะสมกับความสว่างของฉาก 
ในบริเวณแสงน้อย วัตถุหลักจะเด่นออกมาโดยแฟลชแบบอัตโนมัติ และฉากหลังจะ
เด่นออกมาโดยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำอัตโนมัติ ทั้งวัตถุและฉากหลังจะดูโดด
เด่นออกมา (ความเร็วแฟลชสัมพันธ์ช้าแบบอัตโนมัติ) หากท่านถือกล้องด้วยมือ ให้
ถืออย่างมั่นคงเพื่อป้องกันกล้องสั่น แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง หากท่านไม่ต้องการใช้
ความเร็วชัตเตอร์แบบต่ำ ให้ตั้งค่า [Flash sync. Speed in Av mode] ของเมนู [ 
Custom Functions (C.Fn)] เป็น [1:1/200-1/60 sec. auto] หรือ [2: 1/200 
sec. (fixed)] (หน้า 184) 

การตรวจสอบความชัดลึก  

กดปุ่มแสดงความชัดลึกเพื่อหยุดการตั้งค่ารูรับแสง
ปัจจุบันของเลนส์ 
ท่านสามารถตรวจสอบความชัดลึก (ระยะโฟกัส 
ที่รับได้) ผ่านช่องมองภาพ  

: การเปลี่ยนค่าความชัดลึก 
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 : การปรับค่าแสงแบบแมนนวล 
ท่านสามารถปรับช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ตามที่ต้องการ เมื่อใช้แฟลช  
กล้องจะตั้งค่าแสงแฟลชโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับค่ารูรับแสงที่ตั้งค่าไว้ 
สามารถตั้งความเร็วแฟลชสัมพันธ์ได้ภายใน 1/200 วินาที ถึง 1/30 วินาที หรือ 
ใช้ชัตเตอร์ B (Bulb)  
*  ย่อมาจาก Manual 

1 
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ 

 

2 ปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง 
   สำหรับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์  
   ให้หมุนวงแหวน  
   สำหรับการตั้งค่ารูรับแสง ให้กดปุ่ม  
    ค้างไว้ และหมุนปุ่ม  

3 ตั้งค่าแสงและถ่ายภาพ 
   มาตรแสดงระดับค่าแสงในช่องมองภาพที่ 
   แสดงระดับค่าแสงที่ 2 stops จากดัชนี 
   ค่าแสงมาตรฐานที่จุดกลาง ในขณะที่ท่าน 
   เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง 
   เครื่องหมายระดับค่าแสงจะเคลื่อนที่   
   ท่านสามารถเลือกระดับค่าแสงที่ต้องการ 
   ตั้งค่า 

ในขั้นตอนที่ 2 ให้หมุนวงแหวน  ไปทางซ้ายเพื่อตั้งค่า  ชัตเตอร์ B  
จะทำให้กล้องเปิดชัตเตอร์นานเท่าที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ ซึ่งสามารถใช้ได้ใน
การถ่ายภาพพลุ เป็นต้น ซึ่งที่หน้าจอ LCD จะแสดงเวลาการรับแสงที่ผ่านไป  
แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและรีโมทคอนโทรล (หน้า 194) สำหรับการใช้ชัตเตอร์ B 

ชัตเตอร์ B (Bulb) 

 เนื่องจากชัตเตอร์ B จะทำให้เกิดจุดสีรบกวนมากกว่าปกติ ภาพอาจดูหยาบและมัว 
  ท่านสามารถลดจุดสีรบกวนโดยการตั้งค่า [Long exp. Niose reduction] ในเมนู  
 [  Custom Functions(C.Fn)] เป็น [1: Auto]  หรือ [2:On] (หน้า 185) 
 การปรับระดับแสงอัตโนมัติ  (Auto Lightning Optimizer) (หน้า 186) จะไม่ทำงาน 

 

ดัชนีค่าแสงมาตรฐาน 

เครื่องหมายระดับค่าแสง 
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 : การตรวจสอบความชัดลึกอัตโนมัต ิ
วัตถุที่อยู่บนฉากหน้าและฉากหลังจะถูกโฟกัสโดยอัตโนมัติ จุดโฟกัสทั้งหมดจะทำงาน
เพื่อตรวจจับวัตถุ จากนั้นค่ารูรับแสงที่เข้ากันได้กับความชัดลึกที่ต้องการจะถูกตั้ง 
โดยอัตโนมัติ 
*  ย่อมากจาก Auto-Dept of field โหมดนี้จะตั้งค่าความชัดลึกโดยอัตโนมัติ 

1 
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ 

    

2 โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุและกดปุ่มชัตเตอร์ 
   ลงครึ่งหนึ่ง ( ) 
   วัตถุทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยจุดโฟกัสที่มีไฟ 
   กะพริบเป็นสีแดงจะถูกโฟกัส 

 การแสดงค่ารูรับแสงในช่องมองภาพกะพริบ 
 หากค่ารูรับแสงกะพริบ แสดงว่าระดับค่าแสงถูกต้องแต่ไม่สามารถปรับความชัด 
 ลึกที่ต้องการได้ วิธีแก้ไขคือให้ใช้ทั้งเลนส์มุมกว้างหรือถอยห่างจากวัตถุ 

 การแสดงความเร็วชัตเตอร์ในช่องมองภาพกะพริบ 
 หากความเร็วชัตเตอร์  กะพริบจะแสดงว่าวัตถุมืดเกินไป ให้เพิ่มความไว 
 แสง และหากความเร็วชัตเตอร์  กะพริบ แสดงว่าวัตถุสว่างเกินไป ให้ลด 
 ความไวแสง 

 เมื่อได้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำ 
 ใช้ขาตั้งกล้อง 

 เมื่อต้องการใช้แฟลช 
 ท่านสามารถใช้แฟลชได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการถ่ายภาพจะเหมือนกับโหมด  
  โดยใช้แฟลช แต่จะไม่สามารถได้ความชัดลึกอย่างที่ต้องการ 

ปัญหาที่พบบ่อย 
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 การเปลี่ยนโหมดการวัดแสง  
โหมดการวัดแสงจะเป็นตัวระบุค่าแสง โหมดวัดการแสงที่แตกต่างกันจะวัดค่าความ
สว่างของวัตถุอย่างแตกต่างกันไป โดยปกติแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ระบบวัดแสงแบบ
เฉลี่ยทั้งภาพ  

1 
เลือก [Metering Mode]  

   ในแท็บ  เลือก [Metering mode]  
   จากนั้นกดปุ่ม  

2 เลือกโหมดการวัดแสง 
   กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดการวัดแสง  
   จากนั้นกดปุ่ม  
 

 วัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ  
 เป็นระบบวัดแสงรอบด้านซึ่งเหมาะสำหรับภาพบุคคล ไป 
 จนถึงภาพวัตถุที่ถ่ายย้อนแสง กล้องจะเลือกค่าการเปิด 
 รับแสงให้พอเหมาะพอดีโดยอัตโนมัติ โหมดวัดแสงนี้จะ 
 ถูกตั้งค่าอัตโนมัติในโหมดโซนพื้นฐาน 

 วัดแสงเฉพาะส่วน 
 เป็นระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการถ่าย 
 ภาพวัตถุในฉากหลังที่สว่างกว่าวัตถุที่มีแสงน้อยมากๆ  
 เป็นต้น ในบริเวณสีเทาในภาพคือบริเวณการวัดค่าที่ 
 สามารถรับค่าแสงมาตรฐานได้ 

 วัดแสงเฉพาะจุด  
 การวัดนี้เป็นระบบการวัดแสงเฉพาะจุดที่วัตถุหรือฉาก  
 บริเวณสีเทาในภาพทางซ้ายคือส่วนที่มีน้ำหนักที่จะรับค่า 
 แสงมาตรฐานได้ โหมดวัดแสงโหมดนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ 
 กล้องที่มีความชำนาญ 

 วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง  
 ระบบวัดแสงแบบนี้จะให้น้ำหนักเฉลี่ยกับพื้นที่ตรงกลาง  
 และจากนั้นจึงเฉลี่ยสำหรับทั้งฉาก โหมดวัดแสงโหมดนี้ 
 เหมาะสำหรับผู้ใช้กล้องที่มีความชำนาญ 
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การตั้งค่าชดเชยแสง  
การชดเชยแสง เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าแสงมาตรฐานของกล้อง 
โดยผู้ใช้สามารถชดเชยแสงเพื่อให้ภาพดูสว่างขึ้น (เพิ่มค่าแสง) หรือจะปรับให้ภาพดู
มืดขึ้น (ลดค่าแสง) ก็ได้  การตั้งค่าชดเชยแสงจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ
ท่านปิดกล้อง หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้ตั้งค่าชดเชยแสงเป็นศูนย์ใหม่ 

ให้ตั้งค่าชดเชยแสงหากค่าแสง (ไม่ใช้แฟลช) ไม่ออกมาตามที่ต้องการ  ท่านสามารถ
ใช้รูปแบบนี้ได้ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) (ยกเว้น ) 

 การตั้งค่าชดเชยแสง 

ทำให้สว่างขึ้น 
 กดปุ่ม  ค้างไว้และหมุนวงแหวน  
 ไปทางขวา (เพิ่มค่าแสง) 
ทำให้ภาพมืดขึ้น 
 กดปุ่ม  ค้างไว้และหมุนวงแหวน  
  ไปทางซ้าย (ลดค่าแสง) 
 

  ตามที่ปรากฏในภาพระดับค่าแสงจะแสดง 
 บนหน้าจอ LCD และในช่องมองภาพ 
 หลังจากถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 

 และหมนุวงแหวน  เพือ่ตัง้คา่ชดเชยแสง 
 ให้เป็นศูนย์ใหม่ 
 

เพิ่มแสงเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น 

ลดแสงเพื่อให้ภาพมืดขึ้น 

ลดแสงเพื่อให้ภาพมืดขึ้น เพิ่มแสงเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น 
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ตั้งค่าชดเชยแฟลชหากแสงแฟลชของวัตถุออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ 

 การชดเชยแสงแฟลช  

หากตั้งค่า [Auto Lighting Optimizer] (หน้า 186) ในเมนู [  Custom Functions 
(C.Fn)] เป็นค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช ่[3: Disable] ภาพอาจดูสว่างถึงแม้จะตั้งค่าชดเชยแสง 
หรือค่าชดเชยแสงแฟลชให้ลดลง 

 สามารถตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสงแฟลชหรือยกเลิกโดยใช้หน้าจอการควบคุม 
 การทำงานแบบรวดเร็ว (Quick Control) (หน้า 102) 
 สามารถตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชโดยใช้เมนู [  Expo.comp./AEB] (หน้า 86) 

1 
เลือก [Flash control] 

   ในแท็บ  เลือก [Flash control]  
   จากนั้นกดปุ่ม  

2 เลือก [Built-in flash func. setting] 
   เลือก [Built-in flash func. Setting]  
   จากนั้นกดปุ่ม  

3 เลือก [Flash exp. Comp.] 
   เลือก [Flash exp. comp] จากนั้น 
   กดปุ่ม  

4 ตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสงแฟลช 
   เพื่อช่วยให้แสงแฟลชสว่างขึ้น ให้กดปุ่ม 
     (เพิ่มค่าแสง) หรือเพื่อทำให้แสง 
   สว่างน้อยลง ให้กดปุ่ม  (ลดค่าแสง) 
   หลังจากตั้งค่าปริมาณชดเชยแสงแฟลช  
   ให้กดปุ่ม  
    เมือ่ทา่นกดปุม่ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ สญัลกัษณ ์
     และปริมาณค่าชดเชยแสงแฟลชจะ 
   แสดงขึ้นบนหน้าจอ LCD และสัญลักษณ์  
    จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพ 
   หลังจากถ่ายภาพ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1  
   ถึง 4 เพื่อให้ปริมาณค่าชดเชยแสงกลับไป 
   ที่ศูนย์ 

การตั้งค่าชดเชยแสง  
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 การถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ (AEB)  
รูปแบบการทำงานนี้จะทำให้การชดเชยแสงเพิ่มขึ้นอีก step โดยการเปลี่ยนค่าแสงให้
โดยอัตโนมัติ ตามภาพ 3 ภาพที่แสดงข้างล่าง จากนั้นท่านจะสามารถเลือกค่าแสงที่
ดีที่สุด เรียกว่า AEB (การถ่ายภาพคร่อมแสงอัตโนมัติ) 

ค่าแสงอัตโนมัติ 

1 
เลือก [Expo. Comp./AEB] 

   ในแท็บ  เลือก [Expo. comp./AEB]  
   จากนั้นกดปุ่ม  

2 ปรับระดับค่าแสงของการถ่ายภาพคร่อม 
   หมุนวงแหวน  เพื่อปรับระดับค่าแสง 
   ของภาพถ่ายคร่อมแสง 
   ท่านสามารถปรับระดับค่าชดเชยแสงโดยใช้ 
   ปุ่ม  ถ้าค่าแสงของภาพถ่ายคร่อม 
   แสงรวมกับค่าชดเชยแสงแล้ว ระดับค่าแสง 
   ของภาพถ่ายคร่อมจะปรากฏขึ้นที่ตรงกลาง 
   ของระดับค่าชดเชยแสงบนหน้าจอ 
   กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าระดับ 
   เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ระดับ 
   การถ่ายคร่อมจะแสดงขึ้นบนแผงหน้าจอ  
   LCD 
 

ภาพมืดขึ้น (ลดค่าแสง) ภาพสว่างขึ้น (เพิ่มค่าแสง) 

3 ถ่ายภาพ 
   หาจุดโฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
    กล้องจะถ่ายภาพคร่อมแสง 3 ภาพใน 
   ระดับต่อไปนี้: มาตรฐาน, ลดค่าแสงและ 
   เพิ่มค่าแสง 
 

ระดับแสงของการถ่ายภาพคร่อม 
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 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่อปิดการแสดงระดับค่าแสงของการ 
 ถ่ายภาพคร่อมแสง 
 การตั้งค่าการถ่ายภาพคร่อมจะถูกยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปรับ 

 สวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่  หรือเมื่อแฟลชพร้อมใช้งาน เป็นต้น 

การยกเลิกการถ่ายภาพคร่อม

 การใช้ AEB กับการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง 
 หากได้ตั้งค่าการถ่ายแบบต่อเนื่อง  (หน้า 68)  แล้วและท่านกดปุ่ม 
 ชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพคร่อมแสง 3 ภาพในตามลำดับดังนี้:  
 มาตรฐาน, ลดค่าแสง และเพิ่มค่าแสง 

 การใช้ AEB กับการถ่ายภาพทีละภาพ  
 กดปุ่มชัตเตอร์ 3 ครั้งเพื่อถ่ายภาพคร่อม 3 ภาพ แล้วภาพคร่อม 3 ภาพนั้นจะ 
 ออกมาตามลำดับดังนี้: มาตรฐาน, ลดค่าแสง และเพิ่มค่าแสง 

 การใช้ AEB กับการชดเชยแสง 
 จัดค่าชดเชยแสงให้อยู่ระดับกลาง แล้วค่า AEB จะเริ่มทำงาน 

 การใช้ AEB กับการตั้งเวลาถ่ายภาพหรือการควบคุมโดยรีโมทไร้สาย 
 ท่านสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง 3 ภาพ โดยใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพหรือการ 
 ใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย (  หรือ ) และจำนวนของภาพต่อเนื่อง 
 จะมีจำนวนเป็น 3 เท่าของจำนวนที่ตั้งไว้ (หน้า 55) โดยใช้การตั้งค่า  

 เคล็ดลับการถ่ายภาพ 

 ไม่สามารถใช้แฟลชหรือชัตเตอร์ B (Bulb) ได้กับการถ่ายคร่อมแสง 
 หากตั้งค่า [Auto Lighting Optimizer] (หน้า 186) ในเมนู [  Custom  

 Function(C.Fn)] ให้เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ [3: Disable] การถ่ายคร่อมอาจไม่ทำงาน 

 การถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ (AEB)  
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 การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style)  
ท่านสามารถตั้งค่าสไตล์ภาพ โดยปรับแต่ละพารามิเตอร์เช่น [Sharpness] และ 
[Contrast] ให้ทดลองถ่ายภาพเพื่อดูผลของเอฟเฟค  หากต้องการปรับค่า 
[Monochrome] โปรดดูหน้า 90 

1 
เลือก [Picture Stlye]  

   ในแท็บ  เลือก [Picture Style] 
   จากนั้นกดปุ่ม   
    หน้าจอการเลือกสไตล์ภาพจะปรากฏขึ้น 

2 เลือกสไตล์ภาพ 
   เลือกสไตล์ภาพ จากนั้นกดปุ่ม  
    หน้าจอ Detail set. จะปรากฏขึ้น 

3 เลือกพารามิเตอร ์
   เลือกพารามิเตอร์ เช่น [Sharpness] จากนั้น 
   กดปุ่ม  

4 ตั้งค่าพารามิเตอร์ 
   กดปุม่  เพือ่ปรบัพารามิเตอรท์ี ่
   ตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม  

    กดปุ่ม  เพื่อบันทึกพารามิเตอร์ที่ 
   ตั้งค่า แล้ว หน้าจอการเลือกสไตล์ภาพจะ 
   ปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
    การตั้งค่าต่างๆ ที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้น 
   จะปรากฏเป็นสีน้ำเงิน 
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 Sharpness 
 ปรับความคมชัดของภาพ 
 หากต้องการลดความคมชัด ให้ตั้งค่าไปทาง  ยิ่งใกล้เข้าไปทาง  มากเท่าไร 
 ก็จะยิ่งทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น 
 หากต้องการให้ภาพคมชัดขึ้น ให้ตั้งค่าไปทาง  ยิ่งใกล้เข้าไปทาง  มากเท่าไร  
 ก็ยิ่งทำให้ภาพคมชัดขึ้น 

 Contrast 
 ปรับค่าความเปรียบต่างของภาพและความสดใสของสี 
 หากต้องการลดค่าความเปรียบต่าง ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายลบ ยิ่งใกล้ 
 เข้าไปทางเครื่องหมาย  มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ภาพนุ่มนวลมากขึ้น 
 หากต้องการเพิ่มค่าความเปรียบต่าง ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายบวก ยิ่งใกล้ 
 เข้าไปทางเครื่องหมาย  มากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้น 

 Saturation 
 สามารถปรับค่าความอิ่มตัวของสีภาพ 
 หากต้องการลดค่าอิ่มตัวของสี ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายลบ ยิ่งใกล้ 
 เข้าไปทางเครื่องหมาย  มากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้สีดูอ่อนขึ้น 
 หากต้องการเพิ่มค่าอิ่มตัวของสี ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายบวก ยิ่งใกล้ 
 เข้าไปทางเครื่องหมาย  มากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้สีดูเข้มมากขึ้น 

 Color tone 
 สามารถปรับโทนสีผิวได้ 
 หากต้องการทำให้โทนผิวสีแดงมากขึ้น ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายลบ  
 ยิง่ใกลเ้ขา้ไปทางเครือ่งหมาย  มากเทา่ไร กจ็ะยิง่ทำใหโ้ทนสผีวิดแูดงมากขึน้ 
 หากต้องการทำให้โทนสีผิวอ่อนแดง ให้ตั้งค่าไปทางด้านเครื่องหมายบวก ยิ่ง  
 ใกล้เข้าไปทางเครื่องหมาย  มากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้โทนสีผิวดูเหลืองมากขึ้น 

การตั้งค่าพารามิเตอร์และเอฟเฟค 

 โดยการเลือก [Default set.] ในขั้นตอนที่ 3 ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า 
 พารามิเตอร์ของสไตล์ภาพทั้งหมดไปยังค่าเริ่มต้นได้ 
 การปรับค่าข้างต้นจะไม่สามารถนำมาใช้กับสไตล์ภาพที่ใช้ในโหมด   

 (Creative Auto) ได้ 

 การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style)  
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สำหรับภาพขาว-ดำ ท่านสามารถตั้งค่า [Filter effect] และ [Toning effect] ตามที่
ได้อธิบาย [Sharpness] และ [Contrast] ไว้ในหน้าก่อนหน้านี้ 

 การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style)  

การปรับภาพขาว-ดำ (Monochrome) 

 Filter Effect  
การปรับค่า Filter effect ในภาพ Monochrome 
จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างสีของก้อนเมฆให้
เป็นสีขาว และสีของต้นไม้ให้ดูเขียวเด่นชัดมาก
ขึ้นได้ 
 

ฟิลเตอร์ เอฟเฟคตัวอย่าง 

ภาพสีขาว-ดำปกติที่ไม่มีเอฟเฟคของฟิลเตอร ์
ภาพท้องฟ้าสดใสจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และภาพของก้อนเมฆจะดู
คมชัดมากขึ้น 

ภาพท้องฟ้าจะดูมืดขึ้นเล็กน้อย และทำให้ภาพพระอาทิตย์ตกดูสวยงาม 

ภาพท้องฟ้าจะดูมืดพอสมควรและภาพใบไม้ร่วงจะมีความคมชัดและสว่าง 

สีผิวและริมฝีปากจะดูสวยงามเป็นธรรมชาติ และภาพต้นไม้จะดูคมชัดและ
สว่างขึ้น 

การเพิ่ม [Contrast] จะทำให้เอฟเฟคของฟิลเตอร์ดูชัดเจนยิ่งขึ้น 

 Toning Effect 
การสร้าง Toning effect นั้นท่านสามารถสร้าง
ภาพขาว-ดำได้โดยสีนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ภาพดู
สวยงามน่ามองยิ่งขึ้น 
ท่านสามารถเลือกตัวเลือกได้ดังต่อไปนี้  
[N: None] [S: Sepia] [B: Blue] [P: Purple]  
[G: Green] 
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 การบันทึกสไตล์ภาพ (Picture Style) ทีก่ำหนดขึน้เอง  
ท่านสามารถเลือกสไตล์ภาพต้นแบบได้ เช่น [Portrait] หรือ [Landscape] จากนั้น
ปรบัตัง้คา่พารามเิตอรต์ามทีต่อ้งการและเปดิการใชง้านใน [User Def.1], [User Def.2] 
หรือ [User Def.3]  
ท่านยังสามารถสร้างสไตล์ภาพที่มีการกำหนดค่าพารามเิตอร ์เช่น ค่าความคมชัด 
และค่าเปรียบต่างที่มีความแตกต่างกันไป ท่านยังคงสามารถปรับค่าพารามเิตอรข์อง
สไตล์ภาพที่มีการบันทึกไว้แล้วในกล้องโดยใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ 

1 
เลือก [Picture Stlye]  

   ในแท็บ  เลือก [Picture Stlye] จากนั้น 
   กดปุ่ม  
    หน้าจอการเลือกสไตล์ภาพจะปรากฏขึ้น 

2 เลือก [User Def.] 
   เลือก [User Def.*] จากนั้นกดปุ่ม  
    หน้าจอ Detail set. จะปรากฏขึ้น 

3 กดปุ่ม  
   กดปุ่ม  ใน [Picture Style] ที่เลือก 

4 เลือกสไตล์ภาพต้นแบบ 
   กดปุม่  เพือ่เลอืกสไตลภ์าพตน้แบบ 
   จากนั้นกดปุ่ม  
   หากต้องการปรับค่าพารามเิตอรข์องสไตล์ 
   ภาพที่ได้บันทึกลงในกล้องแล้วโดย 
   ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ ให้เลือกสไตลภ์าพจาก 
   หน้านี้ 
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5 เลือกพารามิเตอร์ 
   เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการปรับค่า เช่น  
   [Sharpness] จากนั้นกดปุ่ม  
 
 

6 ตั้งค่าพารามิเตอร์ 
   กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าตัวแปรตาม 
   ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  
    โปรดด ู“การตัง้คา่สไตลภ์าพ (Picture Style)”  
   หนา้ 88-90 
 

   กดปุ่ม  เพื่อบันทึกค่าสไตล์ภาพ 
    หน้าจอจะกลับไปยังหน้าจอของการเลือก 
   สไตล์ภาพอีกครั้ง  
    สไตล์ภาพที่เป็นต้นแบบจะแสดงอยู่ทางด้าน 
   ขวาของ [User Def.*] 
    ชื่อสไตล์ภาพที่มีการตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลง  
   (แตกต่างจากค่าเริ่มต้น) ซึ่งถูกบันทึกใน  
   [User Def.*] จะปรากฏเป็นสีน้ำเงิน 
 

 การบันทึกสไตล์ภาพ (Picture Style) ทีก่ำหนดขึน้เอง  

เมื่อได้บันทึกค่าสไตล์ภาพไว้ใน [User Def. ] แล้ว หากมีการเปลี่ยนสไตล์ภาพต้นแบบ
ด้วยขั้นตอนที่ 4 จะทำให้การตั้งค่าพารามิเตอร์ของสไตล์ภาพที่บันทึกแล้วถูกยกเลิก 

สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้สไตล์ภาพ (Picture Style) ทีบ่นัทกึขึน้ใหมน่ีท้ี่ถูกบันทึกค่า 
แล้ว ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 73 เพื่อเลือก [User Def.] และจากนั้นให้ 
ถ่ายภาพ 
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 การตั้งค่าขอบเขตสี (Color Space)   
ขอบเขตสี (Color Space) คือปริมาณของสีที่กล้องสามารถสร้างขึ้นได้ ซึ่งกล้องรุ่นนี้
ออกแบบให้ปรับขอบเขตสไีด้สองแบบ คือ sRGB หรือ Adobe RGB และสำหรับการ
ถ่ายภาพทั่วๆ ไป แนะนำให้ตั้งเป็น sRGB  
ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) กล้องจะตั้งขอบเขตสีเป็น sRGB ให้โดยอัตโนมัติ 

1 เลือก [Color space]  
   ในแท็บ  เลือก [Color space] จากนั้น 
   กดปุ่ม  

2 ตั้งค่าขอบเขตสีที่ต้องการ 
   เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB] จากนั้น 
   กดปุ่ม  

ขอบเขตสีนีม้ักใช้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์ (โรงพิมพ์) และ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่แนะนำให้ตั้งขอบเขตสีหากท่านไม่มีประสบการณ์ในการจัดการ
ไฟล์ภาพ ไม่มีประสบการณ์กับ Adobe RGB และรายละเอียดเกี่ยวกับ Design rule for 
Camera File System 2.0 (Exif 2.21) 
ภาพที่ตั้งขอบเขตสี เป็น Adobe RGB จะดูซีดและทึมเมื่อเปิดดูด้วยจอคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ทำงานในแบบ sRGB หรือเมื่อนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับ Design rule for 
Camera File System 2.0 (Exif 2.21) ดังนั้น เมื่อตั้งเป็น Adobe RGB ก็จะต้องนำ
มาปรับแต่งด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะด้าน  

เกี่ยวกับ Adobe RGB  

 หากภาพที่ถ่ายมานั้นถูกตั้งขอบเขตสี เป็น Adobe RGB ไฟล์จะมีชื่อนำหน้าเป็น  
 “_MG_” (อักษรตัวแรกจะเป็น underscore) 
 ข้อมูล ICC profile ซึ่งจะอธิบายไว้ในคู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ในซีดี-รอม  

 จะไม่แนบกำกับไปกับไฟล์ภาพด้วย 
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 การล็อคค่าแสง (AE Lock)  
การล็อคค่าแสงเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีที่บริเวณที่โฟกัสมีค่าแสงที่
แตกต่างจากบริเวณที่กล้องวัดแสงอยู่ หรือเมื่อผู้ใช้ต้องการถ่ายภาพหลายๆ ภาพด้วย
ค่าแสงเท่ากัน เมื่อกดปุ่ม  ค่าแสงที่วัดได้จะถูกล็อคไว้ ผู้ใช้สามารถจัด 
องค์ประกอบภาพใหม่และถ่ายภาพ เรียกระบบนี้ว่า การล็อคค่าแสง ระบบนี้ยังเหมาะ
สำหรับการถ่ายภาพย้อนแสงอีกด้วย 

1 
โฟกัสไปที่วัตถ ุ

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส 
    การตั้งค่าแสงจะปรากฏขึ้น 

2 กดปุ่ม  ( ) 
    สัญลักษณ์  จะสว่างขึ้นในช่องมองภาพ 
   เพื่อแสดงให้ทราบว่าค่าแสงได้ถูกล็อคไว้แล้ว 
   แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม  กล้องจะล็อค 
   ค่าแสงในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ 

โหมดวัดแสง 
(หน้า 83) 

เอฟเฟคการล็อคค่าแสง 
รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส (หน้า 66) 

เลือกแบบอัตโนมัติ เลือกแบบแมนนวล 

ใช้ค่าแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู่เป็นค่าใน
การล็อค 

ใช้ค่าแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว้เป็นค่า
ในการล็อค 

ใช้จุดโฟกัสที่ศูนย์กลางเป็นค่าในการล็อค 

* ถา้สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัทีเ่ลนสถ์กูปรบัไวเ้ปน็  คา่แสงทีจ่ดุโฟกสัที่ศูนยก์ลางจะถกูใชเ้ปน็คา่ในการลอ็ค 

3 จัดองค์ประกอบภาพใหม่ และถ่ายภาพ 
   หากต้องการล็อคค่าแสงไว้ตลอดเวลา เพื่อ 
   ถ่ายภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ให้กดปุ่ม  
    ค้างไว้ตลอดเวลา และกดชัตเตอร์ 
   เพื่อถ่ายภาพต่อๆ ไป 
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 การล็อคแสงแฟลช (FE Lock)  
การล็อคแสงแฟลช จะเป็นการล็อคแสงที่ได้จากพื้นที่บนวัตถุที่ท่านต้องการนำมาใช้ 
สามารถใช้รูปแบบการทำงานนี้กับแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX ของแคนนอน 
* FE ย่อมาจาก Flash Exposure 

1 
กดปุ่ม  เพื่อเปิดแฟลชภายในขึ้น 

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและมองภาพผ่าน 
   ช่องมองภาพเพื่อตรวจสอบว่าสัญลักษณ์  
    สว่างขึ้น 

หากวัตถุอยู่ไกลเกินไปและู่ไกลเกินกว่าระยะที่แฟลชจะส่องถึง สัญลักษณ์  จะ 
กะพริบ ให้เข้าใกล้วัตถุมากขึ้นแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ไปถึง 4 อีกครั้ง 
 

2 โฟกัสไปยังวัตถุ 

3 กดปุ่ม  ( ) 
   เลง็ศนูยก์ลางของชอ่งมองภาพไปยงัวตัถทุีท่า่น 
   ต้องการล็อคแสงแฟลช จากนั้นกดปุ่ม  
    กล้องจะยิงแฟลชนำทาง (Preflash) ออกมา  
   และค่าแฟลชที่จำเป็นต้องใช้จะถูกประมวล 
   ผลออกมาแล้วถูกบันทึกลงในหน่วยความจำ  
    ในช่องมองภาพ ข้อความ “FEL” จะแสดงขึ้น 
   สักครู่ และ  จะสว่างขึ้น 
   ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  กล้องจะยิง 
   แฟลชนำทาง (Preflash) ออกมา และค่า 
   แฟลชที่จำเป็นต้องใช้จะถูกประมวลผลออก 
   มาแล้วถูกบันทึกลงในหน่วยความจำ  

4 ถ่ายภาพ 
   จัดองค์ประกอบภาพแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลง 
   จนสุดเพื่อถ่ายภาพ 
    กล้องจะยิงแสงแฟลชออกมาเพื่อถ่ายภาพ 
 

* ถา้สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัทีเ่ลนสถ์กูปรบัไวเ้ปน็  คา่แสงทีจ่ดุโฟกสัที่ศูนยก์ลางจะถกูใชเ้ปน็คา่ในการลอ็ค 
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 : การตั้งค่าสมดุลแสงขาว  
สมดุลแสงขาว (WB) จะช่วยให้บริเวณที่เป็นสีขาวของภาพยังคงความขาวอยู่เสมอ 
โดยปกติแล้วการตั้งค่า  (อัตโนมัติ) จะทำให้ท่านได้สมดุลแสงขาวที่ถูกต้อง 
หากไมส่ามารถสมดลุสธีรรมชาตไิดโ้ดยใช ้  ทา่นสามารถเลอืกการตัง้คา่สมดลุ 
สีขาวจากแหล่งให้แสงที่แตกต่างกันไปหรือตั้งค่าเองโดยการถ่ายวัตถุสีขาว  
ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) กล้องจะตั้งค่า  โดยอัตโนมัติ 

1 
กดปุ่ม  

    หน้าจอ [White balance] จะปรากฏขึ้น 

2 เลือกสมดุลแสงขาว 
   กดปุ่ม  เพื่อเลือกสมดุลแสงขาว 
   ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  
    ข้อความ “Approx.  (K: เคลวิน)  
   แสดงสำหรับสมดุลแสงขาวที่เลือก  
   สัญลักษณ์ต่อไปนี้คืออุณหภูมิสีตามลำดับ  
     

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวจะช่วยให้ท่านสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวเองเพื่อให้ได้แหล่ง
กำเนิดแสงจำเพาะเพื่อความแม่นยำ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ภายใต้แหล่ง
กำเนิดแสงปกติที่ท่านใช้ 

 การตั้งค่าสมดุลแสงขาว 

1 
ถ่ายภาพวัตถุสีขาว 

   วัตถุสีขาวเรียบจะมีจุดวงกลมวัดแสงปรากฏ 
   ขึ้น 
   หาจุดโฟกัสเองและตั้งค่าแสงมาตรฐาน 
   สำหรับวัตถุสีขาว 
   ท่านสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวในแบบ 
   ที่ต้องการ 
 

จุดวงกลมวัดแสง 
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2 เลือก  [Custom WB] 
   ในแท็บ  เลือก  [Custom WB] จากนั้น 
   กดปุ่ม  เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า 
    หน้าจอการเลือกสมดุลแสงขาวแบบตั้งเอง 
   จะปรากฏขึ้น 
 

3 ป้อนข้อมูลสมดุลแสงขาว 
   เลือกภาพที่ถ่ายในขั้นตอนที่ 1 จากนั้น 
   กดปุ่ม   
    บนหน้าจอแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้ 
   เลือก [OK] และข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไป 
   เมื่อเมนูปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้กดปุ่ม  
    เพื่อออกจากเมนู 

4 เลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาว 
   กดปุ่ม   
   กดปุ่ม  เพื่อเลือก  จากนั้น 
   กดปุ่ม  
 

 : การตั้งค่าสมดุลแสงขาว  

 หากค่าแสงที่ได้ในขั้นตอนที่ 1เพี้ยนไป อาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถได้สมดุล 
 แสงขาวที่ถูกต้อง 
 หากถ่ายภาพในขณะที่ตั้งค่าสไตล์ภาพไปยัง [Monochrome] (หน้า 74) จะไม่ 

 สามารถเลือกตามขั้นตอนที่ 3 ได้ 

 แผ่นบันทึกภาพสีเทา 18% (มีจำหน่ายทั่วไป) จะสามารถผลิตสมดุลแสงขาวได้ 
 แม่นยำกว่าการใช้วัตถุสีขาว 
 สมดุลแสงขาวส่วนตัวจะถูกบันทึกโดยใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ในโหมด   

 หากท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลสำหรับสำหรับสมดุลแสงขาวส่วนตัวที่ 
 บันทึกจะถูกลบ 
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 การแก้ ไขสมดุลแสงขาว  
ทา่นสามารถปรบัแกส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตัง้คา่แลว้ การปรบัแกน้ีจ้ะมเีอฟเฟคเหมอืนกนั
กบัการใชฟ้ลิเตอรป์รบัแกอ้ณุหภมูสิทีีม่จีำหนา่ยทัว่ไปหรอืฟลิเตอรช์ดเชยส ีในแตล่ะสี
นัน้ทา่นสามารถนำไปใชไ้ดก้บัทัง้ 9 ระดบัแสง วธินีีเ้ปน็วธิสีำหรบัผูใ้ชก้ลอ้งขัน้สงูซึง่มี
ความคุน้เคยกบัการใชฟ้ลิเตอรป์รบัแกอ้ณุหภมูสิหีรอืฟลิเตอรส์ำหรบัชดเชยส ี

1 
เลือก [WB SHIFT/BKT] 

   ในแท็บ  เลือก [WB SHIFT/BKT]  
   จากนั้นกดปุ่ม  
    หน้าจอ การแก้ไขสมดุลแสงขาว/ถ่ายคร่อม 
   สมดุลแสงขาว จะปรากฏขึ้น 

2 ตั้งค่าการแก้ไขสมดุลแสงขาว 
   กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนเครื่องหมาย   
   ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 
   B หมายถึง Blue (น้ำเงิน), A หมายถึง  
   Amber (อำพัน), M หมายถึง Magenta  
   (แดงม่วง) และ G หมายถึง Green (เขียว)  
   ซึ่งสมดุลแสงขาวจะถูกปรับไปทางแนวแกน 
   ของสีที่ถูกปรับตั้งใหม่ 
   ทางด้านขวา แถบของ “SHIFT” จะแสดงสี 
   และระดับการปรับแก้ของจุดที่ถูกเลื่อนไป 
   หากกดปุ่ม  ค่าสมดุลแสงขาวที่มี 
   การตั้งค่าทั้งหมดของ [WB SHIFT/BKT] จะ 
   ถูกยกเลิก 
   กดปุ่ม  เพื่อออกจากการตั้งค่า 
    และกลับสู่หน้าจอที่แสดงเมนู 

การแก้ ไขสมดุลแสงขาว 

 ในขณะที่กำลังทำการปรับแก้สมดุลแสงขาว สัญลักษณ์  จะปรากฏภายในช่องมอง 
 ภาพและจอ LCD 

 แต่ละขั้นของการปรับแก้ในสี blue/amber จะมีค่าเท่ากับ 5 หน่วยไมเรด (mired) 
 ของฟิลเตอร์ปรับแก้อุณหภูมิสี (Mired เป็นหน่วยที่ใช้บอกความหนาแน่นหรือ 
 ความเข้มของสี ของฟิลเตอร์ปรับแก้อุณหภูมิสี) 

ตัวอย่างการตั้งค่า: A2, G1 



99

ดว้ยการถา่ยภาพเพยีงภาพเดยีว ไฟลภ์าพทีม่โีทนสตีา่งกนัจะถกูบนัทกึตดิตอ่กนั  โดย
กลอ้งจะอา้งองิสมดลุแสงขาวจากอณุหภมูสิใีนขณะนัน้ และถา่ยครอ่มอณุหภมูสิใีนทาง 
blue/amber 1 ภาพ และ magenta/green อกี 1 ภาพ ระบบนีเ้รยีกวา่ การถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ(White Balance Auto Bracketing - WB/BKT) ซึง่
สามารถปรบัไดก้วา้งถงึ 3 ระดบั โดยมคีวามละเอยีดในการปรบัขัน้ละ 1 ระดบั 
 

 การแก้ไขสมดุลแสงขาว  
 

การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว

B/A bias 3 ระดับ 

ปรับตั้งระดับการถ่ายภาพคร่อมสมดุล 
แสงขาว 
 ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแก้สมดุลแสงขาว เมื่อ 

  หมุนวงแหวน  สัญลักษณ์  ที่ปรากฏบน 
 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น  (3 จุด) เมื่อหมุน 
 วงแหวนไปทางขวาจะเป็นการถ่ายภาพคร่อมใน  
 แกนของ B/A และถ้าหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็น 
 การถ่ายภาพคร่อมในแกนของ M/G 

  ทางด้านขวาของหน้าจอ แถบ  จะแสดง 
 ทิศทางของการถ่ายภาพคร่อมและค่าระดับขั้น 
 ของการถ่ายภาพคร่อม 

 ถ้ากดปุ่ม  การตั้งค่าของ [WB SHIFT/ 

 BKT] ทั้งหมดจะถูกยกเลิก 
 กดปุ่ม  เพื่อออกจากการปรับตั้ง และ 

 กลับสู่หน้าจอที่แสดงเมนูหลัก 
 

ไฟล์ภาพจะถูกถ่ายคร่อมเรียงตามลำดับ ดังนี้: ภาพที่ 1 สมดุลแสงขาวมาตรฐาน, ภาพที่ 2 
เบนไปทาง Blue (B), ภาพที่ 3 เบนไปทาง Amber (A) หรือ ภาพที่ 1 สมดุลแสงขาว
มาตรฐาน, ภาพที่ 2 เบนไปทาง Magenta (M), ภาพที่ 3 เบนไปทาง Green (G) 

ขณะที่ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง และปริมาณภาพที่
ถ่ายได้ก็จะลดลงเหลือราว 1/3 จากระดับปกติ  

 เนื่องจากไฟล์ภาพทั้ง 3 ไฟล์จะถูกบันทึกในครั้งเดียว ระยะเวลาในการถ่ายจึงนานกว่าปกติ 
  หมายถึง ถ่ายภาพคร่อม (Bracketing) 

 

ลำดับของการถ่ายภาพคร่อม 
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 การแก้ ไขขอบภาพมืด (Lens Peripheral  
Illumination Correction)  
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเลนส์ที่มุมทั้งสี่ของภาพอาจดูมืด ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า
แสงขอบเลนส์ตก (light fall-off หรือ drop) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ สำหรับภาพ JPEG 
สามารถแก้ไขขอบภาพมืดได้เมื่อถ่ายภาพแล้ว และสามารถแก้ไขภาพ RAW ได้โดย
การใช้งาน Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้)  
ค่าเริ่มต้นคือ [Enable] 

1 
เลือก [Peripheral illumin. correct] 

   ในแท็บ  เลือก [Peripheral illumin.  
   correct.] จากนั้นกดปุ่ม  

2 ตั้งค่าการแก้ไข 
   บนหน้าจอ โปรดตรวจสอบข้อความ  
   [Correction data available] ของเลนส์ที่นำ 
   มาติดตั้งว่าแสดงขึ้นหรือไม่ 
   หากขอ้ความ [Correction data not available] 
    ปรากฏขึ้น โปรดดู “เกี่ยวกับข้อมูลการแก้ไข 
   ขอบภาพมืด” ในหน้าถัดไป 
   กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Enable] จากนั้น 
   กดปุ่ม  

3 ถ่ายภาพ 
   ภาพจะถูกถ่ายขึ้นโดยมีการแก้ไขขอบภาพ 
   มืดไปในตัว 
 

ภาพที่แก้ไขแล้ว ไม่ได้แก้ไขภาพ 
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ในกล้องได้บรรจุข้อมูลการแก้ไขขอบภาพมืดสำหรับทั้งหมด 20 เลนส์แล้ว ในขั้นตอน
ที่ 2 หากท่านเลือก [Enable] การแก้ไขขอบภาพมืดจะทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับ
เลนส์หลายๆ เลนส์ที่บันทึกข้อมูลการแก้ไขลงในกล้องแล้ว 

ท่านสามารถตรวจสอบว่าเลนส์ใดที่มีข้อมูลการแก้ไขที่บันทึกลงในกล้องแล้ว ด้วย 
EOS Utility (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) และท่านสามารถบันทึกข้อมูลการแก้ไขลงในเลนส์ที่
ยังไม่ได้บันทึกได้เช่นกัน โปรดดู คู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ (ซีดี-รอม) สำหรับ 
รายละเอียดเกี่ยวกับ EOS Utility 
 

 การแก้ไขขอบภาพมืด (Lens Peripheral Illumination Correction)  

เกี่ยวกับข้อมูลการแก้ ไขขอบภาพมืด 

 สำหรับภาพ JPEG ที่ได้บันทึกแล้ว ไม่สามารถแก้ไขขอบภาพมืดได้ 
 อาจเกิดจุดสีรบกวนที่ขอบภาพได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพของท่าน  
 เมื่อท่านใช้เลนส์จากบริษัทอื่น แนะนำให้ตั้งค่าการแก้ไขไว้ที่ [Disable] ถึงแม้ 

 ข้อความ [Correction data available] จะปรากฏขึ้น 

 การแก้ไขขอบภาพมืดจะทำงานแม้เมื่อติดตั้งตัวต่อเพิ่มความยาวโฟกัส (Extender) 
 หากข้อมูลการแก้ไขสำหรับเลนส์ที่ถูกติดตั้งแล้ว ยังไม่ได้ถูกบันทึกลงกล้อง ผลลัพธ์ 

 จะเหมือนกับตั้งค่าการแก้ไขไว้ที่ [Disable] 
 การแก้ไขจะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณการแก้ไขสูงสุดที่สามารถตั้งค่าได้โดย  

 Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 
 หากเลนส์ไม่มีข้อมูลของระยะห่าง จำนวนการแก้ไขจะมีค่าต่ำกว่า 
 ยิ่งมีความไวแสงสูงเท่าใด ปริมาณการแก้ไขก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น 
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 การใชห้นา้จอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) 
การตั้งค่าการถ่ายภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ที่ท่านสามารถเลือกและตั้งค่า
ฟังก์ชั่นได้โดยตรง เรียกว่าหน้าจอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) 

1 
แสดงหน้าจอ Quick Control 

   เมื่อการตั้งค่าการถ่ายปรากฏขึ้น ให้ 
   กดปุ่ม  
    หน้าจอ Quick Control จะปรากฏขึ้น ( ) 

2 ตั้งค่าตามที่ต้องการ 
   กดปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่น 
   ในโหมดโซนพื้นฐานท่านสามารถเลือก 
   โหมดการถ่าย (หน้า 68) และ 
   คุณภาพการบันทึกภาพ (หน้า 70) 
    คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่ท่านเลือกจะ 
   ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ 
   หมุนวงแหวน  เพื่อเปลี่ยนการ 
   ตั้งค่า 

หากตั้งค่าของ [Assign SET button] (หน้า 188) ในเมนู [  Custom Functions 
(C.Fn)] ไปที่ค่าอื่นที่ไม่ใช ่[0: Quick Control screen] จะไม่สามารถแสดงหน้าจอ
ควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) ในโหมดโซนสรา้งสรรคภ์าพ (Creative Zone)  
 

โหมดโซนพื้นฐาน 

โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ 

3 ถ่ายภาพ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 
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 การใชห้นา้จอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) 

รายการบนหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) 
ค่ารูรับแสง (หน้า 78) 

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 76) 

การตั้งค่าชดเชยแสง/ 
การถ่ายคร่อม (หน้า 86) 

โหมดการถ่ายภาพ* (หน้า 20) 

ความไวแสง (หน้า 60) 

Highlight tone priority*  
(หน้า 186) 

คุณภาพการบันทึกภาพ  
(หน้า 70) 

สไตล์ภาพ (Picture Style) (หน้า 73) 

ชดเชยแสงแฟลช (หน้า 85) 

โหมดการวัดแสง (หน้า 83) 

โหมดการถ่าย (หน้า 68) 

สมดุลแสงขาว (หน้า 96) 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 64) 

ฟังก์ชั่นที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับอยู่ คือฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถตั้งค่าบนหน้าจอ 
ควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) 

 บนหน้าจอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick  
 Control) ให้เลือกฟังก์ชั่น และกดปุ่ม   
 จากนั้นหน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นตาม 
 ลำดับ (ยกเว้นสำหรับความเร็วชัตเตอร์และ 
 ค่ารูรับแสง) 
 หมนุวงแหวน  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ 

 ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยน 
 การตั้งค่าได้เช่นกัน 
 กดปุ่ม  เพื่อไฟนอลไลซ์การตั้งค่าและ 

 กลับไปยังหน้าจอควบคมุการทำงานแบบเรว็   
 (Quick Control) 
 

แสดงการตั้งค่าฟังก์ชั่น 



104

การป้องกันกล้องสั่น  
การทำงานของกระจกสะท้อนภาพอาจเป็นสาเหตุให้กลไกภายในกล้องสั่นซึ่งสามารถ
มีผลกระทบต่อภาพที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ถ่ายระยะไกลหรือเลนส์มาโคร เพราะฉะนั้นจึง
จำเป็นต้องล็อคกระจกก่อน 
สามารถล็อคกระจกสะท้อนภาพได้โดยการเลือก [Mirror lockup] ในเมนู   
[  Custom Functions (C.Fn)] และตั้งค่าเป็น [1: Enable] (หน้า 187) 

1 
โฟกัสวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วปล่อย 

    กระจกสะท้อนภาพจะพับตัวขึ้นไป 

2 
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง 

    กล้องจะถ่ายภาพและกระจกจะพับตัวกลับลงมา 

 ใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพในโหมด  กับการล็อคกระจกสะท้อนภาพ 
   เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดจะทำให้กระจกสะท้อนภาพล็อค แล้วกล้องจะถ่าย 
 ภาพหลังจากนั้น 2 วินาที     

 การถ่ายภาพด้วยรีโมท 
 การถ่ายภาพด้วยรีโมทพร้อมกับการล็อคกระจกจะสามารถป้องกันกล้องสั่นได้  
 เพราะท่านจะไม่ต้องจับกล้องโดยตรง โดยการใช้รีโมทคอนโทรล รุ่น RC-5 ให้ 
 กดปุ่มส่งสัญญาณเพื่อล็อคกระจกก่อน กล้องจะถ่ายภาพหลังจากนั้น 2 วินาที  
 และเมื่อใช้รีโมท รุ่น RC-1 ให้ตั้งค่าหน่วงเวลาเป็น 2 วินาที จากนั้นให้ถ่ายภาพ 

 เคล็ดลับในการถ่ายภาพ  

 ห้ามเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์ เพราะความร้อนของดวงอาทิตย์สามารถทำให้ม่าน 
 ชัตเตอร์ร้อนและเกิดความเสียหายได้ 

 หากท่านใช้ชัตเตอร์ B (bulb) การตั้งเวลาถ่ายภาพ และการล็อคกระจกสะท้อนภาพ 
 ร่วมกัน ให้กดปุ่มชัตเตอร์จนสุดค้างไว้ (หน่วงเวลาการตั้งเวลาถ่ายภาพ + เวลาของ 
 ชัตเตอร์ B (bulb)) หากท่านปล่อยปุ่มชัตเตอร์ออกในขณะการนับถอยหลังของการ 
 ตั้งเวลาถ่ายภาพจะมีเสียงลั่นชัตเตอร์ดังขึ้น อย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ 
 ลักษณะของการถ่ายภาพจริง (ภาพไม่ได้ถูกถ่าย) 

 ถงึแมว้า่ไดต้ัง้คา่  (การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง) เอฟเคฟการถา่ยภาพทลีะภาพ 
 ก็จะยังทำงานอยู่ 

 เมื่อกระจกสะท้อนภาพถูกล็อค และหลังจากนั้น 30 วินาที กระจกสะท้อนภาพก็จะ 
 พับตัวลงอัตโนมัติ การกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งจะทำให้ล็อคกระจกอีกครั้ง 
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การถ่ายภาพแบบ  
Live View 

ท่านสามารถถ่ายภาพในขณะที่แสดงภาพบนหน้าจอ LCD กล้องได้ 
เรียกการทำงานนี้ว่า “การถ่ายภาพแบบ Live View ”  

การถ่ายภาพแบบ Live View เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่ไม่
เคลื่อนที่ 
หากท่านใช้มือถือกล้องและถ่ายภาพขณะมองผ่านหน้าจอ LCD 
แล้วกล้องสั่น อาจทำให้ได้ภาพเบลอ ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง 

เกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบ Live View โดยใช้รีโมท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ติดตั้ง EOS Utility (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 
ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายโดยใช้
รีโมทในขณะแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียด 
โปรดดูคู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ ในซีดี-รอม 
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 การถ่ายภาพแบบ Live View  

1 
ตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ 

   ตั้งค่าโหมดการ่ถายภาพให้เป็นโหมดโซน 
   สร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) 
   ไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View 
   ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

2 
แสดงภาพ Live View  

   กดปุ่ม     
    ภาพ Live View จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ LCD  
   ภาพ Live View จะมีความสว่างใกล้เคียง 
   ระดับความสว่างของภาพที่ท่านถ่ายจริง 
   หากท่านยังไม่ได้ค่าแสงมาตรฐาน ให้หมุน 
   วงแหวน  
   มุมมองของภาพ (field of view) คือ 
    ประมาณ 100% 

3 โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   กอ่นถา่ยภาพ ใหจ้บัโฟกสัโดยใชโ้หมดโฟกกสั 
   อัตโมัติหรือโฟกัสแบบแมนนวล (หน้า  
   111-118) 
   กดปุ่ม  เพื่อโฟกัสในโหมดโฟกัส 
   อัตโนมัติปัจจุบัน 

4 ถ่ายภาพ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
    กล้องจะถ่ายภาพและภาพจะปรากฏขึ้นบน 
   หน้าจอ LCD 
    หลังจากกล้องสิ้นสุดการแสดงภาพแล้วจะ 
   กลับไปยังการถ่ายภาพ Live View โดย 
   อัตโนมัติ 
   กดปุ่ม  เพื่อจบการถ่ายภาพแบบ  
   Live View 



107

ในแท็บ [  Live View function settings] ให้ 
ตั้งค่า [Live View shoot.] เป็น [Enable]  

 การถ่ายภาพแบบ Live View  
 

เปิดการใช้งานการถ่ายภาพแบบ Live View  

อุณหภูมิ 

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่กับการถ่ายภาพ Live View [แสดงจำนวนภาพโดย
ประมาณ] 

ที่ 23°C/73°F 

ที่ 0 °C/ 32°F 

สภาวะการถ่ายภาพ  

ไม่ใช้แฟลช ใช้แฟลช 50% 

 จำนวนข้างต้นมาจากการใช้แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 ที่ชาร์จจนเต็ม และเป็นไปตาม 
 มาตรฐานการทดสอบของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)  
 การถ่ายภาพ Live View แบบต่อเนื่อง จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 1 ชั่วโมงที่ 

 อุณหภูมิ 23°C/73°F  (โดยใช้แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 ที่ชาร์จจนเต็ม) 
 

 ในขณะการถ่ายภาพแบบ Live View ห้ามเล็งเลนส์ไปยังดวงอาทิตย์ เพราะความ 
 ร้อนของดวงอาทิตย์สามารถทำให้ส่วนประกอบภายในกล้องเสียหายได้ 
 ข้อควรระวังสำหรับการถ่ายภาพแบบ Live View ดูได้ที่หน้า 119-120 

ในกรณีต่อไปนี้ เสียงชัตเตอร์จะดังเหมือนกับการถ่ายภาพ 2 ภาพ แต่จริงๆ แล้วกล้อง
ถ่ายเพียงหนึ่งภาพ ในขณะการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง เฉพาะภาพแรกเท่านั้นที่เสียง 
ชัตเตอร์จะดังถึงสองครั้ง 
 ภาพที่ใช้แฟลช  
 เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO 3200 หรือสูงกว่า 

190 ภาพ 

180 ภาพ 

170 ภาพ 

160 ภาพ 
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 การตั้งค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ 
การตั้งค่าฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับการถ่ายภาพแบบ Live View มีอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ในแทบ็  ตวัเลอืกของเมน ู[Live View function  
settings], [Grid display], [Metering timer] และ 
[AF mode] จะอธิบายตามด้านล่างนี้  

ฟังก์ชั่นที่ตั้งค่าโดยใช้เมนู     

 Grid display 
 ท่านสามารถแสดงเส้นตารางได้โดยใช้  หรือ  

 Metering timer 
 ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาการแสดงของการตั้งค่าแสง 

 AF Mode 
 ท่านสามารถเลือก [Live mode] (หน้า 111), [  Live mode] (หน้า 112)  
 หรือ [Quick mode] (หน้า 116) 

ในขณะการแสดงภาพ Live View บนหน้าจอ LCD กดปุ่ม  เพื่อให้ท่าน 
สามารถตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติ, สไตล์ภาพ (Picture Style), สมดุลแสงขาว,  
โหมดการถ่าย และคุณภาพการบันทึกภาพได้  

ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้เมื่อกล้องพร้อมถ่ายภาพ 

1 
กดปุ่ม   

    แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ฟังก์ชั่นที่สามารถ 
   ตั้งค่าได้ปัจจุบัน 
   เมื่อเลือก  จุดโฟกัสก็จะแสดงขึ้น 
   เช่นเดียวกัน 
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2 
เลือกฟังก์ชั่นและตั้งค่า 

   กดปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการ 
   ตั้งค่า 
    ชื่อของฟังก์ชั่นที่ท่านเลือกจะแสดงที่ด้านล่าง 
   หมุนวงแหวน  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
 

 ถึงแม้ในขณะที่ภาพ Live View แสดงขึ้น ท่านยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่น  
 และแสดงภาพได้  หากท่านเลือก [  Dust Delete Data],  
 [  Sensor cleaning], [  Clear settings] หรือ [  Firmware Ver.] การถ่าย 
 ภาพแบบ Live View จะสิ้นสุดลง  

 โหมดวดัแสงจะกำหนดไวท้ีก่ารวดัแสงแบบเฉลีย่ทัง้ภาพสำหรบัระบบการถา่ยภาพ  
 Live View  

 ในเมนู [  Custom Functions (C.Fn)] ถ้าตั้งค่า [Shutter/AE lock button]  
 (หน้า 188) ไปยัง [1: AE lock/AF] ท่านสามารถล็อคค่าแสงโดยการกดปุ่ม 
 ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง  

 หากต้องการตรวจสอบความชัดลึก ให้กดปุ่มแสดงความชัดลึก (depth-of-field) 
 ระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ค่าแสงที่ตั้งค่าสำหรับภาพแรกจะทำงานได้กับ 

 ภาพที่ตามมาอีกด้วย 
 การใช้  เหมือนกับการใช้   
 หากกล้องไม่ทำงานเป็นเวลานาน กล้องจะดับลงอัตโนมัติตามที่ตั้งค่า [  Auto  

 power off] (หน้า 131) หากตั้งค่า [  Auto power off] ไว้ที่ [Off] การถ่ายภาพ 
 แบบ Live View จะหยุดการทำงานหลังจากนั้น 30 นาทีโดยอัตโนมัติ (กล้องยัง 
 เปิดอยู่) 

 ท่านสามารถแสดงภาพ Live View บนหน้าจอโทรทัศน์ได้ (หน้า 156-157) โดย 
 ใช้สาย AV (ที่จัดให้) หรือสาย HDMI (แยกจำหน่าย) 

 ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการถ่ายภาพแบบ Live View ได้อีกด้วย  
 (แยกจำหน่าย หน้า 194 ) 
 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ 
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 ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ข้อมูลที่แสดงจะเปลี่ยนไป  
1- โหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ 

เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล                                                                     

โหมดโฟกสัอตัโนมตั ิ 
 : โหมด Live 

 : โหมด Live (ค้นหาใบหน้า)  
 : โหมด Quick 

สไตล์ภาพ (Picture Style) 
สมดุลแสงขาว 
โหมดการถ่าย 

คุณภาพการบันทึกภาพ 
ล็อคค่าแสง 

ความเร็วชัตเตอร์ 

พร้อมใช้งานแฟลช 

รูรับแสง 

มาตรแสดงระดับค่าแสง/ 
ระยะคร่อมแสง 

การชดเชยแสงแฟลช 

จุดโฟกัส (โหมด Quick) 

กรอบขยาย 

ฮิสโตแกรม 

การถ่ายคร่อม (AEB) 
การถ่ายภาพคร่อม 
แสงแฟลช (FEB) 
Exposure simulation 

ตรวจสอบแบตเตอรี่ 

Highlight tone priority 
ความไวแสง 

จำนวนภาพที่เหลือ 

 เมื่อ  แสดงเป็นสีขาว แสดงว่าความสว่างของภาพ Live View มีความ 
 ใกล้เคียงกับภาพที่ถ่าย  
 หากข้อความ  กะพริบแสดงว่าไม่ได้แสดงภาพ Live View ในค่าความสว่าง 

 ที่เหมาะสมเนื่องจากสภาวะแสงสูงหรือแสงต่ำ อย่างไรก็ตามภาพที่ถ่ายแล้วจะ 
 แสดงให้เห็นถึงการตั้งค่าแสง
 หากใช้แฟลชหรือตั้งค่าชัตเตอร์ B (bulb) สัญลักษณ์  และฮิสโตแกรมจะ 

 กลายเป็นสีเทา (สำหรับในการอ้างอิงของท่าน) อาจไม่สามารถแสดงฮิสโตแกรม 
 ในสภาวะแสงต่ำหรือสูงได้อย่างถูกต้อง 
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การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  

โหมดโฟกัสอัตโนมัติจะสามารถใช้งานได้กับ [Live mode], [  Live mode]  
(การค้นหาใบหน้า หน้า 112) และ [Quick mode] (หน้า 116)  
หากท่านต้องการจับโฟกัสได้อย่างแม่นยำ ให้ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไปที่ 

 แล้วขยายภาพถ่าย จากนั้นทำการปรับโฟกัสเอง (หน้า 118)  

การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ                               
 ในหน้าจอ [  Live View function settings]  

 เลือก [AF mode] 
 ในขณะทีแ่สดงภาพแบบ Live View ทา่นสามารถ 

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
 บนหน้าจอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick  
 Control) 

ใช้เซ็นเซอร์ภาพสำหรับการโฟกัส ถึงแม้จะสามารถจับโฟกัสในการแสดงภาพ Live 
View ได้ การทำงานของการหาโฟกัสอัตโนมัติจะใช้เวลานานกว่าโหมด Quick และ
การจับโฟกัสก็จะยากกว่าในโหมด Quick 

โหมด Live :  

1 
แสดงภาพ Live View 

   กดปุ่ม   
    ภาพ Live View จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ  
   LCD 
    จุดโฟกัส  จะปรากฏขึ้น 

2 เลื่อนจุดโฟกัส 
   ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเลื่อน 
   จุดโฟกัสไปยังบริเวณที่ท่านต้องการโฟกัส 
   ภาพ (แต่ไม่สามารถไปที่ขอบของภาพได้) 
   หากตอ้งการใหจ้ดุโฟกสักลบัไปยงักลางภาพ 
    ให้กดปุ่ม   

จุดโฟกัส 
 



112

1 
แสดงภาพ Live View 

   กดปุ่ม  
    ภาพ Live View จะปรากฏขึ้นอีกครั้งบน 
   หน้าจอ LCD 
   เมื่อค้นหาใบหน้าได้ กรอบ  จะ 
   ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเพื่อโฟกัส 
   หากกล้องค้นหาใบหน้าหลายๆ หน้า กรอบ  
    จะปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม   
   เพื่อเลื่อนกรอบ  ไปยังใบหน้าที่ 
   ต้องการ 

3 โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   เล็งจุดโฟกัสไปทางวัตถุ และกดปุ่ม   
   ค้างไว้ 
    เมือ่กลอ้งสามารถจบัโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสั 
   จะกลายเป็นสีเขียวและส่งเสียงบี๊บ 
    หากกล้องไม่สามารถจับโฟกัสได้ จุดโฟกัส 
   จะเปลี่ยนเป็นสีแดง 

4 ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบจุดโฟกัสและค่าแสง จากนั้น 
   กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 106)  
 

การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

ใบหน้าของบุคคลจะถูกค้นหาและจับโฟกัส โดยให้ใบหน้าของบุคคลหันมาทางกล้อง
ด้วยวิธีการโฟกัสอัตโนมัติเดียวกันกับโหมด Live 

โหมด Live  (ค้นหาใบหน้า) :  
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2 โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   กดปุ่ม  เพื่อโฟกัสใบหน้าที่ครอบคลุม 
   ด้วยกรอบ   
    เมื่อกล้องสามารถจับโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะ 
   กลายเป็นสีเขียวและส่งเสียงบี๊บขึ้น 
    หากกล้องไม่สามารถจับโฟกัสได้ จุดโฟกัส 
   จะกลายเป็นสีแดง 
   หากไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ จุดโฟกัส 
     จะแสดงขึ้นและศูนย์กลางจุดโฟกัส 
   จะถูกใช้งานในการจับโฟกัส 

3 ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบโฟกัสและค่าแสง จากนั้นให้ 
   กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 106) 
 

การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

 หากไม่สามารถจับโฟกัสได้ ก็จะไม่สามารถค้นหาใบหน้าได้เช่นกัน หากเลนส์ 
 สามารถโฟกัสเองได้ถึงแม้ในขณะที่ตั้งค่าสวิตช์บนเลนส์ไปที่  ก็ตาม ให้ 
 หมุนวงแหวนปรับโฟกัสไปจนกว่าจะได้โฟกัสที่คมชัด และจากนั้นกล้องจะค้นหา 
 ใบหน้า และกรอบ  จะแสดงขึ้น 
 วัตถุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากใบหน้าบุคคลอาจถูกค้นหาให้เป็นใบหน้าได้ 
 การค้นหาใบหนา้อาจไมท่ำงาน หากใบหนา้มขีนาดเลก็หรอืใหญม่ากในภาพสวา่ง 

 หรือมืดเกินไป มีขนาดในแนวนอน หรือแนวทแยง หรือภาพที่บางส่วนถูกบดบัง 
 กรอบโฟกัส  อาจครอบคลุมเฉพาะส่วนของใบหน้า 

 เมื่อท่านกดปุ่ม  โหมดโฟกัสอัตโมัติจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด Live (หน้า 111) 
  ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนไปยังจุดโฟกัสอื่นๆ ได้ กดปุ่ม   
 อีกครั้งเพื่อกลับไปยัง  โหมด Live  (ค้นหาใบหน้า)  
 เนื่องจากไม่สามารถจับโฟกัสใบหน้าที่อยู่ใกล้ขอบของภาพได้ กรอบ  จะ 

 กลายเป็นสีเทา จากนั้นหากท่านกดปุ่ม  ศูนย์กลางจุดโฟกัสที่ศูนย์กลาง 
  จะถูกนำไปใช้เพื่อจับโฟกัส 
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การทำงานโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิ
 การจับโฟกัสจะใช้เวลานานเล็กน้อย 
 ถึงแม้จะจับโฟกัสได้แล้วก็ตาม การกดปุ่ม  ก็จะทำให้การจับโฟกัสทำงาน 

 อีกครั้ง 
 ความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนไปในระหว่างและหลังจากการทำงานของโฟกัส 

 อัตโนมัติ 
 หากแหล่งให้แสงเปลี่ยนไปในขณะที่ภาพ Live View แสดง หน้าจออาจกะพริบ 

 เล็กน้อยและจะทำให้ยากต่อการจับโฟกัส หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้หยุดการ  
 ถ่ายภาพแบบ Live View และจับโฟกัสอัตโนมัติในแหล่งให้แสงจริงเสียก่อน 
 หากท่านกดปุ่ม  ในโหมด Live บริเวณที่มีจุดโฟกัสจะขยายขึ้น หากการ 

 โฟกัสมุมมองที่ขยายเป็นไปได้ยาก ให้กลับไปยังการแสดงภาพแบบปกติและหา 
 โฟกัสอัตโนมัติใหม่ โปรดจำไว้ว่าความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัตินั้นอาจมีความ 
 แตกต่ากันไประหว่างการแสดงภาพแบบปกติและการแสดงภาพแบบขยาย 
 หากท่านจับโฟกัสอัตโนมัติในการแสดงภาพปกติของโหมด Live และจากนั้น 

 ขยายภาพ อาจทำให้ปิดการโฟกัสลง 
 ในโหมด Live   การกดปุ่ม  อาจไม่สามารถขยายภาพได้ 

 

การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

ข้อควรจำเกี่ยวกับโหมด Live และ โหมด Live  (ค้นหาใบหน้า)  

 ในโหมด Live หรือ โหมด Live  (ค้นหาใบหน้า) หากท่านถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ขอบ 
 ภาพและวัตถุที่ต้องการอยู่นอกการโฟกัส ให้เล็งจุดโฟกัสที่ศูนย์กลางไปยังวัตถุ  
 จากนั้น ให้ถ่ายภาพ 
 ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ทำงาน 
 การโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานโดยใช้สายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-60E3  

 (แยกจำหน่าย) 
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การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

สภาวะการถ่ายภาพที่สามารถทำให้การโฟกัสยากขึ้น 
 วัตถุที่มีค่าความเปรียบต่างต่ำ เช่น ท้องฟ้าสีครามและวัตถุพื้นผิวสีเดียวล้วน  
 วัตถุในบริเวณที่แสงน้อย 
 เส้นและลวดลายอื่นๆ ที่มีค่าเปรียบต่างเฉพาะเส้นตามแนวนอน 
 ภายใต้แหล่งให้แสงที่มีความสว่าง, สี หรือลวดลายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ฉากกลางคืนหรือมีจุดแสง 
 ภายใต้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือเมื่อภาพกะพริบ 
 วัตถุที่เล็กมาก 
 วัตถุที่อยู่บริเวณขอบของภาพ 
 วัตถุที่สะท้อนแสงมาก 
 เมื่อจุดโฟกัสครอบคลุมทั้งวัตถุที่ใกล้และไกลออกไป (เช่น สัตว์ที่อยู่ในกรง) 
 วัตถุที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาภายในจุดโฟกัสและไม่สามารถอยู่นิ่งได้เนื่องจาก 

 กล้องสั่นหรือวัตถุเบลอ  
 วัตถุเคลื่อนที่เข้าหากล้องหรือถอยห่างจากกล้อง 
 การหาโฟกัสอัตโนมัติในขณะวัตถุออกห่างจากการโฟกัส 
 เมื่อมีการใช้เลนส์ซอฟท์โฟกัสเพื่อให้ได้์เอฟเฟคภาพนุ่ม 
 เมื่อใช้ฟิลเตอร์ที่ให้เอฟเฟคพิเศษ 
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การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

ใช้เซนเซอร์สำหรับโฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัสในโหมด One-Shot AF (หน้า 64) 
และใช้วิธีการจับโฟกัสอัตโนมัติเดียวกันกับการถ่ายภาพจากช่องมองภาพ  
ถึงแม้ท่านจะสามารถจับโฟกัสบริเวณที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว ภาพ Live View 
จะถูกรบกวนแบบชั่วคราวในขณะที่มีการจับโฟกัสอัตโนมัติ 

โหมด Quick :  

1 
แสดงภาพ Live View 

   กดปุ่ม  
    ภาพ Live View จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ  
   LCD 
   กล่องเล็กๆ ที่อยู่บนหน้าจอคือจุดโฟกัส  
   และกล่องที่ใหญ่ที่สุดคือกรอบขยายภาพ 
 

จุดโฟกัส 

2 เลือกจุดโฟกัส 
   เมื่อท่านกดปุ่ม  หน้าจอควบคมุการ 
   ทำงานแบบเรว็ (Quick Control) จะปรากฏ 
   ขึ้น 
    ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้ในปัจจุบันจะถูก 
   ไฮไลท์ด้วยสีน้ำเงิน 
   กดปุ่ม  เพื่อทำให้สามารถเลือก 
   จุดโฟกัสได้ 
   หมุนวงแหวน  เพื่อเลือกจุดโฟกัส 
 

กรอบขยายภาพ 
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การใช้โฟกัสแบบอัตโนมัติ  
 

3 โฟกัสไปยังวัตถุ 
   เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และกดปุ่ม    
   ค้างไว้ 
    ภาพ Live View จะดับลงและกระจกสะท้อน 
   ภาพจะพับตัวลง และกล้องจะดำเนินการหา 
   โฟกัสอัตโนมัติ 
    เมื่อจับโฟกัสได้ เสียงบี๊บจะดังขึ้นและภาพ 
    Live View จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
    จุดโฟกัสที่ใช้โฟกัสจะแสดงเป็นสีแดง 
 

4 ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบโฟกัสและค่าแสง จากนั้นกดปุ่ม 
   ชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 106) 

 ท่านไม่สามารถถ่ายภาพระหว่างการจับโฟกัสอัตโนมัติได้ ให้ถ่ายภาพเฉพาะ 
 ขณะแสดงภาพ Live View  
 ไม่สามารถจับโฟกัสอัตโนมัติโดยใช้สายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-60E3 ได้  

 (แยกจำหน่าย) 
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การโฟกัสภาพแบบแมนนวล  
ท่านสามารถขยายภาพและโฟกัสภาพเองได้ได้อย่างแม่นยำ 

4 โฟกัสแบบแมนนวล 
   ขณะที่มองภาพที่ขยายแล้ว ให้หมุนวงแหวน 
   ปรับโฟกัส  
   หลังจากการโฟกัสภาพ ให้กดปุ่ม  
    เพื่อกลับไปยังการแสดงภาพปกติ 

5 ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบจุดโฟกัสและค่าแสง จากนั้น 
   กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 106) 
 

กรอบขยายภาพ 

5x    10x         มุมมองปกติ 

ล็อคค่าแสง 
ตำแหน่งพื้นที่ที่ขยาย 

การขยาย 

1 
ตั้งค่าโหมดโฟกัสบนเลนส์ไปที่  

   ใหห้มนุแหวนปรบัโฟกสัของเลนสแ์บบครา่วๆ 

2 เลื่อนกรอบขยายภาพ 
   ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่นกรอบที่ขยายไปยัง 
   ตำแหน่งที่ต้องการโฟกัส 
   หากท่านกดปุ่ม  ลง กรอบขยายจะ 
   กลับไปยังจุดศูนย์กลางภาพ 

3 ขยายภาพ  
   กดปุ่ม   
    ภาพในกรอบจะถูกขยาย 
   ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  รูปแบบ 
   ภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้ 
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ข้อควรจำเกี่ยวกับภาพ Live View  
 ภายใตส้ภาวะของแสงนอ้ยหรอืแสงจา้ การดภูาพแบบ Live View อาจไมไ่ดส้ะทอ้น 

 ค่าความสว่างจริงของภาพที่ถูกบันทึกได้  
 หากแหล่งแสงภายในภาพเปลี่ยน หน้าจออาจกะพริบได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้  

 ให้หยุดการถ่ายภาพ Live View และให้เริ่มการถ่ายภาพต่อหลังจากที่ได้แสงที่ 
 เหมาะสม 
 หากทา่นเลง็กลอ้งไปตามทศิทางทีแ่ตกตา่งออกไป อาจเปน็สาเหตใุหค้า่ความสวา่ง 

 ของภาพลดลงชั่วขณะ ให้รอสักครู่จนกระทั่งระดับค่าความสว่างคงที่ก่อนถ่ายภาพ 
 หากมีจุดแสงจ้าในภาพ อย่างเช่น ดวงอาทิตย์ บริเวณที่มีแสงสว่างอาจปรากฏขึ้น 

 เป็นสีดำเมื่อมองภาพจากหน้าจอ LCD แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพที่ถ่ายปกติแล้วจะ 
 แสดงบริเวณที่สว่างอย่างถูกต้อง 
  ในบริเวณที่มีแสงน้อย หากท่านตั้งค่า [  LCD brightness] เป็นการตั้งค่าแสง 
 สว่าง อาจมีจุดสีรบกวน (Chrominance noise) แสดงบนภาพ Live View และ 
 สำหรับภาพนิ่งจะไม่บันทึกจุดสีรบกวนนี้  
 เมื่อขยายภาพแล้ว ความคมชัดของภาพอาจดูมีความเข้มมากกว่าภาพจริง 

 
เกี่ยวกับสัญลักษณ์   
 หากท่านถ่ายภาพแบบ Live View ภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือในสภาวะอากาศ 

 ร้อนสัญลักษณ์  (เตือนอุณหภูมิภายในกล้องสูง) อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 
  หากถ่ายภาพแบบ Live View ทั้งที่กล้องมีอุณหภูมิภายในที่สูงเป็นเวลานานๆ  
 อาจลดคุณภาพของภาพถ่ายได้ ดังนั้นหากสัญลักษณ์เตือนปรากฏขึ้น ท่านจึงควร 
 หยุดการถ่ายภาพแบบ Live View 
 หากท่านถ่ายภาพ Live View แบบต่อเนื่อง ขณะที่สัญลักษณ์  ปรากฏขึ้น  

 และอุณหภูมิภายในของกล้องเพิ่มสูงขึ้นการถ่ายภาพแบบ Live View กล้องจะหยุด 
 การทำงานโดยอัตโนมัติ การถ่ายภาพแบบ Live View จะไม่ทำงานจนกว่าอุณหภูมิ 
 ภายในกล้องจะลดลง 

การโฟกัสภาพแบบแมนนวล  
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การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

ข้อควรจำเกี่ยวกับผลการถ่ายภาพ 
 เมื่อท่านถ่ายภาพแบบต่อเนื่องโดยใช้ฟังก์ชั่น Live View เป็นเวลานาน อุณหภูมิ 

 ภายในกล้องอาจเพิ่มขึ้นและสามารถเป็นผลให้คุณภาพของภาพลดลงได้ ให้ยกเลิก 
 การถ่ายภาพ Live View เมื่อไม่ได้ทำการถ่ายภาพใดๆ 
 ก่อนการรับแสงแบบนาน ให้หยุดการถ่ายภาพ Live View ชั่วคราวและรอสักครู่ 

 ก่อนการถ่ายภาพ การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการลดคุณภาพของภาพถ่าย  
 การถ่ายภาพ Live View ในอุณหภูมิสูงและความไวแสงสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิด 

 จุดสีรบกวนหรือสีที่ผิดปกติ 
 หากทา่นถา่ยภาพนิง่ในความไวสงู อาจเกจิจดุสรีบกวน (เสน้ขวาง, จดุแสง เปน็ตน้) 

  บนภาพได้ 
 หากท่านถ่ายภาพในขณะขยายภาพ ค่าแสงอาจไม่ออกมาตามที่ต้องการ ให้กลับไป 

  ยังการมองภาพปกติ ระหว่างการมองภาพขยาย ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง 
 จะปรากฏเป็นสีแดง ถึงแม้ท่านจะถ่ายภาพระหว่างการขยายมุมมอง ภาพที่ถ่ายจะ 
 แสดงในมุมมองปกติ 

ข้อควรจำสำหรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 
 ในขณะถา่ยภาพแบบ Live View การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เองบางอยา่งจะไมท่ำงาน 

  (หน้า 183) 
 หากตั้งค่า [Auto Lighting Optimizer] (หน้า 186) ในเมนู [  Custom 

  Functions (C.Fn)] เป็นค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ [3: Disable] ภาพอาจดูสว่างถึงแม้จะตั้งค่า 
 ชดเชยแสงหรือค่าชดเชยแสงแฟลชให้ลดลงแล้วก็ตาม 

ข้อควรจำเกี่ยวกับเลนส์และแฟลช 
 ไม่สามารถใช้การตั้งค่าโฟกัสล่วงหน้าหรือเลนส์ถ่ายไกลแบบพิเศษ (Super 

 telephoto) ได้ 
 ไม่สามารถล็อคแสงแฟลชได้เมื่อใช้แฟลชภายในหรือแฟลช Speedlite  และไม่ 

 สามารถใช้การ Modeling แฟลชและแฟลชทดสอบได้เมื่อใช้งานแฟลช Speedlite 
 

การโฟกัสภาพแบบแมนนวล  



121

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่   
เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว รูปแบบไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว คือ MOV 
 

แผ่นบันทึกภาพ SD สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
เมื่อท่านถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้แผ่นบันทึกภาพที่มีความเร็วใน
การบันทึกระดับ SD Class 6  หรือสูงกว่า หากใช้ 
ความเร็วที่ต่ำกว่านี้ การบันทึกและการแสดงภาพอาจทำงานไม่ปกติ 
เราขอแนะนำให้ท่านใช้แผ่นบันทึกภาพที่มีพื้นที่หน่วยความจำขนาด
ใหญ่สำหรับการบันทึกภาพ 

เกี่ยวกับ Full HD 1080  
Full HD 1080 แสดงถึงการรองรับสัญญาณภาพความ
ละเอียดสูงที่มี 1080 พิกเซลตามแกนแนวตั้ง (เส้น
สแกน) 

121
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 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
แนะนำให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว (หน้า 156-157) 

1 
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่  

    กระจกสะท้อนภาพจะส่งเสียงขึ้น จากนั้น 
   ภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD 

2 โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   ก่อนการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การโฟกัส 
   อัตโนมัติหรือโฟกัสแบบแมนนวล (หน้า  
   111-118) 
   กดปุ่ม  เพื่อจับโฟกัสในโหมดโฟกัส 
   อัตโนมัติปัจจุบัน 

3 ถ่ายภาพ 
   กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ 
   เคลื่อนไหว หากต้องการหยุดการถ่ายภาพ 
   เคลื่อนไหว ให้กดปุ่ม  อีกครั้ง 
    ในขณะที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมาย  
    จะแสดงที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ 
 

 ระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ห้ามเล็งเลนส์กล้องเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะ 
 ความร้อนของดวงอาทิตย์สามารถทำให้ส่วนประกอบภายในกล้องเกิดความเสียหายได้ 

 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว หน้า 127-128 
 หากมีความจำเป็น โปรดอ่านข้อควรจำในการถ่ายภาพแบบ Live View หน้า 119 และ  

 120 
 

 ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก 1 ภาพจะถูกบันทึกเป็น 1 ไฟล์ 
 สามารถล็อคค่าแสงได้โดยกดปุ่ม  หากต้องการยกเลิกการล็อคค่าแสง ให้กดปุ่ม 

  
 กล้องจะตั้งค่าความไวแสง, ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงโดยอัตโนมัติ 
 การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะแสดงความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง (หน้า 126) ที่มุมล่าง 

 ด้านซ้ายของหน้าจอ การทำงานนี้คือการตั้งค่าแสงสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง 
 เวลาในการบันทึกภาพทั้งหมดโดยการใช้แบตเตอรี่รุ่น LP-E5 ที่ชาร์จจนเต็ม จะเป็นไปใน 

 ลักษณะดังต่อไปนี้ : ที่อุณหภูมิ 23°C/73°F: 1 ชม.10 นาที โดยประมาณ ที่อุณหภูมิ 0°C/ 
 32°F: 1 ชม. โดยประมาณ  
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การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 
หน้านี้จะอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชั่นสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

แสดงเมนูภาพเคลื่อนไหว 
 เลือกแท็บเมนู  
 คำอธิบายรายการเมนูที่แสดงจะอยู่ที่ 

 ด้านล่างนี้ 

ตั้งค่าฟังก์ชั่นโดยใช้เมนู 

 Movie-recording size 
[1920x1080] : คุณภาพการบันทึกภาพแบบ Full HD (Full High-Definition)  
[1280x720]   : คุณภาพการบันทึกภาพแบบ HD (High-Definition) 
[640x480]     : คุณภาพการบันทึกภาพแบบ อัตราส่วนของภาพที่หน้าจอคือ 4:3 
เวลาทั้งหมดในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์ต่อนาที 

ขนาดการถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว 

เวลาทั้งหมดในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

แผ่นบันทึกภาพ 4GB แผ่นบันทึกภาพ 16GB 
ขนาดไฟล์ 

12 นาที 
18 นาที 
24 นาที 

49 นาที 
1 ชม. 13 นาที 
1 ชม. 39 นาที 

330 MB/นาที 
222 MB/นาที 
165 MB/นาที 

 ด้วยขนาดการบันทึกภาพ [1920x1080] กล้องสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 20 เฟรม 
 ตอ่วนิาท ีและดว้ยขนาด [1280x720] และ [640x480] สามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
 ได้ 30 เฟรมต่อวินาที 

 บริเวณโปร่งแสงที่อยู่ด้านบนและด้านล่าง หรือด้านซ้ายหรือด้านขวาของกรอบจะไม่ถูกบันทึก 
 โดยการใช้ ZoomBrowser EX/imageBrowser (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) ท่านสามารถตัดภาพนิ่ง 

 จากภาพเคลื่อนไหวได้ คุณภาพของภาพนิ่งจะมีลักษณะดังนี้: ประมาณ 2 ล้านพิกเซล ที่ 
 ขนาด [1920x1080], ประมาณ 1 ล้านพิกเซล ที่ขนาด [1280x720] และประมาณ  
 300,000 พิกเซล ที่ขนาด [640x480] 

 AF Mode 
 โหมดโฟกัสอัตโนมัติจะมีลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้ที่หน้า 111-117 ท่าน 
 สามารถเลือก [Live mode], [  Live mode] หรือ [Quick mode] โปรดจำไว้ว่า 
 จะไม่สามารถโฟกัสแบบต่อเนื่องบนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ 
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 Grid display 
 ท่านสามารถแสดงเส้นตารางได้โดยใช้  หรือ  

 Metering timer 
 ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระยะเวลาของการล็อคค่าแสงให้สามารถใช้งานได้ 
 อยู่โดยใช้ปุ่ม  

 Sound recording 
 เมื่อตั้งค่าการบันทึกเสียงไปยัง [On] เสียงระบบ Monaural จะถูกบันทึกโดย 
 ไมโครโฟนภายใน (ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนภายนอกได้) ระดับการบันทึกเสียง 
 จะถูกปรับอัตโนมัติ 

 Remote control 
 ท่านสามารใช้งานรีโมทคอนโทรล รุ่น RC-1/RC-5 (แยกจำหน่าย หน้า 194) 
  เพื่อเริ่มและหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โดยใช ้RC-1 ใหต้ัง้คา่เวลาเปน็   
 (หนว่งเวลา 2 วินาที) จากนั้นกดปุ่มส่งสัญญาณ หากตั้งค่าสวิตช์ไว้ที่   
 (ถ่ายภาพทันที) การถ่ายภาพนิ่งจะทำงาน 

การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 

ในขณะที่กำลังแสดงภาพบนหน้าจอ LCD ให้กดปุ่ม  เพื่อให้สามารถตั้งค่า 
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, สไตล์ภาพ, สมดุลแสงขาว, ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และคุณภาพของการบันทึกภาพนิ่งได้  

1 
กดปุ่ม  

    จะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏขึ้นที่ฟังก์ชั่นที่ 
   สามารถบันทึกได้ในปัจจุบัน 
   เมือ่เลอืก  กลอ้งกจ็ะแสดงจดุโฟกสั 
   ด้วยเช่นกัน 

2 
เลือกฟังก์ชั่นและตั้งค่า 

   กดปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่นสำหรับ 
   ตั้งค่า 
    ชือ่ของฟงักช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ทีด่า้นลา่ง 
   หมนุวงแหวน  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ 

ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้เมื่อกล้องพร้อมใช้งาน 
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การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 

 ท่านสามารดตั้งค่าการชดเชยแสงได้โดนกดปุ่ม < > ค้างไว้แล้วหมุนวงแหวนปรับ 
 โหมด < >  

 การตั้งค่าของโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและโหมดโซนสร้างสรรค์ จะเหมือนกับ 
 สไตล์ภาพ, สมดุลแสงขาว, คุณภาพการบันทึกภาพ และการชดเชยแสง (ยกเว้น ) 

ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ตลอดเวลาเพียง
แค่กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 

การถ่ายภาพนิ่ง 

ถ่ายภาพนิ่งในขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

 กล้องจะถ่ายภาพนิ่งโดยบันทึกหน้าจอทั้งหมดรวมถึงกรอบโปร่งแสงที่อยู่ริมขอบ 
 ภาพ 
 หากท่านถ่ายภาพนิ่งในขณะการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวจะเกิดจุดนิ่ง 

 ของภาพประมาณ 1 วินาที 
 ภาพนิ่งที่ถ่ายแล้วจะถูกบันทึกลงแผ่นบันทึกภาพ และเมื่อภาพ Live View แสดงขึ้น 

 กล้องจะเริ่มการถ่ายภาพเคลื่อนไหวต่อ  
 แผ่นบันทึกภาพจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งโดยจัดไฟล์แยกกัน 
 ฟังก์ชั่นเฉพาะการถ่ายภาพนิ่งจะแสดงดังตารางด้านล่าง ฟังก์ชั่นอื่นๆจะทำงาน 

 เหมือนกันกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

ฟังก์ชั่น การตั้งค่า 
คุณภาพในการบันทึกภาพ 
 
การชดเชยแสง 

โหมดการถ่าย 

แฟลช 

ตามที่ตั้งค่าไว้ในเมนู [Quality] 

ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะตั้งค่าอัตโนมัติ และ 
จะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 

การถ่ายภาพทีละภาพ (ไม่สามารถใช้งานการตั้งเวลา 
ถ่ายภาพได้) 

ปิดแฟลช 
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เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล 
 ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
 : โหมด Live 

 : โหมด Live ค้นหาใบหน้า 
 : โหมด Quick 

สไตล์ภาพ (Picture Style) 
สมดุลแสงขาว 

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
คุณภาพการบันทึกภาพ 

ล็อคค่าแสง 

ความเร็วชัตเตอร์ 

รูรับแสง 

ปริมาณการชดเชยแสง 

เวลาที่เหลือในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว/เวลาที่ใช้ไป 

การถ่ายภาพ 
เคลื่อนไหว 

กรอบขยาย 

จุดโฟกัส 
(โหมด Quick) 

Exposure Simulation 

ตรวจสอบแบตเตอรี่ 

ความไวแสง 

จำนวนภาพที่เหลือ 

 หากไม่มีแผ่นบันทึกภาพอยู่ในกล้อง ขนาดการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและเวลาที่ 
 เหลือในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง 

 เมื่อเริ่มการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เวลาที่เหลือในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะเปลี่ยน 
 ไปเป็นเวลาที่ใช้ 

 เมื่อ < > แสดงขึ้นเป็นสีขาว แสดงว่าความสว่างของภาพ Live View มีความใกล้ 
 เคียงกับความสว่างจริงของภาพเคลื่อนไหว หากเครื่องหมาย < > กะพริบ  
 แสดงว่าภาพ Live View แสดงขึ้นด้วยความสว่างที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากสภาวะการ 
 ถ่ายภาพในบริเวณแสงน้อยหรือสว่างเกินไป อย่างไรก็ดี การตั้งค่าแสงจะทำงาน 
 กับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจริง 

การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 
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ข้อควรจำในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

การถ่ายภาพและคุณภาพของภาพ 

 ที่ขนาด [1920x1080] อัตราการบันทึกจะช้ากว่า ดังนั้นวัตถุหรือฉากที่ 
 เคลื่อนที่เร็วอาจดูกระตุก 

 หากขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์หนึ่งใช้ไปถึง 4 GB แล้ว การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
 จะหยุดการทำงานอัตโนมัติ หากต้องการเริ่มการถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง ให้กด 
 ปุ่ม < > (กล้องจะเริ่มการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่) 

 หากเลนสท์ีต่ดิตัง้มรีะบบปอ้งกนัภาพสัน่ไหว ระบบปอ้งกนัภาพสัน่ไหวจะทำงาน 
 ตลอดเวลาถึงแม้ท่านจะไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ระบบป้องกันภาพสัน่ไหว 
 อาจเป็นผลให้เวลาในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดหรือจำนวนภาพที่สามารถ 
 บันทึกได้ลดลง หากท่านใช้ขาตั้งกล้อง หรือไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันภาพสัน่ 
 ไหว ท่านควรตั้งค่าสวิตช์ IS ไปที่  

 ไมโครโฟนภายในกล้องจะบันทึกเสียงการทำงานกล้องร่วมเข้าไปด้วย หากท่านไม่ 
 ต้องการบันทึกเสียงใดๆ ให้ตั้งค่าการบันทึกเสียงไปที่ [Off] 

 ไม่ขอแนะนำให้ใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ ในขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากทำให้จับ 
 โฟกัสในขณะนั้นได้ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ค่าแสงเปลี่ยน ถึงแม้จะตั้งค่าโหมดโฟกัส 
 อัตโนมัติเป็น [Quick mode] ก็ตาม โหมดการทำงานก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด Live  
 ในขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

 หากไม่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้เนื่องจากพื้นที่หน่วยความจำที่เหลือในแผ่น 
 บนัทกึภาพมไีมเ่พยีงพอ ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและเวลาทีเ่หลอืในการถา่ย 
 ภาพเคลื่อนไหว (หน้า 126) จะปรากฏขึ้นเป็นสีแดง 

 หากทา่นใชแ้ผน่บนัทกึภาพทีม่คีวามเรว็ในการเขยีนตำ่ ตวัแสดง 
 ระดบัการเขยีนระดบั 5 อาจปรากฏขึน้ทีม่มุขวาของหนา้จอใน 
 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ซึง่จะแสดงวา่เหลอืขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดเ้ขยีน 
 ลงแผน่บนัทกึภาพมจีำนวนเทา่ไร (พืน้ทีท่ีเ่หลอืของหนว่ยความจำ 
 ชัว่คราวภายใน) ยิง่แผน่บนัทกึภาพมรีะดบัการเขยีนชา้ตวัแสดง 
 ก็จะมีค่าสูงขึ้น หากตัวแสดงแสดงผลจนเต็มกล้องจะหยุดการ 
 ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ หากแผ่นบันทึกภาพมีความเร็วในการเขียนสูง ตัวแสดงก็จะ 
 ไม่ปรากฏขึ้นหรือระดับ (หากแสดงขึ้น) การเขียนก็จะไม่ค่อยขยับขึ้น 
 ก่อนอื่น ให้ทดลองถ่ายภาพเคลื่อนไหวสองหรือสามภาพเพื่อตรวจสอบดูว่าแผ่น 
 บันทึกภาพมีความเร็วในการเขียนเพียงพอ 
 หากท่านถ่ายภาพนิ่งในขณะการถ่ายภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้การถ่ายภาพ 
 เคลื่อนไหวหยุด หากตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพนิ่งไว้ต่ำ อาจเพิ่มระดับคุณภาพ 
 ให้สูงขึ้นได้ 

 ในขณะใช้โหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom  
 Function) ปัจจุบันอาจถูกปิดการใช้งาน (หน้า 183) 
 

ตัวแสดงระดับการเขียน 

การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 
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ข้อควรจำในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

อุณหภูมิภายในของกล้องจะเพิ่มขึ้นและทำให้คุณภาพของภาพถ่ายลดลง 

 หากท่านถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อุณหภูมิภายในกล้องจะ 
 เพิ่มขึ้น อันเป็นผลให้คุณภาพของภาพลดลง เพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ได้ถ่ายภาพ 
 ใดๆ ให้ปิดกล้อง 

 หากท่านถ่ายภาพภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือในสภาวะที่มีความร้อน สัญลักษณ์ 
  < > (เตือนอุณหภูมิภายในกล้องสูง) อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากท่านยัง 
 คงถ่ายภาพเคลื่อนไหวทั้งๆ ที่มีสัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิสูงแสดงขึ้น อาจลดคุณภาพ 
 ของภาพถ่ายลงได้ ท่านจึงควรปิดกล้องและปล่อยให้กล้องพักการทำงานสักครู่ 

 หากสัญลักษณ์ < > ปรากฏขึ้นและหากท่านยังคงถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งอุณหภูมิ 
 ภายในกล้องเพิ่มสูงขึ้น กล้องจะหยุดการถ่ายภาพลงทันที หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 
 ขึ้น ท่านจะไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้อีกจนกว่าอุณหภูมิภายในกล้องจะลดลง 
 ให้ปิดกล้องและปล่อยให้กล้องพักการทำงานสักครู่ 

การแสดงภาพและการเชื่อมต่อโทรทัศน์ 

 หากความสว่างเปลี่ยนแปลงในขณะการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพส่วนนั้นอาจค้าง 
 อยู่สักครู่ 

 หากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI (หน้า 157) และ 
 ถ่ายภาพในขนาด [1920x1080] หรือ [1280x720] ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายจะ 
 แสดงในขนาดเล็กที่หน้าจอโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามกล้องจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวปกติ 
 ตามขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่าไว้ 

 หากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องโทรทัศน์ (หน้า 156-157) และถ่ายภาพ 
 เคลื่อนไหว โทรทัศน์จะไม่ส่งสัญญาณเสียงใดๆ ระหว่างการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม 
 เสียงจะถูกบันทึกอย่างถูกต้อง 

การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 
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คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม 

 การปิดเสียงเตือน (หน้า 130) 
 การเตือนการใส่แผ่นบันทึกภาพ (หน้า 130) 
 การตั้งเวลาในการแสดงภาพ (หน้า 130) 
 การตั้งเวลาปิดกล้องอัตโนมัติ (หน้า 130)  
 การปรับความสว่างหน้าจอ LCD (หน้า 131) 
 วิธีการตั้งชื่อไฟล์ (หน้า 132) 
 การหมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ (หน้า 134) 
 การตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง (หน้า 135) 
 การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องกับไปยังค่าเริ่มต้น (หน้า 136) 
 เกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์ (หน้า 137) 
 การป้องกันหน้าจอ LCD จากการปิดอัตโนมัติ (หน้า 138) 
 การเปลี่ยนสีหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ (หน้า 138) 
 การตั้งค่าแฟลช (หน้า 139) 
 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ (หน้า 142) 
 การแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น (Dust Delete Data) (หน้า 143) 
 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์เอง (หน้า 145) 
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คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 การปิดเสียงเตือน  

ท่านสามารถป้องกันเสียงบี๊บเมื่อกล้องจับโฟกัสได้หรือในขณะการทำงานการตั้งเวลา
ถ่ายภาพ 

ในแท็บ [ ] เลือก [Review time] จากนั้น 
กดปุ่ม  ให้ตั้งค่าเวลา และจากนั้น 
กดปุ่ม   

 การเตือนการใส่แผ่นบันทึกภาพ 

คุณสมบัตินี้จะป้องกันการถ่ายภาพโดยไม่มีแผ่นบันทึกภาพอยู่ในกล้อง 

ในแทบ็ [ ] เลอืก [Release shutter without 
card] จากนั้นกดปุ่ม   
เลือก [Disable] จากนั้นกดปุ่ม  
หากไม่ได้เสียบแผ่นบันทึกภาพลงในกล้อง
และท่านกดปุ่มชัตเตอร์ ข้อความ “Card” 
ปรากฏขึ้นบนช่องมองภาพ และท่านจะไม่
สามารถปล่อยปุ่มชัตเตอร์ได้ 

 การตั้งเวลาในการแสดงภาพ 

ท่านสามารถตั้งค่าระยะเวลาที่ภาพจะแสดงบนหน้าจอ LCD ได้ทันทีหลังจากการถ่าย
ภาพ หากตั้งค่าไว้ที่ [Off] ภาพจะไม่แสดงขึ้นทันทีหลังจากการถ่ายภาพ หากตั้งค่าไว้
ที่ [Hold] การแสดงภาพจะปรากฏขึ้นจนกว่าจะถึงเวลา [Auto power off] ในขณะการ
แสดงภาพ หากท่านใช้งานกล้อง เช่น การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะหยุด
การแสดงภาพ  

ในแทบ็ [ ] เลอืก [Beep] จากนัน้กดปุม่   
และเลือก [Off] จากนั้นกดปุ่ม   
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 การตั้งเวลาปิดกล้องอัตโนมัติ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

หากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ กล้องจะดับลงอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าระยะ
เวลาที่ไม่ใช้งานใดๆ ของกล้อง ท่านสามารถตั้งค่าเวลาในการปิดกล้องอัตโนมัติ ซึ่ง
เมื่อกล้องดับลงเนื่องจากการปิดกล้องอัตโมัติ ท่านสามารถเปิดกล้องได้โดยกดปุ่ม 
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้ :    เป็นต้น 

หากตั้งค่า [Off] ท่านสามารถปิดกล้องได้เองหรือกดปุ่ม  เพื่อปิดการ 
แสดงการตั้งค่าการถ่ายภาพเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
หากตั้งค่า [Off] แล้วไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลา 30 นาที หน้าจอ LCD จะปิดตัว
ลงอัตโนมัติ หากต้องการเปิดหน้าจอ LCD อีกครั้ง ให้กดปุ่ม  

ในแท็บ [ ] เลือก [Auto power off] จากนั้น 
กดปุ่ม  และตั้งเวลา จากนั้นกดปุ่ม 

 

 การปรับค่าความสว่างหน้าจอ LCD  

ท่านสามารถปรับตั้งค่าความเข้มสว่างของหน้าจอ LCD เพื่อให้ง่ายในการอ่านมากขึ้น 

ในแท็บ [ ] เลือก [LCD brightness] จากนั้น 
กดปุ่ม  ในหน้าจอการปรับค่าที่แสดง 
ให้กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าความสว่าง  
จากนั้นกดปุ่ม  
เมื่อตรวจสอบค่าแสงของภาพ ให้ตั้งค่าความ
สว่างหน้าจอ LCD เป็นระดับ 4 เพื่อป้องกัน
แสงโดยรอบที่จะมีผลกระทบต่อการแสดง
ภาพ 
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 วิธีการตั้งชื่อไฟล์ 

ชือ่ไฟลจ์ะเหมอืนกบัหมายเลขของเฟรมบนมว้นฟลิม์ ภาพทีถ่า่ยแลว้จะถกูระบหุมายเลข 
เรียงลำดับจาก 0001 ถึง 9999 และบันทึกให้เป็นโฟลเดอร์เดียว ท่านสามารถ
เปลี่ยนวิธีการตั้งชื่อไฟล์ได้ ชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดังนี้ 
IMG_0001.JPG 

ในแท็บ [ ] เลือก [File numbering] จากนั้น 
ให้กดปุ่ม  ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง 
เพือ่เลอืกวธิกีารตัง้ชือ่ไฟล ์จากนัน้กดปุม่ 

 

 [Continuous]: ชือ่ไฟลจ์ะเรยีงไปตามลำดบัถงึแมจ้ะเปลีย่นแผน่บนัทกึภาพแลว้ 
 ถึงแม้หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ การตั้งชื่อไฟล์ก็จะเรียงต่อเนื่องไป 
 จนถึง 9999 วิธีนี้จะทำให้สะดวกเมื่อท่านต้องการบันทึกชื่อไฟล์ใดไฟล์หนึ่งในช่วง 
 ระหว่าง 0001 ถึง 9999 จากแผ่นบันทึกภาพหลายๆแผ่นลงในโฟลเดอร์ของ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 
 หากแผ่นบันทึกภาพที่ท่านนำมาเปลี่ยนมีภาพบรรจุไว้ก่อนหน้า หมายเลขชื่อไฟล์ 
 ใหม่อาจจะต่อเนื่องจากหมายเลขชื่อไฟล์ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นบันทึกภาพแต่เดิม  
 หากท่านต้องการใช้ชื่อไฟล์แบบต่อเนื่อง ท่านควรใช้แผ่นบันทึกภาพที่ได้ล้างข้อมูล 
 แล้วในแต่ละครั้ง 

การตั้งชื่อไฟล์หลังจากเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพอันใหม่ 

หมายเลขไฟล์ที่เรียงต่อไป 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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 [Auto reset]: ตั้งค่าชื่อไฟล์ใหม่จาก 0001 ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ 
 ในแต่ละครั้งที่ท่านเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ การตั้งชื่อไฟล์จะเริ่มใหม่จาก 0001 
 ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สะดวกหากท่านต้องการจัดเรียงภาพเนื่องจากใช้แผ่นบันทึกภาพ 
 หลายอัน หากแผ่นบันทึกภาพที่ท่านนำมาเปลี่ยนมีภาพบรรจุไว้ก่อนหน้า  
 หมายเลขชื่อไฟล์ใหม่อาจจะต่อเนื่องจากหมายเลขชื่อไฟล์ที่ปรากฏอยู่ในแผ่น 
 บันทึกภาพแต่เดิม หากต้องการเริ่มต้นหมายเลขภาพใหม่จาก 0001 ท่านควรใช้ 
 แผ่นบันทึกภาพที่ได้ล้างข้อมูลแล้วในแต่ละครั้ง 

การตั้งชื่อไฟล์หลังจากเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพอันใหม่ 

หมายเลขไฟล์จะตั้งค่าใหม่ 

 [Manual reset]: หากต้องการตั้งค่าชื่อไฟล์ใหม่เป็น 0001 โดยตั้งเองหรือหาก 
 ต้องการเริ่มจากหมายเลข 0001 ในโฟลเดอร์ใหม่ 
 เมื่อท่านตั้งค่าชื่อไฟล์ใหม่โดยตั้งค่าเอง โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 และชื่อไฟล์ของภาพก็จะถูกบันทึกลงโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่นั้นโดยเริ่มจาก 0001 
 วิธีนี้จะสะดวกเมื่อท่านต้องการที่จะใช้โฟลเดอร์ที่แตกต่างกันระหว่างภาพที่ถ่าย 
 เมื่อวานกับภาพที่ถ่ายวันนี้ ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่ตั้งค่าใหม่แบบปรับเองแล้ว 
 ชื่อไฟล์จะกลับไปเป็นไฟล์ต่อเนื่องหรือการตั้งค่าอัตโนมัติ 

หากการตั้งชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์หมายเลข 999 ถึง 9999 แล้ว จะไม่สามารถถ่ายภาพ
ได้ถึงแม้แผ่นบันทึกภาพจะยังคงมีพื้นที่หน่วยความจำอยู่ หน้าจอ LCD จะแสดง
ข้อความสำหรับเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพใหม่ 

ชื่อไฟล์สำหรับทั้งภาพ JPEG และ RAW จะเริ่มด้วย “IMG_” ชื่อภาพเคลื่อนไหวจะ 
เริ่มต้นด้วย “MVI_” นามสกุลของไฟล์คือ “.JPG” สำหรับภาพ JPEG, “.CR2” สำหรับ
ภาพ RAW และ “.MOV” สำหรับภาพเคลื่อนไหว 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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 การหมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ 

กล้องจะหมุนภาพในแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ภาพแสดง
ในแนวตั้งบนหน้าจอ LCD และในคอมพิวเตอร์แทนภาพใน
แนวนอน ซึ่งการตั้งค่าแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ในแท็บ [ ] เลือก [Auto rotate] จากนั้น 
กดปุ่ม  การตั้งค่าที่สามารถใช้งานได้ที่ 
อธิบายที่ด้านล่าง ให้เลือกมาหนึ่งรายการ
จากนั้นกดปุ่ม  

 [On  ] :  ภาพจะหมุนในแนวตั้งโดยอัตโนมัติบนทั้งหน้าจอ LCD ของกล้อง 
     และคอมพิวเตอร์ 
 [On ] :  ภาพจะหมุนในแนวตั้งอัตโนมัติเฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
 [Off]  :  ภาพจะไม่หมุนในแนวตั้งโดยอัตโนมัติ 

ปัญหาที่พบบ่อย 

 ภาพแนวตั้งจะหมุนในขณะแสดงภาพทันทีหลังจากถ่ายภาพ 
 กดปุ่ม < > และกล้องจะแสดงภาพที่หมุนแล้ว 

 ตั้งค่า [On  ] แต่ภาพจะไม่หมุนขณะแสดงภาพ 
 การหมนุอตัโนมตัจิะไมท่ำงานกบัภาพแนวตัง้ทีไ่ดถ้า่ยในขณะทีต่ัง้คา่ [Auto rotate] 
 ไว้ที่ [Off] และหากถ่ายภาพแนวตั้งในขณะที่หันกล้องลงหรือจับตั้งขึ้น ภาพอาจจะ 
 ไม่หมุน ในกรณีนี้ โปรดดู “การหมุนภาพ” หน้า 151  

 ที่หน้าจอ LCD ผู้ใช้ต้องการจะหมุนภาพที่ถ่ายเมื่อได้ตั้งค่า [On ] ไปแล้ว 
 ตั้งค่า [On  ] จากนั้นให้แสดงภาพ แล้วภาพจะหมุน 

 ภาพแนวตั้งไม่หมุนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
 แสดงว่าซอฟท์แวร์ที่ท่านใช้ไม่สามารถหมุนภาพได้ แนะนำให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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พื้นที่บนแผ่นบันทึกภาพ 

ขอบเขตสี (Color Space) (หน้า 93) 
แก้ไขสมดุลแสงขาว (หน้า 98)/ 
ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว (หน้า 99) 

การถ่ายภาพ Live View (หน้า 105) 

การลดตาแดง (หน้า 63) 

แสดงการหมุนภาพอัตโนมัติ (หน้า 134) 

ปิดหน้าจอ LCD อัตโนมัติ (หน้า 138) 

วันที่/เวลา (หน้า 29) 
เสียงเตือน (หน้า 130) 

ปิดกล้องอัตโนมัติ (หน้า 131) 

การทำความสะอาดเซ็นเซอร ์(หน้า 142) 

  การตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง 
ในขณะที่แสดงภาพเมนู ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบันของกล้อง 

 ในขณะที่แสดงเมนู ให้กดปุ่ม   
 เพื่อแสดงการตั้งค่า 
 กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเมนู 
 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยัง 

 การแสดงการตั้งค่าการถ่ายภาพ 

แสดงการตั้งค่า 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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 การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องกลับไปยังค่าเริ่มต้น 

วิธีนี้คือวิธีสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพทั้งหมดของกล้อง และฟังก์ชั่นที่ผู้
ใช้ตั้งเอง (Custom Funtion) ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น วิธีนี้จะทำงานอยู่ในโหมด  
และโหมดโซนสร้างสรรคภ์าพ (Creative Zone) อื่นๆ 

1	เลือก [CLear settings]
  ในแท็บ [ ] เลือก [Clear settings] 
  จากนั้นกดปุ่ม 

2 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพ
  ไปยังค่าเริ่มต้น ให้เลือก [Clear all camera 
  settings] จากนั้นกดปุ่ม 
  หากต้องการเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 
  ไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้เลือก [Clear all
  Custom Func. (C.Fn)] จากน้ันกดปุ่ม 

3	เลือก [OK] 
  เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม 
   การตั้งค่า [Clear all camera settings] 
  จะตั้งค่ากล้องใหม่ตามการตั้งค่าเริ่มต้น: 

การตั้งค่าการถ่ายภาพ 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
การเลือกจุดโฟกัส 

โหมดการวัดแสง 

One-Shot AF 
การเลือกอัตโนมัติ 

 (เฉลี่ยทั้งภาพ)   

การตั้งค่าการถ่ายภาพ 
คุณภาพ 

สไตล์ภาพ (Picture Style) 
รูปแบบสี 
สมดุลแสงขาว 

การแก้ไขสมดุลแสงขาว 
ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว 

การแก้ไขขอบภาพมืด 

ตั้งชื่อไฟล์ 
ทำความสะอาดอัตโนมัติ 
ขอ้มลูตำแหนง่ของเมด็ฝุน่ 
 

 
มาตรฐาน 
sRGB 

 (อัตโนมัติ) 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

เปิด/ข้อมูลการ 
ปรับแก้ยังคงอยู่ 
 แบบต่อเนื่อง 
เปิด 
ลบ 

ความไวแสง 

โหมดการถ่าย 
ชดเชยค่าแสง/ 
การถ่ายภาพคร่อม  
ชดเชยแสงแฟลช 

AUTO (อัตโนมัติ) 

 (ถ่ายทีละภาพ) 

ยกเลิก 

0 (ศูนย์) 
 เปิด การถ่ายภาพ Live View 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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ปิดกล้องอัตโนมัติ 

เสียงเตือน 

ลั่นชัตเตอร์เมื่อ 
ไม่มีแผ่นบันทึกภาพ 

เวลาในการแสดงภาพ 
ขา้มภาพดว้ยวงแหวน  
หมุนภาพอัตโนมัติ 

ความสวา่งของหนา้จอ 

การตั้งค่ากล้อง 

30 วินาที 
เปิด 

เปิด 

2 วินาที 
10 ภาพ 
On  

 

การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

การบันทึกเสียง 

การแสดงตาราง 

เวลาการวัดแสง 

รีโมทคอนโทรล 

1280x720 
โหมด Live  
เปิด 
ปิด 
16 วินาที 
ปิด 

การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Funtion), วันที่/เวลา, ภาษาที่หน้าจอ,  
ระบบวิดีโอ และรายการเมนูส่วนตัวจะไม่เปลี่ยนแปลง 

 เกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์  

หากท่านใช้ EOS Utility (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) เพื่อตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของท่าน ข้อมูล
ลิขสิทธิ์นี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อมูลภาพ Exif สามารถเปิดดูหรือลบข้อมูลลิขสิทธิ์ออก
จากกล้อง หากข้อมูลลิขสิทธิ์ของท่านไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ จะกลายเป็นสีเทาบนหน้าจอ
และไม่สามารถใช้งานได้ 

 ที่หน้าจอ [Clear setting] ให้กดปุ่ม   
 เพื่อแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ 

 [Clear settings]  
 หากต้องการลบข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้เลือก 

 [Delete copyright information] บนหนา้จอ 
 [Clear settings]  
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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 การป้องกันหน้าจอ LCD จากการปิดอัตโนมัติ 

วิธีนี้จะช่วยป้องกันเซ็นเซอร์ไม่ให้ปิดหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อตา
ของท่านใกล้กับเลนส์ตาในช่องมองภาพ 

 การเปลี่ยนสีหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ 

เลือก [LCD auto off] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [LCD auto off] จากนั้น 

 กดปุ่ม  เลือก [Disable] จากนั้น 
 กดปุ่ม  

ท่านสามารถเปลี่ยนสีฉากหลังของหน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ 

เลือก [Screen color] 

 ในแท็บ [ ] เลือก [Screen color] จากนั้น 
 กดปุ่ม  
 เลือกสีที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  
 เมื่อท่านออกจากเมนู สีที่เลือกจะแสดงบน 

 หน้าจอตั้งค่าการถ่ายภาพ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
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 การตั้งค่าแฟลช  
สามารถปรับการตั้งค่าแฟลชภายในและแฟลช Speedlite โดยใช้เมนูได้ ตัวเลือกเมนู 
[External flash ***] สำหรับแฟลช Speedlite ใช้งานได้เฉพาะกับแฟลช Speedlite 
ซีรี่ส์ EX ที่รองรับฟังก์ชั่นต่างๆ ตามลำดับ 
ขั้นตอนการตั้งค่าจะเหมือนกันกับการตั้งค่าฟังก์ชั่นเมนูของกล้อง 

เลือก [Flash control] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Flash control]  

 จากนั้นกดปุ่ม  
  หน้าจอควบคุมแฟลชจะปรากฏขึ้น 

[Flash firing] 

 ปกติแล้วให้ตั้งค่าเป็น [Enable]  
 หากตั้งค่าเป็น [Disable] กล้องจะไม่ยิง 

 ทั้งแฟลชภายในและแฟลช Speedlite  
 ออกมา วิธีนี้จะเหมาะสำหรับเวลาที่ท่าน 
 ต้องการใช้ลำแสงช่วยโฟกัสเท่านั้น 

[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. 
setting] 

สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นในเมนู [Built-in flash func. setting] และ [External flash 
func. setting] ในหน้าถัดไปได้ ฟังก์ชั่นที่แสดงใน [External flash func. setting] จะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของแฟลช Speedlite ที่ท่านใช้ 

 เลือก [Built-in flash func. setting] หรือ  
 [External flash func. setting]  

 ฟังก์ชั่นแฟลชจะแสดงขึ้น ท่านสามารถ 
 เลือกหรือตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เป็นสีสว่าง 
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ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้ของเมนู [Built-in flash func. setting] และ [External 
flash func. setting]  

ฟังก์ชั่น 
[Built-in flash 
func. setting]  

[External flash 
func. setting] หน้า 

Flash mode 

Shutter sync. 

FEB* 

Flash exposure compensation 

E-TTL II 

Zoom* 
Wireless setting* 

กำหนดไวท้ี ่E-TTL II 

* สำหรับฟังก์ชั่น [FEB] (การถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช), [Zoom] และ [Wireless set.]  
 โปรดดูคู่มือการใช้งานแฟลช Speedlite 
 Flash mode 

 ท่านสามารถเลือกโหมดแฟลชเพื่อให้เหมาะสมกับแฟลชในการถ่ายภาพของท่าน 
 โดยใช้แฟลช Speedlite 

 [E-TTL II] คือโหมดมาตรฐานสำหรับ 
 แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX สำหรับแฟลช 
 การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชโดยอัตโนมัติ 
 [Manual flash] ช่วยให้ท่านตั้งค่าการยิง 

 แฟลชด้วยตัวท่านเอง วิธีการนี้จะใช้ 
 สำหรับผู้ใช้งานกล้องที่มีความชำนาญ 
 สำหรับโหมดแฟลชอื่นๆ โปรดดูคู่มือการ 

 ใช้งานแฟลช Speedlite 
 Shutter sync.  

 ตามปกติแล้ว ตั้งค่าไปยัง [1st curtain] เพื่อให้กล้องยิงแฟลชโดยอัตโนมัติ 
 หลังจากการเริ่มรับแสง 
 หากตั้งค่า [2nd curtain] กล้องจะยิงแฟลชออกมาหลังจากเมื่อได้รับค่าแสงแล้ว  
 เมื่อรวมกับความไวชัตเตอร์ต่ำแล้ว ท่านสามารถสร้างเอฟเฟคลำแสงทอดยาว เช่น 
 แสงจากไฟหน้ารถในตอนกลางคืน การใช้ม่านชัตเตอร์ชุดที่ 2 กล้องจะยิงแฟลช 
 ออกมาสองครั้ง คือครั้งแรกเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และจะยิงทันทีก่อนที่ 
 ค่าแสงจะปิด หากท่านติดตั้งแฟลช Speedlite ท่านสามารถตั้งค่า [Hi-speed] ได้  
 สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานแฟลช Speedlite 

 การตั้งค่าแฟลช  
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 Flash exposure compensation 
 โปรดดู “  การชดเชยแสงแฟลช” หน้า 85 

 E-TTL II 
 สำหรับการชดเชยแสงแฟลชปกติ ให้ตั้งค่าไปยัง [Evaluative]  
 หากตั้งค่าเป็น [Average] กล้องจะเฉลี่ยค่าแฟลชไปทั่วทั้งฉากเหมือนกับการใช้การ 
 วัดแสงแฟลชภายนอกค่าชดเชยแสงแฟลชอาจมีความจำเป็นขึ้นอยู่กับฉาก ดังนั้น 
 การตั้งค่านี้จะเหมาะสำหรับผู้ใช้กล้องที่มีความชำนาญ 

 Clear Speedlite Settings 
 บนหน้าจอ [External flash func. setting] ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอ 
 เพื่อยกเลิกการตั้งค่าแฟลช เมื่อท่านเลือก [OK] จะเป็นการยกเลิกการตั้งค่าของ 
 แฟลช 
 ภายในและแฟลชภายนอก 

การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเองสำหรับแฟลช Speedlite 

1แสดงฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง

  เลือก [External flash C.Fn setting] 
  จากนั้นกดปุ่ม 

2ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สามารถตั้งเองได้

  กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม 

   หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ 
   ตั้งเองทั้งหมดให้เลือก [Clear ext. flash  
   C.Fn set.] ในขั้นตอนที่ 1  
 

 การตั้งค่าแฟลช  
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 ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ 
ทุกๆ ครั้งที่สวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่  หรือ  ระบบทำความสะอาด  
เซ็นเซอร์ภายในตัวกล้องจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการสั่นที่ความถี่สูง เพื่อขจัดให้
เม็ดฝุ่นที่ติดอยู่หน้าเซ็นเซอร์หลุดลงไปติดในกับดักฝุ่นทางด้านล่าง สำหรับการใช้
งานปกติท่านไม่จำเป็นต้องสนใจการทำงานของระบบนี้เลย อย่างไรก็ตาม ตัวกล้อง  
ก็ออกแบบให้ท่านสั่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้ทันทีที่ต้องการ หรือจะยกเลิกการ
ทำงานของระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติก็ได ้

การสั่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ทันที 
เลือก [Sensor cleaning] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Sensor cleaning]   

 จากนั้นกดปุ่ม  

1

เลือก [Clean now ] 
 เลือก [Clean now ] จากนั้นกดปุ่ม   

  
 เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม  
 หน้าจอจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเซ็นเซอร์ 

 กำลังถูกทำความสะอาด และถึงแม้จะมีเสียง  
 ชัตเตอร์ดังขึ้น แต่จะไม่มีการถ่ายภาพเกิดขึ้น 

 

2

 เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพ ควรทำความสะอาดเซ็นเซอร์ โดยวางกล้องบน  
 โต๊ะ หรือพื้นผิวเรียบๆ  
 หลังจากที่กล้องเพิ่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ แม้ท่านจะสั่งทำความสะอาดซ้ำอีก   

 ผลที่ได้ก็จะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ จะไม่สามารถ 
 สั่งทำความสะอาด [Clean now ] ซ้ำได้ชั่วครู่ 

การสั่งยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุ่นอัตโนมัติ 

 ในขั้นตอนที่ 2 เลือก [Auto cleaning ] และปรับตั้งเป็น [Disable] 
 ระบบทำความสะอาดฝุ่นจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้อง  

 ไปยัง  หรือ  
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 การแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น  

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุ่นอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุ่นที่ปรากฏในภาพให้
หมดไป แต่บางครั้ง เม็ดฝุ่นก็ยังติดอยู่ ท่านสามารถจะแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น
ที่ติดอยู่นี้เพื่อให้ซอฟท์แวร์ Digital Photo Professional (ที่จัดให้) ลบออกไปในภาย
หลังโดยอัตโนมัต ิ

การเตรียมตัว 

 เตรียมวัตถุที่มีสีขาวที่มีผิวเรียบ (แผ่นกระดาษ เป็นต้น) 
 ใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. หรือสูงกว่า 
 ปรับสวิตซ์โหมดโฟกัสที่เลนส์เป็น <g> และตั้งระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์ ( )  

 และถ้าเลนส์ไม่มีสเกลแสดงระยะโฟกัส ให้หมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ตาม  
 เข็มนาฬิกาไปจนสุด 

การเก็บข้อมูลของเม็ดฝุ่น 

เลือก [Dust Delete Data] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Dust Delete Data]   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 

1

เลือก [OK] 
 เลือก [OK] และกดปุ่ม  และกล้อง  

 จะเริ่มทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่บริเวณ    
 หน้าเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นหน้าจอจะ  
 มีข้อความปรากฏขึ้น ในขณะนั้นจะมีเสียง  
 ชัตเตอร์ดังขึ้น แต่กล้องไม่ได้ถ่ายภาพใดๆ 
 

2
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ถ่ายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ 
 วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไม่มีลวดลายใดๆ ที่ 

 ระยะห่างออกไป 20 ซม.- 30 ซม./  
 0.7 ฟุต -1.0 ฟุต เล็งกล้องให้ขนาดวัตถุ 
 เต็มเฟรม แล้วกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 

 ภาพจะถูกบันทึกในโหมด aperture-priority   
 AE ด้วยขนาดรูรับแสงเป็น f/22 
 ภาพที่ถ่ายนี้จะไม่ถูกบันทึกลงในแผ่น  

 บันทึกภาพ แต่เป็นการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง 
ของเม็ดฝุ่น จึงสามารถทำได้แม้จะไม่มีแผ่น  
 บันทึกภาพอยู่ในตัวกล้อง 

 เมื่อถ่ายภาพแล้ว กล้องจะเริ่มเก็บข้อมูล  
 ตำแหนง่เมด็ฝุน่ และเมือ่ไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้   
 ก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นบนจอภาพ เลือก   
 [OK] หน้าจอจะกลับไปแสดงรายการของเมนู  
 ตามปกติ 
 หากกล้องล้มเหลวในการอ่านตำแหน่งเม็ดฝุ่น  

 จะมีข้อความเตือนความผิดพลาด ให้ปฏิบัติ  
 ตามขั้นตอน “การเตรียมพร้อม” ในหน้า  
 ก่อนหน้า จากนั้นเลือก [OK] แล้วถ่ายภาพ  
 อีกครั้ง 

3

เกี่ยวกับ Dust Delete Data 
หลังจากกล้องเก็บข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น (Dust Delete Data) ได้แล้ว ข้อมูลนี้จะ
ถูกแนบไปกับไฟล์ภาพแบบ JPEG และ RAW ที่ถ่ายภายหลังจากนั้น ดังนั้น ก่อนถ่าย
ภาพสำคัญทุกๆ ภาพ ท่านควรจะปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้กล้องอ่านตำแหน่งของเม็ด
ฝุ่นล่าสุดเสียก่อนสำหรับการลบเม็ดฝุ่นออกจากภาพโดยอัตโนมัติด้วยซอฟท์แวร์ที่ให้
มาพร้อมกับกล้อง โปรดอ่านจาก คู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ ที่อยู่ในแผ่นซีดี-รอม ขนาด
ของข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่นที่แนบไปพร้อมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไม่มีผล
ต่อขนาดของไฟล ์

 การแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น  

ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ใช้วัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบและแข็ง เช่น แผ่นกระดาษแข็งสีขาว  
เป็นเป้าในการถ่ายภาพ ถ้าหากกระดาษแผ่นนั้นมีลวดลายใดๆ มันจะถูกพบว่าเป็นเม็ด
ฝุ่น และมีผลต่อความแม่นยำในการขจัดฝุ่นออกจากภาพของซอฟท์แวร์ 
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 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์เอง  

เม็ดฝุ่นที่ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ สามารถ
ขจดัออกไดโ้ดยการทำความสะอาดดว้ยตนเองได ้เชน่ โดยใชล้กูยางเปา่ลมเปา่ออก ฯลฯ 
พื้นผิวของเซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก หากต้องทำความ
สะอาดโดยการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำให้ส่งทำความสะอาดโดยช่างของ
ศูนย์บริการแคนนอน 
ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยวิธีนี้ ให้ถอดเลนส์ออกจากกล้องเสียก่อน 

เลือก [Sensor cleaning]  
 ในแท็บ [ ] เลือก [Sensor cleaning]  

 จากนั้นกดปุ่ม  

1

เลือก [Clean manually]  
 เลือก [Clean manually] จากนั้นกดปุ่ม   

  
 

2

เลือก [OK] 
 เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม  
 ขณะนั้นเอง กระจกสะท้อนภาพจะยกตัวขึ้น 

 และล็อคทันที และม่านชัตเตอร์จะเปิดค้าง 

3

เมื่อสิ้นสุดการทำความสะอาด 
 ปรับสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่  4

 สำหรับแหล่งพลังงานที่ใช้ขณะทำความสะอาด แนะนำให้ใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC   
 รุ่น ACK-E5 (แยกจำหน่าย) 

 หากใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแบตเตอรี่เต็ม และหากใช้  
 แบตเตอรี่กริปที่ใส่แบตเตอรี่ AA/LR6 ท่านจะไม่สามารถทำความสะอาดเซ็นเซอร์ 
 ด้วยตนเองได้ 
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 หากกระแสไฟฟ้าดับในขณะทำความสะอาด ชัตเตอร์จะปิดทันที ม่านชัตเตอร์และ 
 เซ็นเซอร์ของกล้องอาจเกิดความเสียหาย ดังนั้นขณะที่กำลังทำความสะอาดเซ็นเซอร์ 
 ห้ามทำสิ่งต่างๆ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 
 • ปรับสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่  
 • เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ 
 • เปิดฝาปิดช่องใส่แผ่นบันทึกภาพ 

 พื้นผิวของเซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก โปรดทำความสะอาดด้วย 
 ความระมัดระวัง 

 ใช้ลูกยางเป่าลมแบบธรรมดา (ไม่มีปลายที่เป็นขนแปรงสำหรับปัด) เพราะแปรง  
 ปัดอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่เซ็นเซอร์ได้ 

 ห้ามสอดปลายของลูกยางเป่าลมเลยบริเวณฐานสวมเลนส์ เพราะถ้าหากไฟดับ   
 ม่านชัตเตอร์จะปิดทันที ซึ่งอาจทำให้ม่านชัตเตอร์และกระจกสะท้อนภาพเสียหายได้ 

 ห้ามใช้สเปรย์ที่บรรจุลมหรือก๊าซใดๆ มาทำความสะอาดเซ็นเซอร์ เพราะสเปรย์  
 จะมีแรงดันสูงมาก และอาจทำความเสียหายต่อเซ็นเซอร์ และก๊าซที่บรรจุก็อาจ  
 ทำให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ 

 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์เอง  
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การแสดงภาพ

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายรูปแบบการทำงานที่สัมพันธ์กับการแสดงภาพนิ่ง 
และภาพเคล่ือนไหว เพ่ือเข้าถึงรายละเอียดในบทท่ี 2 มากข้ึน “การถ่ายภาพ 
ขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ” ที่อธิบายขั้นตอนการแสดงภาพ ซึ่งในบทนี้
ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการแสดงภาพและการลบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
ด้วยกล้องและและวิธีการแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์

เกี่ยวกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นๆ:
กล้องรุ่นนี้อาจไม่สามารถแสดงไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นๆ บนจอ 
LCD ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนภาพที่ผ่านการปรับแต่งด้วย 
คอมพิวเตอร์มาแล้ว หรือภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อ
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 การค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว 
 การแสดงภาพหลายๆ ภาพพร้อมกันบนหน้าจอ (ดัชนีภาพ)  

คน้หาภาพทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดว้ยการแสดงภาพไดพ้รอ้มๆ กนั ตัง้แต ่4 หรอื 9 
ภาพบนหนา้จอเดยีว 

การแสดงภาพนิง่ 
 เมือ่ทา่นกดปุม่  ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ยจะ  

 ปรากฏขึน้ 

เปดิการแสดงภาพแบบดชัน ี
 ในขณะทีเ่ลน่ดภูาพ กดปุม่  

 หนา้จอจะแสดงภาพพรอ้มๆ กนั 4 ภาพ   
 ภาพทีด่ลูำดบัลา่สดุ จะมกีรอบสวา่งสนีำ้เงนิ  
 ลอ้มรอบ 
 กดปุม่  อกีครัง้ หนา้จอจะแสดงภาพ 

 พรอ้มๆ กนั 9 ภาพ 

เลอืกภาพ 
 กดปุม่ < > เพือ่เลือ่นกรอบสนีำ้เงนิเพือ่เลอืก  

 ภาพทีต่อ้งการ 
 หมนุวงแหวน  เพือ่แสดงหนา้จอตอ่ไป  

 ของดชันภีาพ 
 กดปุม่  เพือ่แสดงภาพทีเ่ลอืกในมมุมอง 

 ปกต ิ(9 ภาพ → 4 ภาพ → 1 ภาพ) 



149

 การข้ามภาพ 

 ค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว 

ขณะแสดงภาพแบบทีละภาพ ท่านสามารถหมุนวงแหวน  เพื่อข้ามไปยังภาพที่  
ต้องการ 

เลือกวิธีการข้ามภาพ 
 ในเมนู [  Image jump w/ ] ให้เลือกวิธี  

 การข้ามภาพที่ต้องการจากเมนู [1 image/  
 10 images/100 images/Date/Movies/  
 Stills] จากนั้นให้กดปุ่ม  

การเลือกภาพโดยการข้าม 
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพ 
 ในขณะการแสดงภาพแบบทีละภาพ   

 ให้หมุนวงแหวน   
 กล้องจะกระโดดข้ามลำดับภาพตามรูปแบบ 

 ที่ได้ปรับตั้งไว้ 
 กล้องจะแสดงวิธีการข้ามภาพและตำแหน่ง  

 ของภาพปจัจบุนัทีด่า้นลา่งทางขวาของหนา้จอ 
 หากต้องการเปลี่ยนวิธีการข้ามภาพให้กดปุ่ม  

 < > 

 หากต้องการค้นหาภาพที่ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ถ่าย ให้เลือก [Date] ในขณะการแสดงภาพ   
 ให้หมุนวงแหวน  เพื่อแสดงวันที่ในการถ่ายภาพ 

 หากในแผ่นบันทึกภาพมีทั้ง [Movies] และ [Stills] ให้เลือกว่าจะแสดงภาพเคลื่อนไหว  
 หรือภาพนิ่ง 

วธิกีารขา้มภาพ 

ตำแหนง่ของภาพทีแ่สดงขึน้ 
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 การแสดงภาพแบบขยาย 
ท่านสามารถขยายภาพในอัตรา 1.5 เท่า ถึง 10 เท่า บนหน้าจอ LCD 

ขยายภาพ 
 ระหว่างการแสดงภาพ กดปุ่ม  

 ภาพจะถูกขยาย 
 หากต้องการเพิ่มอัตราการขยาย ให้กดปุ่ม  

  ค้างไว้ ภาพจะขยายอย่างต่อเนื่อง  
 จนกว่าจะสิ้นสุดอัตราสูงสุดของการขยาย 

 กดปุ่ม  เพื่อลดอัตราการขยายภาพ   
 หากท่านกดปุ่มค้างไว้ ภาพจะลดอย่าง  
 ต่อเนื่องสำหรับการแสดงภาพหนึ่งภาพ 

เลื่อนไปรอบๆ ภาพ 
 ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปรอบๆ ภาพที่  

 ขยายแล้ว 
 หากตอ้งการออกจากการแสดงภาพแบบขยาย 

 ให้กดปุ่ม  และหน้าจอจะกลับไปยัง  
 การแสดงภาพทีละภาพปกติ 

 ท่านสามารถหมุนวงแหวน  เพื่อแสดงภาพอื่นๆในขณะที่ยังอยู่ในโหมดการ  
 ขยายภาพ 

 ไม่สามารถขยายภาพในขณะแสดงภาพทันทีหลังจากถ่ายภาพ 
 ไม่สามารถขยายภาพเคลื่อนไหวได้ 

ตำแหน่งที่ขยายของภาพ 
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 การหมุนภาพ 
ท่านสามารถหมุนภาพให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ 

เลือก [Rotate] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Rotate] จากนั้น  

 กดปุ่ม  

เลือกภาพ 
 กดปุ่ม <  > เพื่อเลือกภาพที่ต้องการหมุน 
 ท่านสามารถเลือกภาพที่แสดงบนดัชนีได้ 

หมุนภาพ 
 ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ภาพจะ  

 หมุนตามเข็มนาฬิกาตามลักษณะดังต่อไปนี้:  
 90º  270º  0º 

 หากต้องหมุนภาพอื่น ให้ปฏิบัติตาม 
 ขั้นตอนที่ 2 และ 3  

 หากต้องการออกเพื่อกลับไปยังเมนู   
 ให้กดปุ่ม  
 

 หากทา่นไดต้ัง้คา่ [  Auto rotate] เปน็ [On ] (หนา้ 134) กอ่นการบนัทกึภาพ  
 แนวตั้ง ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นสำหรับภาพที่ยังไม่ได้หมุน 

 หากภาพที่หมุนแล้วไม่แสดงขึ้นในทิศทางที่หมุนขณะการแสดงภาพ ให้ตั้งค่าเมนู   
 [  Auto rotate] ไปยัง [On ] 

 ไม่สามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวได้ 

3



152

 การแสดงภาพเคลื่อนไหว 
แสดงภาพ 

 กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพ 
 

เลือกภาพเคลื่อนไหว 
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาพ 
 ในขณะที่แสดงภาพทีละภาพ สัญลักษณ์   

  จะแสดงขึ้นที่มุมซ้ายด้านบน  
 ซึ่งจะแสดงว่าภาพนั้นคือภาพเคลื่อนไหว 

 ระหว่างการแสดงดัชนีภาพ ภาพที่มี  
 หนามเตยที่ขอบด้านซ้ายจะหมายถึงภาพ  
 เคลือ่นไหว แตท่า่นจะไมส่ามารถแสดงภาพ 
 เคลือ่นไหวในการแสดงภาพแบบดัชนีได้   
 ดังนั้นให้กดปุม่  เพือ่ไปยงัการ  
 แสดงภาพแบบทีละภาพก่อน 

กดปุ่ม   
 ในการแสดงภาพแบบทีละภาพ ให้กดปุ่ม 

    
 แผงควบคุมการแสดงภาพเคลื่อนไหวจะ 

 ปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง 

3

แสดงภาพเคลื่อนไหว 
 กดปุ่ม  (เล่น) จากนั้นกดปุ่ม   
 เครื่องจะเริ่มเล่นภาพเคลื่อนไหว 
 ท่านสามารถหยุดการแสดงภาพเคลื่อนไหว  

 ชั่วคราวได้โดยการกดปุ่ม   
 ในขณะแสดงภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถ 

 ปรับระดับเสียงได้โดยการหมุนวงแหวน  
  

 สำหรบัรายละเอยีดของขัน้ตอนการแสดงภาพ  
 โปรดดูหน้าถัดไป  
 
 

4
ลำโพง 
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 การแสดงภาพเคลื่อนไหว 

ฟังก์ชั่น คำอธิบาย 

กลับไปยังการแสดงภาพทีละภาพ 

กดปุม่  เพือ่สบัเปลีย่นไปมาระหวา่งการแสดงภาพและการหยดุชัว่คราว 

ปรับความเร็วของภาพแบบช้า (Slow motion) โดยการกดปุ่ม    
ความเร็วของภาพแบบช้าจะแสดงบนมุมขวาด้านบน 

แสดงภาพเคลื่อนไหวเฟรมแรก 

ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  กรอบเดี่ยวก่อนหน้าจะแสดงขึ้น   
หากท่านกดปุ่ม  กล้องจะย้อนภาพกลับ 

ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงทีละเฟรม   
หากท่านกดปุ่ม   ค้างไว้ กล้องจะเล่นภาพไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

แสดงเฟรมสุดท้ายของภาพเคลื่อนไหว 

ตำแหน่งของการแสดงภาพ 

เวลาในการแสดงภาพ 

ท่านสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงภายใน (หน้า 17) โดยหมุน
วงแหวน  

 เวลาในการแสดงภาพโดยใช้แบตเตอรี่รุ่น LP-E5 ที่ชาร์จจนเต็มจะเป็นไปในลักษณะ 
 ดังนี้: ที่อุณหภูมิ 23°C/73°F: 2 ชม. 30 นาที โดยประมาณ  
 ในขณะแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนไปยังการแสดงข้อความ 

 การถ่ายภาพ (หน้า 161) 
 หากทา่นถา่ยภาพนิง่เมือ่ทา่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว กลอ้งจะแสดงภาพประมาณ 1 วนิาท ี 

  ในขณะการแสดงภาพเคลื่อนไหว 
 หากท่านเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องโทรทัศน์ (หน้า 156-157) เพื่อแสดงภาพ  

 เคลือ่นไหวใหป้รบัระดบัเสยีงจากเครือ่งโทรทศัน ์(การหมนุวงแหวน  จะไม่  
 สามารถปรับระดับเสียง) 
 หากต้องการแก้ไขภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้ซอฟท์แวร์ ZoomBrowser EX/ImageBrowser   

 (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 

ออก 

เล่น 

เล่นภาพช้า 

เฟรมแรก 

เฟรมที่ผ่านมา 

เฟรมถัดไป 

เฟรมสุดท้าย 

นาที’ วินาที” 

ระดับเสียง 



154

 การแสดงภาพสไลด์อัตโนมัติ  

ท่านสามารถแสดงภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพได้ในรูปแบบภาพสไลด์อัตโนมัติ 

เลือก [Slide Show] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Slide Show] จากนั้น  

 กดปุ่ม   

เลือกภาพสำหรับแสดง 
 กดปุ่ม < > เพื่อเลือกรายการด้านบน   

 จากนั้น กดปุ่ม , กดปุ่ม < > เพื่อ 
 เลือกรายการหนึ่งในรายการต่อไปนี้:   
 [  All images/  Stills/  Movies/  
  Date] จากนั้นกดปุ่ม   
 หากท่านเลือก [  Date] กดปุ่ม    

 ในขณะที่  สว่างขึ้น 
 หน้าจอ [Select date] จะปรากฏขึ้น   

 ให้กดปุ่ม < > เพื่อเลือกวันที่ จากนั้น  
 กดปุ่ม   

2

ฟังก์ชั่น คำอธิบาย 
แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในแผ่นบันทึกภาพ 

แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก 
แสดงเฉพาะภาพเคลื่อนไหวในแผ่นบันทึกภาพ 
แสดงเฉพาะภาพนิ่งในแผ่นบันทึกภาพ 

จำนวนของภาพที่จะแสดง
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 การแสดงภาพสไลด์อัตโนมัติ  

ตัง้เวลาการแสดงและตวัเลอืกการแสดงซำ้ 
 หมุนปุ่ม < > เพื่อเลือก [Set up] จากนั้น 

 กดปุ่ม   
 สำหรับภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ให้ตั้งค่าตัวเลือก  

  [Play time] และ [Repeat] จากนั้นกดปุ่ม    
  

3

[เวลาในการแสดง] [เล่นซ้ำ] 

เริ่มต้นการแสดงภาพอัตโนมัต ิ
 กดปุ่ม < > เพื่อเลือก [Start] จากนั้น 

 กดปุ่ม  
 หลงัจากขอ้ความ [Loading image…] ปรากฏขึน้  

 สักครู่ ภาพอัตโนมัติก็จะเริ่มทำงาน 
 เมื่อต้องการให้หยุดแสดงภาพ กดปุ่ม  

 (  จะแสดงขึ้นบริเวณมุมบนด้านซ้ายของ 
 จอภาพ) ใหก้ดปุม่  อกีครัง้เมือ่ตอ้งการ  
 ให้กล้องแสดงภาพต่อ 

4

ออกจากการแสดงภาพสไลด์ 
 เมื่อต้องการหยุดเล่นภาพอัตโนมัติและกลับ   

 ไปยังหน้าจอการตั้งค่า กดปุ่ม  

5
 ในขณะแสดงภาพอัตโนมัติ ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ  

 การแสดงภาพนิ่ง 
 ในขณะแสดงภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถปรับระดับเสียงโดยการหมุนวงแหวน 

  
 ในขณะหยุดการแสดงภาพอัตโนมัติชั่วคราว ท่านสามารถกดปุ่ม <  > เพื่อแสดง  

 ภาพอื่นๆ 
 ในขณะที่แสดงภาพสไลด์ การปิดกล้องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้จะไม่ทำงาน 
 เวลาในการแสดงภาพอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาพถ่าย  
 เมื่อต้องการแสดงภาพอัตโนมัติบนโทรทัศน์ โปรดดูหน้า 156-157 
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การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 
ท่านยังสามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรทัศน์ได้ ให้ปิดกล้อง
และโทรทัศน์ก่อนที่จะเสียบหรือถอดสายเชื่อมต่อออกจากกล้องและโทรทัศน์  
* ปรับระดับเสียงภาพเคลื่อนไหวได้จากเครื่องโทรทัศน์ 
*  ส่วนของภาพบางส่วนอาจถูกตัดออก ขึ้นอยู่กับโทรทัศน ์

การแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ที่ ไม่ ใช่ HDTV 

เสยีบสายเชือ่มตอ่วดิโีอทีจ่ดัใหเ้ขา้กบักลอ้ง 
 เชือ่มตอ่สาย AV เขา้ชอ่งเชือ่มตอ่ 

 < / > ของกล้อง 
 เสียบปลั๊กเขา้ไปในชอ่งเชือ่มตอ่  

 < / > ของกลอ้ง โดยให้ 
 ดา้นโลโก ้<Canon> ของปลัก๊หงายหนา้ไปทาง   
 ด้านหลังของกล้อง  

1

เสยีบสาย AV เขา้กบัเครือ่งโทรทศัน ์
 เสียบสาย AV เข้าไปยังช่องรับสัญญาณวิดีโอ  

 และช่องรับสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ 

2
เปิดโทรทัศน์และเปลี่ยนช่องรับสัญญาณ
วดิโีอของโทรทศันเ์พือ่เลอืกชอ่งทีเ่ชือ่มตอ่ 3
ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  4
กดปุ่ม  

5  ภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ (จะไม่  
 มีภาพใดๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของ   
 กล้อง) 
 หากต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหว   

 โปรดดูหน้า 152 

 หากรูปแบบระบบวิดีโอไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องโทรทัศน์ ภาพจะไม่ปรากฏขึ้นได้  
 ตามปกติ ให้ตั้งค่ารูปแบบระบบวิดีโอโดยใช้ [  Video System] 

 ห้ามใช้สาย AV ที่ไม่ได้จัดให้ เพราะภาพอาจไม่สามารถแสดงได้ตามปกติหากท่าน  
 ใช้สาย AV ชนิดอื่น 
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การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง HDTV  
(High-Definition)  

ท่านจำเป็นต้องใช้สาย HDMI รุ่น HTC-100 (แยกจำหน่าย)  

เสยีบสาย HDMI เขา้กบัตวักลอ้ง 
 เสียบสาย HDMI เข้ากับช่องเชื่อมต่อ   

  ของกล้อง 
 ใช้เสียบปลั๊กเข้าไปในช่องเชื่อมต่อ  

  โดยใหโ้ลโก ้   
 หันไปทางด้านหน้าของตัวกล้อง 

1

เสยีบสาย HDMI เขา้กบัโทรทศัน ์
 เสียบสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI IN 2

เปิดโทรทัศน์และเปลี่ยนช่องรับสัญญาณ
วิดีโอของโทรทัศน์ เพื่อเลือกพอร์ตที่
เชื่อมต่อ 

3
ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องกล้องไปยัง  4
กดปุ่ม  

 ภาพจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ (จะไม่มี  
 ภาพใดๆ ปรากฏขึน้บนหนา้จอ LCD ของกลอ้ง) 
 ภาพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติตามความ  

 ละเอียดที่เหมาะสมของโทรทัศน์ 
 หากต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหว   

 โปรดดูหน้า 152 
 

5

 ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เข้ากับช่องเชื่อมต่อ  ของกล้อง   
 เพราะอาจทำให้การทำงานกล้องผิดปกติ 

 โทรทัศน์บางเครื่องอาจไม่แสดงภาพที่กล้องบันทึกไว้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นให้ใช้สาย AV  
 เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ 

 ช่องเชื่อมต่อ < / > และ  ของกล้องจะไม่สามารถ  
 ใช้ได้ในขณะเดียวกัน 

การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 
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 การป้องกันภาพ  

การป้องกันภาพจะช่วยป้องกันไฟล์ภาพไม่ให้ถูกลบทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 

1

2

เลือก [Protect images] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Protect images]   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 หน้าจอการตั้งค่าการป้องกันภาพจะปรากฏ  

 ขึ้น 

เลือกภาพที่ต้องการป้องกัน 
 กดปุ่ม <  > เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ  

 ป้องกัน จากนั้นกดปุ่ม  
 ภาพที่ถูกป้องกันแล้ว จะมีสัญลักษณ์   

 ปรากฏอยู่บนหน้าจอ 
 เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันภาพ กดปุ่ม  

  อีกครั้ง สัญลักษณ์  จะหายไป 
 เมื่อต้องการเลือกภาพที่จะป้องกันต่อไป   

 ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ 
 เมื่อต้องการออกจากการปรับตั้งป้องกันภาพ  

 กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การแสดง 
 รายการของเมนูตามปกติ 

สัญลักษณ์ป้องกันภาพ 

หากท่านล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 40) ภาพที่ถูกป้องกันการลบไว้แล้วก็จะ  
ถูกลบหายไปจากแผ่นบันทึกภาพด้วย 

 ไฟล์ภาพใดๆ ที่ได้ถูกป้องกันการลบไว้แล้ว ไฟล์ภาพนั้นๆ จะไม่สามารถลบออกได้  
 ด้วยฟังก์ชั่นลบภาพของตัวกล้อง เมื่อต้องการลบภาพนั้น จะต้องยกเลิกการป้องกัน 
 การลบภาพเสียก่อน 
 หากท่านสั่งลบภาพทั้งหมด (หน้า 160) ไฟล์ภาพในการ์ดก็จะเหลือแต่เพียงภาพที่ถูก  

 ปอ้งกนัการลบเอาไวแ้ลว้ ระบบนีเ้ปน็ประโยชนส์ำหรบัผูท้ีต่อ้งการลบภาพทีไ่มต่อ้งการ 
 ทั้งหมดออกจากแผ่นบันทึกภาพทันที 
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 การลบภาพ  
ท่านสามารถเลือกและลบภาพได้ทีละภาพ หรือลบภาพแบบเป็นชุด ภาพที่ถูกป้องกัน
แล้ว (หน้า 158) จะไม่สามารถลบออกได้ 

  เมื่อภาพใดภาพหนึ่งถูกลบไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก   
  ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งลบภาพใดๆ และเพื่อป้องกันภาพถูกลบ  
  โดยไม่ได้ตั้งใจ ควรป้องกันการลบภาพสำหรับภาพสำคัญๆ เสมอ 
  การลบภาพ  จะลบออกทั้งภาพ RAW และ JPEG 

การลบภาพทีละภาพ 

1แสดงภาพที่ต้องการลบ 

2กดปุ่ม  

 ตัวเลือกสำหรับการลบภาพจะปรากฏที่  
 ด้านล่างหน้าจอ 
 

3ลบภาพ 
 เลือก [Erase] จากนั้นกดปุ่ม  ภาพ  

 ที่แสดงอยู่นั้นจะถูกลบไป 
 

 การลบภาพที่มีเครื่องหมาย  ภายในคราวเดียว 

โดยการทำเครื่องหมายให้กับไฟล์ภาพที่ต้องการลบ ท่านจึงสามารถลบภาพที่ถูกทำ
เครื่องหมายไว้ทั้งหมดด้วยคำสั่งเดียว 

1 เลือก [Erase images] 
 ในแท็บ [ ]  เลือก [Erase images] จากนั้น  

 กดปุ่ม    
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 การลบภาพ  

เลือก [Select and erase images]  
 เลือก [Select and erase images] จากนั้น 

 กดปุ่ม  
 ภาพถ่ายจะปรากฏขึ้น 
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพบนหน้าจอ  

 ทีละ 3 ภาพ หากต้องการกลับไปยังการ 
 แสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม  

2

3

ลบภาพ 
 กดปุ่ม  
 เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม  
 ภาพที่ท่านเลือกจะถูกลบ 

4

เลือกภาพที่ท่านต้องการลบ 
 เลือกภาพที่ต้องการลบและกดปุ่ม < >  
 เครื่องหมาย < > จะปรากฏขึ้นที่มุมซ้าย  

 ด้านบนของหน้าจอ 
 หากต้องการลบภาพอื่นๆ ให้ปฏิบัติขั้นตอนที่   

 3 ซ้ำอีกครั้ง 

 การลบภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพ 

ท่านสามารถลบภาพทั้งหมดออกได้เมื่อตั้งค่าเมนู [  Erase images] เป็น  
[All images on card] ภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะถูกลบ 

หากต้องการลบภาพที่ถูกป้องกันด้วย ให้ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพแทน (หน้า 40) 



161

B การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ 
เมือ่ทา่นกดปุม่ < > ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ทา่นสามารถเปลีย่นไปใชห้นา้จอ  
แสดงข้อมูลการถ่ายภาพได้ รายละเอียดข้อมูลการถ่ายภาพจะแสดงด้านล่างนี้ 

การป้องกัน 

หมายเลขโฟลเดอร-์หมายเลขไฟล ์

ปริมาณการชดเชยแสง 

ปริมาณการชดเชยแสงแฟลช 

รูรับแสง 

ความเร็วชัตเตอร์/
เวลาในการถ่ายภาพ 

โหมดการวัดแสง 

โหมดการถ่ายภาพ/
ภาพเคลื่อนไหว 

คุณภาพการบันทึกภาพ/
ขนาดการบันทึก  
ภาพเคลื่อนไหว 

จำนวนการแสดงภาพ/
จำนวนภาพทั้งหมดที่ถ่าย 

 สมดุลแสงขาว 
การแก้ไขสมดุลแสงขาว 

ฮิลโตแกรม   
(ความสว่าง/RGB) 

Picture Style และการ  
ตั้งค่าต่างๆ 
ความไวแสง 
Highlight tone priority 

ขอบเขตส ี(Color Space) 
วนัที/่เวลาในการถา่ยภาพ 

แนบข้อมูลการยืนยันต้นฉบับ  
(การยืนยันภาพ) 

ขนาดภาพ 

* สำหรับภาพ  ขนาดไฟล์  จะแสดงขึ้น 
* ในกรณีของภาพเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว , ประเภทของไฟล์   
 [MOV] และขนาดการบนัทกึภาพ ([1920], [1280], [640]) จะแสดงขึน้ ความไวแสง  
 และข้อมูลการถ่ายภาพบางอย่างจะไม่แสดงขึ้น 
 
 เกี่ยวกับการเตือนค่าแสงสูง (Highlight Alert) 

 เมื่อตั้งค่าเมนู [Highlight alert] เป็น [Enable] บริเวณที่มีค่าแสงมากกว่าปกติจะ  
 กะพริบ หากต้องการให้ภาพมีรายละเอียดมากขึ้นในบริเวณนั้น ให้ตั้งระดับการ  
 ชดเชยแสงไปทางดา้นลบเพือ่ปรบัใหค้า่แสงนอ้ยกวา่พอด ี และใหบ้นัทกึภาพนัน้ใหม ่ 
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 เกี่ยวกับฮิสโตแกรม (Histogram) 
 ฮิสโตแกรมที่แสดงผลความสว่าง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของ  
 ความสว่างในภาพรวม ส่วนฮิสโตแกรม ที่แสดงผลแม่สี RGBจะใช้สำหรับตรวจสอบ 
 ความอิ่มตัวและการไล่ระดับของโทนสี ซึ่งผู้ใช้สามารถสับเปลี่ยนการแสดงผล 
 ฮิสโตแกรมสองแบบนี้โดยการเลือกจากเมนู [  Histogram] 

 การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ 

การแสดง [Brightness] 
 ฮิสโตแกรมแบบนี้จะมีลักษณะเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของระดับ 
 ความสว่างของภาพ (ซึ่งโทนภาพมืดที่สุดจะอยู่ทางซ้ายสุดและโทนที่ 
 สว่างที่สุดจะอยู่ทางขวาสุด) โดยแกนตั้งจะเป็นตัวแสดงจำนวนพิกเซล 
 ของแตล่ะโทน หากจำนวนพกิเซลมปีรมิาณมากๆ ทางดา้นซา้ยของกราฟ 
 ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และในทางกลับกัน หากจำนวนพิกเซล  
 มปีรมิาณมากๆ ทางดา้นขวาของกราฟ กห็มายถงึภาพนัน้จะสวา่งเกนิไป   
 และในกรณีที่จำนวนพิกเซลทางด้านขวาของกราฟมีมากๆ ภาพนั้นก็  
 อาจจะสญูเสยีรายละเอยีดในสว่นสวา่ง กลอ้งจะผลติคา่กลางออกมาใหม ่  
 ฮิสโตแกรมจึงมีประโยชน์ในการตรวจสอบความสว่างของภาพว่าจะ 
 เอนเอียงไปทางใด และยังใช้ตรวจสอบภาพการกระจายของโทนสี  
 ทั้งหมดด้วย 

การแสดง [RGB]  
 ฮิสโตแกรมจะเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความสว่างของแต่ละแม่สี (RGB     
 หรือแดง, เขียว และน้ำเงิน) ซึ่งเป็นแม่สีหลักที่ประกอบรวมกันเป็นภาพ ซึ่งแกนนอนของ  
 กราฟจะเป็นเครื่องบอกแสดงความสว่าง (โดยโทนเข้มสุดจะอยู่ทางซ้าย และอ่อนที่สุด  
 จะอยู่ทางขวา) โดยแกนตั้งจะเป็นตัวแสดงจำนวนพิกเซลของแต่ละโทน หากจำนวนพิกเซล  
 ทางด้านซ้ายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไม่สดใส และหากจำนวนพิกเซลทางด้านขวา 
 มีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูสว่างและอิ่มตัวมากขึ้นกรณีที่จำนวนพิกเซลทางด้านซ้ายของสีใด  
 สีหนึ่งมีมากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้นและถ้าจำนวนพิกเซลทางด้านขวาของสีใดสีหนึ่งมีมาก 
 เกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมากจนขาดรายละเอียด RGB ฮิสโตแกรมจึงใช้ตรวจสอบความอิ่มตัว  
 และการไล่ระดับโทนเข้มอ่อนของสีต่างๆ และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลต่อความผิดเพี้ยนของสี 

ตัวอย่างฮิสโตแกรม 

ภาพมืดเกินไป 

มีความสว่างปกติ 

ภาพสว่างเกินไป 
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การพมิพแ์ละการถา่ยโอนภาพ
ไปยังคอมพิวเตอร์

 การพิมพ์ภาพ (หน้า 164) 
 ท่านสามารถต่อเชื่อมกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรงเพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่  
 ในแผ่นบันทึกภาพ กล้องรุ่นนี้รองรับการต่อเชื่อมระบบ    
 ซึ่งเป็นมาตรฐานของ Direct Printing 
 รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) (หน้า 173) 

 DPOF (Digital Printing Order Format) เป็นรูปแบบของชุดคำสั่ง  
 ควบคุมงานพิมพ์ที่ช่วยในการพิมพ์ภาพในแผ่นบันทึกภาพ เช่น การเลือก  
 ภาพที่จะพิมพ์, ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถพิมพ์  
 ภาพหลายๆ ภาพ ด้วยการสั่งงานครั้งเดียว หรือให้รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพ   
 (Print Order) ไปยังผู้ให้บริการงานพิมพ์ก็ได้ 
 การถ่ายโอนไฟล์ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ (หน้า 177) 

 เมื่อเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถถ่ายโอนไฟล์ภาพในแผ่น  
 บันทึกภาพของกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดยการควบคุมจากตัวกล้อง 
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การเตรียมพิมพ์ภาพ 

ขัน้ตอนทัง้หมดของการพมิพภ์าพโดยตรงเปน็การทำงานบนตวักลอ้ง โดยทีท่า่น
สามารถมองไดจ้ากหนา้จอ LCD ของกล้อง 

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ 
ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 
 สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน  

 เครื่องพิมพ์  

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ ์
 ใช้สายเชื่อมต่อที่จัดมาให้พร้อมกล้อง 
 ในการเสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับตัวช่อง  

 เชื่อมต่อ < / > ของกล้อง   
 สัญลักษณ์  บนหัวเสียบจะต้องหันมา  
 ทางด้านหน้าของกล้อง 
 โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือของเครื่องพิมพ์  

 สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์  
 

เปิดเครื่องพิมพ์ 

ตั้งสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่  

  เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจจะมีเสียงบี๊บเตือน 
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การแสดงภาพ 
 กดปุ่ม  
 ภาพจะปรากฏขึ้น และสัญลักษณ์      

 จะปรากฏขึ้นที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ  
 แสดงว่ากล้องได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์  
 เรียบร้อยแล้ว 

 ไฟปุ่ม  จะสว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน 

 ไม่สามารถพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวได ้
 กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble   

 Jet Direct 
 ในการต่อเชื่อมกล้องกับเครื่องพิมพ์ ห้ามใช้สายต่อพ่วงอย่างอื่นนอกจากสายต่อพ่วง  

 ที่ได้มาพร้อมกับกล้อง 
 ถ้ามีเสียงบี๊บในขั้นตอนที่ 5 เป็นเสียงดังและยาว แสดงว่าพบปัญหาของเครื่องพิมพ์  

 ให้ตรวจหาความผิดพลาด โดยวิธีการดังนี้ 
  1. กดปุ่ม  เพื่อดูภาพในกล้อง 
  2. กดปุ่ม  
  3. บนหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ เลือก [Print] 
 ข้อความที่บอกความผิดพลาดจะแสดงอยู่บนจอ LCD ของกล้อง (หน้า 172) 

 หากเป็นกล้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ตรวจสอบว่ากล้องมีแบตเตอรี่อยู่เต็ม   
 เพราะหากเปน็แบตเตอรีท่ีม่ไีฟเตม็ กลอ้งสามารถสัง่พมิพง์านไดน้านตดิตอ่กนัถงึ 6    
 ชัว่โมง 

 ก่อนที่จะถอดสาย ให้ปิดสวิตซ์กล้องและเครื่องพิมพ์เสียก่อน การถอดนั้นให้ใช้นิ้วมือ  
 จับที่หัวเสียบของสาย ไม่ใช่ที่สาย 
 สำหรบัการสัง่พมิพภ์าพโดยตรงจากกลอ้งไปยงัเครือ่งพมิพ ์ควรใชอ้ะแดป็เตอรไ์ฟฟา้ AC  

 รุ่น ACK-E5 (แยกจำหน่าย) สำหรับให้พลังงานกับตัวกล้อง 

การเตรียมพิมพ์ภาพ 
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 การพิมพ์ภาพ 
การแสดงรายการบนหน้าจอและรายการของตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์รุ่น
ที่ใช้ ซึ่งอาจปรับเลือกบางรายการไม่ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้
เครื่องพิมพ์ 

สัญลักษณ์แสดงการต่อเชื่อมกับ
เครื่องพิมพ์ 

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ 
 โปรดตรวจสอบวา่สญัลกัษณ ์  ไดป้รากฏ 

 อยู่ที่มุมบนด้านซ้ายบนหน้าจอ LCD แล้ว 
 หมุนปุ่ม <  > เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ ์

กดปุ่ม  
 หน้าจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพ์  

 จะปรากฏขึ้น 

หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ 
ปรับตั้งเอฟเฟคของการพิมพ์ (หน้า 168) 

ปิดหรือเปิดการพิมพ์วันที่หรือหมายเลขภาพลงบน
ภาพ 
ตั้งจำนวนที่ต้องการพิมพ์ 
เลือกตัดส่วนภาพ (หน้า 171) 

ตั้งขนาด, ชนิดกระดาษ และพื้นที่การพิมพ์
กลับสู่ขั้นตอนที่ 1 
เริ่มการพิมพ์ 

แสดงขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และพื้นที่การพิมพ์ที่เลือกไว้ 

*  การตั้งค่าอย่างเช่นวันที่และการประทับชื่อไฟล์ หรือการตัดภาพ อาจไม่สามารถ  
 ทำงานได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ 

เลือก [Paper settings] 

 เลือก [Paper setting] จากนั้นกดปุ่ม  
 หน้าจอจะแสดงรายการตัวเลือกปรับตั้ง  

 กระดาษ 
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 การตั้งค่าขนาดของกระดาษ 

 ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์   
 จากนั้นกดปุ่ม  

 หนา้จอสำหรบัเลอืกชนดิกระดาษจะปรากฏขึน้ 

 การตั้งค่าชนิดกระดาษ 
 เลือกชนิดกระดาษตามที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 เมื่อใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษของแคนนอน   

 ให้อ่านคู่มือของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะระบุว่า  
 สามารถพิมพ์บนกระดาษชนิดใดได้บ้าง 

 หน้าจอสำหรับเลือกพื้นที่การพิมพ์จะปรากฏ  
 ขึ้น 

 การตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์ 
 เลือกพื้นที่การพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม   
 หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น 

 

Bordered 

Borderless 

Bordered 

xx-up 

20-up 
35-up 

Default 

ภาพที่พิมพ์จะมีขอบขาวอยู่โดยรอบ 

ภาพจะถูกพิมพ์เต็มขนาดกระดาษโดยไม่เหลือขอบขาว (ไร้ขอบ) แต่ถ้าเครื่อง
พิมพ์ที่ใช้ไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบ ภาพที่พิมพ์ได้ก็จะมีขอบขาว 

ข้อมูลการถ่ายภาพ* จะถูกพิมพ์ลงบนขอบภาพ เมื่อใช้กระดาษที่มีขนาดตั้งแต่  
9 x13 ซม. ขึ้นไป 

ตัวเลือกในการพิมพ์ 2, 4, 8, 9, 16 และ 20 ภาพลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน 

สำหรับกระดาษขนาด A4 หรือกระดาษขนาดจดหมาย สามารถสั่งพิมพ์ภาพดัชนี 
20 และ 35 ภาพลงในกระดาษแผ่นเดียว ด้วยคำสั่งผ่าน DPOF (หน้า 173) 
• [20-up  ] หมายถึงมีการพิมพ์ข้อมูลการถ่ายภาพ* ไว้ด้วย 

พื้นที่การพิมพ์จะขึ้นอยู่กับทั้งตัวเครื่องพิมพ์ และการปรับตั้งที่เลือกไว้ 

* จาก Exif data (ข้อมูลที่แนบมากับไฟล์ภาพ) ชื่อรุ่นของกล้อง, เลนส์ที่ใช้, โหมดการถ่ายภาพ, 
 ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง, ปริมาณการชดเชยแสง, ความไวแสง, สมดุลแสงขาว เป็นต้น จะถูกพิมพ์ 
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ตั้งเอฟเฟคของการพิมพ์ 

 ปรับตั้งเมื่อต้องการใช้ และหากไม่ต้องการ  
 ปรับตั้งให้มีเอฟเฟค ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 
 การแสดงผลบนจอภาพอาจมคีวามแตกตา่ง  

 กนั ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่นำมาใช้ 
 เลือกตัวเลือกที่อยู่ทางด้านขวาบน และกดปุ่ม  

  เลอืกเอฟเฟคแบบทีต่อ้งการ และกดปุม่  
   
 หากสัญลักษณ์  ปรากฏใกล้ๆ กับ 

 สัญลักษณ์ <  > ท่านสามารถปรับตั้ง  
 เอฟเฟคของการพิมพ์ได้เช่นกัน (หน้า 170) 

รายการ ความหมาย 

On 

Off 

Vivid 

 B/W 
NR 

 Cool tone 

 Warm tone 

Natural 

Natural M 

Default 

ไม่มีการปรับแต่งหรือปรับแก้สีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ภาพจะมีลักษณะเดิม 
ภาพจะถูกพิมพ์ด้วยมาตรฐานสีของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Exif Data ในการปรับ
แก้สีโดยอัตโนมัติ 

ไม่มีการปรับแต่งสีอัตโนมัติก่อนการพิมพ ์

ภาพจะถกูพมิพใ์หม้สีสีด อิม่ตวัมากขึน้ เนน้ความสดใสของสนีำ้เงนิและสเีขยีว 

noise (สญัญาณรบกวน) ทีป่รากฏในภาพจะถกูปรบัใหล้ดลงไปกอ่นทีจ่ะพมิพ ์

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำสนิท 

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำอมน้ำเงินในโทนเย็น 

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำอมเหลืองในโทนอุ่น 

พิมพ์ภาพให้เหมือนจริง ทั้งสีและความเปรียบต่าง โดยไม่มีการปรับแต่งสี
อัตโนมัติก่อนการพิมพ์ 

ลักษณะของการพิมพ์จะเหมือนกับการปรับตั้งแบบธรรมชาติ (Natural)  
แต่การปรับตั้งแบบนี้จะปรับตั้งได้ละเอียดมากขึ้น 

ลักษณะของการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับทั้งตัวเครื่องพิมพ์ อ่านรายละเอียดจากคู่มือ
ของเครื่องพิมพ์ 

* เมื่อมีการปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพ์เกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซ้ายของจอภาพจะ  
 แสดงผลให้เห็น แต่ก็เป็นผลเพียงคร่าวๆ สำหรับพิจารณา ภาพที่พิมพ์ได้อาจจะดูแตกต่างไป  
 จากภาพที่แสดงอยู่เล็กน้อย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรับการปรับตั้ง [Brightness] และ   
 [Adjust levels] ในหน้า 170 
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ตั้งการพิมพ์วันที่และหมายเลขภาพ 
 ตั้งค่าที่จำเป็น 
 เลือก  และกดปุ่ม  
 ตั้งค่าตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  

ตั้งจำนวนสำเนาภาพที่ต้องการพิมพ์ 
 ตั้งค่าที่จำเป็น 
 เลือก  จากนั้นกดปุ่ม  
 ปรับตั้งจำนวนสำเนาที่ท่านต้องการ จากนั้น  

 กดปุ่ม  

เริ่มพิมพ ์
 เลือก [Print] และกดปุ่ม  
 ไฟสีฟ้าของปุ่ม  จะกระพริบ และ 

 เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ภาพ 
 
 

 เมื่อต้องการพิมพ์ภาพอื่นๆ ด้วยการปรับตั้งแบบเดียวกันอย่างง่ายๆ เพียงเลือกภาพ  
 ทีต่อ้งการและกดปุม่  ทีม่ไีฟสนีำ้เงนิตดิอยู ่แตก่ารพมิพแ์บบนีจ้ะตัง้ปรมิาณ  
 ได้คราวละ 1 ภาพเท่านั้น (ท่านไม่สามารถตั้งจำนวนสำเนาที่ต้องการได้) และไม่  
 สามารถตัดขอบภาพ (Trimming) ได้ (หน้า 171) 

 การปรบัตัง้เปน็ [Default] ในเอฟเฟคของการพมิพ ์และตวัเลอืกอืน่ๆ เปน็คา่มาตรฐาน 
 ของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นที่ถูกปรับตั้งมาโดยผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ให้อ่านจากคู่มือของ  
 เครื่องพิมพ์นั้นๆ ว่า [Default] ของเครื่องหมายถึงอะไร 

 ช่วงเวลาในการเริ่มต้นพิมพ์จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ และคุณภาพ  
 ในการบันทึก ท่านจึงอาจต้องคอยให้เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน โดยใช้เวลาสักครู่หนึ่ง  
 หลังจากท่านเลือก [Print] 

 หากเมื่อการแก้ไขภาพเอียงทำงาน (หน้า 171) จะใช้เวลานานสำหรับการพิมพ์  
 เมื่อต้องการยกเลิกการพิมพ์ กดปุ่ม  ขณะที่สัญลักษณ์ [Stop] ปรากฏขึ้น   

 จากนั้นจึงกดปุ่ม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน 
 หากท่านเปิดการใช้งาน [Clear all camera settings] (หน้า 136) การตั้งค่าทั้งหมด  

 จะแปลงค่าไปยังค่าเริ่มต้น 
 

 การพิมพ์ภาพ 
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 การปรับแต่งเอฟเฟคของการพิมพ์ 

จากขั้นตอนที่ 4 หน้า 168 เมื่อเลือกปรับเอฟเฟค
ของการพิมพ์ เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้น  
ติดกับ<  > ให้ท่านกดปุ่ม <  > ท่าน  
สามารถปรับแต่งเอฟเฟคของการพิมพ์ได้ รายการ
ที่ปรับได้และการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับรายการที่
เลือกปรับแต่งของขั้นตอนที่ 4 

 Brightness 
 สามารถปรบัความสวา่งของภาพได ้
 Adjust Levels 

 เมือ่ทา่นเลอืก [Manual] ทา่นสามารถจะปรบัการกระจาย 
 ตวัของฮิสโตแกรม และปรับความสว่างและความ 
 เปรียบต่างของภาพ และบนหน้าจอ Adjust levels   
 เมื่อกดปุ่ม <  > ท่านสามารถจะเปลี่ยนตำแหน่ง  
 ของ  และใช้ปุ่ม <  > เพื่อปรับความสว่างของ 
 โทนเข้ม (0-127) และปรับความสว่างของโทนสว่าง   
 (128 - 255) 
  Brightener  

 เหมาะสำหรับใช้กับภาพคนที่ถ่ายย้อนแสง ซึ่งทำให้ใบหน้ามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบ 
 นี้เป็น [On] ใบหน้าของคนในภาพจะดูสว่างขึ้นในภาพที่พิมพ์ออกมา 
 Red-eye corr. 

 เหมาะสำหรับใช้กับภาพคนที่ถ่ายด้วยแฟลช ซึ่งอาจทำให้เกิดตาแดง เมื่อตั้งระบบ  
 นี้เป็น [On] ตาของคนในภาพจะไม่แดงเมื่อพิมพ์ภาพออกมา  

 เอฟเอฟ [  Brightener] และ [Red eye corr.] จะไม่แสดงผลบนจอภาพ 
 เมื่อเลือกรายการ [Detail set.] ท่านสามารถปรับตั้ง [Contrast], [Saturation],   

 [Color tone] และ [Color balance] และเมื่อต้องการปรับ [Color balance] ใช้ปุ่ม  
 เลือกทิศทาง < > ในการปรับ โดย B หมายถึงสีน้ำเงิน, A สีเหลืองอำพัน,  
 M สีแดงม่วง และ G สีเขียว 

 เมื่อเลือก [Clear all] ค่าที่ปรับตั้งไว้ทั้งหมดจะกลับไปเป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
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การตัดภาพ 
การแก้ไขภาพเอียง ท่านสามารถตัดส่วนภาพ และเลือกพิมพ์เฉพาะ

พื้นที่ซึ่งไม่ถูกตัดออกไป เหมือนภาพได้ถูกจัดองค์
ประกอบภาพใหม่ ให้ตัดส่วนของภาพให้เรียบร้อย
ก่อนสั่งพิมพ์ และถ้ามีการตัดส่วนภาพไว้ก่อน แล้ว
จึงปรับตั้งสำหรับการพิมพ์ ก็อาจต้องตัดส่วนภาพ
ใหม่อีกครั้ง 

1จากหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ เลือก [Trimming] 

2เลือกขนาดของกรอบตัดภาพ, ตำแหน่ง และอัตราส่วน 

   เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพ์ออกมา และสามารถปรับตั้งขนาด 
   ของกรอบภาพทางแนวตั้งและแนวนอนได้ใน [Paper settings] 
  การเปลี่ยนขนาดของกรอบตัดส่วนภาพ 
   เมื่อท่านกดปุ่ม  หรือ  ขนาดของกรอบภาพจะเปลี่ยนไป ยิ่ง  
   กรอบมขีนาดเลก็ลง ภาพทีพ่มิพอ์อกมาจะเปน็การพมิพด์ว้ยอตัราขยายทีส่งูยิง่ขึน้ 
  การเลื่อนกรอบตัดส่วนภาพ 
   สามารถใช้ปุ่ม < > เลือกทิศทางในการเลื่อนกรอบตัดภาพไปยังบริเวณ  
   ต่างๆ ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดภาพนี้ไปใน  
   ตำแหน่งที่จะได้องค์ประกอบภาพที่ท่านพอใจ 
  การหมุนกรอบตัดภาพ 
   ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปุม่ <  > กรอบภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวา่งแนวตัง้  
   และแนวนอน การปรับตั้งแบบนี้ช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์ภาพด้วยองค์  
   ประกอบภาพที่เป็นแนวตั้งจากภาพที่ถ่ายในแนวนอนได้ 
  การแก้ไขภาพเอียง 
   โดยการหมุนวงแหวน  ท่านสามารถปรับมุมของภาพได้ถึง �10 องศา
   เพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 0.5 องศา เมื่อท่านปรับความเอียงของภาพแล้ว สัญลักษณ์  
    ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอจะเป็นสีน้ำเงิน 

3 กดปุ่ม  เพื่อออกจากการตัดภาพ

   จอภาพจะกลับไปสู่หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ 
   ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดได้จากมุมบนด้านซ้ายของ 
   หน้าจอตั้งค่าการพิมพ ์
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 การพิมพ์ภาพ 

 พื้นที่ภาพที่ถูกตัดอาจจะไม่ได้พิมพ์ออกมาตรงตามรูปแบบที่ผู้ใช้ตัดส่วนไว้ก็ได้   
 โดยขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ 

 ยิ่งปรับให้กรอบตัดภาพมีขนาดเล็กลงเท่าใด ภาพที่พิมพ์ออกมาก็จะดูหยาบ 
 มากขึ้น เนื่องจากผลของการขยายภาพในอัตราส่วนสูงๆ 

 ขณะที่ตัดภาพ ควรดูที่จอภาพของกล้องตลอดเวลา ถ้าดูภาพจากจอโทรทัศน์   
 ตำแหน่ง และขนาดของกรอบตัดส่วนภาพอาจแสดงผลได้ไม่แม่นยำมากนัก 

การจัดการกับความผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ 
เมื่อท่านจัดการแก้ปัญหาความผิดพลาดจากเครื่องพิมพ์(ไม่มีหมึก กระดาษหมด ฯลฯ) 
และสั่ง [Continue] เพื่อให้เครื่องทำงานอีกครั้ง แต่เครื่องพิมพ์ก็ยังไม่ทำงาน ให้ลอง 
กดปุ่มบนเครื่องพิมพ์เพื่อสั่งให้เครื่องพิมพ์ทำงานใหม่ สำหรับรายละเอียด โปรดอ่าน 
จากคู่มือของเครื่องพิมพ์ 
 

ข้อความเตือนความผิดพลาด 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะทำการพิมพ์ จะมีข้อความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่ 
จอ LCD ของกล้อง ให้กดปุ่ม  เพื่อหยุดการพิมพ์ และหลังจากที่ได้แก้ปัญหาแล้ว   
ให้สั่งการพิมพ์ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ์ 
โปรดอ่านจากคู่มือของเครื่องพิมพ์ 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ 
ตรวจสอบดูว่าได้ใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่ 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับหมึกพิมพ ์
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์และถังบรรจุน้ำหมึก 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเครื่อง 
ตรวจสอบความผดิพลาดอืน่ๆ ของตวัเครือ่ง นอกเหนอืจากสว่นของกระดาษและหมกึพมิพ ์

ความผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล์ภาพ 
ภาพที่เลือกนั้นไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ผ่านระบบ PictBridge และไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง
ตัวอื่น หรือภาพที่ผ่านการปรับแต่งในคอมพิวเตอร์แล้วจะไม่สามารถพิมพ์ได้ 



173

 รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 
ตั้งรูปแบบของการพิมพ์, วันที่ และเลขที่ภาพที่จะพิมพ์พร้อมภาพ การปรับตั้งนี้จะถูก
นำไปใชก้บัไฟลภ์าพทกุๆ ไฟล ์(ไมส่ามารถปรบัตัง้แยกเฉพาะไฟลภ์าพในแตล่ะไฟลไ์ด)้ 

การปรับตั้งตัวเลือกในการพิมพ์ 
เลือก [Print order] 

 ในแท็บ [ ] เลือก [Print order] จากนั้น  
 กดปุ่ม   

เลือก [Set up] 

 เลือก [Set up] จากนั้นกดปุ่ม   

เลือกตัวเลือกที่ต้องการ 

 เลือก [Print type], [Date] และ [File No.] 
 เลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ในรายการ จากนั้น 

 กดปุ่ม  และเลือกตัวเลือกในรายการ 
 ย่อย จากนั้นกดปุ่ม   

[รูปแบบการพิมพ์ [การพิมพ์วันที่ถ่าย] [พิมพ์หมายเลขไฟล์ภาพ] 
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 รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 

Print Type

Stardard 

Index 

Both 

Date 

พิมพ์ภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผ่น 

พิมพ์ภาพดัชนีหรือภาพขนาดเล็กๆ พร้อมกัน
หลายๆ ภาพในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

พิมพ์ได้ทั้งภาพแบบปกติ และภาพดัชน ี

On 

File number 

Off 
[On] พิมพ์วันที่ถ่ายภาพ ทับลงบนภาพ 

[On] พิมพ์หมายเลขไฟล์ ทับลงบนภาพ 

ออกจากการปรับตั้ง 
 กดปุ่ม  

 หน้าจอสั่งพิมพ์จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง  

 ลำดับต่อไป เลือก [Sel.Image] หรือ [All Image]   
 เพื่อสั่งพิมพ์ 

 แม้ว่า [Date] และ [File No.] จะถูกตั้งเป็น [On] แต่เครื่องพิมพ์อาจจะไม่พิมพ์วันที่  
 และหมายเลขลำดบัของไฟลภ์าพลงบนภาพกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัการปรบัตัง้รปูแบบการพมิพ ์ 
 และตัวเครื่องพิมพ์ 

 เมื่อพิมพ์ภาพด้วย DPOF ผู้ใช้ต้องใช้แผ่นบันทึกภาพแผ่นเดียวกับที่ได้ตั้งคำสั่งงาน  
 พิมพ์แบบ DPOF เอาไว้ ระบบนี้จะไม่ทำงานกับไฟล์ภาพที่ถ่ายหลังจากการปรับตั้ง 
 ไปแล้ว และไฟล์ภาพที่นำเอามาจากที่อื่น 
 เครือ่งพมิพท์ีร่องรบัระบบ DPOF บางรุน่ และผูใ้หบ้รกิารงานพมิพ ์(หรอือดัขยายภาพ)  

 บางรายอาจไม่สามารถพิมพ์ภาพในลักษณะที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับ  
 เครื่องพิมพ์ส่วนตัว ให้ศึกษารายละเอียดจากคู่มือของเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบจาก  
 ผู้ให้บริการงานพิมพ์เกี่ยวกับความเข้ากันของระบบ 

 ห้ามใส่แผ่นบันทึกภาพที่มีการปรับตั้งคำสั่งพิมพ์ (Print order) จากกล้องตัวอื่น  
 หรือรุ่นอื่น เข้าไปในตัวกล้องและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะคำสั่งอาจไม่ทำงาน   
 และข้อมูลเก่าอาจถูกลบหายไป นอกจากนี้ คำสั่งพิมพ์อาจจะทำงานไม่ได้ผลกับ 
 ไฟล์ภาพบางชนิด 

 คำสั่งพิมพ์จะไม่ทำงานเมื่อใช้กับไฟล์ภาพนิ่งแบบ RAW และภาพเคลื่อนไหว 
 เมื่อสั่งพิมพ์แบบดัชนี [Index] ทั้งวันที่ [Date] และหมายเลขลำดับไฟล์ภาพ [File No.]  

 จะไม่สามารถปรับให้เป็น [On] ได้ในเวลาเดียวกัน 

On 
Off 



175

 รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 

การสั่งพิมพ์ 
 Sel. Image 

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ทีละภาพ เมื่อกดปุ่ม 
 หน้าจอจะแสดงภาพพร้อมกัน 3 ภาพ   

และเมื่อต้องการกลับสู่การแสดงภาพเดี่ยวตาม
ปกติ ให้กดปุ่ม  หลังจากเลือกภาพได้ 
จำนวนครบตามทีต่อ้งการแลว้ ใหก้ดปุม่    
เพื่อเก็บบันทึกคำสั่งงานที่ปรับตั้งไว้ลงในแผ่น
บันทึกภาพ 

[Standard] [Both] 
กดปุ่ม < > เพื่อตั้งจำนวนสำเนาภาพที่แสดง  
ขึ้น สำหรับสั่งพิมพ์ 

[Index] 
กดปุ่ม < > เพื่อใส่เครื่องหมาย < > และ  
ภาพที่ปรากฏจะถูกนำมารวมเข้ากับการพิมพ์  
ในแบบดัชนี  

 All image 
 เมื่อท่านเลือก [Mark all on card]  ภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะเข้าไปรวมกับ  
 คำสั่งการถ่ายโอนและพิมพ์ออกมาภาพละ 1 ใบ หากท่านเลือกยกเลิกทั้งหมด   
 [Clear all on card] คำสั่งพิมพ์ของภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะถูกยกเลิก 

 ไฟล์ภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกรวมอยู่ด้วยในคำสั่งพิมพ์ แม้จะใช้คำสั่ง   
 “All image” ก็ตาม  

 เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ PictBridge ไม่ควรสั่งพิมพ์ภาพเกิน 400 ภาพใน 
 คราวเดียว ถ้าสั่งพิมพ์เกินกว่านี้ เครื่องพิมพ์อาจจะไม่ทำงาน 

ปริมาณ (จำนวน) 

จำนวนภาพทั้งหมดที่ถูกเลือก 

เครื่องหมาย 

สัญลักษณ์การพิมพ์แบบดัชนี 
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 พิมพ์จากกล้องโดยตรงด้วย DPOF 
ดว้ยการทำงานของเครือ่งพมิพภ์าพระบบ PictBridge 
ท่านสามารถพิมพ์ภาพด้วย DPOF แบบง่ายๆ 

เตรียมการพิมพ์ 
 โปรดดหูนา้ 164 และปฏบิตัติามหวัขอ้ “การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพ”์ 

 จนถึงขั้นตอนที่ 5 

ตั้งค่า [Paper settings] (หน้า 166) 
 ปรับตั้งเอฟเฟคการพิมพ์ภาพ (หน้า 168) หากจำเป็น 

ในแท็บ [ ] เลือก [Print order] 

เลือก [Print] 
 ขอ้ความ [Print] จะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่กลอ้งไดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งพมิพแ์ลว้  

 และเมื่อเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ภาพได้เท่านั้น 

เลือก [OK] 

 ก่อนการพิมพ์ โปรดดูให้แน่ใจว่าเลือกขนาดกระดาษแล้ว 
 เครื่องพิมพ์บางรุ่นไม่สามารถพิมพ์หมายเลขไฟล์ภาพได้ 
 หากตั้งให้พิมพ์แบบ [Bordered] วันที่จะถูกพิมพ์อยู่ในบริเวณขอบขาว (ขึ้นอยู่กับ  

 เครื่องพิมพ์) 
 ตัวเลขแสดงวันที่อาจจะดูเหมือนถูกพิมพ์บนพื้นสว่าง หรือบนขอบขาว (ขึ้นอยู่กับ  

 เครื่องพิมพ์) 

 ใน [Adjust levels] ไม่สามารถจะเลือกเป็น [Manual] ได้ 
 หากมีการสั่งหยุดพิมพ์ และต้องการพิมพ์ภาพที่ยังไม่ได้พิมพ์ต่อไป ให้ท่านเลือก   

 [Resume] แตเ่ครือ่งพมิพจ์ะไมก่ลบัมาทำงานอกีถา้หากมกีารหยดุ และเมือ่เกดิ 
 เหตกุารณ ์ดงัตอ่ไปนี ้: 
 • ก่อนที่จะสั่งให้ทำงานต่อ ท่านได้ปรับเปลี่ยนคำสั่งพิมพ์ หรือมีการลบภาพใดๆ ที่ถูกสั่ง 
  ใหพ้มิพ ์  
 • กรณทีีพ่มิพแ์บบดชัน ีไดม้กีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักระดาษกอ่นทีจ่ะสัง่ใหท้ำงานตอ่  
 • เมือ่ความจขุองแผน่บนัทกึภาพเหลอือยูน่อ้ยมากในขณะทีเ่ครือ่งพมิพถ์กูสัง่ใหห้ยดุทำงานชัว่คราว 
 หากมปีญัหาใดๆ เกดิขึน้ในระหวา่งเครือ่งพมิพท์ำงานอยู ่โปรดดรูายละอยีดหนา้ 172 
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 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

เมื่อต่อเชื่อมกล้องกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนไฟล์ภาพในแผ่นบันทึกภาพ
ของกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยการสั่งงานที่ตัวกล้อง เรียกว่าระบบนี้ว่า “ถ่ายโอน
ภาพโดยตรง 

 กอ่นเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ซอฟทแ์วร ์ 
  ทีใ่ห้มาพร้อมกับกล้อง (แผ่นซีดี-รอม EOS Digital Solution) ใน  
  คอมพิวเตอร์แล้ว  
  สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟท์แวร์ โปรดอ่านจากคู่มือในแผ่นซีดี-รอม 

การเตรียมพร้อมถ่ายโอนภาพ DPOF 

1  ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

2  ตั้งโหมดการถ่ายภาพไปยังโหมดต่างๆ 
   ยกเว้น < > 

3เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ 
    ใช้สายเชื่อมต่อที่ได้มากับตัวกล้อง 
    เมื่อจะเสียบสายเชื่อมต่อเข้าที่ช่องเสียบ   
    < / > ของกล้อง   
    สัญลักษณ์  บนหัวของสายเชื่อมต่อ 
     จะต้องหันออกไปทางด้านหน้าของกล้อง 
    เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต  
     USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

 เนื่องจากไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ภาพนิ่ง จึงจะใช้เวลาในการ  
 ถ่ายโอนนานกว่า 
 ในขณะถ่ายโอนไฟล์ ห้ามถอดสายเชื่อมต่อออก 
 กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ในขณะที่แสดงหน้าจอโอนถ่ายโดยตรง 

 หากหน้าต่าง [EOS Utility] ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เริ่มการใช้งาน EOS Utility   
 โดยตั้งค่าเอง 

 ก่อนถอดสายเชื่อมต่อออก ให้ปิดสวิตช์กล้องเสียก่อน และดึงสายออกโดยจับที่ปลั๊ก   
 (แทนที่จะจับที่สายไฟ) 

การถ่ายโอนไฟล์ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 
ไฟล์ภาพที่ถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บไว้ภายในโฟลเดอร์ [My Pictures] 
หรือ [Pictures] ในโฟลเดอร์ย่อย เพื่อจัดหมวดหมู่เรียงลำดับตามวันที่ถ่าย 

 All images 

ขั้นตอนการถ่ายโอนภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึก
ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 
 เลือก [All images] จากนั้นกดปุ่ม  
 ไฟสีน้ำเงินของปุ่ม  จะกะพริบ   

 ไฟล์ภาพทั้งหมดจะเริ่มถูกถ่ายโอนออกไป 
 เมือ่ภาพทัง้หมดถกูถา่ยโอนไปแลว้ ไฟสนีำ้เงนิ  

 จะยังคงติดสว่างอยู่ 
 

ตั้งสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่  
 ที่จอภาพของคอมพิวเตอร์ จะมีรายการ 

 สำหรับเลือกโปรแกรม ให้เลือก [EOS Utility] 
 จอภาพของคอมพิวเตอร์ จะแสดงหน้าต่าง   

 [EOS Utility] และจะแสดงหน้าจอการถ่าย  
 โอนภาพโดยตรงขึ้นบนหน้าจอ LCD 
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ตัวเลือกอื่นๆ นอกจาก [All images] จะมีรายละเอียดอธิบายอยู่ทางด้านล่าง ซึ่งเมื่อ
ต้องการเริ่มถ่ายโอนไฟล์ภาพ ก็กดปุ่ม  เช่นกัน 
 
 New images  

 กลอ้งจะเลอืกภาพทีย่งัไมเ่คยถกูถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิและทำการ  
 ถา่ยโอนออกไป 
 Transfer Order images  

 ท่านเป็นผู้เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอนเอง และภาพที่ถูกเลือกไว้ก็จะถูกถ่ายโอน  
 ออกไปทั้งกลุ่ม สำหรับวิธีเลือกภาพ โปรดดูหน้า 180 
 Select & transfer 

 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

ท่านเลือกภาพทีละภาพเพื่อถ่ายโอน หาก
ต้องการออกจากระบบ ให้กดปุ่ม  

 Wallpaper 
 ภาพที่ถูกเลือกและถ่ายโอนออกไปจะปรากฏเป็นภาพพื้นหลัง (Wallpaper) ของ  
 จอภาพคอมพิวเตอร์ และเมื่อต้องการออกจากระบบเลือก กดปุ่ม  
 

 หากผูใ้ชก้ดปุม่  แทนทีจ่ะกดปุม่   ขอ้ความแสดงการยนืยนัจะปรากฏขึน้   
 เลือก [OK] และกดปุ่ม  เพื่อเริ่มการถ่ายโอน 
 ไม่สามารถใช้ไฟล์ภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพพื้นหลังได้ 
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 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

 All Image 
 เมื่อท่านเลือก [Mark all on card]  ภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะเข้าไปรวมกับ  
 คำสั่งการถ่ายโอน หากท่านเลือก [Clear all on card] คำสั่งถ่ายโอนของภาพ  
 ทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะถูกยกเลิก 

เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอน 

ในแท็บ  ท่านสามารถใช้  [Transfer order]   
เพื่อเลือกภาพสำหรับการถ่ายโอนไปยัง 
คอมพิวเตอร์ เมือ่ทา่นเลอืก [Transfer order 
images] ในหนา้ 179 ท่านสามารถถ่ายโอน
ภาพโดยคำสั่งถ่ายโอน 

 Sel.Image 
เลอืกและสัง่ภาพทลีะภาพ กดปุม่ < > เพือ่
รวบรวมภาพที่แสดงในคำสั่งการถ่ายโอน 
สัญลักษณ์ < > ก็จะปรากฏขึ้นที่มุมบนด้านซ้าย
ของหน้าจอ   
หลังจากการตั้งคำสั่งการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกคำสั่งถ่ายโอน  
ไปยังแผ่นบันทึกภาพ 
 

ห้ามใส่ไฟล์ภาพที่มีการปรับตั้งคำสั่งการถ่ายโอนด้วยกล้องอื่นๆ และนำมาถ่ายโอนด้วย
การตั้งค่าใหม่ เพราะภาพอาจถูกบันทึกข้อมูลทับ และการถ่ายโอนจะไม่ทำงานกับไฟล์
ภาพบางชนิด 

 สำหรับคำสั่งการถ่ายโอน หากท่านเลือกภาพที่บันทึกแล้วในโหมด +  ภาพ  
 จะถูกนับเป็นภาพเดียว ในขณะที่กำลังถ่ายโอนโดยตรง ทั้งภาพ RAW และ JPEG จะ  
 ถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ 
 หากต้องการถ่ายโอนไฟล์ภาพมากกว่า 998 ภาพในคราวเดียว ให้เลือก [All image]  

 ในหน้าจอการถ่ายโอนภาพโดยตรง (หน้า 178) 



181

การปรับตั้งกล้อง

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Function) เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่น  
ของกล้องตามที่ท่านต้องการได้อย่างหลากหลาย ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่  
ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Function) ตามการอธิบายในบทนี้ได้ในโหมดโซน
สร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) 
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 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)   
เลือก [ Custom Functions (C.Fn)] 
 ในแท็บ [ ] เลือก [Custom Functions   

 (C.Fn)] จากนั้นกดปุ่ม  

เลือกหมายเลขฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง  
 กดปุ่ม <  > เพื่อเลือกหมายเลขฟังก์ชั่น   

 ที่ผู้ใช้ตั้งเอง จากนั้นกดปุ่ม  

หมายเลขฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ต้องการ 
 หมุนปุ่ม < > เพื่อเลือกการตั้งค่า   

 (หมายเลข) จากนั้นกดปุ่ม  
 ปฏบิตัติามขัน้ตอนที ่2 ถงึ 3 หากทา่น  

 ตอ้งการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองอื่นๆ 
 ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ จะแสดงการตัง้คา่ฟงักช์ัน่   

 ที่ผู้ใช้ตั้งเองปัจจุบันต่อจากหมายเลขของ  
 ฟังก์ชั่นตามลำดับ 

ออกจากการตั้งค่า 
 กดปุ่ม  
 หน้าจอสำหรับขั้นตอนที่ 1 จะปรากฏขึ้น  

 อีกครั้ง 

การยกเลิกฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเองทั้งหมด 
ในเมนู [  Clear settings] เลือก [Clear all Custom Func. (C.Fn)] เพื่อยกเลิก 
การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองทั้งหมด (หน้า 136) 
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 ฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)   

หน้า 184 

หน้า 185 

(ใช้งานได้ 0) 

(ใช้งานได้ 1) 

หน้า 187 

หน้า 188 

หน้า 189 

ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองที่แรเงาจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะถ่ายภาพแบบ Live View   
และ/หรือการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ไม่สามารถตั้งค่าได้) 

หน้า 186 

 การถ่าย 
ภาพ Live View 

 การถา่ยภาพ
เคลื่อนไหว 

(ใช้งานได้ 0) 
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 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)  

C.Fn I: Exposure (การเปิดรับแสง) 

C.Fn -1 Exposure level increments (การเพิ่มระดับค่าแสง) 

0: 1/3-stop 
1: 1/2-stop 
 ตัง้ใหม้กีารเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1/2-stop สำหรบัความเรว็ชตัเตอร,์ คา่รรูบัแสง, คา่ชดเชย  
 แสง, การถ่ายคร่อมแสง เป็นต้น จะมีผลการทำงานเมื่อท่านต้องการปรับควบคุม  
 ค่าแสงด้วยความละเอียดต่ำกว่าระดับขั้นละ 1/3-stop 

กล้องจะแสดงค่าแสงภายในช่องมองภาพ และที่จอ LCD ดังตัวอย่างภาพที่แสดงอยู่ 
ด้านล่าง 

C.Fn -2 ISO expansion (การขยายความไวแสง) 

0: Off 
1: On 
 เปดิใช ้ISO 6400 และ คา่ H (เทยีบเทา่ ISO 12800) สำหรบัเลอืกเปน็คา่ความไวแสง  

C.Fn -3 Flash sync. speed in Av mode (ความเร็วแฟลชสัมพันธ์ 
   กับชัตเตอร์ ในโหมด Av) 

0: Auto 
 กล้องจะตั้งค่าความเร็วแฟลชสัมพันธ์อัตโนมัติภายในระยะ 1/200 วินาที ถึง  
 30 วินาที เพื่อให้เหมาะสมกับความสว่างของฉาก 
1: 1/200-1/60 sec. auto  
 เมื่อกล้องใช้แฟลชกับการตั้งค่า aperture-priority AE (Av) ซึ่งเป็นวิธีป้องกัน  
 ความเร็วแฟลชสัมพันธ์ต่ำจากการถูกใช้ในบริเวณที่มีแสงต่ำ เหมาะสำหรับการ  
 ป้องกันวัตถุเบลอและปัญหากล้องสั่น ปัญหามีเพียงว่า ขณะที่ยิงแฟลชไปยังวัตถุ   
 ฉากหลังจะมืด 
2: 1/200 sec. (เวลาตายตัว) 
 ความไวแฟลชสมัพนัธจ์ะกำหนดไวท้ี ่1/200 วนิาท ีซึง่โหมดนีจ้ะเหมาะสำหรบั  
 ป้องกันภาพเบลอและปัญหากล้องสั่นมากกว่าการตั้งค่าเป็น 1 อย่างไรก็ตาม  
 ฉากหลังของภาพกลางคืนจะมืดมากกว่าการปรับตั้งค่าเป็น 1 
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C.Fn II: Image (รูปภาพ) 

C.Fn -4  Long exposure noise reduction (ลดจุดสีรบกวนเมื่อเปิด 
   รับแสงนาน) 

0: Off 
1: Auto 
 เมือ่มกีารเปดิรบัแสงนาน 1 วนิาทหีรอืนานกวา่นัน้ ระบบลดจดุสรีบกวน (Noise     
 Reduction) จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกล้องจับจดุสรีบกวนในภาพได้   
 การตั้งเป็น [Auto] เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเกือบทุกแบบ 
2: On 
 ลดจดุสรีบกวนทกุครัง้ทีม่กีารเปดิรบัแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่นัน้ การตัง้เปน็ [On]  
 นัน้จะไดผ้ลด ีสำหรบัการลดจดุสรีบกวนทีก่ลอ้งตรวจจบัไมพ่บเมือ่ตัง้ระบบเปน็ [Auto] 

 หลังจากที่กดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพแล้ว ขั้นตอนในการลดจุดสีรบกวน (Noise) 
 อาจใช้เวลานานเท่าๆ กับการรับแสง ท่านไม่สามารถบันทึกภาพอื่นได้จนกว่า  
 กระบวนการลดจุดสีรบกวนจะเสร็จสิ้น  
 ที่ค่า ISO 1600 หรือสูงกว่า อาจมีจุดสีรบกวนปรากฏชัดที่การตั้งค่าเป็น 2 มากกว่า   

 การตั้งค่า 0 หรือ 1  
 เมือ่ปรบัตัง้เปน็ 2 หากรบัแสงนานระหวา่งทีถ่า่ยภาพแบบ Live View ขอ้ความ “BUSY” 

 จะปรากฏขึ้นและการแสดง Live View จะไม่แสดงภาพจนกว่าจะสิ้นสุดการลด  
 จุดสีรบกวน (ท่านไม่สามารถถ่ายภาพอื่นๆ ได้) 

C.Fn -5 High ISO speed noise reduction (ลดจุดสีรบกวนเมื่อ 
   ความไวแสงสูง) 

ลดจดุสรีบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ แม้ว่าระบบลดจดุสรีบกวนจะทำงานกับทุกๆ ความไว
แสง แต่จะเห็นผลการทำงานได้ชัดกับภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง และเมื่อถา่ยดว้ย
ความไวแสงตำ่ จดุสรีบกวนทีป่รากฏในบรเิวณเงามดืของภาพกจ็ะลดลงดว้ย ดงันัน้ จงึ
ควรตัง้คา่ใหเ้หมาะกบัระดบัของจดุสรีบกวน 
0: Standard 
1: Low 
2: Strong 
3: Disable  

เมื่อปรับตั้งเป็น 2  จำนวนสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)  
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C.Fn -6 Highlight tone priority (การปรับ Hilight tone) 

0: Disable 
1: Enable 
 ใช้ปรับรายละเอียดของ Highlight tone สามารถปรับได้ตั้งแต่สีเทา 18% มาตรฐาน ไป  
 จนถึง Hilight ที่สว่าง ช่วยให้การไล่ระดับสีระหว่างสีเทากับ Hilight ดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้น  

เมื่อปรับตั้งค่าเป็น 1 จุดสีในบริเวณของเงาจะเบาบางลงกว่าปกติ 

เมื่อปรับตั้งค่าเป็น 1 ระยะความไวแสงที่สามารถตั้งค่าได้จะเป็น 200-3200 
สัญลักษณ์ <D+> จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ LCD และในช่องมองภาพเมื่อ Highlight tone 
priority ทำงาน 

C.Fn -7    Auto Lighting Optimizer (ระบบปรับแสงอัตโนมัติ) 

เมื่อภาพที่ถ่ายได้ดูมืดเกินไป หรือมีความเปรียบต่างต่ำ
เกินไป ความเข้มสว่างและความเปรียบต่างของแสงใน
ภาพจะถูกปรับให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ 
สำหรับภาพ RAW การตั้งค่าในกล้องสามารถทำงานได้
เมื่อใช้ Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 

0: Standard 

1: Low 

2: Strong 

3: Disable  

 จุดสีรบกวนอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ  
 ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ทำงาน หากได้ตั้งค่าการเปิดรับแสงแบบแมนนวล หรือใช้ชัตเตอร์ B   

 ในการถ่ายภาพ 

ในโหมดโซนพื้นฐาน กล้องจะตั้งค่า [Standard] โดยอัตโนมัติ 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)
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C.Fn III: Autofocus/Drive (โหมดโฟกัสอัตโนมัติ/การถ่าย) 

C.Fn -8   AF-assist beam firing (การยิงลำแสงช่วยโฟกัส) 

เมื่อนำแฟลชภายนอกที่รองรับกับกล้องดิจิตอล EOS มาติดตั้ง หรือแฟลชภายใน
กล้อง จะส่องแสงเพื่อช่วยให้ระบบออโต้โฟกัสค้นหาความชัดได้ง่ายขึ้น 
0: Enable 
1: Disable 
 ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ปล่อยแสงออกมา 
2: Only external flash emits  
 หากตดิตัง้แฟลช Speedlite ทีร่องรบักบักลอ้งดจิติอล EOS ลำแสงชว่ยโฟกสัจะถกูยงิ  
 ออกมาเมื่อมีความจำเป็น แฟลชภายในกล้องจะไม่ยิงลำแสงช่วยโฟกัส 

เมื่อปรับ ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง [AF-assist beam firing]  ของแฟลช Speedlite ที่รองรับ
กล้องดิจิตอล EOS เป็น [Disabled] แฟลชก็จะไม่ยิงแสงช่วยโฟกัสออกไป ถึงแม้ว่าจะตั้ง
ค่า C.Fn -8-0/2 ของกล้อง 

C.Fn -9 Mirror lockup (การล็อคกระจกสะท้อนภาพ) 

0: Disable 
1: Enable 
 ป้องกันภาพสั่นเนื่องจากกลไกของกระจกสะท้อนภาพเคลื่อนตัวในขณะถ่ายภาพ   
 โดยเฉพาะเมื่อใช้เลนส์ถ่ายไกลหรือเลนส์มาโครซึ่งเป็นเลนส์ที่มีกำลังขยายสูง   
 โปรดดูหน้า 104 เพื่อดูวิธีล็อคกระจกสะท้อนภาพ 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)
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C.Fn -10 Shutter/AE lock button (ปุ่มซัตเตอร์/ล็อคค่าแสง   
   (AE lock)) 

C.Fn IV: Operation/Others (การทำงาน/อื่นๆ)  

0: AF/AE lock 
1: AE lock/AF 
 เหมาะสมสำหรบัเมือ่เวลาทีท่า่นตอ้งการโฟกสัและวดัคา่แสงแบบแยกกนั กดปุม่   
 < > เพือ่โฟกสัอตัโนมตั ิและกดปุม่ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพื่อล็อคค่าแสง 
2: AF/AF lock, no AE lock 
 ในโหมด AI Servo AF ทา่นสามารถกดปุม่ < > เพือ่หยดุการทำงานโฟกสัอตัโนมตั ิ 
 ชั่วคราว โหมดนี้จะป้องกันการลดคุณภาพโฟกัสอัตโนมัติจากสิ่งกีดขวางที่ผ่าน  
 ระหว่างกล้องกับวัตถุ กล้องจะตั้งค่าแสงในขณะถ่ายภาพ 
3: AE/AF, no AE lock  
 โหมดนี้เหมาะสำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหวและหยุดบ่อยๆ ในโหมด AI Servo AF ท่าน 
 สามารถกดปุม่ < > เพือ่เริม่หรอืหยดุโหมดการทำงาน AI Servo AF กลอ้งจะตัง้คา่  
 แสงในขณะถ่ายภาพ ดังนั้นท่านจะสามารถจับการโฟกัสและรับแสงที่แม่นยำ  
 เสมอเมื่อท่านรอในจังหวะแสงที่แน่นอน 

C.Fn -11 Assign SET button (กำหนดการทำงานปุ่ม SET) 

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานประจำไปยัง  เมื่อกล้องพร้อมบันทึกภาพ  
ท่านสามารถกดปุ่ม  ได้ทันที 
0: Quick Control screen  
 เมือ่ทา่นกดปุม่  หนา้จอควบคมุการทำงานแบบเรว็ (Quick Control) จะ  
 ปรากฏขึน้ ใหใ้ชปุ้ม่ < > เพือ่เลอืกฟงักช์ัน่ทีท่า่นตอ้งการ จากนัน้ใหห้มนุวงแหวน   
  เพือ่ตัง้คา่  
1: Image quality  
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพบนหน้าจอ LCD  
 กดปุม่ < > เพือ่เลอืกคณุภาพของการบนัทกึภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุม่   
2: Flash exposure compensation  
 เมื่อท่านกดปุ่ม   หน้าจอการตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏขึ้น 
3: LCD monitor On/Off  
 กำหนดการทำงานฟังก์ชั่นที่เหมืนกับปุ่ม < > 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)
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C.Fn -12 LCD display when power ON (การแสดงหน้าจอ LCD  
   เมื่อเปิดกล้อง) 

0:  Display 
เมื่อเปิดสวิตช์กล้อง การตั้งค่าการถ่ายภาพจะปรากฏขึ้น (หน้า 42) 
1: Retain power OFF status 
  หากท่านกดปุ่ม < > และปิดกล้องในขณะที่ปิดหน้าจอ LCD จะทำให้เมื่อท่าน  
  เปิดกล้องขึ้นอีก การตั้งค่าการถ่ายภาพจะไม่ปรากฏขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้ท่าน  
  ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หน้าจอเมนูและการแสดงภาพจะยังปรากฏขึ้นเมื่อถูก  
  ใช้งาน หากท่านกดปุ่ม < > และปิดกล้องในขณะที่เปิดหน้าจอ LCD จะทำให้  
  การตั้งค่าการถ่ายภาพแสดงขึ้นเมื่อท่านเปิดกล้องขึ้นอีกครั้ง 

C.Fn -13 Add original decision data (เพิ่มข้อมูลยืนยันต้นฉบับ) 
 0: Off 

1: On 
  ข้อมูลสำหรับการยืนยันว่าเป็นภาพต้นฉบับหรือไม่จะถูกเพิ่มลงในภาพถ่ายแบบ  
  อัตโนมัติ เมื่อข้อมูลการถ่ายภาพที่มีข้อมูลการยืนยันแสดงขึ้น (หน้า  161)   
  สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น 
  หากต้องการยืนยันภาพว่าเป็นภาพต้นฉบับ แนะนำให้ใช้ชุดอุปกรณ์การป้องกัน  
  ข้อมูลต้นฉบับ รุ่น OSK-E3 (แยกจำหน่าย) 

4: Menu display  
 กำหนดการทำงานฟังก์ชั่นที่เหมือนกับปุ่ม  
5: Disabled   

ชุดอุปกรณ์การป้องกันข้อมูลต้นฉบับ OSK-E3 จะไม่รองรับคุณสมบัติการสร้างรหัส/
แปลรหัสภาพของภาพถ่าย 

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)
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 การบันทึกรายการเมนูส่วนตัว   

สำหรับการทำงานที่เร็วขึ้น ท่านสามารถบันทึกเมนูได้ถึง 6 เมนูและฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 
(Custom Functions) ที่มีการตั้งค่าที่ท่านมักใช้งานเป็นประจำ 

เลือก [My Menu settings] 

 ในแท็บ  เลือก [My Menu settings]   
 จากนั้นกดปุ่ม  
 

เลือก [Register] 
 เลือก [Register] จากนั้นกดปุ่ม  

 

บันทึกรายการที่ต้องการ 

 เลือกรายการ จากนั้น กดปุ่ม  
 เมื่อข้อความการยืนยันปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือก  

 [OK] และกดปุ่ม  กล้องจะทำการบันทึก 
 เมนู 

 ท่านสามารถบันทึกรายการได้ถึง 6 รายการ  
 ในเมนูส่วนตัว 

 หากต้องการกลับไปยังหน้าจอขั้นตอนที่ 2   
 ให้กดปุ่ม  

เกี่ยวกับการตั้งค่าเมนูส่วนตัว 

 Sort  
 ท่านสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการเมนูที่บันทึกในเมนูส่วนตัวได้ โดยเลือก [Sort] และ  
 เลอืกรายการเมนทูีท่า่นตอ้งการจะเปลีย่นลำดบั จากนัน้กดปุม่  เมือ่สญัลกัษณ ์   
 ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม < > เพื่อเปลี่ยนลำดับ จากนั้นกดปุ่ม   

 Delete/Delete all items 
 ลบรายการเมนูที่บันทึก [Delete] จะลบรายการเมนูครั้งละหนึ่งรายการ และ [Delete all   
 items] จะลบรายการเมนูทั้งหมด 

 Display from My Menu 
 เมื่อตั้งค่า [Enable] แท็บ  จะแสดงขึ้นก่อนเมื่อท่านแสดงหน้าจอเมนู 
 

1

2

3
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อ้างอิง

บทนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุณสมบัติการใช้งานกล้อง, อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบ เป็นต้น 
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เมื่อโฟกัสอัตโนมัติทำงานไม่ ได้ผล 

ระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะไมส่ามารถโฟกสัภาพได ้(ไฟยนืยนัการโฟกสั < > กะพรบิขึน้)  
เมื่อโฟกัสไปยังวัตถุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

วัตถุที่โฟกัสได้ยาก 
 วัตถุที่มีค่าความเปรียบต่างต่ำ 

 (ตัวอย่างเช่น: ท้องฟ้าสีฟ้า, กําแพงซึ่งเป็นสีเดียวล้วน เป็นต้น) 

 วัตถุที่อยู่ในสภาวะแสงน้อย 

 มุมกล้องที่ย้อนแสง และวัตถุที่สะท้อนแสงได้มากๆ 
 (ตัวอย่างเช่น: รถยนต์ที่มีผิวมันวาว ฯลฯ) 

 จุดโฟกัสที่ครอบคลุมวัตถุที่อยู่ใกล้และวัตถุที่อยู่ไกลในจุดเดียวกัน 
 (ตัวอย่างเช่น: ภาพสัตว์ที่อยู่ใกล้ลูกกรง ฯลฯ) 

 วัตถุที่มีพื้นผิวเป็นลวดลายแบบซ้ำซ้อน 
 (ตัวอย่างเช่น: กระจกบนตึกระฟ้า, แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
 
เมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้ ให้แก้ไขโดยทําตามคําแนะนําข้อใดข้อหนึ่ง: 
(1)  ใช้ระบบ One-Shot AF โฟกัสไปยังวัตถุอื่นที่อยู่ในระยะห่างจากกล้องเท่าๆ กับ  
  วัตถุที่ต้องการถ่าย และล็อคโฟกัสก่อนที่จะจัดองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ   
  (หน้า 46) 
(2)  ปรับสวิตซ์เลือกโหมดโฟกัสที่เลนส์ไปที่ <MF> และใช้การโฟกัสแบบแมนนวล 

 เมื่อใส่ Extender (อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความยาวโฟกัส) (แยกจำหน่าย) และทําให้  
 ช่องรับแสงกว้างสุดของเลนส์แคบถึง f/5.6 หรือแคบกว่า (f/number สูงขึ้น)   
 กล้องจะไม่สามารถหาความชัดด้วยระบบออโต้โฟกัสได้ (ยกเว้นแต่จะใช้โหมด   
 Live ของโฟกัสอัตโนมัติ) ดูรายละเอียดของคู่มือการใช้ Extender 
 หากกล้องไม่สามารถหาโฟกัสภาพได้ด้วยระบบโฟกัสอัตโนมัติโหมด Live/โหมด  

   Live ได้ โปรดดูหน้า 115 
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การใช้พลังงานจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ 
เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น ACK-E5 (แยกจําหน่าย) ท่านสามารถต่อพลังงาน
จากปลั๊กไฟเข้ากับกล้องได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่ในตัวกล้องจะหมด 

เสียบปลั๊กไฟ 

 เสียบสายไฟเข้ากับอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า และ  
 ปลั๊กไฟดังภาพที่แสดง 
 หลังจากใช้งานกล้องแล้ว ให้ถอดสายไฟออก  

 จากเต้าเสียบปลั๊กไฟ 

ต่อสายไฟเข้ากับ DC Coupler 

 ต่อสายจากอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับช่องต่อ   
 DC Coupler 
 

เสียบ DC Coupler 

  เปิดฝาครอบและใส่ DC Coupler เข้าไปจน  
 ล็อคเข้าที่ 

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ในขณะที่ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

1

2

3

4ดึงสาย DC ออกมา 

  เปิดฝาครอบช่องต่อสาย DC และดันสายไฟ  
 เข้าไปดังภาพที่แสดง 
  ปิดฝาครอบ 

 



194

การถ่ายภาพโดยใช้รีโมทคอนโทรล 

รีโมทคอนโทรล รุ่น RC-1/RC-5 (แยกจำหน่าย) 
ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรลหา่งจากกลอ้งไดส้งูสดุ 5 เมตร/16.4 ฟตุ 
สำหรับรีโมทคอนโทรล รุ่น RC-1 สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ทันทีหรือลั่นชัตเตอร์  
หลังจากผ่านไป 2 วินาที สำหรับรุ่น RC-5 สามารถลั่นชัตเตอร์ได้หลังจากผ่านไป  
2 วินาท ี

  ตั้งค่าโหมดการถ่ายไปที่ <Q> (หน้า 55) 
  ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของกล้อง จากนั้นกดปุ่มส่งสัญญาณ 
  กล้องจะโฟกัสภาพอัตโนมัติ 
  เมื่อกล้องโฟกัสภาพได้แล้ว ไฟตั้งเวลาถ่ายตัวเองจะสว่างขึ้น และกล้องจะถ่ายภาพ 

RC-1 RC-5 

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล 

กล้องอาจทำงานผิดพลาดได้เมื่อใช้งานใกล้กับแสงไฟจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และ
ระหว่างที่ท่านใช้งานรีโมทคอนโทรล พยายามใช้งานกล้องให้ห่างจากแสงไฟหลอด  
ฟลูออเรสเซนต์ 

สายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-60E3 (แยกจำหน่าย) 
สายรีโมทคอนโทรลที่มีความยาว 60 ซม./2 ฟุต สำหรับกดซัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและ
กดลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ โดยมีช่องเสียบทางด้านข้างของตัวกล้อง 
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การถ่ายภาพโดยใช้รีโมทคอนโทรล 

การใช้ฝาปิดช่องมองภาพ (Eyepiece Cover) 
เมื่อถ่ายภาพโดยไม่ได้มองผ่านช่องมองภาพ อาจมีแสงลอดเข้าสู่ภายในตัวกล้องผ่าน  
ทางช่องเล็งภาพได้ ซึ่งแสงที่ลอดผ่านไปนี้ อาจทําให้การวัดแสงผิดพลาดหรือเกิด  
ผลเสียต่อภาพในด้านอื่นๆ เพื่อป้องกันปัญหานี้ ให้ใช้ฝาปิดช่องมองภาพ  
(หน้า 23) ที่มากับสายคล้องกล้อง 
ระหว่างการถ่ายภาพแบบ Live view และภาพเคลื่อนไหว ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาปิดช่อง
มองภาพ 

ถอดยางรองตา (eyecup) 
 ถอดยางรองตาดว้ยการดนัขึน้ไปทางด้านบน  

 ดังภาพ 

1

2ติดตั้งฝาปิดช่องมองภาพ 
 เลื่อนฝาปิดช่องมองภาพลงไปตามร่อง   

 โดยเลื่อนลงทางด้านล่าง 
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แฟลชภายนอก 

แฟลชสําหรับกล้อง EOS ซีรี่ส์ EX 

การทำงานขั้นพื้นฐานเหมือนแฟลชภายในตัวสำหรับการทำงานอย่างง่าย 
เมือ่ตดิตัง้แฟลช Speedlite (แยกจำหนา่ย) ในซรีีส่ ์EX เขา้กบักลอ้งแลว้ กลอ้งจะควบคมุ 
แฟลชให้ทํางานแบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด เหมือนกับการนําแฟลชภายนอกที่มีกำลัง  
ไฟมากขึ้นมาใช้แทนที่แฟลชที่ติดตั้งมาในตัว 
สาํหรบัรายละเอยีดของการใชแ้ฟลช โปรดดคููม่อืการใชแ้ฟลช Speedlite ซรีีส่ ์EX   
และกล้องรุ่นนี้เป็นกล้อง Type-A ที่สามารถใช้ฟังก์ชั่นของแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX 
ได้ทุกคุณสมบัติ 

Shoe-mount Speedlites Macro Lites

  สําหรับแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX รุ่นที่ปรับตั้งควบคุมจากตัวกล้องไม่ได้ เฉพาะ   
 [Flash exp. comp] และ [E-TTL II] เท่านั้นที่สามารถปรับตั้งได้สำหรับ [External   
 Flash func. setting] (หน้า 139) 
 (แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX บางรุ่นสามารถปรับตั้ง [Shutter sync.] ได้) 
 หากได้ตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชไว้กับการใช้แฟลช Speedlite ภายนอก ไอคอน  

 การชดเชยแสงแฟลชที่แสดงบนหน้าจอ LCD ของกล้อง จะเปลี่ยนจาก  เป็น  
  เมื่อโหมดวัดแสงแฟลชตั้งค่าไปที่ แฟลชอัตโนมัติ TTL โดยใช้ Custom Function  

 ของแฟลช แฟลชจะยิงแสงเต็มกําลังไฟเท่านั้น 
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เมื่อใช้แฟลชของแคนนอนที่ ไม่ ใช่แฟลชในซีรี่ส์ EX 

  เมื่อใช้แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EZ/E/EG/ML/TL และปรับตั้งค่าในโหมดโฟกัส  
 อัตโนมัติไว้ที่ TTL หรือ A-TTL แฟลชจะยิงแสงเต็มกําลังไฟเสมอ  
 เมื่อตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพของกล้องไปที่ < > (ปรับค่าแสงแบบแมนนวล) หรือ   
 <f>(Aperture-priority AE) และปรับการตั้งค่ารูรับแสงก่อนถ่ายภาพ 
  เมื่อใช้แฟลช Speedlite รุ่นที่มีระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล ให้ถ่ายภาพ 

 โดยใช้โหมดแฟลชแบบแมนนวล 

เมื่อใช้แฟลชที่ ไม่ ใช่ของแคนนอน 

ความไวชัตเตอร์สัมพันธ์แฟลช 
กล้องรุ่นนี้สามารถทํางานได้กับแฟลชภายนอกยี่ห้ออื่น โดยมีระดับความไวชัตเตอร์   
1/200 วินาทีหรือต่ำกว่า แต่ก่อนที่จะใช้งานจริง ควรทดสอบการทํางานของแฟลช  
ร่วมกับกล้องเสียก่อนว่าสามารถทํางานสัมพันธ์ักับกล้องได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 
คําเตือนเมื่อถ่ายภาพด้วยระบบ Live View 
แฟลชยี่ห้ออื่นจะไม่ทํางานเมื่อถ่ายภาพแบบ Live View 

  เมื่อใช้กล้องกับแฟลชหรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับแฟลชที่เป็นของกล้องยี่ห้ออื่น  
 กล้องอาจจะทํางานผิดปกติหรืออาจเกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ได้ 
  ห้ามใช้แฟลชที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงมากบนฐานเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง   

 เพราะแฟลชอาจจะทํางานไม่ได้ 

แฟลชภายนอก 
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ตารางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ 
 : ตั้งค่าโดยอัตมัติ  : ผู้ใช้เลือกใช้งานได้  : เลือกใช้งานไม่ได ้

โหมดการทำงาน 
โซนพื้นฐาน โซนสร้างสรรค์ ถา่ยภาพ

เคลือ่นไหว 
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ตารางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ 

โหมดการทำงาน 
โซนพื้นฐาน โซนสร้างสรรค์ 

 : ตั้งค่าโดยอัตมัติ  : ผู้ใช้เลือกใช้งานได้  : เลือกใช้งานไม่ได้ 

*1: โปรดดูฟังก์ชั่น “(2) การปรับพื้นหลังให้เบลอ หรือคมชัดมากขึ้น” ในหน้า 54 
*2: โปรดดูฟังก์ชั่น “(3) การปรับความสว่างของภาพถ่าย” ในหน้า 54 
*3: ท่านสามารถตั้งค่า [Remote Control] ในเมนูโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 
 

ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว 
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การตั้งค่าเมนู 
Shooting 1 (สีแดง) 

Shooting 2 (สีแดง) 

Playback 1 (สีฟ้า) 

รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการลบเม็ดฝุ่น 

ป้องกันการลบภาพ 

หมุนภาพในแนวตั้ง 
ลบภาพ 

กำหนดจำนวนภาพที่ต้องการพิมพ์ (DPOF) 
เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หน้า 

 หน้าจอ (แท็บ) [ ] Shooting 2,  [ ] Set-up 3 และ [ ] My Menu จะไม่  
 ปรากฏขึ้นในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 
 รายการเมนูที่แสดงด้วยสีเทาจะไม่ปรากฏขึ้นในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

เพิ่มได้ทีละ 1/3-stop ในระดับที่ไม่เกิน 2 stops

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง
WB correction: แก้ไขสมดุลแสงขาว
WB-BKT: ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว
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การตั้งค่าเมนู 

หน้า Playback 2 (สีฟ้า) 

เลือกภาพ ตั้งค่าเวลาการแสดงภาพและการเล่นซ้ำ
สำหรับการแสดงภาพแบบอัตโนมัติ 

ล้างข้อมูลและลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพ 

เลือกสีพื้นหลัง 

เลือกจากการตั้งค่าความสว่าง 7 ระดับ 

Set-up 1 (สีเหลือง) 

Set-up 2 (สีฟ้า) 

ตั้งค่าวันที่ (year, month, day) และเวลา   
(hour, min., sec.) 
เลือกภาษาที่ต้องการใช้ 

Clean now 
Clean manually 

ตั้งค่ากล้องได้ตามต้องการ 

Set-up 3 (สีเหลือง) 

สำหรับอัพเดทเฟิร์มแวร์ 

ลงทะเบียนรายการเมนูและฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง   
ที่ใช้งานเป็นประจำ 

My Menu (สีเขียว) 
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การตั้งค่าเมนู 

หน้า 

เมนูโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
Movie (สีแดง) 

เกี่ยวกับหน้าจอเมนูในโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
 หน้าจอ [ ] (แท็บ)จะแสดงเฉพาะเมื่อตั้งค่าเป็นโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
 หน้าจอ (แท็บ) [ ] Set-up 3 และ [ ] My Menu จะไม่แสดงขึ้น 
 ในแท็บ [ ] รายการ [Expo.comp./AEB] จะเปลี่ยนเป็น [Exposure comp.] 
 รายการเมนูต่อไปนี้จะไม่แสดงขึ้น 

 • [ ]: เปิด/ปิดตาแดง, ควบคุมแฟลช 
 • [ ]: โหมดการวัดแสง, WB SHIFT/BKT, ขอบเขตสี, ข้อมูลตำแหน่งเม็ดฝุ่น 
 • [ ]: ปิดหน้าจอ LCD อัตโนมัติ, หน้าจอสี 
 • [ ]: ทำความสะอาดเซ็นเซอร์, การตั้งค่าฟังก์ชั่น Live View 
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ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

เมือ่ประสบปญัหาในการใชก้ลอ้ง ใหค้น้หาขอ้มลูเพือ่แกไ้ขปญัหาจากเนือ้หาสว่นนีก้อ่น 
แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของ 
แคนนอนที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน 

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จที่จัดให้ 

  ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่อื่นนอกจากแบตเตอรี่รุ่น LP-E5 

กล้องไม่ทำงานแม้ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

  ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เข้าในกล้องให้เรียบร้อย (หน้า 26) 
  ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ (หน้า 24) 
  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว (หน้า 26) 
  โปรดตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ปดิฝาครอบชอ่งใสแ่ผน่บนัทกึภาพเรยีบรอ้ยแลว้ (หนา้ 31) 
  กดปุ่ม < > (หน้า 42) 

สัญญาณไฟกะพริบอยู่แม้จะปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

  หากเครือ่งดบัในขณะทีก่ลอ้งกาํลงับนัทกึภาพลงในแผน่บนัทกึภาพ ไฟแสดงสถานะ  
  จะสว่าง/กะพริบอยู่สักครู่ และเมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพ กล้องจะดับลงใน  
  อัตโนมัต ิ

พลังงานแบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็ว 

  ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม (หน้า 24) 
  พลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จพลังไฟใหม่ได้จะหมดเร็วหลังจากใช้งานบ่อย  
  ครั้ง ให้ซื้อแบตเตอรี่อันใหม่ 
  หากท่านใช้การถ่ายภาพแบบ Live View หรือการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็น 
  เวลานาน (หน้า 105,121) จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้จะลดลง 
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ปัญหาที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพไม่ได้ 

  ใส่แผ่นบันทึกภาพไม่ถูกต้อง (หน้า 31) 
  หากแผ่นบันทึกภาพเต็ม ให้เปลี่ยนอันใหม่ หรือลบภาพที่ไม่จําเป็นทิ้งไป  
  เพื่อให้แผ่นบันทึกภาพมีที่ว่างมากขึ้น (หน้า 31, 159) 
  เมื่อท่านลองโฟกัสโดยใช้โหมด One-Shot AF ในขณะที่ไฟสัญญาณยืนยันการ 
  โฟกัส < > ในช่องมองภาพกะพริบเตือน ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้   
  ให้กดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัอกีครัง้ หรอืเปลีย่นไปใชแ้มนนวลโฟกสั   
  (หน้า 37, 67) 
  เลื่อนสวิตช์ป้องกันการเขียนทับของแผ่นบันทึกภาพลงเพื่อตั้งค่า การเขียน/  
  การลบ (หน้า 31) 

  ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไปยัง < > (หน้า 33) 
  เพื่อป้องกันกล้องสั่น ให้ถือกล้องให้นิ่ง และกดปุ่มชัตเตอร์อย่างนุ่มนวล (หน้า  
  36, 37) 
  หากเลนส์มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ให้ตั้งสวิตช์ IS ไปยัง  
 

ไม่สามารถโฟกัสภาพได้ 

  หากข้อความเตือนเกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 40 หรือ  
   209 

ไม่สามารถใช้งานแผ่นบันทึกภาพได้ 

  ฟังก์ชั่นปิดกล้องอัตโนมัติทำงาน หากท่านไม่ต้องการใช้งานโหมดประหยัด  
  พลังงานนี้ให้ปรับเมนู [  Auto power off] ไปยัง [Off] 
  ถงึแมจ้ะตัง้คา่ [  Auto power off] ไปยงั [Off] หนา้จอ LCD จะยงัปดิอยูห่ลงัจาก  
  ปล่อยกล้องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 30 นาที ให้กดปุ่ม < > เพื่อเปิด 
  หน้าจอ LCD 

กล้องหยุดการทํางานไปเอง 

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
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  หากตั้งค่า [Highlight tone priority] ในเมนู [  Custom Functions (C.Fn)]   
  ไปยัง [Enable] ท่านจะไม่สามารถตั้งค่า ISO 100 ได้ เมื่อท่านตั้งค่าไปยัง   
  [Disable] แล้วท่านจะสามารถตั้งค่า ISO 100 ได้ (หน้า 186) 

ไม่สามารถตั้งค่า ISO 100 ได้ 

เมื่อใช้แฟลชในโหมด <f> ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลง 

  ให้ตั้งค่า [High ISO speed niose reduction] ในเมนู  [  Custom Functions   
  (C.Fn)] ไปเป็น [Stardard], [Low] หรือ [Disable] หากตั้งค่าเป็น [Strong]   
  จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง (หน้า 185) 
  หากท่านถ่ายภาพวัตถุที่มีรายละเอียด (ทุ่งหญ้า เป็นต้น) ขนาดของไฟล์จะใหญ่  
  ขึ้นและจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนภาพที่ระบุไว้ใน  
  หน้า 70 

ปริมาณภาพต่อเนื่องสูงสุดในขณะถ่ายภาพต่อเนื่องลดลง 

  หากท่านถ่ายภาพฉากกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงอัตโนมัติ (การถ่าย 
  ภาพแฟลชความเรว็ตำ่) ดงันัน้จงึทำใหท้ัง้วตัถแุละฉากหลงัไดร้บัแสงอยา่งถกูตอ้ง   
  หากท่านไม่ต้องการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ให้ตั้งค่า [Flash sync. Speed in   
  Av mode] ในเมน ู[  Custom Functions (C.Fn)] ไปยงั 1 หรอื 2 (หนา้ 184) 

แฟลชภายในตัวกล้องไม่ทํางาน 

  หากใชแ้ฟลชภายในตวักลอ้งถา่ยภาพตอ่เนือ่งอยา่งรวดเรว็เกนิไปและไมห่ยดุพกั  
  แฟลชจะหยุดทํางานเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวแฟลชเอง 
 

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
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  กลไกของแฟลชในตัวกล้องมีการขยับเล็กน้อย ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติ 

กล้องมีเสียงดังเมื่อสั่นหรือถูกเขย่า 

  หากท่านใช้แฟลชหรือตั้งค่า ISO 3200 หรือสูงกว่า ชัตเตอร์จะส่งเสียงออกมา 
  เป็นสองเสียงในแต่ละครั้งที่ท่านถ่ายภาพ (หน้า 107) 
 

ชัตเตอร์ส่งเสียงการถ่ายภาพสองครั้งในการถ่ายภาพแบบ Live View 

  หากความเร็วในการถ่ายภาพต่ำ การถ่ายภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดการทำงาน  
  อัตโนมัติ ให้ใช้ความเร็ว SD Class 6 “ ” หรือแผ่นบันทึกภาพที่  
  เร็วกว่า เพื่อค้นหาความเร็วในการอ่าน/เขียนของแผ่นบันทึกภาพ โปรดดู  
  เว็บไซต์ของแหล่งผลิตแผ่นบันทึกภาพ 
  หากขนาดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหญ่ถึง 4 GB หรือหากเวลาในการถ่าย  
  ภาพเคลื่อนไหวยาวถึง 29 นาที 59 วินาที กล้องจะหยุดการถ่ายภาพ  
  เคลื่อนไหวอัตโนมัติ  

กล้องหยุดการถ่ายภาพเอง 

  เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920x1080 ในกล้องรุ่นนี้ กล้องจะบันทึกเพียง   
  20 กรอบต่อวินาทีเท่านั้น (20 fps.) ดังนั้นหากมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วใน  
  ฉากภาพเคลื่อนไหว อาจทำให้ภาพดูบิดเบี้ยวได้ สามารถแก้ไขการบิดเบี้ยว  
  เชน่นีข้องภาพไดห้ากทา่นถา่ยภาพทีข่นาดการบนัทกึ 1280x720 (หนา้ 123) 

ภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920x1080 ดูบิดเบี้ยว 

  หากท่านใช้ปุ่มปรับหรือเลนส์ของกล้องระหว่างถ่ายภาพเคลื่อนไหว เสียงกลไกล  
  การทำงานนี้ก็จะถูกบันทึกลงไปด้วย (หนา้ 127) 
 

เมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว ได้ยินเสียงกลไกการทำงานของกล้อง 

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
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ปัญหาการแสดงภาพและการทํางาน 

ที่หน้าจอ LCD แสดงภาพได้ไม่ชัด 

  หากที่หน้าจอ LCD มีฝุ่นจับติดแน่น ให้เช็ดพื้นผิวหน้าจอด้วยผ้าเช็ดเลนส์หรือ  
  ผ้านุ่มๆ 
  ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง การแสดงภาพของหน้าจอ LCD อาจดูช้าหรือ  
  ภาพอาจดูมืด หน้าจอ LCD จะกลับมาเป็นปกติก็ต่อเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง 

มีเพียงบางแท็บและตัวเลือกแสดงขึ้นบนหน้าจอเมนู 

  ในโหมดโซนพื้นฐานและโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว บางตัวเลือกเมนูและ  
  แท็บจะไม่แสดงขึ้น ให้ตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพให้เป็นโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ 
  (หน้า 38) 

ไม่สามารถลบภาพได้ 

  หากภาพถูกป้องกันการลบแล้ว ท่านจะไม่สามารถลบภาพได้ (หน้า 158) 

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟล์คือเครื่องหมายขีดล่าง (“_MG_”) 

  ตัง้คา่ขอบเขตสเีปน็ sRGB หากตัง้คา่เปน็ RGB ตวัอกัษรตวัแรกจะปน็เครือ่งหมาย  
  ขีดล่าง (_) (หน้า 93) 
 
ชื่อไฟล์ไม่ได้เริ่มต้นจาก 0001 

  หากท่านใช้แผ่นบันทึกภาพที่ได้บันทึกภาพลงไปแล้ว การตั้งชื่อไฟล์ก็จะเรียง  
  ลำดับภาพจากภาพสุดท้ายในแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 132) 
 

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
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  ไม่ได้ตั้งวันที่และเวลาที่ถูกต้อง (หน้า 29) 

ข้อมูลวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไม่ถูกต้อง 

  ตรวจสอบดูว่าสาย AV หรือ HDMI ได้เสียบแน่นแล้ว (หน้า 156, 157) 
  ปรับตั้งรูปแบบของสัญญาณวิดีโอ OUT (NTSC/PAL) ให้ตรงกับรูปแบบการรับ  
  สัญญาณวิดีโอของโทรทัศน์ (หน้า 201) 
  ใช้สาย AV ที่ได้มาพร้อมกล้อง (หน้า 156) 

ไม่มีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน์ 

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ 

มีเอฟเฟคสำหรับการพิมพ์น้อยกว่าที่ระบุในรายการของคู่มือการใช้งาน 

  รายการที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจออาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์   
  แตเ่อฟเฟคการพมิพท์ัง้หมดทีร่ะบใุนคูม่อืเลม่นี ้สามารถใชง้านไดจ้รงิ (หนา้ 168) 
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รหัสแสดงข้อผิดพลาด 
รหัสแสดงข้อผิดพลาด 

ข้อความอธิบายความผิดพลาด 

เมื่อเกิดปัญหากับการทํางานของกล้อง จะมี
ข้อความแสดงความผิดพลาดเตือนที่หน้าจอ   
ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่หน้าจอ 

รหัส ข้อความแสดงความผิดพลาดและการแก้ปัญหา 

การสื่อสารระหว่างกล้องและเลนส์เกิดการผิดพลาดขึ้น ให้ทำความสะอาดขั้วไฟฟ้า
ของเลนส์ 

 ทำความสะอาดขั้วไฟฟ้าบนกล้องและเลนส์ ใช้เลนส์ของแคนนอนเท่านั้น   
 (หน้า 13, 16) 

มีปัญหาเกิดขึ้นที่แผ่นบันทึกภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ หรือติดตั้งแผ่นบันทึก
ภาพอีกครั้ง หรือล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพโดยใช้กล้องนี้  

 ถอดแล้วใส่แผ่นบันทึกภาพอีกครั้ง เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพหรือล้างข้อมูลแผ่น 
 บันทึกภาพ (หน้า 31, 40) 

ไม่สามารถบันทึกภาพเพราะแผ่นบันทึกภาพเต็ม ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ 

 เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ ลบภาพที่ไม่จําเป็นออก หรือล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ  
 (หน้า 31, 159, 40) 

แฟลชภายในกล้องไม่สามารถเปิดขึ้นอัตโนมัติ ให้ปิดและเปิดกล้องอีกครั้ง 

 ลองตรวจสอบการทำงานของสวิตซ์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 27) 

การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ไม่ทํางาน ให้เปิดและปิดกล้องอีกครั้ง 

 ลองตรวจสอบการทำงานของสวิตซ์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 27) 

ไม่สามารถบันทึกภาพได้เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ ให้ปิดและเปิดกล้อง 
อีกครั้ง 

 เปิด/ปิดสวิตช์กล้อง ถอดและติดตั้งแบตเตอรี่อีกครั้ง หรือใช้เลนส์ของแคนนอน   
 (หน้า 27, 26) 

* หากยังเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดิม ให้จดรหัสของข้อผิดพลาดไว้และติดต่อศูนย์บริการของ  
 แคนนอนที่ใกล้ที่สุด 



210

แผนผังของระบบ 

Eyepiece Extender 
รุ่น EP-EX15II 

กรอบยาง Ef 

เลนส์ปรับค่า  
ไดออพตริค ซีรี่ส์ E 

 

ยางรองตา รุ่น Ef 

ช่องมองปรับมุมได้ C 

กระเปา๋ใสก่ลอ้ง  
รุน่ EH19-L 

แบตเตอรี่กริป   
รุ่น BG-E5 

 

แม็กกาซีนแบตเตอรี่  
รุ่น BGM-E5L   

สำหรับแบตเตอรี่  
รุ่น LP-E5 สองแพ็ค 

แม็กกาซีนแบตเตอรี่  
รุ่น BGM-E5A   

สำหรับแบตเตอรี่   
AA/LR6 

ST-E2 270EX 430EX II 580EX II Macro Ring Lite  
รุ่น MR-14EX 

Macro Twin Lite 
รุ่น MT-24EX 

อุปกรณ์ที่มาพร้อม
กล้อง 

สายคลอ้งกลอ้ง  
รุน่ EW-100DB lll 

 

แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่  
รุน่ LC-E5 หรอื LC-E5E 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ใน
รถยนต์ รุ่น CBC-E5 

อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC   
รุ่น ACK-E5 

 

DC Coupler   
รุ่น  DR-E5 

อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า   
รุ่น CA-PS700 
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แผนผังของระบบ 

เลนส์ EF เลนส์ EF-S 

รีโมทคอนโทรล 
รุ่น RC-1 

รีโมทคอนโทรล 
รุ่น RC-5 

 
สายรีโมทคอนโทรล  

รุ่น RS-60E3 

สาย HDMI   
รุ่น HTC-100 

สาย AV  
รุ่น AVC-DC400 

แผ่นซีดี-รอม EOS 
DIGITAL Solution  

คู่มือการใช้งาน
ซอฟท์แวร์ 

สายเชื่อมต่อ   
รุ่น IFC-200U 

สายเชื่อมต่อ   
รุ่น IFC-500U 

ชุดป้องกันข้อมูล
ต้นฉบับ   

รุ่น OSK-E3 

แผ่นบันทึกภาพ
SD/SDHC 

อะแด็ปเตอร์ 
PCMCIA 

การ์ดรีดเดอร์ 

TV/Video 

เครื่องพมิพ์ที่รองรับระบบ
PictBridge 

พอร์ต USB 

ช่องใส่ PC การ์ด 

คอมพิวเตอร์ 

Windows Vista 
Windows XP 
Mac OS X 



212

• ชนิด 
ชนิดของกล้อง: Digital, single-lens reflex, มีระบบวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติพร้อมแฟลช  
   ภายในตัวกล้อง 
สื่อบันทึกภาพ:  แผ่นบันทึกภาพ SD, SDHC 
ขนาดเซ็นเซอร์:  22.3 x 14.9 มม. 
เลนส์ที่ใช้ได้:  เลนส์ EF ของแคนนอน (ไม่รวมเลนส์ EF-S) 
   (ความยาวโฟกสัเทยีบเทา่กลอ้ง 35 มม. ประมาณ 1.6 เทา่ของความยาวโฟกสั) 
ฐานสวมเลนส์:  ฐานสวมเลนส์ EF ของแคนนอน 

• เซ็นเซอร์ภาพ 
ชนิด:   เซ็นเซอร์ CMOS   
พิกเซลที่ใช้งานจริง:  ประมาณ 15.10 ล้านพิกเซล 
อัตราส่วนภาพ:  3:2 
ระบบกำจัดฝุ่น:   อัตโนมัติ, แมนนวล, แนบข้อมูลตำแหน่งเม็ดฝุ่น 

• ระบบบันทึกข้อมูลภาพ 
รูปแบบการบันทึก: Design rule for Camera File System 2.0 
ชนิดไฟล์ภาพ: JPEG, RAW (14-bit Canon original)  
   RAW+JPEG สามารถบันทึกไฟล์ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน 
ขนาดไฟล์:  ขนาดใหญ่  : ประมาณ 15.10 ล้านพิกเซล (4752 x 3168) 
        ขนาดปานกลาง : ประมาณ 8.00 ล้านพิกเซล (3456 x 2304) 
       ขนาดเล็ก : ประมาณ 3.70 ล้านพิกเซล (2352 x 1568) 
       RAW  : ประมาณ 15.10 ล้านพิกเซล (4752 x 3168) 

• รูปแบบการจัดการภาพ 
Picture Style:  Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, User   
   Def. 1 – 3 
สมดุลแสงขาว:  Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent   
   light, Flash) การแก้ไขสมดุลแสงขาวและการถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว 
   * สามารถใช้งานการส่งข้อมูลอุณหภูมิสีได้ 
ระบบลดจุดสีรบกวน: ลดจุดสีรบกวนเมื่อถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงนาน และความไวแสงสูง 
การปรับแก้ความสว่าง  
ของภาพอัตโนมัติ:  Auto Lighting Optimizer 
Highlight tone priority:  จัดไว้ให้ 
การแกไ้ขขอบภาพมดื:  จัดไว้ให้ 

• ช่องมองภาพ 
ชนิด:  Pentamirror ระดับสายตา 
การครอบคลุมพื้นที่ภาพ: ประมาณ 95% จากพื้นที่ของภาพจริง ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
 

ข้อมูลจำเพาะ 
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อัตราขยาย:  ประมาณ 0.87 เท่า (-1 m-1 เมื่อใช้เลนส์ 50 มม. โฟกัสที่ระยะอนันต์) 
ระยะการมอง: ประมาณ 19 มม. (จากจุดศูนย์กลางเลนส์ตาของช่องมองภาพที ่-1 m -1) 
ปรับแก้สายตาในตัว:  -3.0 ถึง +1.0 m-1 (dpt) 
Focusing Screen:  Fixed, Precision Matte 
กระจกสะท้อนภาพ:  ชนิด Quick-return 
แสดงความชัดลึกของภาพ:  จัดไว้ให้ 

• โฟกัสอัตโนมัติ 
ชนิด:   TTL secondary image-registration, phase detection 
จุดโฟกัส:  จุดโฟกัส 9 จุด 
ชว่งการวดัแสง: EV -0.5 ถงึ 18 (ทีอ่ณุภมู ิ23 องศาเซลเซยีส/73 องศาฟาเรนไฮต ์ที ่ISO 100) 
โหมดโฟกัส: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส (MF) 
ลำแสงช่วยโฟกัส:  ยิงแฟลชเป็นชุดสั้นๆ ด้วยแฟลชภายในตัวกล้อง 

• ควบคุมการเปิดรับแสง 
โหมดการวัดแสง:  TTL แบ่งพื้นที่ในภาพเป็น 35-ส่วน 
   • ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสที่จับภาพได้) 
   • ระบบวัดแสงเฉพาะส่วน (พื้นที่ประมาณ 9% ที่กึ่งกลางช่องมองภาพ) 
   • ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (พื้นที่ประมาณ 4% ที่กึ่งกลางช่องมองภาพ) 
   • ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
ช่วงการวัดแสง:  EV 1 ถึง 20 (ที่อุณภูมิ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์ 
   เมื่อใช้เลนส์ EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100) 
การควบคุมค่าแสง:  Program AE (Full Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports,   
   Night Portrait, Flash Off, Creative Auto, Program), shutter-priority AE,  
   aperture-priority AE, depth-of-field AE, manual exposure 
ความไวแสง:  โหมดโซนพื้นฐาน: ตั้งค่าอัตโนมัติไว้ที่ ISO 100 – 1600  
(ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ: ISO 100 - 3200 (ปรับได้ขั้นละ 1/3-stop),   
     อัตโนมัติหรือความไวแสงสามารถขยายได้ถึง   
     ISO 6400 หรือ ISO 12800 
การชดเชยค่าแสง:   แบบแมนนวลและถ่ายคร่อมแสง (สามารถตั้งค่าใช้งานร่วมกันกับการ  
   ชดเชยค่าแสงแบบแมนนวล) 
   ปรับตั้งเอง: ±2 stops เพิ่มทีละ 1/3-stop หรือ 1/2-stop 
ล็อคค่าแสง: Auto: สามารถใช้การวัดค่าแสงแบบเฉลี่ย ในโหมด One-Shot AF เมื่อโฟกัส 
    ภาพได้ 
   Manual: ด้วยการกดปุ่มล็อคค่าแสง 

• ชัตเตอร์ 
ชนิด:   Electronically-controlled, focal-plane shutter 
ความเร็วชัตเตอร์: 1/4000 วนิาท ีถงึ 1/60 วนิาท ี(โหมด Full Auto), ชตัเตอรแ์ฟลชสมัพนัธ ์ 
   (X-sync) ที่ 1/200 วินาที  
   1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี, ชตัเตอร ์B (bulb) (ชว่งของความไวชตัเตอร ์ 
   ทั้งหมด โดยช่วงที่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพที่ใช้) 
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• แฟลช 
แฟลชในตัว: พับเก็บได้ และยกตัวขึ้นยิงแฟลชอัตโนมัติ 
   Guide No.: 13/43 (ISO 100, หน่วยเมตร/ฟุต) 
   การครอบคลุมของแฟลช: มุมมองเลนส์ 17 มม. 
   รอบการทำงาน ประมาณ 3 วินาที 
แฟลชภายนอก: แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX (ที่มีฟังก์ชั่นที่กล้องปรับตั้งได้) 
ระบบวัดแสงแฟลช:  E-TTL II แฟลชอัตโนมัติ 
ชดเชยแสงแฟลช:  ±2 stops เพิ่มได้ขั้นละ 1/3-stop หรือ 1/2-stop 
ล็อคแสงแฟลช:  ทำได้ 
ช่องเชื่อมต่อ PC:  ไม่มี 

• ระบบการถ่าย 
โหมดการถ่าย: ถ่ายทีละภาพ, ถ่ายต่อเนื่อง, ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง 10 วินาที หรือ 2 วินาที 
   และ 10 วินาที พร้อมการถ่ายภาพต่อเนื่อง 
ความเร็วในการถ่ายภาพ  
แบบต่อเนื่อง: สูงสุดประมาณ 3.4 ภาพ/วินาที 
จํานวนภาพต่อเนื่อง  
สูงสุดที่ถ่ายได้: JPEG ขนาดใหญ่/ดี: ประมาณ 170 ภาพ 
   RAW: ประมาณ 9 ภาพ 
   RAW+JPEG ขนาดใหญ่/ดี: ประมาณ 4 ภาพ 
   * ทดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน (ISO 100 และ Picture Style  
      แบบ Standard) โดยใช้แผ่นบันทึกภาพ ขนาด 2 GB 

• การถ่ายภาพแบบ Live View 
ระบบโฟกัส: โหมด Live , โหมด Live ค้นหาใบหน้า (ตรวจจับค่าความเปรียบต่าง) 
   โหมด Quick (การตรวจจับในมุมที่แตกต่าง) 
   โฟกัสแบบแมนนนวล (สามารถขยายได้ 5/10 เท่า) 
โหมดการวัดแสง:  วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพ 
ช่วงการวัดแสง:  EV 0 - 20 (ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์   
   เลนส์ EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) 

• การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
ชนิดภาพเคลื่อนไหว: MOV (สัญญาณภาพ: H.264, สัญญาณเสียง: Linear PCM) 
ขนาดการบนัทกึ/: 1920x1080/20 เฟรมต่อวินาที (Full HD), 1280x720/30 เฟรม  
อตัราการบนัทกึ ต่อวินาที (HD), 640x480/30 เฟรมตอ่วนิาท ี(SD) 
ขนาดไฟล์:  1920x1080: ประมาณ 330 MB/นาที,  
   1280x720: ประมาณ 222 MB/นาที,  
   640x480: ประมาณ 165 MB/นาที 
การโฟกัส: เหมือนกับการโฟกัสในโหมดการถ่ายภาพแบบ Live View 
ช่วงการวัดแสง: EV 0 - 20 (ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์  
   เลนส์ EF 50 mm f/1.4 USM, ISO 100) 
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เวลาการบันทึกภาพต่อเนื่อง: ประมาณ 1 ชม. 10 นาที ที่ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์ 
   ประมาณ 1 ชม. ที่ 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ 
   (โดยใช้แบตเตอรี่ รุ่น  LP-E5 ที่ชาร์จไฟจนเต็ม) 

• หน้าจอ LCD 
ชนดิ:   จอ LCD ส ีTFT (สามารถปรับค่าความสว่าง 7 ระดับ) 
ขนาดหนา้จอและความละเอยีด :  3 นิว้ ประมาณ 920,000 จดุ (VGA) 
ครอบคลุมพื้นที่ภาพ:  ประมาณ 100% 
ภาษาที่เลือกได้:  25 ภาษา 

• การแสดงภาพ 
รูปแบบการแสดงภาพ: ทีละภาพ, ทีละภาพ + ข้อมูล (คุณภาพการบันทึกภาพ, ข้อมูลการถ่าย,   
   อิสโตแกรม), แสดงทีละ 4 ภาพ, 9 ภาพ, หมุนภาพได้  
อัตราการขยาย: ประมาณ 1.5 เท่า - 10 เท่า 
วิธีการหาภาพ: ทีละภาพ, ข้ามทีละ 10 หรือ 100 ภาพ, ข้ามวันที่ถ่าย, ข้ามไปภาพ  
   เคลื่อนไหว, ข้ามไปภาพนิ่ง 
Highlight alert: พื้นที่ที่มีค่าแสงมากเกินไปจะกะพริบ 
การแสดงภาพเคลื่อนไหว: ใช้งานได้ (หน้าจอ LCD, ภาพ/เสียง OUT, HDMI OUT) ลำโพงในตัว 

• การพิมพ์โดยตรง 
เครื่องพิมพ์ที่รองรับ:  เครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ PictBridge 
ภาพที่พิมพ์ได้:  ไฟล์ภาพแบบ JPEG และ RAW  
คำสั่งพิมพ์:  พิมพ์แบบ DPOF ได้ เวอร์ชั่น 1.1 

• การปรับกล้องให้ทำงานตามผู้ใช ้
ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง:  ปรับได้ 13 ฟังก์ชั่น 
การสรา้งรายการเมนสูว่นตวั:  ทำได ้

• การต่อเชื่อม 
ช่องเชื่อมต่อดิจิตอล:  สำหรบัการสือ่สารระหวา่งคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพโ์ดยตรง (USB ความไวสงู) 
   สำหรับการส่งสัญญาณภาพ/เสียง (สามารถเลือก NTSC/PAL) 
ช่องส่งสัญญาณ HDMI   
ขนาดเล็ก:  ชนิด C (สลับความละเอียดอัตโนมัติ) 
ช่องเสียบรีโมทคอนโทรล:  สำหรับสายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-60E3 
รีโมทคอนโทรลไร้สาย: รองรับรีโมทคอนโทรล รุ่น RC-1/RC-5 

•  แหล่งพลังงาน 
แบตเตอรี่:  แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 (1 แพ็ค)    
   * ใช้ไฟกระแสสลับได้ด้วยอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น ACK-E5 
   * เมื่อใช้แบตเตอรี่กริป รุ่น BG-E5 สามารถใช้แบตเตอรี่ AA/LR6 ได้ 
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อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ:   
(ทดสอบตามมาตรฐาน ประมาณ 400 ภาพ ทีอ่ณุหภมู ิ23 องศาเซลเซยีส/73 องศาฟาเรนไฮต,์   
ของ CIPA) ประมาณ 380 ภาพ ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ 
   โดยการถ่ายภาพแบบ Live View :   
   ประมาณ 170 ภาพ ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส/73 องศาฟาเรนไฮต์, 
   ประมาณ 160 ภาพ ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ 

• ขนาดและน้ำหนัก 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  128.8 x 97.5 x 61.9 มม. / 5.1 x 3.8 x 2.4 นิ้ว 
นำหนัก:  ประมาณ 480 กรัม / 16.9 ออนซ์ (เฉพาะตัวกล้อง) 

• สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 - 40 องศาเซลเซียส/32 - 104 องศาฟาเรนไฮต์ 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 

• แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 
ชนิด:   ลิเธี่ยมไอออน ชาร์จไฟได้ 
แรงดันไฟฟ้า:  7.2 V DC 
ความจุกระแสไฟ:  1080 mAh 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  36 x 14.7 x 53.1 มม. / 1.4 x 0.6 x 2.1 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 50 กรัม / 1.8 ออนซ์  

• แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น LC-E5 
แบตเตอรี่ที่ใช้ได้:  แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 
ระยะเวลาชาร์จไฟ: ประมาณ  2 ชั่วโมง 
กระแสไฟเข้า:  100 - 240 V AC (50/60 Hz) 
กระแสไฟออก:  8.4 V DC  
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 - 40 องศาเซลเซียส/32 - 104 องศาฟาเรนไฮต์ 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  67 x 26 x 87.5 มม. / 2.6 x 1.0 x 3.4 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 80 กรัม / 2.8 ออนซ์ 

• แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น  LC-E5E 
แบตเตอรี่ที่ใช้ได้:  แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5 
ความยาวของสายไฟ:  ประมาณ 2 เมตร / 6.6 ฟุต 
ระยะเวลาชาร์จไฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 
กระแสไฟเข้า:  100 - 240 V AC (50/60 Hz) 
กระแสไฟออก: 8.4 V DC 
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 - 40 องศาเซลเซียส/32 - 104 องศาฟาเรนไฮต์ 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  67 x 26 x 87.5 มม. / 2.6 x 1.0 x 3.4 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 75 กรัม / 2.6 ออนซ์ 
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• เลนส์ EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS 
องศาการรับภาพ:  ตามแนวทะแยง: 74°20’ - 27°50’ 
   ตามแนวนอน: 64°30’ - 23°20’ 
   ตามแนวตั้ง: 45°30’ - 15°40’ 
โครงสร้างของเลนส์:  11 ชิ้น 9 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด: f/22 -36  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.25 ม. / 0.82 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์ภาพ) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.34 เท่า (ที่ 55 มม.) 
พืน้ทีค่รอบคลมุภาพ:  207 x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิว้ (ที ่0.25 ม.) 
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว ชนิด Lens shift 
ขนาดฟิลเตอร์:  58 มม. 
ฝาครอบเลนส์:  E-58 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 68.5 x 70 มม. / 2.7 x 2.8 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 200 กรัม / 7.1 ออนซ์ 
เลนส์ฮูด:  EW-60C (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP814 (แยกจำหน่าย) 

•  EF-S18-200mm f/3.5.6IS USM 
องศาการรับภาพ:  ตามแนวทะแยง: 78 ํ00’ - 18 ํ 25’ 
   ตามแนวนอน: 68 ํ40’ - 15 ํ 25’ 
   ตามแนวตั้ง: 48 ํ00’ - 10 ํ25’  
โครงสร้างของเลนส์:  16 ชิ้น 12 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด:  f/22 -32  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.45 เมตร/ 1.48 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์ภาพ) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.24 เท่า (ที่ 200 มม.) 
พื้นที่ครอบคลุมภาพ:  452 x 291 - 93 x 62 มม./17.8 x 11.5 – 3.7 x 2.4 นิว้ (ที ่0.45 เมตร) 
ระบบป้องภาพสั่นไหว:  ชนิด Lens Shift 
ขนาดฟิลเตอร์:  72 มม. 
ฝาครอบเลนส์:  E-72 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 78.6 x 102 มม. / 3.1 x 4.0 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 595 กรัม/ 21.0 ออนซ์ 
เลนส์ฮูด:  EW-78D (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP1116 (แยกจำหน่าย) 
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แนะนำให้ใช้แต่อุปกรณ์เสริมแท้ของแคนนอน 
กล้องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแท้ของ
แคนนอนเท่านั้น แคนนอนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ อุบัติเหตุ 
อย่างเช่น ไฟไหม้ และอื่นๆ รวมทั้งความผิดปกติที่มีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้  
จากแคนนอน (การรั่ว และ/หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่) โปรดทราบว่าการรับประกันไม่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ของแคนนอน แม้ท่าน
จะเรียกร้องให้ซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 

เครื่องหมายการค้า  
 Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated  
 Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  

  Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  
 Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  

 ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
 โลโก้ SDHC เป็นเครื่องหมายการค้า  
 HDMI โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า   

 หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC  
 ชื่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี้   

 ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ  
* กล้องดิจตอลรุ่นนี้รองรับ Design rule for Camera File System 2.0 และ Exif 2.21 (หรือเรียกว่า     
 “Exif Print”)  Exif Print คือมาตรฐานแบบหนึ่งที่รองรับการทํางานร่วมกันระหว่างกล้องดิจิตอลและ  
 เครื่องพิมพ์ โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ Exif Print กล้องจะใช้ข้อมูลการ  
 ถ่ายภาพเพื่อปรับคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นด้วย  

About MPEG-4 Licensing 
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may 
be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial 
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide 
MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. 

การอนุญาตให้ใช้ MPEG-4 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรของ AT&T สำหรับมาตรฐาน MPEG-4 และอาจใช้
ในการเข้ารหัสวิดีโอที่รองรับ MPEG-4 และ/หรือการถอดรหัสวิดีโอที่รองรับ MPEG-4 ซึ่งได้
เข้ารหัส (1) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือ (2) โดยผู้
จัดจำหนา่ยวดิโีอทีไ่ดร้บัอนญุาตภายใตส้ทิธบิตัรของ AT&T เพือ่เผยแพรว่ดิโีอทีร่องรบั MPEG-4 
ไมอ่นญุาตใหใ้ชง้านมาตรฐาน MPEG-4 กบัวตัถปุระสงคอ์ืน่ทีไ่มไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
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การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิต 

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย 
ปฏิบัติตามการคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด และใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง, เสียชีวิตและทำให้เครื่องมือเสียหาย 

• เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงใหม้, ความร้อนสูง, สารเคมีรั่วไหล และการระเบิด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ  
 ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด: 
 - หา้มใชแ้บตเตอรี ่แหลง่พลงังาน และอปุกรณเ์สรมิทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี ้ไมค่วรทำแบตเตอรีเ่อง  
  หรือดัดแปลงก้อนแบตเตอรี่เด็ดขาด 
 -  ห้ามลัดวงจร ถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงก้อนแบตเตอรี่ ห้ามใช้ความร้อน และทำการบัดกรีก้อน  
  แบตเตอรี่ ห้ามทำแบตเตอรี่ตกลงในน้ำหรือไฟ และห้ามทำการทุบหรือกระแทกก้อนแบตเตอรี่  
  เป็นอันขาด 
 -  ระมัดระวังอย่าใส่แบตเตอรี่สลับขั้วเป็นอันขาด (+-) และห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและแบตเตอรี่ใหม่  
  คละกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดคละกัน  
 -  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่นอกช่วงของอุณหภูมิที่กำหนดไว้ 0 ํ C - 40 ํ C (32 ํF – 104  ํF)    
  และห้ามชาร์จุไฟนานเกินเวลาที่กำหนด 
 -  ห้ามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เป็นโลหะกับจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกล้อง ช่องเสียบ  
  อุปกรณ์เสริมและช่องเสียบสายเชื่อมต่อ เป็นต้น 

• เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก ถ้าเด็กกลืนก้อนแบตเตอรี่เข้าไป ให้นำไปพบแพทย์ทันที (สารเคมีใน 
 แบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน) 

• เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ให้ปิดขั้วสัมผัสด้วยเทปเพื่อป้องกันการสัมผัสกับวัสดุที่เป็นโลหะหรือ 
 แบตเตอรี่ก้อนอื่นๆ เพื่อป้องกันการลัดวงจรที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 

• ในขณะชาร์จแบตเตอรี่ หากมีความร้อนสูง กลิ่นและควัน ให้ถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟทันทีเพื่อ    
 หยุดการชาร์จ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

• หากแบตเตอรี่เกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ให้ถอดออกทันที และระวัง  
 ความร้อนในขณะสัมผัสก้อนแบตเตอรี่ด้วย 

• ป้องกันอย่าให้สิ่งที่รั่วซึมจากก้อนแบตเตอรี่สัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง เสื้อผ้า เพราะอาจทำให้ตาบอด  
 หรือเป็นอันตรายต่อผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสแล้ว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดโดยไม่ขัดถู และ  
 รีบไปพบแพทย์ทันที 

• ในระหว่างการชาร์จไฟ ให้เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็ก สายไฟอาจรัดคอเด็กหรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้ 
 โดยอุบัติเหตุ 

• ห้ามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เพราะอาจทำให้สายเกิดการละลายและ 
 เสียรูปไป ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

• ไม่ควรใช้แฟลชถ่ายภาพผู้ที่กำลังขับขี่ยวดยาน เพราะอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วขณะและเกิด  
 อุบัติเหตุได้ 
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• ไม่ควรใช้แฟลชถ่ายภาพใกล้กับคนมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียสุขภาพตาได้ และเมื่อใช้แฟลช  
 ถ่ายภาพเด็กทารก ควรถ่ายในระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป 

• ก่อนนำกล้องและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อน และถอดสายไฟทุกเส้น  
 ออกจากปลั๊ก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือการสะสมของความร้อนอันอาจทำให้เกิด  
 อัคคีภัยได้ 

• ห้ามใช้กล้องหรือชาร์จไฟแบตเตอรี่เมื่อได้กลิ่นก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภัย 

• หากทำอุปกรณ์ตก และวัสดุที่ห่อหุ้มแตกหรือเปิดออกจนเห็นชิ้นส่วนด้านใน ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วน  
 ภายในอุปกรณ์นั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟช็อตได้ 

• ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ เพราะชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากอาจทำให้  
 เกิดไฟช็อตได้ 

• ห้ามส่องหรือเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์และแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย  
 ต่อดวงตาได้ 

• เก็บกล้องให้พ้นมือเด็กเล็กๆ สายคล้องกล้องอาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไม่ออกได้ 

• อย่าเก็บกล้องและอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในที่ซึ่งมีฝุ่น มาก ที่ซึ่งมีความชื้นสูง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและ  
 อัคคีภัย 

• ก่อนที่จะใช้กล้องในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบก่อนว่าสามารถถ่ายภาพได้      
 คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ทีส่ง่ออกจากกลอ้งอาจจะรบกวนอปุกรณก์ารบนิและอปุกรณต์รวจรกัษาทางการแพทย ์

• เพื่อป้องกันอัคคีภัยและไฟช็อต ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้านล่างนี้: 
 -  เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ให้เสียบเข้าจนสุดทุกครั้ง 
 -  ห้ามจับปลั๊กไฟเมื่อมือเปียกชื้น 
 - เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ให้จับที่หัวปลั๊ก ไม่จับที่สาย 
 -  ไม่ขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับด้วยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก 
 - ไม่ต่อพ่วงสายไฟจำนวนมากเข้ากับช่องเสียบเดียวกัน 
 -  ไม่เสียบสายไฟ เมื่อเครื่องป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย 

• เมื่อใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง ให้ถอดสายไฟออก และเช็ดฝุ่นที่หัวเสียบและปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้ง ถ้าใน  
 บริเวณนั้นมีฝุ่นมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุ่นบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำให้ไฟฟ้า 
 ลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได้ 

การป้องกันการบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย 
• ห้ามทิ้งกล้องไว้ในรถที่จอดตากแดด หรือใกล้กับแหล่งความร้อน กล้องอาจจะร้อนจัดและทำอันตราย 
 ต่อผิวหนัง 

• ไม่ควรยกย้ายกล้องที่ติดอยู่บนขาตั้งกล้องในขณะเดินไปรอบๆ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิออุบัติเหตุ  
 และได้รับบาดเจ็บ และกล้องอาจจะตกหล่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งกล้องนั้นแข็งแรงพอที่จะ  
 รองรับกล้องและเลนส์ 

• ไม่ควรทิ้งเลนส์ และเลนส์ที่ติดอยู่กับกล้องตากแดดโดยไม่สวมฝาครอบเลนส์เอาไว้ เลนส์อาจจะ  
 รวมแสงจนเกิดการสะสมความร้อนมาก จนทำให้กล้องเสียหายหรือไหม้ได้ 
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• ไม่ควรใช้ผ้าห่อหรือหุ้มแท่นชาร์จแบตเตอรี่ในขณะชาร์จไฟ เพราะทำให้เกิดการสะสมของความร้อน    
 ทำให้ตัวกล้องเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม้ 

• ถ้าทำกล้องตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเข้าไปในกล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง    
 สำหรับแสดงเวลาเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

• ไมค่วรเกบ็ ใช ้หรอืวางแบตเตอรีก่ลอ้ง แบตเตอรีส่ำรองสำหรบัแสดงเวลา ภายในบรเิวณทีม่คีวามรอ้นสงู  
 ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่รั่วซึมและมีอายุการใช้งานสั้นลง ตัวแบตเตอรี่อาจร้อนจัดจนทำให้ผิวหนัง  
 ไหม้พอง 

• ห้ามใช้ทินเนอร์ผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรีย์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ การทำแบบนี้  
 อาจทำให้เกิดไฟไหม้และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หากอุปกรณ์แสดงการทำงานที่ผิดปกติ หรือต้องการซ่อมแซม โปรดติดต่อที่ตัวแทน
จำหน่ายของแคนนอน หรือที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน 
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ระบบกล้องดิจิตอล DS126231 
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฏของ FCC Part 15 ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้ 2 ลักษณะ คือ (1)   
อุปกรณ์นี้จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณหรือคลื่นที่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ และ (2) อุปกรณ์นี้จะไม่  
ส่งสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ อันไม่พึงประสงค์ 
หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบตามข้อจำกัดของการทดสอบอุปกรณ์ดิจิตอลใน 
   class B digital ทีก่ำหนดโดยกฏของ FCC Part 15 เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอนัตราย  
   ของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ภายในครับเรือน อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะสร้างคลื่นรังสี 
   แบบความถี่วิทยุ ซึ่งถ้าไม่ใช้งานอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำก็อาจจะรบกวน 
   ความถี่วิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์นี้จะไม่รบกวน 
   คลื่นความถี่วิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบเองได้จาก  
   การเปิดและปิดการทำงานของอุปกรณ์ และผู้ใช้ก็สามารถแก้ปัญหาการรบกวน 
   คลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้: 
    ปรับทิศทางของเสารับสัญญาณใหม่ 
    ขยับอุปกรณ์ให้ออกห่างจากเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น 
    เสียบสายไฟของอุปกรณ์นี้ในวงจรไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่วงจรเดียวกับเครื่องรับ 
    วิทยุและโทรทัศน์ 
    ปรึกษากับผู้แทนจำหน่าย หรือช่างซ่อมวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ 

ต้องใช้สายที่มีแกนเฟอร์ไรต์ซึ่งได้มาพร้อมกับตัวกล้องเท่านั้น เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับ  
Class B ในส่วนย่อยของ B ของ Part 15 ของ FCC 

ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง ท่านควรหยุดการทำงานของเครื่องก่อน 

Canon U.S.A. Inc. 
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. 
Tel No. (516)328-5600 

อุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003. 

เมื่อต่อเชื่อมระบบพลังงานของกล้องกับปลั๊กไฟ ใช้ได้เฉพาะอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC  
รุ่น ACK-E5 (อัตรากระแสไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 V AC 50/60 Hz, อัตรากระแส
ไฟฟ้าขาออก: 12.6 V DC) การใช้อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้อาจทำให้ไฟฟ้า
ลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัย 
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คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ 
1.	 เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ — คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำความปลอดภัยและการทำงานที่ 
  สำคัญสำหรับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ LC-E5 และ LC-E5E 
2.   กอ่นใชแ้ทน่ชารจ์แบตเตอรี ่โปรดอา่นคูม่อืการใชแ้ละคาํเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คาํเตอืน เกีย่วกบั 
  อุปกรณ์เหล่านี้เสียก่อน (1) แท่นชาร์จ, (2) แบตเตอรี่ และ (3) อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่  
3.  คําเตือน — เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใช้แบตเตอรี่รุ่น LP-E5 ของ  
  แคนนอนเท่านั้น หากใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นอาจไหม้ ทําให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ  
4.  อย่าวางแท่นชาร์จแบตเตอรี่ตากฝนหรือหิมะ 
5.  การใช้อุปกรณ์อื่นที่นํามาต่อพ่วงซึ่งแคนนอนไม่ได้จําหน่ายและแนะนําให้ใช้อาจทําให้เกิด 
  ประกายไฟ ไฟช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บ 
6.  เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของปลั๊กและสายไฟ จับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการแท่นชาร์จ 
  แบตเตอรี่ออก 
7.  ตรวจสอบให้ดีว่าสายไฟจะไม่ขวางทางเดิน หรือถูกเหยียบ หรือทําให้ขาดเสียหาย หรือเกิด  
  ความตึงมากเกินไป 
8.  ไม่ควรใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชํารุด ควรเปลี่ยนให้เรียบร้อยเสียก่อน 
9.  ห้ามใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ หากพบการพองตัว หล่นกระแทกอย่างแรง หรือมีความเสียหายที่
  พบเห็นด้วยตาในทุกๆ กรณี ให้นําไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ 
10. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ หากท่านต้องการซ่อมแซมหรือบริการอื่นใด  
  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ การถอดและประกอบเองอาจทําให้เกิด 
  ไฟช็อตและประกายไฟ 
11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าซ็อต ควรถอดสายไฟของแท่นชาร์จจากปลั๊กก่อน 
  ทําความสะอาด  

คำแนะนำในการดูแลรักษา 
ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาใดๆ กับส่วนประกอบภายในเว้นแต่ที่ได้แนะนําไว้ในคู่มือ หากเกิดปัญหา 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพเท่านั้น 

เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 
แบตเตอรี่ชนิดลิเธี่ยมไอออน/โพลิเมอร์ ที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์ชิ้นนี้
สามารถนำไปรไีซเคลิได ้โปรดแจง้ที ่โทร. 1-800-8-BATTERY เพือ่สอบถาม
วิธีนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิล 

สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา: 
แบตเตอรี่ลิเธี่ยมมีสารประกอบชนิด Perchlorate ซึ่งต้องการการทำลายที่มีประสิทธิภาพ 
ดูรายละเอียดที่ www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ 
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บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 9-10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2344-9999 แฟกซ์. 0-2344-9971 
www.canon.co.th 
 
สาขาเชียงใหม่ 
146-3 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
โทร. 0-5381-2343-4 
 
สาขาขอนแก่น 
150/5-6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4333-2661-7 

© 2009 CANON MARKETING (THAILAND) CO., LTD.  

ข้อมูลในคู่มือการใช้งานนี้ได้รับการยืนยันความถูกต้อง เมื่อเดือนเมษายน 2009 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานของกล้องร่วมกับอุปกรณ์เสริม และเลนส์
ต่างๆ ที่ได้เริ่มออกวางตลาดหลังจากวันที่ที่ระบุนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของแคนนอน 


