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ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

กล้องดิจิตอลรุ่น EOS 50D เป็นกล้องดิจิตอล SLR ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมี 
เซ็นเซอร์ CMOS โดยมีความละเอียดถึง 15.10 ล้านพิกเซล มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ
เช่น ชิปประมวลผลภาพ DIGIC 4, ระบบออโต้โฟกัส 9 จุด (เป็นจุดแบบ cross-type ทั้งหมด) 
ที่มีความแม่นยำและความเร็วการทำงานสูง, บันทึกภาพแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วประมาณ  
6.3 ภาพต่อวินาที และการถ่ายภาพแบบ Live View 
กล้องสามารถตอบสนองการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ สามารถบันทึกภาพได้ในหลายๆ  
รูปแบบ และสามารถถ่ายภาพขั้นสูงได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ 

การทดลองบันทึกภาพเพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับกล้อง
ท่านสามารถเปิดดูภาพที่เพิ่มถ่ายได้ทันทีจากกล้องดิจิตอลนี้ ดังนั้นเมื่อท่านกำลังทำความ
เข้าใจกับกล้องด้วยการอ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านสามารถทดลองปรับตั้งควบคุมและทดลองบันทึก
ภาพตามไปด้วยเพื่อดูผลได้ในทันที ซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของกล้องได้
เร็วขึ้น   
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายให้แก่ภาพถ่าย โปรดอ่าน คำเตือนเพื่อความปลอดภัย 
(หน้า 212, 213) และ ข้อควรระวังในการใช้งาน (หน้า 12, 13) 

การทดสอบกล้องก่อนการใช้งานและขอบเขตการรับผิดชอบ
หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้แสดงภาพและตรวจสอบว่าภาพที่บันทึกได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
โปรดทราบไว้ว่าบริษัทแคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากกล้องหรือแผ่น
บันทึกภาพเกิดความเสียหายและไม่สามารถบันทึกภาพหรือดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ได้  
นอกจากนี้ การสูญหายหรือความไม่สะดวกต่อการใช้งานยังอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบจาก
ทางแคนนอน 

ลิขสิทธิ์
ตามกฏหมายในประเทศของท่าน การใช้งานของภาพที่ท่านบันทึกภาพส่วนตัวของบุคคลอื่น
หรือวัตถุอื่นเพื่อนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย และโปรด
ทราบว่าการบันทึกภาพการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น  โดยใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัวก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย เช่นกัน 

แผ่นบันทึกภาพCF
ในคู่มือเล่มนี้แผ่นบันทึกภาพ CF จะถูกเรียกว่า “แผ่นบันทึกภาพ” และแผ่นบันทึกภาพ CF นี้ 
(สำหรับบันทึกภาพ) ไม่ได้ถูกจำหน่ายมาพร้อมกับตัวกล้อง โปรดแยกซื้อต่างหาก 
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การตรวจสอบอุปกรณ์
ก่อนเริ่มการใช้งานกล้อง โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในกล่องว่ามีอุปกรณ์ครบตามรายการ 
ต่อไปนี้ หากมีรายการใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า 

กล้อง
(พร้อมกับยางรองตา 

 และฝาปิดบอดี้) 

แบตเตอรี่ รุ่น BP-511A
(พร้อมฝาครอบขั้ว

แบตเตอรี่) 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่  
รุ่น CG-580/CB-5L* 

สายคล้องกล้อง  
รุ่น EW-EOS50D  

สายเชื่อมต่อ  
รุ่น IFC-200U 

สายสัญญาณวิดีโอ  
รุ่น VC-100 

แผ่นซีดี-รอม EOS 
DIGITAL Solution 

(ซอฟท์แวร์) 

แผ่นซีดี-รอม คู่มือ 
การใช้ซอฟท์แวร์ 

(1)  คู่มือการใช้กล้อง (คู่มือฉบับนี้) 
(2)  คู่มือฉบับพกพา
  คู่มือการใช้งานอย่างง่ายสำหรับบันทึกภาพ 
(3)  คู่มือการใช้งาน (CD-ROM) 
  แนะนำการใช้งานซอฟท์แวร์ที่สำคัญ (แผ่นซีดี-รอม   
  EOS DIGITAL Solution) และคู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ 

* ใช้ได้ทั้งแท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น CG-580 หรือ CB-5L (แท่นชาร์จรุ่น CB-5L มีสายไฟมาให้) 

 หากท่านซื้อชุดเลนส์มาด้วย โปรดตรวจสอบว่ามีเลนส์อยู่ด้วยหรือไม่ 
 อาจมีคู่มือการใช้งานเลนส์ประกอบมาด้วย ขึ้นอยู่กับชนิดของชุดเลนส์ 
 โปรดระมัดระวังอย่าให้รายการอุปกรณ์ข้างต้นสูญหาย
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รูปแบบที่ ใช้ ในคู่มือเล่มนี้
สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในคู่มือฉบับนี้

   : หมายถึง ปุ่มปรับโหมดการทำงานหลัก 
   : หมายถึง ปุ่มควบคุมการทำงานแบบเร็ว 
   : หมายถึง ตัวควบคุมการทำงานแบบ Multi 
    :  หมายถึง ปุ่มการตั้งค่า 

 : หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟังก์ชั่นภายหลังจากที่ยกนิ้ว 
      ออกจากปุม่ปรบัฟงักช์ัน่นัน้ๆ เปน็เวลา 4 วนิาท,ี 6 วนิาท,ี หรอื 16 วนิาท ี 

*ในคู่มือฉบับนี้สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ จะแสดงถึงปุ่มกด, ปุ่มปรับ และการตั้งค่าต่างๆ ที่ 
 สอดคล้องกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายบนกล้องและบนหน้าจอ LCD 


   : แสดงฟังก์ชั่นที่สามารถเปลี่ยนโดยกดปุ่ม  และเปลี่ยนการตั้งค่า 

   :เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฏขึ้นบนมุมขวาบนหน้าใด หมายความว่า จะปรับตั้ง 
     ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้เฉพาะโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) 
    เท่านั้น (หน้า 20) 

(หน้า **) : อ้างอิงหน้าเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

   : เคล็ดลับหรือคำแนะนำสำหรับการบันทึกภาพที่ดียิ่งขึ้น 

    : คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 

   : คำเตือนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการถ่ายภาพ 

   :ข้อมูลเพิ่มเติม 


ข้อสรุปเบื้องต้น
 การทำงานทั้งหมดที่ถูกอธิบายในคู่มือนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า กล้องได้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิด 

  ไว้ที่  หรือ  แล้ว (หน้า 27) 
 การทำงานของ  ที่อธิบายในคู่มือนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าได้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิด  

 ไว้ที่ 
 สามารถอนุมานได้ว่าการตั้งค่าเมนูและฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองทั้งหมด ได้ถูกตั้งไว้ที่ค่าเริ่มต้น 
 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบาย รูปภาพของกล้องที่แสดงอยู่ในคู่มือจะติดเลนส์ USM  

 รุ่น EF-S17-85mm f/4-5.6  
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บทต่างๆในคู่มือนี้
สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานกล้องดิจิตอล SLR นี้ ในบทที่ 1 และ 2 จะอธิบายการทำงาน 
ขั้นพื้นฐานของกล้องและวิธีการถ่ายภาพ 


บทนำ
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง   

เริ่มต้นการใช้งาน 

การถ่ายภาพเบื้องต้น
 การถ่ายภาพวัตถุต่างๆ โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์   

การตั้งค่าภาพถ่าย 

การตั้งค่าจุดโฟกัสและโหมดการถ่าย 

การทำงานขั้นสูง
 คุณสมบัติการถ่ายภาพสำหรับวัตถุชนิดต่างๆ  

การถ่ายภาพแบบLiveView
 การถ่ายภาพขณะการแสดงภาพบนหน้าจอ LCD  

การแสดงภาพ 

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์  

การพิมพ์และการถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การปรับตั้งกล้อง

อ้างอิง
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สารบัญ

บทนำ
 การตรวจสอบอุปกรณ์    3 
 รูปแบบที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้     4 
 บทต่างๆ ในคู่มือนี้    5 
 สรุปคุณสมบัติการทำงาน   10 
 ข้อควรระวังในการใช้งาน   12 
 เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว   14 
 แนะนำส่วนประกอบ   16 

 เริ่มต้นการใช้งาน 23
 การชาร์จแบตเตอรี่   24 
 การใส่และการถอดแบตเตอรี่   26 
 การเปิดใช้งาน   27 
 การใส่และถอดแผ่นบันทึกภาพ   29 
 การติดตั้งและการถอดเลนส์   31 
 เกี่ยวกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์   33 
 การทำงานขั้นพื้นฐาน   34 
 การใช้หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว   38 
 เมนูการทำงาน   40 
 ก่อนการใช้งาน   42 
  ตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ   42 
  ตั้งค่าวันที่และเวลา   42 
  การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ   43 
  ตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง/ปิดเครื่องอัตโนมัติ   44 
  เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องไปที่ค่าเริ่มต้น   45 

 การถ่ายภาพเบื้องต้น 47
  ถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ (Full Auto)   48 
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบอัตโนมัติ   50 
 การถ่ายภาพบุคคล   51 
  การถ่ายภาพวิว   52 
  การถ่ายภาพใกล้   53 
  การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว   54 
  การถ่ายภาพบุคคลในฉากกลางคืน   55 
  การปิดแฟลช   56 
  การถ่ายภาพโดยใช้โหมด (Creative Auto)   57 
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สารบัญ 

 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ   60 
 : การตั้งค่าความไวแสง   63 
  การเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style)   65 
  การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style)   67 
  การบันทึกสไตล์ภาพ (Picture Style) ที่กำหนดขึ้นเอง   69 
 : การปรับตั้งสมดุลแสงขาว   71 
  การตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบตั้งเอง   72 
  การตั้งค่าอุณหภูมิสี   73 
 การแก้ไขสมดุลแสงขาว   74 
 การแก้ไขขอบภาพมืด (Lens Peripheral Illumination Corection)   76 
 การสร้างและการเลือกโฟลเดอร์   78 
 วิธีการตั้งชื่อไฟล์   80 
 การตั้งค่าขอบเขตสี (Color Space)   82 

 การตั้งค่าภาพถ่าย 59

 : การเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ   84 
  การเลือกจุดโฟกัส   86 
 เมื่อระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงาน   88 
  การโฟกัสแบบแมนนวล   88 
  การเลือกโหมดการถ่าย   89 
  การตั้งเวลาถ่ายตัวเอง   90 

 การตั้งค่าจุดโฟกัสและโหมดการถ่าย 83

 : Program AE   92 
 : Shutter-Priority AE   94 
 : Aperture-Priority AE   96 
  การตรวจสอบความชัดลึก   97 
 : การปรับค่าแสงแบบแมนนวล   98 
 :การปรับความชัดลึกอัตโนมัติ   99 
  การเลือกโหมดการวัดแสง  100 
 การตั้งค่าการชดเชยแสง  101 
  ระบบถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (AEB)  102 
  ระบบล็อคค่าแสง (AE Lock)  103 
 ชัตเตอร์ B (Bulb)  104 
 ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ  106 


 การทำงานขั้นสูง 91
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  การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง  107 
 การควบคุมแฟลช  111 
 แฟลช Speedlite  113 

สารบัญ 

 การถ่ายภาพแบบLiveView 115
  การเตรียมพร้อมก่อนถ่ายภาพแบบ Live View  116 
 การถ่ายภาพ  118 
 การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส  121 
 การโฟกัสภาพแบบแมนนวล 127 
 การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง  128 

 การแสดงภาพ 131
  การแสดงภาพ  132 
   การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ  133 
  การค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว  135 
  การแสดงภาพแบบขยาย  137 
  การหมุนภาพ  138 
 การแสดงภาพถ่ายอัตโนมัติ (ภาพสไลด์)  139 
 การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์  141 
  การป้องกันภาพ  143 
  การลบภาพ  144 
 การเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงภาพ  145 
  การปรับค่าความสว่างของหน้าจอ LCD  145 
  การตั้งเวลาการแสดงภาพ  145 
  การหมุนภาพถ่ายแนวตั้งอัตโนมัติ  146 

  ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ  148 
 การแนบ Dust Delete Data  149 
 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตัวเอง  151 

 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ 147
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สารบัญ 

 เตรียมการพิมพ์ภาพ  154 
  การพิมพ์ภาพ  156 
  การตัดภาพ  161 
 รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF)  163 
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ข้อควรระวังในการใช้งาน
การดูแลรักษากล้อง
  กล้องนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง ห้ามทำตก หรือทำให้ได้รับการกระแทก 
  อย่างรุนแรง 
  กล้องตัวนี้ไม่ได้ออกแบบให้กันน้ำและไม่สามารถใช้งานใต้น้ำได้ หากท่านทำกล้องตกน้ำโดยไม่ได้ 
  ตั้งใจให้รีบนำไปที่ศูนย์บริการของแคนนอนทันที และให้เช็ดน้ำออกด้วยผ้าแห้งบางๆ หากกล้อง 
  โดนไอจากน้ำทะเล ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ  
  ห้ามวางกล้องไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น แม่เหล็ก หรือเครื่องยนต์ 
  ไฟฟ้า และควรหลีกเลี่ยงการใช้งานหรือวางกล้องไว้ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคลื่นวิทยุแรงสูง เช่น  
  เสาส่งวิทยุขนาดใหญ่ เพราะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง อาจเป็นสาเหตุให้กล้องทำงานผิดปกติ 
  หรือข้อมูลภาพเสียหายได้ 
  ห้ามวางกล้องไว้ในที่มีความร้อนสูงอย่างเช่นในรถที่มีแสงแดดจ้าส่องตรงถึง เพราะอุณหภูมิสูง 
  สามารถเป็นสาเหตุให้การทำงานกล้องผิดปกติ 
  กล้องนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน ไม่ควรถอด 
  ชิ้นส่วนกล้องออกด้วยตัวเอง 
  เมื่อมีฝุ่นเกาะอยู่บริเวณเลนส์, ช่องมองภาพ กระจกสะท้อนภาพ และ focusing screen ท่าน 
  สามารถใช้ลูกยางเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่นให้หลุดออกไป ไม่ควรใช้น้ำยาที่เจือปนสารเคมีเป็นตัวทำ 
  ละลายหรือสารที่ท่านไม่แน่ใจในการเช็ดตัวกล้องและเลนส์ สำหรับสิ่งสกปรกที่เป่าไม่ออก ให้นำ  
  ไปทำความสะอาดที่ศูนย์บริการของแคนนอน 
  ห้ามใช้มือสัมผัสกับขั้วไฟฟ้าของตัวกล้อง เพื่อป้องกันขั้วไฟฟ้าสึกกร่อน เพราะจะเป็นสาเหตุให้ 
  กล้องไม่ทำงาน 
  หากเคลื่อนย้ายกล้องระหว่างที่ที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังที่มีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วอาจเกิดการก่อตัว 
  เป็นหยดน้ำที่ภายในหรือภายนอกตัวกล้อง ท่านสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใส่กล้องไว้ในถุง  
  พลาสติกไม่ให้อากาศเข้าไป เพื่อให้อุณหภูมิภายในกล้องปรับตัวอย่างช้าๆ ก่อนที่จะนำกล้องออก  
  มาจากถุง 
  หากเกิดหยดน้ำในตัวกล้องให้หยุดใช้งานทันที และถอดแผ่นบันทึกภาพและแบตเตอรี่ จากนั้นวาง 
  กล้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติจนไอน้ำระเหยไป ก่อนนำกล้องมาใช้งานอีกครั้ง 
  หากท่านจะไม่ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเก็บรักษากล้องไว้ในที่อุณภูมิ 
  เย็นอากาศถ่ายเทสะดวก ถึงแม้ในขณะที่เก็บรักษากล้องไว้ ให้ลองกดปุ่มชัตเตอร์ 2-3 ครั้ง เป็น 
  ระยะ เพื่อตรวจสอบว่ากล้องยังสามารถทำงานได้อยู่ 
  หลีกเลี่ยงการเก็บกล้องในบริเวณที่มีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนได้ อย่างเช่น ห้องมืด 
  สำหรับล้างรูปถ่ายหรือห้องแล็บทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
  หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน ให้ทดสอบการใช้งานฟังก์ชั่นก่อนการใช้งานจริง  เพราะหาก 
  ท่านไม่ได้ใช้กล้องในระยะหนึ่งหรือหากมีความจำเป็นต้องบันทึกภาพสำคัญ ให้นำกล้องไป 
  ตรวจสอบการใชง้านทีต่วัแทนจำหนา่ยหรอืตรวจสอบกลอ้งดว้ยตวัทา่นเองและเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลอ้ง 
  สามารถทำงานไดต้ามปกต ิ
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เกี่ยวกับแผงหน้าจอLCDและหน้าจอLCD
  หน้าจอ LCD ของแคนนอนได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสุด พร้อมความละเอียด 
  ของพิกเซลที่มากกว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่งไม่เกิน 0.01% ที่ไม่ 
  สามารถแสดงผลที่ถูกต้องได้ โดยมักจะปรากฏเป็นจุดเล็กๆ ที่มีสีดำหรือสีแดง หรืออาจเป็นสีอื่น  
  ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ และไม่มีผลเสียต่อภาพ 
  หากหน้าจอ LCD ไม่ได้ทำการแสดงผลเป็นเวลานาน เมื่อเปิดกล้องและแสดงผล อาจจะเห็นความ 
  บกพร่องในการแสดงผลในลักษณะของความพร่า มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบางส่วน ซึ่งจะเกิดขึ้น 
  เพียงชั่วครู่เท่านั้น และจอภาพก็จะแสดงผลได้ดีเช่นเดิม ความผิดปกตินี้มักจะเกิดขึ้น เมื่อจอภาพไม่ 
  ได้แสดงผลใดๆ ติดต่อกันหลายๆ วัน 
  ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ หน้าจอ LCD อาจแสดงภาพได้ช้าหรือมืดขึ้น กล้องจะกลับมาเป็นปกติเมื่ออยู่ 
  ในอุณหภูมิห้อง 

แผ่นบันทึกภาพ
 เพื่อป้องกันแผ่นบันทึกภาพและข้อมูลที่บันทึกในแผ่นบันทึกภาพ โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ห้ามทำแผ่นบันทึกภาพตก, งอ หรือเปียกน้ำ ห้ามออกแรงจับหรือกระแทก รวมถึงทำให้เกิดการ 
  สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง 
  ห้ามเก็บหรือใช้แผ่นบันทึกภาพไว้ใกล้กับโทรทัศน์, ลำโพง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีสนามแม่เหล็กหรือ 
  ไฟฟ้าสถิต เพราะอาจทำให้ข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในเสียหาย 
  ห้ามวางแผ่นบันทึกภาพให้ถูกแสงแดดหรือใกล้กับบริเวณที่มีความร้อนสูง 
  เก็บแผ่นบันทึกภาพไว้ในกล่อง 
  ห้ามเก็บแผ่นบันทึกภาพในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรืออุณหภูมิสูง หรือที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น 

ขั้วไฟฟ้าของเลนส์
 หลังจากถอดเลนส์ออกจากตัวกล้องแล้ว ให้ปิดฝาครอบเลนส์หรือกดเลนส์ลง 
 โดยวางด้านหลังของเลนส์ขึ้นเพื่อป้องกันหน้าเลนส์จากการถูกขีดข่วน 
 และการสัมผัสกับขั้วไฟฟ้า 

ข้อควรระวังระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
 เมื่อท่านบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องเวลานานหรือใช้การบันทึกภาพ Live View อาจทำให้อุณหภูมิกล้องสูง 
 ขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความผิดปกติในการทำงาน แต่การถือกล้องที่ร้อนมากเป็นเวลานานอาจทำให้ 
 เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังอันมาจากความร้อนได้ 


ขั้วไฟฟ้า 
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เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว

ใส่แบตเตอรี่ (หน้า 26) 
โปรดดูหน้า 24 สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ 

ติดตั้งเลนส์ (หน้า 31) 
ในขณะติดตั้งเลนส์ EF-S ให้หมุนเลนส์จนอยู่ 
แนวเดียวกับเครื่องหมายสีขาวบนกล้อง 
สำหรับเลนส์อื่นๆ ใหห้มนุเลนสจ์นอยูแ่นวเดยีว 
กบัเครือ่งหมายสแีดงบนกลอ้ง

ตั้งค่าสวิตช์ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์
ไปที่  (หน้า 31) 

เปิดฝาครอบ และใส่แผ่น
บันทึกภาพ (หน้า 29) 
จับด้านหน้าของแผ่นบันทึกภาพขึ้น 
แล้วเสียบด้านที่มีช่องเล็กๆ เข้าไปใน 
ตัวกล้อง 

เลือ่นสวติชเ์ปดิ/ปดิกลอ้งไปที ่ 
(หน้า 27) 

สำหรบัเลนส ์EF-S สำหรบัเลนส ์EF 
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เริ่มใช้กล้องอย่างรวดเร็ว 

หมุนปุ่มปรับโหมดไปที่   
(Full Auto) (หน้า 48) 
การตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกตั้งค่า 
โดยอัตโนมัติ 

โฟกัสไปที่วัตถุ (หน้า 35) 
มองจากช่องมองภาพแล้วเล็งไปที่วัตถุให้อยู่ตรง
กับจุดกึ่งกลางของเฟรม และกดปุ่มชัตเตอร์ลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพอัตโนมัติ  
หากมีความจำเป็นต้องใช้แฟลช  แฟลชภายใน 
จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ 

ถ่ายภาพ (หน้า 35) 
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 


แสดงภาพ (หน้า 145)
ภาพที่ถ่ายได้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD
ประมาณ 2 วินาทีและดับไป หากต้องการ
แสดงภาพอีกครั้ง ให้กดปุ่ม 
(หน้า 132)

 โปรดดู “การแสดงภาพ” (หน้า 132) เพื่อดูภาพที่ถ่าย
 โปรดดู “การลบภาพ” (หน้า 144) เพื่อลบภาพ
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สำหรับรายละเอียด โปรดดูหน้าอ้างอิงตามที่แสดงไว้ในวงเล็บแบบ (หน้า **)

แนะนำส่วนประกอบ

 ปุ่มเลือกโหมดวัดแสง/
ค่าสมดุลแสงขาว (หน้า 100/71)

 ปุ่มเลือกโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ/โหมดการถ่าย (หน้า 84/89)

 ปุ่มการต้ังค่าความไวแสง/
ชดเชยแสงแฟลช (หน้า 63/109)

 ปุ่มปรับโหมด 
การทำงาน (หน้า 36)

ปุ่มชัตเตอร์ (หน้า 35)

หลอดไฟ
ลดตาแดง/
ตั้งเวลาถ่ายภาพ 
(หน้า 108/ 90)

Grip 
(ช่องใส่แบตเตอรี่)

ช่องใส่ DC Coupler 
(หน้า 190)

กระจกสะท้อนภาพ (หน้า 106, 151)

ขั้วไฟฟ้า (หน้า 13)

ปุ่มปรับความสว่างจอ LCD (หน้า 104) 

แผงจอ LCD (หน้า 18)

ดัชนีฐานสวมเลนส์ EF (หน้า 31)

แฟลชภายใน/ลำแสงช่วยโฟกัส (หน้า 107/87)

ดัชนีฐานสวมเลนส์ EF-S

หน้าสัมผัสแฟลชซิงก์ 

ฐานสวมไร้สาย (หน้า 113)

ปุ่มปรับโหมดการถ่ายภาพ
(หน้า 20)

ที่ใส่สายคล้องคอ 
(หน้า 23)

  ปุ่มแฟลช 
(หน้า 107)

ฝาครอบช่องเช่ือมต่อ

ปุ่มปลดล็อคเลนส์ 
(หน้า 32)

ปุ่มตรวจสอบระยะ
ชัดลึกของภาพ (DOF) 
(หน้า 93)

ตัวล็อคเลนส์ 

ฐานสวมเลนส์

ช่องเชื่อมต่อระบบดิจิตอล (หน้า 154, 167)

ช่องเชื่อมต่อ PC (หน้า 114)

ช่องต่อ VIDEO OUT (ส่งสัญญาณวิดีโอ) (หน้า 141)

ช่องเชื่อมต่อรีโมท (ประเภท N3) (หน้า 105)

ช่องส่งสัญญาณ HDMI mini (OUT) (หน้า 142)

ฝาปิดบอดี้ (หน้า 31)
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แนะนำส่วนประกอบ 

ฐานสวมไร้สาย (หน้า 113)

 เครื่องหมายระนาบโฟกัส 

 ตัวควบคุมแบบ Multi (หน้า 36)

ตัวปรับค่าการหักเหแสง (หน้า 34)

ยางรองตา (หน้า 97)

เลนส์ของช่องมองภาพ

 ปุ่มการถ่ายภาพ 
แบบ Live View/พิมพ์/โหลดภาพ
(หน้า 117/159, 168)

 ปุ่มเมนู 
(หน้า 40)

หน้าจอ LCD 
(หน้า 40, 145)

 ปุ่มข้อมูล/ 
ทิศทางการตัดภาพ (หน้า 
120, 132, 188/161)

 ปุ่มแสดงภาพ 
(หน้า 132)

 ปุ่มลบ 
(หน้า 144)

ช่องเชื่อมต่อระบบการขยาย 

 ปุ่มเลือกสไตล์ภาพ 
(Picture Style) (หน้า 65)

 ปุ่มฟังก์ชั่น (หน้า 184)

ช่องเสียบขาตั้งกล้อง 

สวิตช์ เปิดหรือปิดเครื่อง/ปรับโหมด
การควบคุมแบบเร็ว (หน้า 27)

 ปุ่มการตั้งค่า (หน้า 40)

     ปุ่มเริ่มจุดโฟกัส 
(หน้า 35, 84, 118)

    ปุ่มล็อคค่าแสง/
ล็อคแสงแฟลช/ดัชนีภาพ/ย่อขนาด 
(หน้า 103/110/135/133, 161)

    ปุ่มเลือกจุดโฟกัส/
ขยาย (หน้า 86/137, 161)

ที่ใส่สายคล้องคอ 
(หน้า 23)

ฝาครอบช่องใส่
แผ่นบันทึกภาพ 
(หน้า 29)

ปุ่มปลดล็อคฝา
ครอบช่องใส่
แบตเตอร่ี (หน้า 26)

ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ 
(หน้า 26)

ไฟแสดงการทำงาน (หน้า 30)
ปุ่มควบคุมการทำงานแบบเร็ว 
(หน้า 37)

ช่องใส่แผ่นบันทึกภาพ (หน้า 29)

ปุ่มปลดล็อคแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 30)
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แผงหน้าจอLCD

แนะนำส่วนประกอบ 

ความเร็วชัตเตอร์
ทำงานอยู่ 

กำลังชาร์จแฟลชในตัวกล้อง 

คุณภาพในการบันทึกภาพนิ่ง (หน้า 60)
    ใหญ่/ดี
    ใหญ่/ปกติ
    ปานกลาง/ดี
    ปานกลาง/ปกติ
    เล็ก/ดี
    เล็ก/ปกติ
   RAW
   RAW เล็ก

สมดุลแสงขาว (หน้า 71)
   อัตโนมัติ
    แสงแดด
   ในร่มเงา
   เมฆครึ้ม
   แสงทังสแตน
   แสงฟลูออเรสเซนสีขาว
    แสงแฟลช
   ตั้งเอง
   อุณหภูมิสี

ค่าชดเชยแสงแฟลช 
(หน้า 109)

ตรวจสอบพลังงานแบตเตอร่ี (หน้า 28)

มาตรแสดงระดับค่าแสง 
ปริมาณการชดเชยค่าแสง (หน้า 101)
ระยะการถ่ายคร่อม (หน้า 102)
ปริมาณการชดเชยแสงแฟลช 
(หน้า 109)

สถานะการเขียนแผ่นบันทึกภาพ

 ความไวแสง (หน้า 63)
 Hilight tone priority (หน้า 177)

 เสียงเตือน (หน้า 193)

การเลือกจุดโฟกัส 

คำเตือนแผ่นบันทึกภาพเต็ม 

คำเตือนแผ่นบันทึกภาพบกพร่อง 

คำเตือนไม่มีแผ่นบันทึกภาพ 

รหัสบกพร่อง 

ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพถ่าย 

รูรับแสง

จำนวนภาพที่ถ่ายได้อีก
จำนวนภาพที่ถ่ายได้อีกเมื่อใช้ระบบ
ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 
ตัวนับถอยหลังตั้งเวลาถ่ายภาพ
แสดงระยะเวลาถ่ายเมื่อถ่าย
ด้วยชัตเตอร์ B

การแก้ไขสมดุลแสงขาว 
(หน้า 74)

โหมดการโฟกัส (หน้า 84)

One-shot AF

AI FOCUS AF

AI Servo AF

โหมดการถ่าย (หน้า 89)
  ถ่ายทีละภาพ
  ถ่ายต่อเนื่อง

   ความเร็วสูง
  ถ่ายต่อเนื่อง

   ความเร็วต่ำ
   หน่วงเวลา 10 วินาที
  หน่วงเวลา 2 วินาที
การถ่ายคร่อม (หน้า 102)

โหมดการวัดแสง (หน้า 100)
 เฉลี่ยทั้งภาพ
 บางส่วน 
 เฉพาะจุด
 เฉลี่ยหนักกลาง

ความไวแสง (หน้า 63)

การบันทึกภาพขาว-ดำ (หน้า 66)

ข้อมูลและสัญลักษณ์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปรับตั้งในปัจจุบัน
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แนะนำส่วนประกอบ 

จำนวนภาพที่ถ่ายได้อีกเมื่อใช้ระบบ
ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 
ตัวนับถอยหลังตั้งเวลาถ่ายภาพ
แสดงระยะเวลาถ่ายเมื่อถ่าย
ด้วยชัตเตอร์ B

ข้อมูลช่องมองภาพ

Focusing Screen

จุดโฟกัส 
(แสดงภาพแบบทับซ้อนกัน)

วงกลมที่ใช้วัดเฉพาะจุด

 ล็อคค่าแสง/
กำลังถ่ายคร่อมแสง 

 แฟลชพร้อม
เตือนการล็อคค่าแสงที่อาจ
ผิดพลาด

 ความเร็วสัมพันธ์ 
    (แฟลช FP)

 ล็อคค่าแสง/ 
    ถ่ายคร่อมแฟลช

 ชดเชยแสงแฟลช

ความเร็วชัตเตอร์ 
ล็อคค่าแสง 
ทำงานอยู่ 
กำลังชาร์จแฟลช 

ค่ารูรับแสง

ความไวแสง

การแก้ไขสมดุลแสงขาว

ไฟยืนยันจุดโฟกัส

จำนวนภาพที่ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด

การถ่ายภาพขาว-ดำ

ความไวแสง

Hilight tone priority

การแสดงสถานะระดับค่าแสง
ปริมาณค่าชดเชยแสง
ปริมาณค่าชดเชยแสงแฟลช
ระยะการถ่ายภาพคร่อมแสง
ไฟแสดงสถานะเปิดไฟลดตาแดง

คำเตือนแผ่นบันทึกภาพเต็ม 
คำเตือนแผ่นบันทึกภาพบกพร่อง 
คำเตือนไม่มีแผ่นบันทึกภาพ 

ข้อมูลและสัญลักษณ์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปรับตั้งในปัจจุบัน
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แนะนำส่วนประกอบ 

สวิตช์ปรับโหมดการถ่ายภาพ
สวิตช์ปรับโหมดการถ่ายภาพประกอบด้วย โหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) และ 
โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone)

การตั้งค่ากล้องโดยผู้ใช้

สามารถบันทึกการตั้งค่าส่วนใหญ่ของ
กล้องไว้ภายใต้  หรือ 
(หน้า 186) โซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone)

โหมดนี้จะช่วยในการควบคุมการทำงานโดยเน้น
ผลลัพธ์ของภาพที่ต้องการเป็นพิเศษ

  : โปรแกรมค่าแสงอัตโนมัติ (หน้า 92)
  : เลือกความไวชัตเตอร์ (หน้า 94)
  : เลือกค่ารูรับแสง (หน้า 96)

  : วัดค่าแสงแบบแมนนวล (หน้า 98)
 : สร้างความลึกของภาพโดยอัตโนมัติ 

    (หน้า 99)

โซนพื้นฐาน (Basic Zone)

การถ่ายภาพโดยการกดเพียงชัตเตอร์เท่านั้น เป็นการ
ถ่ายภาพตามชนิดของวัตถุที่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

 : อัตโนมัติ (Full Auto) (หน้า 48)
 : สร้างสรรค์อัตโนมัติ (Creative Auto) (หน้า 51)

โซนรูปภาพ (Image Zone)

 :ภาพบุคคล (หน้า 51)
 : ภาพวิว (หน้า 52)

 : ถ่ายใกล้ (หน้า 53)
 : ภาพกีฬา (หน้า 54)
 : ภาพตอนกลางคืน (หน้า 55)
 : ปิดแฟลช  (หน้า 56)
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แนะนำส่วนประกอบ 

ส่วนต่างของชุดเลนส์
รุ่น EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS และ EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS

วงแหวนโฟกัส (หน้า 88, 127)

ฐานยึดเลนส์ฮูด 
(หน้า 209, 210)

หัวฟิลเตอร์ 
(อยู่ด้านหน้าเลนส์) 
(หน้า 209, 210)

สวิตช์ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (หน้า 33)

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ (หน้า 31)

สวิตช์ปรับโหมดโฟกัส (หน้า 31) 
วงแหวนการซูม (หน้า 32)

เครื่องหมายบอกตำแหน่งการซูม 
(หน้า 32)

ขั้วไฟฟ้า (หน้า 13)

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM และ EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

สวิตช์ปรับโหมดโฟกัส (หน้า 31)

ฐานยึดเลนส์ฮูด
(หน้า 209, 210)

หัวฟิลเตอร์ 
(อยู่ด้านหน้าเลนส์) 
(หน้า 209, 210)

วงแหวนการซูม (หน้า 32)

สวิตช์ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (หน้า 33)

เครื่องหมายบอกตำแหน่งการซูม 
(หน้า 32)

วงแหวนโฟกัส (หน้า 88, 127)

สเกลบอกระยะ

ขั้วโลหะ (หน้า 13)

ดัชนีฐานสวมเลนส์ (หน้า 31)
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แนะนำส่วนประกอบ 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นCG-580
แท่นชาร์จนี้ใช้สำหรับแบตเตอรี่ รุ่น BP-511A  (หน้า 24)

ช่องใส่แบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ปลั๊กไฟ

ตัวแท่นชาร์จนี้ถูกออกแบบให้อยู่ในลักษณะตั้งวางในแนวตรงหรือระนาบไปตามพื้น

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย – โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ อันตราย – เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต โปรดปฏิบัติข้อแนะนำต่อไปนี้
ในการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์ที่
สามารถใช้งานได้กับเต้าเสียบอย่างเหมาะสม 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นCB-5L
แท่นชาร์จนี้ใช้สำหรับแบตเตอรี่ รุ่น BP- 511A (หน้า 24)

สายไฟ

ช่องเสียบสายไฟ

ช่องใส่แบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
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บทนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และการทำงานของกล้อง
ขั้นพื้นฐาน

เริ่มต้นการใช้งาน

การติดสายคล้องกล้อง 
สอดปลายสายคล้องกล้องผ่านทางรูสำหรับ
ใส่สายคล้องกล้องจากด้านล่าง จากน้ันสอด
สายกลับเข้าไปในข้อรัดสายดังปรากฏตาม
ภาพตัวอย่าง ดึงสายให้รัดแน่นเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสายจะไม่หลุดออกจากข้อรัดสาย
ฝาครอบช่องมองภาพจะติดมากับ

 สายคล้องกล้อง (หน้า 105)

ฝาปิดช่องมองภาพ
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การชาร์จแบตเตอรี่

ดัชนีช่องเสียบแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอร่ี ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

90 % ขึ้นไป

กะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาที

กะพริบ 2 ครั้งต่อวินาที

* จำนวนและเครื่องหมายบนแท่นชาร์จแบตเตอรี่ 
   จะสอดคล้องกับตารางข้างต้น

สว่างขึ้นโดยไม่กะพริบ

กะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที

1
เปิดฝาครอบของแบตเตอรี่

   เมื่อท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้อง   
   โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ติดฝาครอบเพื่อ
   ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้ว

2ใส่แบตเตอรี่ลงในแท่นชาร์จ
   โดยให้ขอบด้านหน้าของแบตเตอรี่ตรงกับ
   เส้นของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ขณะที่กด
   แบตเตอรี่ลงและเลื่อนแบตเตอรี่ตามทิศทาง
   ของลูกศร
   เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ทำตาม
   ขั้นตอนโดยใช้ลำดับและทิศทางย้อนกลับ

3ชาร์จแบตเตอรี่
  สำหรับแท่นชาร์จ รุ่น CG-580 

   ตามที่ปรากฏตามลูกศรในภาพ ให้ดันขาปลั๊ก
   ออกมาและเสียบปล๊ักเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

  สำหรับแท่นชาร์จ รุ่น CB-5L

   ให้เช่ือมต่อสายไฟไปยังแท่นชาร์จและเสียบปล๊ัก
   เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
    ไฟสัญญาณจะกะพริบเป็นสีแดงและเริ่มชาร์จ
   แบตเตอรี่อัติโนมัติ
   ใช้เวลาประมาณ 100 นาที ในการชาร์จ
   แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานให้เต็มอีกครั้ง
   เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับ

   อุณหภูมิและระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่มี
   อยู่เดิม
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แนะนำส่วนประกอบ 

เคล็ดลับการใช้แบตเตอรี่และแท่นชาร์จแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
 ควรชาร์จแบตเตอรี่ในวันที่ต้องการใช้งานหรือก่อนวันที่ต้องการใช้งาน 1 วัน

  โดยปกติแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานแล้วจะคายประจุ แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
 หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จและถอดปลั๊กไฟ

 ออกจากเต้าเสียบ

 ท่านสามารถติดตั้งฝาครอบในทิศทางอื่นได้เพื่อแสดง
 สถานะว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วหรือไม่
 หากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ให้ติดฝาครอบเพื่อให้สัญลักษณ์
  ถูกจัดให้อยู่เหนือสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินบนแบตเตอรี่
 พอดี หากพลังงานแบตเตอรี่หมด ให้ติดฝาครอบในทิศทาง
 ตรงกันข้าม
 เมื่อไม่ใช้งานกล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

 หากปล่อยแบตเตอรี่ไว้ในกล้อง โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่จะคายประจุ
 ออกมาเล็กน้อย จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานสั้นลง 
 ควรเก็บแบตเตอรี่โดยใช้ฝาครอบ และหากเก็บแบตเตอรี่หลังจากการชาร์จจนเต็ม
 แล้วมีผลกระทบให้ประสิทธิภาพการทำงานแบตเตอรี่ลดน้อยลง
 สามารถใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ในต่างประเทศได้

 แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ใช้กระแสไฟฟ้า 100-240 V AC 
 (50/60 Hz) หากปลั๊กเสียบลงในเต้าเสียบไฟฟ้าไม่แน่น ให้ใช้อะแด็ปเตอร์ของปลั๊กที่
 สามารถหาซื้อได้ ห้ามใช้อุปกรณ์อย่างเช่น ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการเดินทางไป
 ต่างประเทศ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ
 หากแบตเตอรี่คายประจุอย่างรวดเร็วแม้หลังจากเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่า

 แบตเตอรี่นั้นหมดอายุการใช้งาน 
 ให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

 ไม่สามารถใช้แท่นชาร์จกับแบตเตอรี่อื่นๆ ได้นอกจาก รุ่น BP-511A, BP-514, BP-511
  หรือ BP-512
 แบตเตอรี่ รุ่น BP-511A ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทแคนนอนเท่านั้น การใช้งานกับแท่นชาร์จ

 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผิดประเภท อาจเป็นผลให้การทำงานผิดปกติหรือเกิดอุบัติเหตุที่ทาง
 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้
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การใส่และการถอดแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่รุ่น BP-511A ที่ชาร์จจนเต็มแล้วลงในกล้อง

1
เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

   เลื่อนตัวล็อคฝาครอบและเปิดฝาครอบช่อง
   ใส่แบตเตอรี่ขึ้น

หลังจากเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่แล้ว โปรดระมัดระวังอย่าดันไปทางด้านหลังมากเกินไป
เพราะจะทำให้ฝาครอบหักได้

ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่รุ่น BP-514, BP-511 หรือ BP-512 ได้เช่นกัน

การถอดแบตเตอรี่

  เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่ออก
   กดตัวล็อคแบตเตอรี่ออกตามลูกศรที่แสดงใน
   ภาพตัวอย่างและถอดแบตเตอรี่ออก
   เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร โปรด
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ฝาครอบแบตเตอรี่แล้ว

2
ใส่แบตเตอรี่

   ใส่ปลายแบตเตอรี่เข้าไปในช่องแบตเตอรี่
   ใส่แบตเตอรี่ดังที่แสดงในภาพจนล็อคเข้าที่
   และได้ยินเสียงคลิก

3
ปิดฝาครอบ

   กดฝาครอบลงจนได้ยินเสียงคลิก
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การเปิดใช้งาน

 : ตั้งค่าไว้ที่ตำแหน่งนี้หากท่านไม่ใช้งาน 
      กล้องจะดับลงและไม่ทำงาน 

 : กล้องเปิด 
  : กล้องและ  จะทำงาน (หน้า 37) 



เกี่ยวกับการทำความสะอาดเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ
 เมื่อไรก็ตามที่ท่านตั้งค่าสวิตช์การทำงานไปที่  หรือ  ตัวทำ 

 ความสะอาดเซ็นเซอร์จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ขณะที่ตัวทำความสะอาดเซ็นเซอร์ทำงาน 
 นั้น สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD และแม้ว่าระบบจะยังคงทำงาน 
 ค้างอยู่ ท่านยังคงสามารถถ่ายภาพได้ โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (หน้า 35) เพื่อหยุด 
 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ และถ่ายภาพ 
 หากท่านกดสวิตช์เปิด/ปิด /  สลับกันอย่างรวดเร็ว สัญลักษณ์ 

  อาจไม่ปรากฏขึ้น ซึ่งไม่เป็นความผิดปกติของการทำงานแต่อย่างใด 

เกี่ยวกับการปิดกล้องอัตโนมัติ

 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้ถูก 
 ใช้เป็นเวลานาน 1 นาที หากต้องการเปิดกล้องอีกครั้งให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง  
 (หน้า 35) 
 ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาการปิดกล้องโดยใช้เมนูการตั้งค่า 

 (หน้า 44) 

หากท่านตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่  ขณะที่กำลังบันทึกภาพลงแผ่นบันทึก 
ภาพอยู่นั้น ข้อความ  จะปรากฏขึ้นและกล้องจะดับลงหลังจากสิ้นสุด 
การบันทึกภาพ 
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การเปิดใช้งาน 

เมื่อตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไว้ที่  หรือ  ระดับของแบตเตอรี่จะแสดงใน 
รูปแบบ 4 ระดับ ดังนี้ 

การตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

  : ระดับแบตเตอรี่เพียงพอ  
  : ระดับแบตเตอรี่ต่ำ แต่ยังมีพลังงาน 

    เหลืออยู่พอเพียง 
 : แบตเตอรี่จะหมดในเวลาไม่ช้า 

 : แบตเตอรี่หมด ควรชาร์จแบตเตอรี่ 

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ 

อุณหภูมิ 

23°C / 73°F 
0°C / 32°F 

สภาวะการถ่ายภาพ 

ไม่ใช้แฟลช ใช้แฟลช 50% 

 ตัวเลขในตารางข้างต้นได้มาจากการทดสอบด้วยแบตเตอรี่ รุ่น BP-511A ที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว  
 โดยไม่ได้ใช้การถ่ายภาพแบบ Live View และได้มาตรฐานการทดสอบ CIPA (Camera & Imaging   
 Products Association) 

 จำนวนทีแ่นน่อนของภาพทีส่ามารถถา่ยไดอ้าจนอ้ยกวา่ทีอ่ธบิายจากขา้งตน้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
 การถ่ายภาพของท่าน 
 การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน หรือการใช้งานเฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

 (Autofocus) ทำให้จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ลดลง 
 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้อาจลดลงโดยการใช้งานหน้าจอ LCD 
 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ด้วยแบตเตอรี่ รุ่น BP-514 มีค่าตรงตามตารางที่แสดง 
 จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ด้วยแบตเตอรี่ รุ่น BP-511 หรือ BP-512 จะมีค่าประมาณ 

 75 % ของตัวเลขในตารางสำหรับที่อุณหภูมิ 23°C / 73°F ส่วนที่อุณหภูมิ 0°C / 32°F จะ 
 ได้ผลลัพธ์ในปริมาณเดียวกับที่แสดงในตาราง 
 การทำงานของเลนส์มาจากพลังงานแบตเตอรี่ของกล้อง จำนวนของภาพที่สามารถถ่ายได้ 

 อาจมีจำนวนลดลง ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ 
 การใช้งานโหมดกันภาพสั่นของเลนส์อาจทำให้จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ลดลง  

 (ทำให้อายุการใช้แบตเตอรี่ลดลง) 
 สำหรับอายุของแบตเตอรี่โดยการถ่ายภาพ Live View โปรดดูหน้า 119 

[จำนวนภาพโดยประมาณ] 

800 ภาพ 

680 ภาพ 540 ภาพ 

640 ภาพ 
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การใส่และถอดแผ่นบันทึกภาพCF
ถึงแม้ความหนาระหว่างแผ่นบันทึกภาพ (CF Card) ทั้งสองชนิดจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็
สามารถใส่ในกล้องได้ทั้งสองแบบ และสามารถใช้งานได้ทั้งแผ่นบันทึกภาพ Ultra DMA 
(UDMA) และแผ่นบันทึกภาพชนิดฮาร์ดดิสก์ 

1
เปิดฝาครอบ 

   เลื่อนฝาครอบออกตามลูกศรดังภาพตัวอย่าง  

การใส่แผ่นบันทึกภาพ

ด้านที่มีฉลาก 

ปุ่มกดสำหรับถอดแบตเตอรี่ 

จำนวนภาพที่เหลือ 

 จำนวนภาพที่เหลือจะขึ้นอยู่กับความจุของแผ่นบันทึกภาพ, คุณภาพในการบันทึกภาพ,  
 ความไวแสง เป็นต้น 
 ตั้งค่าตัวเลือกเมนู  ไปที่  จะสามารถช่วยให้ท่านไม่ลืมที่จะ 

 ติดตั้งแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 193) 

2ใส่แผ่นบันทึกภาพ 
   ใส่แผ่นบันทึกภาพโดยหันด้านที่มีฉลากเข้า 
   หาตัวท่านและใส่ด้านที่มีรูขนาดเล็กๆ ลงใน 
   กล้องก่อน 
   หากใส่แผ่นบันทึกภาพผิดทิศทางอาจทำให้ 
   กล้องได้รับความเสียหายได้ 
    ปุ่มกดสำหรับถอดแบตเตอรี่ออกจะถูกดัน 
   ออกมา 

3ปิดฝาครอบ 
   ปิดฝาครอบและเลื่อนเข้าไปตามทิศทางลูกศร 
   ที่แสดงในภาพ 
  เมื่อท่านตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ 
   หรือ  จำนวนภาพที่เหลือจะแสดง 
   บนหน้าจอ LCD 



�0

1
เปิดฝาครอบ  

   ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิด กล้องไปที่ 
   โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณการ 
   ทำงานดับแล้ว จากนั้นให้เปิดฝาครอบออก 
 

2ถอดแผ่นบันทึกภาพออก 
   กดปุ่มสำหรับถอดแบตเตอรี่ 
  แผ่นบันทึกภาพจะออกมา 
   ปิดฝาครอบ 


การถอดแผ่นบันทึกภาพ

การใส่และถอดแผ่นบันทึกภาพ CF 

 ไฟสญัญาณสวา่งหรอืกะพรบิขณะการบนัทกึภาพ เมือ่โอนถา่ยขอ้มลูไปทีแ่ผน่บนัทกึภาพ 
 และเมื่อบันทึก, อ่านหรือลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพ  ขณะที่ไฟสัญญาณสว่างขึ้นหรือ 
 กะพริบ ห้ามปฏิบัติสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
 • เปิดฝาครอบแผ่นบันทึกภาพ 
 • ถอดแบตเตอรี่ออก 
 • เขย่าหรือกระแทกกล้องอย่างแรก 

 หากมีภาพที่บันทึกลงในแผ่นบันทึกภาพอยู่ก่อนแล้ว ตัวเลขของภาพอาจไม่เริ่มต้นที่ 0001   
 (หน้า 80) 
 หากข้อความแจ้งแผ่นบันทึกภาพบกพร่องปรากฏบนหน้าจอ LCD ให้ถอดหรือใส่แผ่น 

 บันทึกภาพใหม่ หากยังเกิดข้อบกพร่องอยู่ให้ใช้แผ่นบันทึกภาพแผ่นอื่น 
 หากท่านสามารถโอนบันทึกภาพถ่ายทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ส่วนตัวได้ ให้ถ่ายโอนภาพทั้งหมดแล้วล้างข้อมูลแผ่นบันทึก แผ่นบันทึกอาจกลับมาเป็น 
 ปกติ 
 เมื่อท่านถือแผ่นบันทึกภาพชนิดฮาร์ดดิสก์ควรถือบริเวณด้านข้างของแผ่นเสมอ ท่านอาจทำ 

 ความเสียหายให้แก่แผ่นบันทึกภาพได้หากจับจากผิวหน้าของแผ่น เมื่อเปรียบเทียบแผ่น 
 บันทึกภาพแบบฮาร์ดดิสก์กับแผ่นบันทึกภาพ CF แล้ว แผ่นบันทึกภาพแบบฮาร์ดดิสก์ มี 
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายมากกว่า หากใช้แผ่นบันทึกภาพประเภทนี้ ให้ระมัดระวัง 
 อย่าให้กล้องสั่นหรือเกิดความเสียหายโดยเฉพาะขณะบันทึกภาพหรือแสดงภาพ 


ไฟสัญญาณ  

ปุ่มกดสำหรับถอดแบตเตอรี่ 
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การติดตั้งและการถอดเลนส์

1
ถอดฝาครอบเลนส์ออก 

   ถอดฝาครอบด้านหลังเลนส์และฝาครอบที่ 
   ตัวกล้องออกโดยหมุนตามทิศทางที่แสดง 
   ในภาพ 

การติดตั้งเลนส์

การป้องกันฝุ่นเข้าไปในตัวกล้อง 

 เมื่อท่านเปลี่ยนเลนส์ ควรทำในบริเวณที่มีฝุ่นน้อย 
 เมื่อเก็บกล้องโดยถอดเลนส์ออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดตัวกล้องเสมอ 
 เช็ดฝุ่นออกก่อนปิดฝาครอบหน้ากล้อง 

2ติดตั้งเลนส์ 
   ติดตั้งเลนส์ EF-S โดยให้เครื่องหมายบนเลนส์ 
   อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องหมายสีขาวบน 
   ตัวกล้อง 
   เมื่อติดตั้งเลนส์อื่นๆ นอกเหนือจากเลนส์ EF-S  
   ให้หมุนเลนส์ให้เข้ากับเครื่องหมายสีแดงบน 
   ฐานสวมเลนส์ 

3ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไปที่  
   (โฟกัสอัตโนมัติ) 
   หากตั้งค่าไปที่  (แมนนวลโฟกัส)  
   โฟกัสอัตโนมัตจิะไม่ปรากฏขึ้น 

4ถอดฝาครอบเลนส์ด้านหน้าออก 

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ EF-S 

เครื่องหมายบนฐานสวมเลนส์ EF 
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การติดตั้งและการถอดเลนส์ 

หากต้องการซูมภาพ ให้หมุนวงแหวนซูมภาพของ 
เลนส์ก่อนที่จะโฟกัสภาพ 
หากท่านต้องการใช้การซูม ให้ทำก่อนการโฟกัส  
การหมุนวงแหวนซูมหลังการโฟกัสอาจทำให้การ 
โฟกัสคลาดเคลื่อนเล็กน้อย 
 

การซูม

  ขณะที่กดปุ่มสำหรับถอดเลนส์ค้างอยู่  
  ให้หมุนกระบอกเลนส์ตามทิศทางลูกศร 
  ในภาพ 
   ให้หมุนเลนส์ไปจนสุด และหลังจากนั้นจึง 
   ถอดเลนส์ออก 
   ติดยางกันฝุ่นเพื่อถอดเลนส์ 

การถอดเลนส์

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

ท่านสามารถป้องกันวงแหวนซูมไม่ให้ยื่นออกไปในขณะที่
ท่านถือเลนส์ไปมา ให้ปรับวงแหวนการซูมไปที่มุมกว้าง
สุด 18 มม. จากนั้นให้เลื่อนตัวล็อควงแหวนการซูมไปที่ 

 สามารถล็อควงแหวนซูมได้เฉพาะที่จุดสิ้นสุด
เลนส์มุมกว้าง  

 หา้มมองดวงอาทติยโ์ดยตรงผา่นเลนส ์เพราะอาจเปน็สาเหตใุหส้ญูเสยีการมองเหน็ของทา่นได ้
 หากหน้าเลนส์ (วงแหวนการโฟกัส) หมุนในขณะโฟกัสแบบอัตมัติ ห้ามจับบริเวณที่หมุน 

อัตราการแปลงภาพ 
เนื่องจากขนาดของเซ็นเซอร์ภาพ 
เล็กกว่ารูปแบบฟิล์ม 35 มม. ซึ่งจะ 
ดูเหมือนว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ 
จะเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า  

ขนาดเซ็นเซอร์ภาพ  
(22.3x14.9มม./0.88x0.59 นิ้ว) 

ขนาดภาพ 35 มม.  
(36x24 มม./1.42x0.94 นิ้ว) 



��

เกี่ยวกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์
ขั้นตอนที่อธิบายนี้เป็นไปตามตัวอย่างของเลนส์ USM รุ่น EF-S17-85 mm f/4-5.6 IS 
* IS ย่อมาจาก Image Stabilizer  

1
ตั้งค่าสวิตช์ IS ไปที่ 

   ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดการทำงานกล้อง 
   ไปที่ 

2กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
  ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงาน 

3ถ่ายภาพ 
   เมื่อภาพถ่ายดูเหมาะสมจากการมอง 
   ผ่านช่องมองภาพแล้ว ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจน 
   สุดเพื่อถ่ายภาพ 


 โหมดระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะไม่มีผลการใช้งานกับการบันทึกภาพวัตถุที่กำลัง 
 เคลื่อนไหว 
 โหมดระบบป้องกันภาพสั่นไหวอาจไม่มีผลกับการสั่นแบบรุนแรงอย่างเช่น บนเรือที่ 

 กำลังโคลงเคลง 
 หากท่านใช้เลนส์ USM รุ่น EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM หรือ EF28-135mm  

 f/3.5-5.6 IS USM ในการแพนภาพ การใช้งานโหมดระบบป้องกันภาพสั่นไหวอาจทำงาน 

 สามารถเปดิการใชง้านระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยตัง้คา่สวติชโ์หมดโฟกสัภาพไวท้ี ่ 
 หรอื 
 หากติดตั้งกล้องไว้กับขาตั้งกล้อง ท่านสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้โดยหมุนสวิตช์  

 IS ที่ 
 โหมดระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะมีผลถึงแม้จะติดตั้งกล้องไว้กับ Monopod 
 เลนส์ IS บางเลนส์จะช่วยให้ท่านปรับโหมด IS ได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการบันทึก 

 ภาพ อย่างไรก็ตาม เลนส์ EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS และ EF-S18-55mm  
 f/3.5-5.6 จะเปลี่ยนเป็นโหมด IS โดยอัตโนมัติ 
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การทำงานขั้นพื้นฐาน

หมุนตัวปรับแก้ค่าหักเหของแสง 
 หมุนปรับไปซ้ายหรือขวาเพื่อให้ จุดโฟกัส  

 9 จุดในช่องมองภาพมีความคมชัดขึ้น 

การปรับภาพในช่องมองภาพให้คมชัด

การถือกล้อง

หากยังไม่สามารถปรับแก้ค่าหักเหของแสงเพื่อให้ภาพจากช่องมองภาพคมชัดยิ่งขึ้น  
เราขอแนะนำให้ใช้เลนส์ปรับค่าหักเหของแสง  (Dioptric adjustment Lens E ) 
(10 ชนิด แยกจำหน่าย) 

เพื่อให้ภาพถ่ายมีความคมชัด พยายามถือกล้องให้มั่นคงและนิ่งที่สุด เพื่อลดการสั่นของกล้อง 

การบันทึกภาพแนวนอน  

1  ใช้มือขวาของท่านจับตรงที่ grip ให้กระชับ 
2  จับส่วนล่างของเลนส์ด้วยมือซ้าย 
3  กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆด้วยนิ้วชี้มือขวาของท่าน 
4  กดแขนและข้อศอกให้เยื้องมาหน้าลำตัวท่านเล็กน้อย 
5  ถือกล้องในระดับชิดกับหน้าของท่านและมองภาพผ่านช่องมองภาพ 
6  เพื่อให้ระยะการบันทึกภาพคงที่ ก้าวขามาข้างหน้าหนึ่งข้าง 


การบันทึกภาพแนวตั้ง 
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ปุ่มชัตเตอร์

การทำงานขั้นพื้นฐาน 

ปุ่มชัตเตอร์มีสองจังหวะคือ ท่านสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นสามารถกดปุ่ม 
ชัตเตอร์ลงจนสุด 

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
เป็นการเปิดการทำงานของระบบออโต้โฟกัสและ 
การวัดค่าแสงแบบอัตโนมัติที่มีการตั้งค่าความเร็ว 
ชัตเตอร์และค่ารูรับแสง  
การตั้งค่ารับแสง (ความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง) จะ
แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD และภายในช่องมองภาพ  
( ) 

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
เมื่อท่านปล่อยปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพ 


การป้องกันกล้องสั่น 
การเคลื่อนไหวของกล้องในขณะการรับแสงเรียกว่า กล้องสั่น การที่กล้องสั่นนี้สามารถเป็น
สาเหตุให้ภาพเบลอ เพื่อเป็นการป้องกัน โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
• ถือกล้องให้มั่นคงตามที่แสดงในภาพตัวอย่างหน้าก่อนหน้า 
• กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาจุดโฟกัสอัตโนมัติและจากนั้นให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 

 ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ การกดปุ่ม  จะทำให้การทำงานมีลักษณะเช่นเดียว 
 กันกับการกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
 หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดโดยไม่ต้องกดลงครึ่งหนึ่งหรือหากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลง 

 ครึ่งหนึ่ง และจากนั้นกดลงจนสุดทันที กล้องจะเว้นช่วงเวลาสักระยะหนึ่งก่อนทำการ 
 ถ่ายภาพ 
 ถึงแม้ในระหว่างการแสดงเมนู, การแสดงภาพถ่าย และการบันทึกภาพถ่าย ท่านสามารถ 

 กลับไปที่หน้าจอพร้อมถ่ายได้ทันทีโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
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การใช้ปุ่มปรับโหมดในการเลือก

(1)  หลังจากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ให้หมุนปุ่ม  
   
  เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้ว ฟังก์ชั่นการทำงานจะมี 
  เวลาให้เลือกเพียง 6 วินาที ( ) ระหว่างนี้ท่าน 
  สามารถหมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าตามต้องการ 
  เมื่อฟังก์ชั่นปิดไปแล้วหรือหากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ 
  ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะเข้าสู่การเตรียมพร้อมสำหรับ 
  ถ่ายภาพ 
   ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกหรือตั้งค่าโหมดการวัดแสง,  
   โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, ความไวแสง, จุดโฟกัส  
   เป็นต้น 

(2)  หุมนปุ่ม  เท่านั้น 
  ขณะมองภาพผ่านช่องมองภาพหรือแผงจอ LCD  
  ให้หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ 
   ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง  

การทำงานขั้นพื้นฐาน 

ตัวควบคุมการทำงานแบบMulti

  ปุ่ม  ประกอบด้วย 8 ทิศทาง และมีปุ่ม 
  ตรงกลาง 
   ใช้ปุ่มนี้ในการเลือกจุดโฟกัส, แก้ไขสมดุล 
   แสงขาว, เลื่อนภาพที่แสดงขณะขยายภาพ,  
   เปิดหน้าจอการควบคุมแบบเร็ว เป็นต้น 
   ท่านสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกหรือตั้งค่า 
   ตัวเลือกเมนู (ยกเว้น 
    และ ) 
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การทำงานขั้นพื้นฐาน 

การใช้ปุ่มควบคุมการทำงานแบบเร็วในการเลือก

ก่อนใช้งานปุ่ม  ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ 

(1)  หลังจากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ให้หมุนปุ่ม  
   
  เมื่อท่านกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ฟังก์ชั่นการทำงานจะมี 
  เวลาให้เลือกเพียง 6 วินาที ( ) ระหว่างนี้ท่าน 
  สามารถหมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ 
  เมื่อฟังก์ชั่นปิดไปแล้วหรือหากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ 
  ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะเข้าสู่การเตรียมพร้อมสำหรับ 
  บันทึกภาพ 
   ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกหรือตั้งค่าสมดุลแสงขาว,  
   โหมดการถ่าย, ชดเชยแสงแฟลชและจุดโฟกัส  
   เป็นต้น 

(2)  หุมนปุ่ม  เท่านั้น 
  ขณะมองภาพผ่านช่องมองภาพหรือหน้าจอ LCD  
  ให้หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ 
   ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าปริมาณชดเชยแสงแฟลชและ 

ท่านยังสามารถปฏิบัติในขั้นตอน (1) เมื่อตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไปที่ 
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การใช้หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว
ในหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็วท่านสามารถควบคุมการตั้งค่าการถ่ายภาพได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็วผ่านการตั้งค่าที่แสดงบนหน้าจอ LCD 

1
แสดงหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว 

   กดปุ่ม  ลงตรงๆ 
  หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็วจะปรากฏขึ้น  
   (10 วินาที) 


2ตั้งค่าที่ต้องการ 
   ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่น 
   ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) ท่าน 
   สามารถเลือกโหมดการถ่าย (หน้า 89) และ 
   คุณภาพในการบันทึกภาพ (หน้า 60) 
  คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่เลือกจะ 
   ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ  
   หมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อเปลี่ยน 
   การตั้งค่า 

หากตัง้คา่  ไปที ่ 
(หน้า 179) หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็วจะไม่สามารถปรากฏขึ้นได้ 


โหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

โหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ  
(Creative Zone) 

 3ถ่ายภาพ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อบันทึกภาพ 
  หน้าจอ LCD จะดับลงและภาพที่ถ่ายไว้จะ 
   ปรากฏขึ้น 
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ส่วนต่างๆของหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว

ค่ารูรับแสง (หน้า 96) 

การใช้หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว 

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 94) 

ค่าชดเชยแสง/  
การตั้งค่าการถ่ายคร่อม  
(หน้า 102) 

โหมดการถ่ายภาพ (หน้า 20) 

คุณภาพในการบันทึกภาพ  
(หน้า 60) 

จุดโฟกัส (หน้า 86) 

สไตล์ภาพ (Picture style) (หน้า 65) 

ความไวแสง (หน้า 63) 

ปรบัคา่โทนแถบส ี(หนา้ 177)

ชดเชยแสงแฟลช (หนา้ 109)

โหมดวัดแสง (หน้า 100) 

โหมดการถ่าย (หน้า 89) 

สมดุลแสงขาว (หน้า 71) 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 84) 

การแสดงการตั้งค่าฟังก์ชั่น

 บนหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว เลือก 
 ฟังก์ชั่นแล้วกดปุ่ม  จากนั้นหน้าจอการ 
 ตั้งค่าจะปรากฏขึ้น (ยกเว้นความเร็วชัตเตอร์และ 
 ค่ารูรับแสง) 
 หมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อเปลี่ยนการ 

 ตั้งค่า สำหรับในบางฟังก์ชั่น ท่านสามารถใช้  
  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าได้ 
 กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอควบคุมการ 

 ทำงานแบบเร็ว 

ไม่สามารถตั้งค่า Hilight tone priority  โดยใช้หน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็วได้ 
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เมนูการทำงาน
ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยเมนูหลายๆ เมนูเช่น คุณภาพการบันทึกภาพ, วันที่/
เวลา เป็นต้น ขณะที่ท่านมองภาพจากหน้าจอ LCD ให้กดปุ่ม  บนกล้องและกดปุ่ม 

 

ปุ่ม 

หน้าจอ LCD 
ปุ่มควบคุมหลัก 

ปุ่มควบคุมการทำงานแบบเร็ว

ปุ่ม 

หน้าจอเมนูในโหมดโซนพื้นฐาน(BasicZone)

*  แทบ็  จะไมป่รากฏขึน้ในโหมดอตัโนมตั ิ(Full Auto) และโหมดโซนพืน้ฐาน (Basic Zone)       

   เมื่อตั้งค่าโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) แล้ว จะมีบางรายการเมนูที่ไม่ปรากฏขึ้น 

หน้าจอเมนูในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ(CreativeZone)

 การแสดงภาพ 

 การถ่ายภาพ 

แท็บ 

รายการเมนู 

ตั้งค่า 

ฟั่งก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

เมนูส่วนตัว 

การตั้งค่าเมนู 
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1
แสดงเมนู 

   กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนู 

2เลือกแท็บ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกแท็บ 

3เลือกรายการที่ต้องการ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ  
   จากนั้นกดปุ่ม 

เมนูการทำงาน  

ขั้นตอนการตั้งค่าเมนู

คำอธิบายของฟังก์ชั่นเมนูดังต่อไปนี้จะหมายความว่าท่านได้กดปุ่ม  เพื่อแสดง 
หน้าจอเมนูแล้ว 

4เลือกการตั้งค่า 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ 
   ในบางเมนูจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบันเป็นสีฟ้า 

5ตั้งค่าที่ต้องการ 
   กดปุ่ม  เพื่อตั้งค่า 

6ออกจากมนู 
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ก่อนการใช้งาน
การตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ

1
เลือก 

   ในแท็บ  เลือก 
   (รายการที่สามนับจากด้านบน) จากนั้น 
   กดปุ่ม 

2ตั้งค่าภาษาที่ต้องการ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกภาษา  
   จากนั้นกดปุ่ม 
  ภาษาจะเปลี่ยน 


โปรดตรวจสอบวันที่และเวลาของกล้องว่าถูกต้องหรือไม่ หากจำเป็น ให้ตั้งค่าวันที่และเวลา 

การตั้งค่าวันที่/เวลา

1
เลือก 

   ในแท็บ  เลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 

2ตั้งค่าวันที่ เวลา และรูปแบบการ 
  แสดงวันที่ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตัวเลข 
   กดปุ่ม  จากนั้นสัญลักษณ์  จะ 
   ปรากฏขึ้น 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ 
    จากนั้นกดปุ่ม  (กลับไปยัง ) 

3ออกจากการตั้งค่า 
   หมนุปุม่ปรบัโหมดไปที ่  เพือ่เลอืก 
    จากนั้นกดปุ่ม 
  วันที่/เวลา จะถูกตั้งค่าและเมนูจะปรากฏขึ้น 
   อีกครั้ง 

การตั้งค่าวันที่/เวลาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะวันที่/เวลา จะเป็นตัวระบุการถ่ายภาพในแต่ละครั้ง 
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ก่อนการใช้งาน 

การล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ

หากแผ่นบันทึกภาพที่ท่านใช้เป็นแผ่นบันทึกภาพอันใหม่หรือได้ทำการล้างข้อมูลก่อนหน้านี้
แล้วโดยกล้องหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น แนะนำให้ล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพในกล้องนี้ก่อน 

 เมื่อล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพแล้ว ภาพและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ถึงแม้ภาพที่ 
  ท่านป้องกันจะถูกลบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญ หากจำเป็นให้ 
  ถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนการล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ 

1
เลือก 

   ในแท็บ   ให้เลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 

เมื่อล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพหรือข้อมูลถูกลบไปแล้ว เฉพาะข้อมูลการจัดการไฟล์เท่านั้นที่ถูก
เปลี่ยน แต่ข้อมูลหลักจะยังไม่ได้ถูกลบไป โปรดระมัดระวังเมื่อจะขายหรือทิ้งแผ่นบันทึกภาพ  
เมื่อท่านจะทิ้งแผ่นบันทึกภาพให้ทำลายเสียก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

2เลือก 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 
  แผ่นบันทึกภาพจะถูกล้างข้อมูล 
  เมื่อสิ้นสุดการล้างข้อมูล เมนูจะปรากฏอีกครั้ง 

การแสดงความจุของแผ่นบันทึกภาพบนหน้าจอการล้างข้อมูลอาจน้อยกว่าความจุที่แสดงอยู่บน
แผ่นบันทึกภาพ 
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ก่อนการใช้งาน 

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งเวลาปิดกล้องเพื่อให้กล้องดับเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ท่านไม่ได้
ใช้งานกล้อง หากท่านไม่ต้องการให้กล้องปิดอัตโนมัติให้ตั้งค่าไว้ที่  หลังจากปิดกล้องแล้ว 
ท่านสามารถเปิดกล้องได้อีกครั้งโดยกดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มใดๆ 

ตั้งค่าเวลาปิดกล้อง/ปิดกล้องอัตโนมัติ

1
เลือก  

   ในแท็บ  เลือก 
   หลังจากนั้นกดปุ่ม 

2ตั้งค่าเวลาที่ต้องการ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า  
   จากนั้นกดปุ่ม 

ถึงแม้จะตั้งค่าไว้ที่  แล้ว หน้าจอ LCD จะดับอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที เพื่อประหยัด 
พลังงาน (แต่จะไม่ได้เป็นการปิดกล้อง) 
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ก่อนการใช้งาน 

การเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องไปที่ค่าเริ่มต้น 

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกภาพกล้องและการตั้งค่าเมนูไปที่ค่าเริ่มต้นได้ 

1
เลือก 

   ในแท็บ  เลือก [Clear settings]  
   จากนั้นกดปุ่ม 

การตั้งค่าการถ่ายภาพ 

โหมดการโฟกัส One-Shot AF 

โหมดการวัดแสง 
 (การวัดแสงแบบ 
เฉลี่ยทั้งภาพ) 

 (การถ่ายภาพ 
ทีละภาพ) 

โหมดการถ่าย 

0 (ศูนย์) ชดเชยค่าแสง  

ยกเลิก AEB (ถ่ายภาพคร่อม) 

ชดเชยแสงแฟลช 0 (ศูนย์) 

การถ่ายภาพแบบ  
Live View 

ไม่ทำงาน 

ไม่เปลี่ยนแปลง ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

2เลือก 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Clear all camera  
   settings] จากนั้นกดปุ่ม  

3เลือก 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 
    การตัง้คา่  จะทำให ้
   กล้องถูกตั้งค่าใหม่ตามค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้ 


การตั้งค่าการบันทึกภาพ 

อัตโนมัติ 
มาตรฐาน 

sRGB 

 (อัตโนมัติ) 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ทำงาน/เก็บข้อมูล 
การแก้ไข 

ต่อเนื่อง 

ทำงาน 

ลบ 

คุณภาพ 

ความไวแสง 
สไตลภ์าพ (Picture Style) 

รูปแบบสี 

สมดุลแสงขาว 

การแกไ้ขสมดลุแสงขาว 

การถา่ยครอ่มสมดลุแสงขาว 

การแก้ไขเส้นรอบวง 
ของแสง 

ตั้งชื่อไฟล์ 

ทำความสะอาดอัตโนมัติ 
ข้อมูลการลบฝุ่น  
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การตั้งค่ากล้อง 

ก่อนการใช้งาน 

ปิดกล้องอัตโนมัติ 1 นาที 

เปิด เสียงบี๊บ 

ถ่ายไม่ใช้การ์ด เปิด 

2 วินาที เวลาแสดงภาพ 

ไม่ทำงาน แถบสีเตือนการทำงาน  

ไม่ทำงาน การแสดงจุดโฟกัส  

สว่าง ฮิสโตรแกรม 

ข้ามภาพด้วยปุ่ม   

การตั้งค่ากล้อง 

10 ภาพ 
การหมุนภาพอัตโนมัติ 

ความสว่างหน้าจอ LCD 

เปิด  

วันที่/เวลา ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง ภาษา 

ไม่เปลี่ยนแปลง ระบบวิดีโอ 

ไม่เปลี่ยนแปลง การตั้งค่ากล้องของท่าน 

ไม่เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าเมนูส่วนตัว 

เกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์

หากท่านใช้ EOS Utility (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) เพื่อตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของท่าน ข้อมูลลิขสิทธิ์นี้จะ
ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อมูลภาพ Exif สามารถเปิดดูหรือลบข้อมูลลิขสิทธิ์ออกจากกล้อง หากข้อมูล
ลิขสิทธิ์ของท่านไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้ โดยจะกลายเป็นสีเทาบนหน้าจอและไม่สามารถใช้งานได้ 


 ที่หน้าจอแสดงข้อความ [Clear settings]
 ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลลิขสิทธ์ 
 กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ  

 [Clear settings]  
 หากต้องการลบข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้เลือก [Delete  

 copyright information] บนหนา้จอ [Clear settings]  
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การบันทึกภาพขั้นเบื้องต้น


ในบทนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) บนปุ่มปรับ
โหมดการถ่ายภาพ เพื่อผลการบันทึกภาพที่ดีที่สุด 

ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) ท่านเพียงแค่เล็งกล้องไปยังวัตถุและบันทึก
ภาพเท่านั้น โดยกล้องจะตั้งค่าทุกอย่างโดยอัตโนมัติ (หน้า 196) เพื่อป้องกัน
การบันทึกภาพที่ไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดพลาด ในโหมด 
โซนพื้นฐาน (Basic Zone) ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพได้ 


เกี่ยวกับฟังก์ชั่นปรับระดับแสงอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer) 

ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone)ฟังก์ชั่นปรับระดับแสงอัตโนมัติจะปรับ
ภาพถ่ายโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับความสว่างและความเปรียบต่าง ในโหมดโซน
สร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) ฟังก์ชั่นปรับระดับแสงอัตโนมัติจะสามารถใช้งาน
ได้จากค่าเริ่มต้น (หน้า 177) 
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การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ(FullAuto)

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการถ่ายภาพ 

  ไปที่  

2เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุ 
   จุดโฟกัสทั้งหมดจะทำงานโดยโฟกัสของภาพ 
   จะอยู่บนจุดที่ครอบคุมวัตถุในระยะที่ใกล้ที่สุด 
   เล็งจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมไปที่วัตถุจะ 
   ทำให้การโฟกัสง่ายยิ่งขึ้น 

3การโฟกัสวัตถุ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและเลนส์วงแหวน 
   โฟกัสของเลนส์จะหมุนเพื่อหาจุดโฟกัส 
  จุดโฟกัสที่ถูกใช้งานจะกะพริบเป็นสีแดง ซึ่ง 
   ในเวลาเดียวกันเสียงบี๊บจะดังขึ้นและแสงยืนยัน 
   การโฟกัส  ในช่องมองภาพจะสว่างขึ้น 
  หากมีความจำเป็น แฟลชภายในจะเปิดขึ้น 
   โดยอัตโนมัติ  



4ถ่ายภาพ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 
  ภาพที่ถูกถ่ายแล้วจะแสดงขึ้นเป็นเวลา  
   2 วินาทีบนหน้าจอ LCD 
   หากแฟลชภายในเปดิขึน้ ทา่นสามารถใชน้ิว้มอื 
   กดแฟลชกลับไปยังที่เดิมได้ 

จุดโฟกัส 

แสงยืนยันจุดโฟกัส 
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การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ (Full Auto) 

 แสงยืนยันจุดโฟกัส  กะพริบและไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้ 
 เล็งจุดโฟกัสไปเหนือบริเวณที่มีความต่างระหว่างแสงและเงามากๆ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์  
 ลงครึ่งหนึ่ง (หน้า 88) หากท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมากเกินไป ให้ถอยหลังออกมาเล็กน้อย  
 และลองถ่ายภาพอีกครั้ง 

 บางครั้งแสงจุดโฟกัสหลายๆ จุดสว่างพร้อมกัน 
 หมายความว่า จุดโฟกัสทุกจุดที่ติดสว่างนั้นสามารถจับความชัดได้พร้อมกัน ตราบเท่าที่ 
 จุดโฟกัสต่างๆ ที่ครอบคลุมวัตถุที่ท่านต้องการถ่ายภาพยังคงกะพริบ ท่านก็จะสามารถ 
 ถ่ายภาพได้ทันที 

 เสียงบี๊บจะส่งเสียบเบาๆ อย่างต่อเนื่อง (แสงยืนยันจุดโฟกัส  ก็ไม่สว่าง 
 ขึ้นเช่นกัน) 
 แสดงว่ากล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามวัตถุที่เคลื่อนที่ (แสงยืนยันจุดโฟกัส  จะไม่ 
 สว่างขึ้น) ขณะที่เสียงบี๊บดังขึ้น ท่านสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อบันทึกวัตถุ 
 เคลื่อนไหวที่อยู่ในโฟกัส 

 เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วไม่สามารถโฟกัสวัตถุได้ 
 เมื่อตั้งค่าสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนส์ไว้ที่  (แมนนวลโฟกัส) กล้องจะไม่โฟกัส  
 ให้ตั้งค่าสวิตช์โหมดโฟกัสไปที่  (โฟกัสอัตโนมัติ) 

 ถึงแม้ในกลางแจ้ง แต่แฟลชของกล้องก็เปิดขึ้น 
 สำหรับวัตถุย้อนแสง แฟลชอาจเปิดขึ้นเพื่อช่วยลดเงาออกจากวัตถุ 

 ในที่มีแสงต่ำ กล้องจะยิงแฟลชภายในออกมาอย่างต่อเนื่อง 
 เพื่อช่วยในการโฟกัสอัตมัติ การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งอาจจะยิงแฟลชภายในออกมา 
 อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เรียกว่า ลำแสงช่วยโฟกัส เหมาะสำหรับระยะห่าง 4 เมตร/13.1 ฟุต 

 ถึงแม้จะใช้งานแฟลชแล้วก็ตาม แต่ภาพก็ยังออกมาดูมืด 
 วัตถุอยู่ไกลมากเกินไป วัตถุควรอยู่ในระยะ 5 เมตร/16.4 ฟุต จากกล้อง 

 เมื่อใช้แฟลชแล้ว พื้นที่ของภาพทางด้านล่างดูมืดอย่างผิดปกติ 
 วัตถุอยู่ใกล้กล้องมากเกินไป เลนส์จึงทำให้เกิดเงาขึ้น วัตถุควรอยู่ห่างจากกล้อง 
 อย่างน้อย 1 เมตร/3.3 ฟุต หากติดตั้งเลนส์ฮูดแล้วไปขวางแสงแฟลช ให้ถอดเลนส์ฮูด 
 ออกก่อนการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช 


ปัญหาที่พบบ่อย
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เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับการจัดฉากและตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อการสร้างความสมดุล
ของพื้นหลังกับทัศนียภาพที่ชวนมอง 
ในโหมด  (Full Auto) ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพนิ่ง โฟกัส 
จะถูกล็อค จากนั้นท่านสามารถเปลี่ยนการจัดวางภาพใหม่ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อ
ถ่ายภาพ ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า “การล็อคโฟกัส” ท่านสามารถล็อคโฟกัสได้ในโหมดโซนพื้นฐาน 
(Basic Zone) อื่นๆ (ยกเว้น  ภาพกีฬา) 

การจัดองค์ประกอบภาพใหม่

การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

ในโหมด  (Full Auto) หากวัตถุมีการเคลื่อนที่ (ระยะระหว่างกล้องกับวัตถุมีการ 
เปลี่ยนแปลง) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสได้แล้ว ระบบ AI Servo AF จะมีผลในการโฟกัสวัตถุ
อย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ท่านยังคงเล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง การ
โฟกัสก็จะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อท่านต้องการถ่ายภาพให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
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การถ่ายภาพบุคคล
โหมด  (ภาพบุคคล) จะทำให้ฉากหลังเบลอเพื่อเน้นตัวบุคคล และยังช่วยเน้นโทนสีผิว 
และเส้นผมดูนุ่มนวลกว่าการใช้โหมด  (Full Auto) 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ

 ยิ่งเว้นระยะห่างระหว่างวัตถุและฉากหลังมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ได้ภาพที่ดีขึ้น 
 ยิ่งมีระยะห่างระหว่างวัตถุกับฉากหลังมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ฉากหลังดูเบลอมากยิ่งขึ้น  
 วัตถุจะดูเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากอยู่หน้าฉากหลังที่ดูเรียบๆ หรือมืด 

 การใช้เลนส์สำหรับถ่ายไกล (Telephoto) 
 หากท่านมีเลนส์ซูม ให้ตั้งกล้องไวที่ระยะไกลสุด เพื่อจับภาพวัตถุจากส่วนเอวขึ้นไป 
 สามารถขยับกล้องเข้าไปใกล้ได้อีก หากจำเป็น 

 การโฟกัสใบหน้า 
  ตรวจสอบด้วยว่าจุดโฟกัสที่ครอบคลุมใบหน้ากะพริบเป็นสีแดง 

 หากทา่นกดปุม่ชตัเตอรล์งคา้งไว ้ทา่นสามารถบนัทกึภาพตอ่เนือ่งไดอ้ตัโนมตัเิพือ่บนัทกึทว่งทา่ 
  และอารมณ์ทางใบหน้าได้หลายๆ แบบ (จำนวนสูงสุดประมาณ 3 ภาพ /วินาที) 

 หากมีความจำเป็น แฟลชภายในจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ 
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การถ่ายภาพวิว
ใช้โหมด  (ภาพวิว) สำหรับฉากแบบกว้าง, ฉากกลางคืน หรือการเก็บภาพโดยมี
การโฟกัสทุกระยะจากใกล้ไปหาไกล สีเขียวและสีฟ้าจะดูสดใสและคมขึ้นมากกว่า 
(Full Auto) 

 ให้ใช้มุมกว้างสุดของเลนส์ซูม 
 เมื่อใช้มุมกว้างสุดของเลนส์ซูม กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้และไกลได้ดีกว่า 
 ที่ระยะไกลสุด ซึ่งสามารถเพิ่มความกว้างให้กับภาพวิวได้ 

 การถ่ายฉากกลางคืน 
  เนื่องจากแฟลชภายในจะไม่ทำงาน โหมดนี้ก็เหมาะ 
 สำหรับฉากกลางคืนด้วยเช่นกัน ให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อ 
 เป็นการป้องกันกล้องสั่น หากท่านต้องการบันทึก 
 ภาพบุคคลในฉากกลางคืน ให้ท่านหมุนปุ่มปรับโหมด 
 การทำงานไปที่  (ภาพตอนกลางคืน) และใช้  
 ขาตั้งกล้อง (หน้า 55) 


เคล็ดลับในการถ่ายภาพ



��

การถ่ายใกล้
เมื่อท่านต้องการถ่ายภาพดอกไม้หรือสิ่งเล็กแบบใกล้ๆ ให้ใช้โหมด   (ถ่ายใกล้)  
เพื่อให้วัตถุขนาดเล็ก ออกมาดูใหญ่ขึ้นโดยใช้เลนส์มาโคร (แยกจำหน่าย) 

 ใช้ฉากหลังแบบธรรมดา 
 ฉากหลังแบบธรรมดาจะทำให้ดอกไม้ และวัตถุอื่นๆ ดูเด่นชัดขึ้น 

 เข้าใกล้วัตถุให้มากที่สุด 
 ตรวจสอบเลนส์สำหรับระยะห่างในการโฟกัสต่ำสุด เลนส์บางเลนส์มีการระบุ เช่น  
  ระยะห่างการโฟกัสต่ำสุดของเลนส์จะถูกวัดจากเครื่องหมาย 
  (ระนาบโฟกัส) บนกล้องไปยังวัตถุ หากท่านอยู่ใกล้วัตถุมากเกินไป แสงไฟยืนยัน 
 การโฟกัส  จะกะพริบ 
 ในสภาวะแสงน้อย กล้องจะยิงแฟลชภายในออกมา หากท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมากเกินไปและ 
 ส่วนล่างของภาพมืด ให้ถอยหลังออกจากวัตถุเล็กน้อย 

 ให้ใช้ระยะไกลสูงสุดของเลนส์ซูม 
 หากท่านมีเลนส์ซูม การใช้ระยะไกลสูงสุดทำให้วัตถุดูใหญ่ขึ้น 


เคล็ดลับในการถ่ายภาพ
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การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว
หากต้องการถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่กำลังวิ่ง หรือยานพาหนะที่กำลัง
เคลื่อนที่ ให้ใช้โหมด  (ภาพกีฬา)  

 ใช้เลนส์ถ่ายไกล (telephoto)  
 แนะนำให้ใช้เลนส์ถ่ายไกล เพื่อให้ท่านบันทึกภาพไกลๆ ได้ 

 ใช้จุดโฟกัสศูนย์กลางเพื่อโฟกัสวัตถุ 
 เล็งจุดโฟกัสศูนย์กลางไปยังวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสอัตโนมัติ  
 ในขณะโฟกัสอัตมัติ เสียงบี๊บจะดังเบาๆอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถโฟกัสได้  
 แสงไฟยืนยันการโฟกัส  จะกะพริบ 
  เมื่อท่านต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด หากท่านกดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพ 
 อย่างต่อเนื่อง (สูงสุดประมาณ 6.3 ภาพต่อวินาที) และการโฟกัสอัตโนมัติจะ 
 ทำงาน 

ในสภาวะแสงน้อย เมื่อกล้องมีแนวโน้มในการสั่น ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดงขึ้นที่ช่องมองภาพจะ
กะพริบ ให้ถือกล้องให้มั่นคงและถ่ายภาพ 


เคล็ดลับในการถ่ายภาพ
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การถ่ายภาพบุคคลในฉากกลางคืน
สำหรับการบันทึกภาพใครสักคนในตอนกลางคืนและต้องการให้ได้แสงฉากหลังที่ดูเป็น
ธรรมชาติ ให้ใช้โหมด  (ภาพตอนกลางคืน) 

 ใช้เลนส์ถ่ายภาพมุมกว้างและขาตั้งกล้อง   
 เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ใช้มุมกว้างสุด เพื่อถ่ายฉากกลางคืนในมุมมองที่กว้าง และการใช้ขาตั้ง 
 กล้องจะช่วยป้องกันกล้องสั่นอีกด้วย 

 รักษาระยะห่างของบุคคลให้ห่างจากกล้อง 5 เมตร/16.4 ฟุต 
 ในที่ที่มีแสงน้อย กล้องจะยิงแสงแฟลชภายในออกมาอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมแก่ 
 บุคคล ระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการยิงแฟลชจากกล้องคือ 5 เมตร/16.4 ฟุต  

 ถ่ายภาพโดยใช้โหมด  (Full Auto) 
 เนื่องจากกล้องมักสั่นเมื่อถ่ายฉากกลางคืน แนะนำให้ใช้โหมด  (Full Auto) ด้วย 
 เช่นกัน 

เคล็ดลับในการบันทึกภาพ

 ให้บุคคลที่ถูกถ่ายห้ามขยับหลังจากยิงแฟลชแล้วสักครู่ 
 หากใช้การถ่ายตัวเอง ไฟเตือนการตั้งเวลาถ่ายตัวเองจะสว่างขึ้นหลังจากถ่ายภาพแล้ว 
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การปิดแฟลช
ในบางสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แสงแฟลชในการบันทึกภาพ ให้ใช้โหมด  (ปิดแฟลช) 
โหมดนี้ยังเหมาะสำหรับการบันทึกภาพฉากแสงเทียน เมื่อท่านต้องการบันทึกแสงรอบข้าง 

 หากตัวเลขในช่องมองภาพกะพริบ ให้ท่านระวังอย่าให้กล้องสั่น 
 ในบริเวณที่แสงน้อยซึ่งมีแนวโน้มที่กล้องจะสั่น ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดงที่ช่องมองภาพจะ  
 กะพริบ ให้ถือกล้องให้มั่นคงหรือใช้ขาตั้งกล้อง เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ใช้มุมกว้างสุดเพื่อลด  
 ความเบลอที่เกิดจากการที่กล้องสั่น 

 การถ่ายภาพบุคคลโดยไม่ใช้แฟลช 
 ในบริเวณที่มีแสงน้อย บุคคลที่จะถูกถ่ายภาพต้องไม่เคลื่อนไหวจนกว่าจะถ่ายภาพ 
 เสร็จสิ้น หากบุคคลเคลื่อนไหวขณะที่มีการรับแสง ภาพที่ออกมาจะเบลอ 

 ในโหมด  (ปิดแฟลช) ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อตั้งค่า 
 (ปิดแฟลช หน้า 58) ในโหมด Creative Auto แฟลชภายในจะเปิดขึ้นและยิงลำแสงช่วยโฟกัส 
 ออกมา ในกรณีที่ไม่สามารถโฟกัสได้ในบริเวณแสงน้อย 

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ
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การถ่ายภาพโดยใช้โหมด (CreativeAuto)
โหมดการบันทึกแบบ  (Creative Auto) จะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนความสว่าง ฯลฯ 
ของภาพได้อย่างง่ายดาย และการตั้งค่าเริ่มต้นจะเหมือนกับโหมดการถ่ายภาพแบบ 

 (Full Auto)  
* CA ย่อมาจาก Creative Auto 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการถ่ายภาพ 

  ไปที่  
    หนา้จอ Creative Auto จะปรากฏบนหนา้จอ LCD 

2กดปุ่ม  ลง  
  ท่านสามารถใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่น  
   สามารถเลือกฟังก์ชั่น (1) ถึง (6) ที่แสดงไว้ 
   หน้าถัดไป 

3ตั้งค่าที่ต้องการ 
   ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่น 
  ฟังก์ชั่นที่เลือกจะปรากฏขึ้นบนด้านล่างของ 
   หน้าจอ 
   หมุนปุ่มปรับโหมด  หรือ 
   เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
   กดปุ่ม  ลงตรงๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอ 
   ขั้นตอนที่ 2  

4
ถ่ายภาพ 

   เมื่อถ่ายภาพแล้ว หน้าจอ LCD จะดับลง 
   หากท่านเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพหรือปิด 
   เครื่อง การตั้งค่าโหมดการถ่ายแบบ Creative 
    Auto จะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม  
   คุณภาพการบันทึกภาพ และการตั้งค่าถ่าย 
   ตัวเองจะยังคงอยู่ 
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ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง  

การถ่ายภาพโดยใช้โหมด  (Creative Auto) 

(1)  การยิงแฟลช  
  สามารถเลือก  (ยิงแฟลชอัตโนมัติ),  (เปิดแฟลช), หรือ  (ปิดแฟลช  
  และเปิดการใช้งานลำแสงช่วยโฟกัส) หากท่านตั้งค่า  โปรดดู “การปิดแฟลช”  
  ในหน้า 56 

(2)  ความเบลอ/คมชัดของพื้นหลัง 
  หากท่านเลื่อนเครื่องหมายดัชนีไปทางซ้ายจะทำให้พื้นหลังดูเบลอมากขึ้น และหากท่าน 
  เลื่อนเครื่องหมายไปทางขวาจะทำให้ภาพพื้นหลังมีโฟกัสมากขึ้น หากท่านต้องการให้ 
  ฉากหลังเบลอ โปรดดู “การถ่ายภาพบุคคล” หน้า 51 

(3)  การปรับความสว่างของภาพ 
  หากท่านเลื่อนเครื่องหมายดัชนีไปทางซ้ายจะทำให้ภาพดูมืดมากขึ้น และหากท่านเลื่อน 
  เครื่องหมายดัชนีไปทางขวาจะทำให้ภาพดูสว่างขึ้น 

(4)  สไตล์ภาพ (Picture Style) 
  ท่านสามารถเลือกสไตลภ์าพจากทั้งหมด 4 แบบ (หน้า 65, 66) 

(5)  ถ่ายทีละภาพ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง และการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง  
  หากท่านเลือก  ท่านสามารถถ่ายภาพแบบต่อเนื่องได้ถึง 3 ภาพต่อหนึ่งวินาที  
  หากท่านเลือก  โปรดดูหมายเหตุ ( ) สำหรับ “การตั้งเวลาถ่ายตัวเอง”  
  หน้า 90   

(6)  คุณภาพสำหรับการบันทึกภาพ 
  เมื่อท่านกดปุ่ม  หน้าจอการตั้งค่าคุณภาพในการบันทึกภาพจะปรากฏขึ้น โปรดดู 
  หัวข้อ “การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ” หน้า 60 เพื่อตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ  
  หลังจากปรับการตั้งค่าที่ต้องการต่างๆ แล้ว กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอใน 
  ขั้นตอนที่ 2 ของหน้าที่ผ่านมา 

การตรวจสอบแบตเตอรี่ จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด (Maximum burst) 

ภาพที่สามารถถ่ายได้ 
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การตั้งค่าภาพถ่าย

ในบทนี้จะอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่สัมพันธ์กับการบันทึกภาพ เช่น 
คุณภาพการบันทึกภาพ, ความไวแสง, โซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone), 
สมดุลแสงขาว และรูปแบบสี เป็นต้น

 ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) นั้น สิ่งที่ท่านสามารถใช้งานได้คือ การ 
 ปรับคุณภาพการถ่ายภาพ และการแก้ไขขอบภาพมืด การสร้างและการเลือก 
 โฟลเดอร์ และการตั้งชื่อไฟล์ตามที่อธิบายในบทนี้ 

 สัญลักษณ์  บนมุมขวาของหัวข้อหน้านั้นแสดงว่าสามารถใช้งานในโหมด  
 โซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) เท่านั้น 
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การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ
ท่านสามารถเลือกจำนวนพิกเซลและคุณภาพของภาพถ่ายได้ มีการตั้งค่าคุณภาพการบันทึก
ภาพ JPEG ด้วยกันทั้งหมด 6 แบบ คือ 
มีการตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ RAW ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบคือ 
หรือ  ซึ่งจำเป็นต้องสร้างภาพ RAW โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ (หน้า 62) 

1
เลือก  

   ในแท็บ  เลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 
  หน้าจอ  จะปรากฏขึ้น 

2
เลือกคุณภาพการบันทึกภาพ  

   หมนุปุม่  เพือ่เลอืกการตัง้คา่ RAW  
   และหมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า JPEG  
   จากดา้นบนทางขวา ตวัเลข “  (ลา้นพกิเซล) 
    ” แสดงการนับจำนวนพิกเซลที่ถูก 
   บันทึก และ  คือจำนวนภาพที่สามารถ 
   ถ่ายได้ (แสดงได้ถึงจำนวน 999)  
   กดปุ่ม  เพื่อตั้งค่าคุณภาพที่เลือก 


ตัวอย่างการตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ

เฉพาะ  เท่านั้น 

* หากตั้งค่า  สำหรับทั้ง RAW และ JPEG แล้ว   จะถูกใช้ในการตั้งค่า 

เฉพาะ  เท่านั้น 
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คำแนะนำการตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ(โดยประมาณ)

 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 

คุณภาพ 
จำนวนพิกเซล  
(ล้านพิกเซล)  

ขนาดการพิมพ์ ขนาดไฟล์  
(MB) 

ภาพที่
ถ่ายได้ 

ภาพต่อเนื่อง 
สูงสุด 

การตั้งค่า 
JPEG 

การตั้งค่า 
RAW 

การตั้งค่า 
RAW+
JPEG 

ประมาณ 15.1  
ล้านพิกเซล (15M) 

ประมาณ 8.0 
ล้านพิกเซล (8M) 

ประมาณ 3.7  
ล้านพิกเซล (3.7M) 

ประมาณ 15.1  
ล้านพิกเซล (15M) 

ประมาณ 7.1  
ล้านพิกเซล (7.1M) 

ประมาณ 3.8  
ล้านพิกเซล (3.8M) 

ประมาณ 15.1 ลา้นพกิเซล 
ประมาณ 15.1 ลา้นพกิเซล 

ประมาณ 15.1 ลา้นพกิเซล 
ประมาณ 7.1 ลา้นพกิเซล

ประมาณ 15.1 ลา้นพกิเซล 
ประมาณ 3.8 ลา้นพกิเซล

A3 หรือใหญ่กว่า 

A4 หรือเล็กกว่า 

A3 - A4 

A3 หรือใหญ่กว่า 

A4 หรือเล็กกว่า 

A3 - A4 

A3 หรือใหญ่กว่า 
A3 หรือใหญ่กว่า 

A3 หรือใหญ่กว่า 
 A3 - A4 

A3 หรือใหญ่กว่า 
A4 หรือเล็กกว่า 

 จำนวนตัวเลขของขนาดไฟล์, จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ และจำนวนการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด 
 ล้วนเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของบริษัทแคนนอน (ISO 100 และมาตรฐาน Picture Style)  
 โดยการใช้แผ่นบันทึกภาพขนาด 2 GB จำนวนตัวเลขต่างๆ นี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุ, 
 ยี่ห้อของแผ่นบันทึกภาพ, ความไวแสง, รูปแบบภาพ และฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง เป็นต้น  

 จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด มาจากการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง จำนวนภาพสูงสุดขณะถ่ายภาพ 
 ต่อเนื่องในวงเล็บแสดงถึงภาพในแผ่นบันทึกภาพ Ultra DMA (UDMA) 2 GB เป็นไปตามมาตรฐาน 
 การทดสอบของบริษัทแคนนอน 

 หากท่านเลือกทั้ง RAW และ JPEG ภาพเดียวกันนี้จะถูกบันทึกในทั้งสองชนิดตามคุณภาพ 
 การบันทึกภาพที่ถูกเลือกลงในแผ่นบันทึกภาพพร้อมกัน ภาพทั้งสองภาพจะถูกบันทึก  
 ลงในโฟลเดอร์เดียวกันและเลขไฟล์เดียวกัน (ใช้นามสกุลไฟล์ .JPEG สำหรับ JPEG และ .CR2  
 สำหรับ RAW) 
 เมื่อเลือก  หรือ  จะปรากฏ  ที่แผงหน้าจอ LCD 
 สัญลักษณ์ต่างๆนี้จะอ่านว่า  (RAW),  (Small RAW1), 

 (Small RAW2),  (ดี),  (ปกติ),  (กว้าง),  (ปานกลาง) และ  (เล็ก) 
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 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 

ภาพ RAW เป็นข้อมูลที่ถูกส่งออกมาโดยเซ็นเซอร์ภาพที่แปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล และถูกบันทึก
ลงในแผ่นบันทึกภาพตามลักษณะดั้งเดิม ท่านสามารถเลือกได้ระหว่าง , 
หรือ  ข้อความ “RAW” จะหมายถึงการตั้งค่า RAW ทั้ง 3 แบบคือ , 
และ  ท่านสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ที่จัดให้เพื่อสร้างการปรับตั้งค่าได้ตามต้องการ 
กับภาพ RAW และซอฟท์แวร์สามารถพัฒนาและผลิตภาพที่ปรับตั้งค่าแล้วให้เป็นชนิดที่
ต้องการเช่น JPEG หรือ TIFF 

เกี่ยวกับภาพRAW

เกีย่วกบั  และภาพ RAW  
หรือ RAW+JPEG  
ถึงแม้การตั้งค่า  (หน้า 176)  
(มาตรฐาน/ต่ำ/เข้ม/เปิด) จะถูกนำไปใช้กับภาพที่บันทึกได้ ภาพที่ถูกใช้สำหรับการแสดงภาพ 
(บนหน้าจอ LCD หรือหน้าจอโทรทัศน์) และการพิมพ์แบบโดยตรงจะไม่ผ่านการลดจุดสีรบกวน 
(อาจมีจุดสีรบกวนขึ้นที่ภาพ) ยืนยันเอฟเฟคการลดจุดสีรบกวนหรือพิมพ์ภาพที่ลดจุดสีรบกวน
ออกแล้วโดยใช้ Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 


จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดระหว่างการถ่ายแบบต่อเนื่อง

ซอฟทแ์วรท์ีห่าซือ้ไดท้ัว่ไปอาจไมส่ามารถแสดงภาพ RAW ได ้เราแนะนำใหท้า่นใชซ้อฟทแ์วรท์ีจ่ดัให ้

จำนวนภาพสูงสุดเมื่อถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสามารถดูจากตารางในหน้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลข
ของภาพถ่ายแบบต่อเนื่องที่บันทึกโดยไม่มีการหยุด ซึ่งขึ้นอยู่กับแผ่นบันทึกภาพ 2 GB ที่ถูก
ล้างข้อมูลแล้ว 

ตัวเลขจะแสดงในช่องมองภาพที่มุมขวาด้านล่าง หาก
จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดคือ 99 หรือสูงกว่า ตัวเลข 
“99” จะปรากฏขึ้น 
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 การตั้งค่าคุณภาพการบันทึกภาพ 

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะแสดง ถึงแม้แผ่นบันทึกภาพจะไม่อยู่ในกล้องก็ตาม โปรดตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นบันทึกภาพลงในกล้องก่อนการถ่ายภาพ 
 จำนวนภาพต่อเนื่องสำหรับ  จะแสดงขึ้นโดยไม่ยึดตามการตั้งค่าของโหมดการถ่าย  
 ถ้าตั้งค่า  ไว้ที่ [2: Strong]  

 จำนวนภาพสูงสุดจะลดลงมาก (หน้า 176) 

หากปรากฏตัวเลข “99” ที่ช่องมองภาพเพื่อแสดงจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด นั่นหมายความว่า
จำนวนภาพสูงสุดเป็น 99 ภาพหรือมากกว่านั้น หากจำนวน 98 หรือต่ำกว่านั้นปรากฏขึ้น 
จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะอยู่ที่ 98 หรือต่ำกว่า หากท่านหยุดการถ่ายภาพต่อเนื่อง จำนวนการ
ถ่ายภาพสูงสุดจะเพิ่มขึ้น  
หลังจากการเขียนภาพที่ถ่ายแล้วลงในแผ่นบันทึกภาพ จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะเป็นไปตาม
ลักษณะในรายการหน้า 61 

:การตั้งค่าความไวแสง 
ตั้งค่าความไวแสง (ความไวต่อแสงของเซ็นเซอร์ภาพ) เพื่อให้เหมาะสมกับระดับแสงที่อยู่ 
ล้อมรอบ ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) กล้องจะตั้งค่าความไวแสงแบบอัตโนมัติ  
(หน้า 64) 

1
กดปุ่ม  ( ) 

2ตั้งค่าความไวแสง 
   ขณะที่มองไปที่แผงหน้าจอ LCD หรือ 
   ที่ช่องมองภาพให้หมุนปุ่ม 
   สามารถตั้งค่า ISO 100-6400 โดยเพิ่มทีละ  
   1/3 – stop  
   เมื่อเลือก “A” ความไวแสงจะถูกตั้งค่า 
   อัตโนมัติ (หน้า 64)  
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คำแนะนำในการปรับความไวแสง

 : การตั้งค่าความไวแสง 

ความไวแสง 
สภาวะการถ่ายภาพ 

(ไม่ใช้แฟลช) 
ระยะแฟลช 

100-200 

400-800 

1600-3200, H1, H2  

ถ่ายภาพกลางแจ้ง มีแดดจัด 

ท้องฟ้ามีเมฆครึ้ม เวลาเย็น 

ในร่มที่มีความมืด หรือกลางคืน 

ยิ่งปรับความไวแสงให้สูงมากเท่าใด 
แฟลชก็จะทำงานได้ในระยะไกลขึ้น 
(หน้า 108) 

 หากตั้งค่า  ไว้ที่ [1: Enable] ระยะความไว 
 แสงที่สามารถตั้งได้จะเป็น ISO 200 - 3200 (หน้า 177)  
 การใช้ความไวแสงสูง หรือการถ่ายในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อาจเป็นสาเหตุให้ภาพไม่มี 

 ความละเอียด การรับแสงเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุให้ได้ภาพที่มีแสงไม่ปกติ 

ดว้ยการตัง้คา่  ไวท้ี ่[1: On] สามารถตั้งค่าเป็น “H1”   
(เทยีบเทา่ ISO 6400) และ “H2” (เทียบเท่า ISO 12800) ได้ (หน้า 174)  


เกี่ยวกับความไวแสงอัตโนมัติ“A”(Auto)

หากตั้งค่าความไวแสงไว้ที่ “A” ค่าความไวแสงจริง
สำหรับตั้งค่าจะแสดงขึ้นเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่ง
หนึ่ง ตามที่แสดงด้านล่างนี้ ความไวแสงจะถูกตั้งค่า
อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับโหมดการถ่ายภาพ  

โหมดการถ่ายภาพ  

ใช้แฟลช 

การตั้งค่าความไวแสง 

ISO 100-1600 

กำหนดไว้ที่ ISO 100 

กำหนดไว้ที่ ISO 400 

กำหนดไว้ที่ ISO 400* 

*หากการใชแ้ฟลชทำใหค้า่การรบัแสงมากเกนิไป ISO 100 หรอื ISO ทีม่คีา่สงูกวา่จะถกูตัง้คา่ใชง้านแทน 
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การเลือกสไตล์ภาพ(PictureStyle) 
สไตลภ์าพ (Picture Style) จะทำใหท้่านสามารถสร้างเอฟเฟคพิเศษให้กับภาพตามที่ต้องการ  
เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของวัตถุที่ถ่าย หรือในแบบที่ต้องการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ 
ท่านไม่สามารถเลือกสไตลภ์าพในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) (ยกเว้นสำหรับ )  

1
กดปุ่ม  

   เมื่อกล้องพร้อมมสำหรับการถ่ายภาพ  
   ให้กดปุ่ม 
  หน้าจอ Picture Style จะปรากฏขึ้น 

2เลือกสไตลภ์าพ 
   หมุนปุ่ม  หรือ 
   เพื่อเลือกสไตลภ์าพ จากนั้นกดปุ่ม 
    สไตลภ์าพจะทำงาน และกล้องจะพร้อมเพื่อ 
   ถ่ายภาพ 


ท่านสามารถใช้เมนู  เพื่อเลือกสไตลภ์าพ (Picture Style)

เอฟเฟครูปแบบภาพ

Standard ( : มาตรฐาน) 
 เพื่อให้ภาพดูมีสีสัน คมและชัดเจน นี่คือสไตลภ์าพที่เหมาะสมกับทุกๆ ฉาก 

Portrait ( : สีผิวนุ่มนวล) 
 ปรับสีผิวของบุคคลในภาพให้นุ่มนวลและมีโทนที่เป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพ 
 ผู้หญิงและเด็กในระยะใกล้ๆ สไตลภ์าพนีจ้ะถกูเลอืกทนัททีีห่มนุปุม่ปรบัโหมดการถา่ยภาพ 
 ไวท้ี ่ 
 และโดยการปรับ [Color Tone] (หน้า 61) ท่านสามารถปรับเปลี่ยนโทนของสีผิวได้  

Landscape ( : สีฟ้าและสีเขียวสดใส) 
 เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ต้องการให้สีฟ้าและสีเขียวดูเข้มและสดขึ้น  
 มีความคมชัดสูงมาก เหมาะสำหรับภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม สไตลภ์าพนี้ยังสามารถถูกเลือก 
 ได้โดยอัตโนมัติเมื่อหมุนปุ่มปรับโหมดการถ่ายภาพไว้ที่ 
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 Neutral 
 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งและประมวลผลของภาพเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 สำหรับสีที่เป็นธรรมชาติและทำให้สีภาพดูอ่อนลง 

 Faithful 
 สไตล์ภาพนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการนำภาพไปทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวัตถุ 
 ถูกถ่ายภาพภายใต้อุณหภูมิสี 5200K สีจะถูกปรับตามหลักการสีเพื่อให้เข้ากับสีของวัตถุ  
 สีของภาพจะดูไม่ค่อยสดใส ฉูดฉาด 

 Monochrome ( :ภาพขาว-ดำ) 
 ใช้สำหรับถ่ายภาพขาวดำ 

นอกเหนือจากไฟล์สกุล RAW ไฟล์ที่ถ่ายด้วยสไตลภ์าพ Monochrome จะไม่สามารถเปลี่ยน 
กลับเป็นภาพสีได้ ถ้าหากไม่แน่ใจว่าจะต้องการได้ภาพสีหรือขาวดำ ควรตรวจสอบเสียก่อนว่า 
สไตลภ์าพ ไม่ได้ถูกตั้งไว้เป็น  และเมื่อตั้งเป็น 
สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพและบนหน้าจอ LCD 

 User Def.1-3 
ท่านสามารถสร้างสไตลภ์าพ (Picture Style) ในแบบที่ตัวเองต้องการสำหรับภาพบุคคล 

 และ  เป็นต้น (หน้า 69) สำหรับค่า User Def. ที่ไม่ได้ปรับตั้ง 
ไว้ จะมีลักษณะเดียวกับสไตลภ์าพ (Picture Style) 

สัญลักษณ์ที่ด้านบนของหน้าจอการเลือกสไตลภ์าพ (Picture Style) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์  
อย่างเช่น  และ  ตัวเลขจะแสดงการตั้งค่าของพารามิเตอร์  
เช่น  และ  สำหรับแต่ละสไตลภ์าพ

เกี่ยวกับสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ 

ความคมชัด 

ความเปรียบต่าง 

ความอิ่มตัวของสี 

โทนสี 
ฟิลเตอร์เอฟเฟค (สำหรับภาพขาว-ดำ) 

เอฟเฟคการโทนภาพ (สำหรับภาพขาว-ดำ) 

 การเลือกสไตล์ภาพ (Picture Style) 



��

การตั้งค่าสไตลภ์าพ(PictureStyle) 
ท่านสามารถตั้งค่าสไตล์ภาพ โดยปรับพารามิเตอร์แบบเดี่ยว เช่น  และ 

 เพื่อดูผลของเอฟเฟค ให้ทดลองถ่ายภาพดู โปรดดูหน้าถัดไปเพื่อตั้งค่า 


1
กดปุ่ม 



2เลือกสไตลภ์าพ  
   หมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือก 
   สไตลภ์าพ จากนั้นกดปุ่ม 

การตั้งค่าตัวแปรและเอฟเฟค

ความคมชัด 

ความเปรียบต่าง 

ความอิ่มตัวของสี 

โทนสี 

[0]: เส้นขอบไม่คมชัด 

[-4]: ความเปรียบต่างต่ำ 

[-4]: ความอิ่มตัวของสีต่ำ 

[-4]: โทนผิวสีแดง 

[+7]: เส้นขอบคมชัด 

[+4]: ความเปรียบต่างสูง 

[+4]: ความอิ่มตัวของสีสูง 

[+4]: โทนผิวสีเหลือง 

3เลือกตัวแปรภาพ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกพารามิเตอร์   
   จากนั้นกดปุ่ม 

4ตั้งค่าพารามิเตอร์  
   หมุนปุ่มปรับโหมด  เพื่อปรับตั้งค่า 
   พารามิเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 
   กดปุ่ม  เพื่อบันทึกพารามิเตอร์ที่ 
   ตั้งค่าแลว้ หนา้จอการเลอืกสไตลภ์าพจะ 
   ปรากฏขึน้ 
  การตั้งค่าต่างๆ ที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นจะ 
   ปรากฏเป็นสีน้ำเงิน 
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 โดยการเลือก  ในขั้นตอนที่ 3 ท่านสามารถแปลงค่าสไตล์ภาพได้ตามลำดับ 
 เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น 
 สำหรับการถ่ายภาพโดยสไตล์ภาพที่ท่านได้ปรับแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นที่ 2 จากหน้าที่ 

 ผ่านมา เพื่อเลือกสไตล์ภาพที่ปรับค่าแล้วและจากนั้นจึงถ่ายภาพ 

การปรับค่าMonochrome

สำหรับ Monochrome ท่านสามารถตั้งค่า  และ 
นอกเหนือจาก   และ  ตามที่ได้อธิบายไว้ในหน้าที่ผ่านมา 

FilterEffect

การปรับค่า Filter effect ที่ใช้ในภาพ Monochrome 
สามารถสร้างสีของก้อนเมฆให้เป็นสีขาว และสีของ
ต้นไม้ให้ดูเขียวเด่นชัดมากขึ้นได้ 

ฟิลเตอร์ ตัวอย่างเอฟเฟค 

N : None 

Ye: Yellow 

Or: Orange 

R : Red 

G : Green 

ภาพสีขาว-ดำปกติที่ไม่มี Filter effect 

ภาพทอ้งฟา้สดใสจะดเูปน็ธรรมชาตมิากยิง่ขึน้ และภาพของกอ้นเมฆจะดคูมชดัมากขึน้

ภาพท้องฟ้าจะดูมืดขึ้นเล็กน้อย และทำให้ภาพพระอาทิตย์ตกดูสวยงามขึน้

ภาพท้องฟ้าจะดูค่อนข้างมืดและภาพใบไม้ร่วงจะมีความคมชัดและสว่างขึน้

สีผิวและริมฝีปากจะดูสวยงามเป็นธรรมชาติ และภาพใบไม้จะดูคมชัดและสว่างขึ้น 

 การเพิ่ม [Contrast] จะทำให้ผลลัพธ์ของ Filter effect ดูชัดเจนยิ่งขึ้น

ToningEffect
ด้วยการใช้ Toning effect ท่านสามารถสร้างภาพ 
ขาว-ดำได้ในสีนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ภาพดูสวยงาม 
น่ามองยิ่งขึ้น 
ท่านสามารถเลือกตัวเลือกได้ดังต่อไปนี้  
[N: None] [S: Sepia] [B: Blue] [P: Purple]  
[G: Green] 

 การตั้งค่าสไตล์ภาพ (Picture Style) 
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การบันทึกสไตลภ์าพ(PictureStyle)ที่กำหนดขึ้นเอง 
ท่านสามารถเลือกสไตลภ์าพทีเ่ปน็ต้นแบบ เช่น [Portrait] หรือ [Landscape] จากนั้นปรับ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามที่ต้องการและบันทึกไว้ใน [User DEF.1], [User Def2.] หรือ [User 
Def.3] ท่านยังสามารถสร้างสไตลภ์าพที่มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าความคมชัด 
และค่าเปรียบต่างที่มีความแตกต่างกันไป และสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบภาพที่
มีการบันทึกไว้แล้วลงในกล้องโดยใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ 

1
กดปุ่ม 



2เลือก [User Def.] 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [User Def.*]
   จากนั้นกดปุ่ม 

3กดปุ่ม 
   เมื่อเลือก [Picture Style] แล้ว 
   กดปุ่ม 

4เลือกสไตลภ์าพทีเ่ปน็ต้นแบบ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกสไตล์ภาพ 
   จากนั้นกดปุ่ม 
   เพื่อปรับพารามิเตอร์ของสไตลภ์าพที่มีการ 
   บันทึกไวแ้ลว้ลงกลอ้งโดยใชซ้อฟทแ์วรท์ี่จัดให้  
   ให้ท่านเลือกสไตลภ์าพจากหน้าจอนี้ 

5เลือกพารามิเตอร์  
   เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการปรับค่า เช่น  
   [Sharpness] แล้วกดปุ่ม  
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6
ตั้งค่าพารามิเตอร์  

   หมุนปุ่ม  เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ตามที่ 
   ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 
   โปรดดู “การตั้งค่าสไตลภ์าพ (Picture Style)”  
   หน้า 67-68 
   กดปุ่ม  เพื่อบันทึกสไตลภ์าพที่ 
   ตั้งไว้ใหม่ หน้าจอจะกลับไปยังหน้าจอของ 
   การเลือกสไตลภ์าพ (Picture Style) อีกครั้ง  
    สไตลภ์าพที่เป็นต้นแบบจะถูกแสดงไว้ทาง 
   ด้านขวาของ [User Def.*] 

หากมีการบันทึกสไตลภ์าพไว้ใน [User Def.] แล้ว การเปลี่ยนสไตลภ์าพที่เป็นต้นแบบใน 
ขั้นตอนที่ 4 จะทำให้พารามิเตอร์ของสไตล์ภาพที่ผ่านการปรับและบันทึกไว้ถูกยกเลิก 

หากต้องการถ่ายภาพโดยใชส้ไตลภ์าพทีท่า่นบันทึกไว้ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้าที่
ผ่านมาเพื่อเลือก [User Def.*] และจากนั้นจึงเริ่มการถ่ายภาพได้ 

 การบันทึกสไตลภ์าพ (Picture Style) ที่กำหนดขึ้นเอง 
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:การปรับตั้งสมดุลแสงขาว 
สมดลุแสงขาว (WB) ใชใ้นการทำใหพ้ืน้ทีส่ขีาวปรากฏเปน็สขีาวในภาพ โดยปกต ิการตัง้คา่

 (อัตโนมัติ) สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ ก็สามารถให้สมดุลแสงขาวที่ถูกต้องได้ แต่ถ้า 
พบว่าสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ  ไม่สามารถทำให้สีของภาพเหมือนจริงได้ ท่านก็ 
สามารถกำหนดสมดุลแสงขาวตามแหล่งกำเนิดแสงแบบต่างๆ ที่มีให้เลือก หรือเลือกแบบ
แมนนวลโดยถ่ายภาพอ้างอิงกับวัตถุที่มีสีขาว สำหรับโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

 จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ 

1
กดปุ่ม  ( )  

2เลือกสมดุลแสงขาว 
   ขณะมองภาพบนหน้าจอ LCD ให้หมุนปุ่ม 
   


สัญลักษณ์
บนหน้าจอ 

โหมดการทำงาน อุณหภูมิของสี (โดยประมาณ K: เคลวิน) 

อัตโนมัติ 

แสงแดด 

ในร่มเงา 

เมฆครึ้ม, พลบค่ำ, ตอนเย็น 

แสงทังสเตน 

แสงฟลูออเรสเซนสีขาว 

ใช้แฟลช 

ตั้งค่าเอง (หน้า 72) 
อุณหภูมิสี (หน้า 73) 

เกี่ยวกับสมดุลแสงขาว
จากการมองโดยสายตาของมนุษย์ปกติทั่วไป วัตถุสีขาวจะขาวโดยไม่เกี่ยวข้องกับชนิดของแสง 
แต่สำหรับกล้องดิจิตอล อุณหภูมิสีถูกปรับด้วยซอฟท์แวร์เพื่อทำให้บริเวณที่มีสีขาวดูขาว การ
ปรับนี้เป็นพื้นฐานของการแก้สี ผลลัพธ์คือ จะได้สีที่ดูเป็นธรรมชาติในภาพ 

ท่านยังคงสามารถใช้เมนู  เพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาว 
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: การปรับตั้งสมดุลแสงขาว 

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบตั้งเองช่วยให้ท่านสามารถตั้งสมดุลแสงขาวตามแหล่งกำเนิดแสง
ได้อย่างละเอียด ท่านควรปฎิบัติขั้นตอนนี้ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้จริง 

การตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบตั้งเอง

1
ถ่ายภาพวัตถุที่เป็นสีขาว 

   ถ่ายภาพวัตถุที่เป็นสีขาวผิวเรียบ ให้มีขนาด 
   เต็มเฟรม 
   ปรับภาพให้ชัดเอง (แมนนวลโฟกัส) และปรับ 
   ค่าการเปิดรับแสงไว้ที่ค่าพอดีกับวัตถุสีขาว 
   ในขณะถ่ายภาพนี้ สามารถจะตั้งสมดุลแสงขาว 
   ไว้ที่แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ 

2เลือก 
   ในแท็บ  เลือก [Custom WB]
   จากนั้นกดปุ่ม 
  หน้าจอ SET จะปรากฏขึ้น 


3นำขอ้มลูสมดลุแสงขาวจากภาพถา่ยไปใช ้
   หมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกภาพที่ 
   ถ่ายไว้ในขั้นตอนที่ 1 แล้วกดปุ่ม 
  บนจอภาพ ให้เลือก [OK] จากนั้นข้อมูล 
   สมดุลแสงขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช้ 


4กดปุ่ม  ( ) 
   หลังจากออกจากเมนู กดปุ่ม 

5เลือกใช้สมดุลแสงขาวที่ปรับตั้งเอง 
   มองจากแผงหน้าจอ LCD และหมุนปุ่ม 
    เพื่อเลือก 


วงกลมวัดแสงเฉพาะจุด 
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 หากค่าแสงของภาพที่ถ่ายในขั้นตอนที่ 1 มีความคลาดเคลื่อนมากเกินไป จะไม่สามารถหา 
 ค่าสมดุลแสงขาวได้อย่างถูกต้อง 
 หากภาพในขั้นตอนที่ 1 ถูกถ่ายโดยตั้งสไตลภ์าพ (Picture Style) เป็น [Monochrome] 

  (หน้า 66) ภาพนั้นจะไม่ถูกนำมาให้เลือกในขั้นตอนที่ 3 


: การปรับตั้งสมดุลแสงขาว 

 การ์ดสีเทา 18 % (มีจำหน่ายทั่วไป) สามารถให้สมดุลแสงขาวที่มีความแม่นยำกว่าการ 
 ใช้วัตถุสีขาวได้ 
 การบันทึกค่าสมดุลแสงขาวส่วนตัวโดยซอฟท์แวร์ที่จัดให้จะถูกบันทึกไว้ใน 

 หากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลสำหรับการบันทึกสมดุลแสงขาวส่วนตัวจะถูกลบ 

การตั้งค่าอุณหภูมิสี

ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิสีของสมดุลแสงขาวโดยใช้ตัวเลขในหน่วยเคลวิน (K) สำหรับการ 
ใช้งานขั้นสูงของท่าน 

1
เลือก   

   ในแท็บ  เลือก [White Balance]
   จากนั้นกดปุ่ม 

2ตั้งค่าอุณหภูมิส ี
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก 
   หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิสี  
   จากนั้นกดปุ่ม 
   สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสีจาก 2500K ถึง 
   10000K โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 100K 

 เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิสีสำหรับแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งค่าการแก้ไขสมดุลแสงขาว 
  (สีแดงม่วงหรือสีเขียว) ตามความจำเป็น 
 หากท่านต้องการตั้งค่า  ตามการอ่านค่าโดยใช้เครื่องวัดค่าอุณหภูมิสีที่มีจำหน่าย 

 ตามท้องตลาดทั่วไป ให้ท่านลองบันทึกภาพและปรับการตั้งค่าเพื่อชดเชยค่าต่างระหว่าง 
 การอ่านค่าของเครื่องวัดอุณหภูมิสีและการอ่านค่าอุณหภูมิสีของกล้อง
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การแก้ ไขสมดุลแสงขาว 
ท่านสามารถแก้ไขสมดุลแสงขาวที่ปรับตั้งไว้ได้ ซึ่งการปรับแก้นี้จะให้ผลที่เหมือนกันกับการ 
ใช้ฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสี หรือฟิลเตอร์ชดเชยสีที่มีจำหน่ายทั่วไป ในแต่ละสีที่แก้ไขได้นั้น จะ
ปรับแก้ได้ถึง 9 ระดับ  
ระบบนี้เหมาะสำหรับนักถ่ายภาพที่มีประสบการณ์ในการใช้ฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสี และ 
ฟิลเตอร์สำหรับชดเชยสีมาก่อน 

การปรับแก้สมดุลแสงขาว

1
เลือก 

   ในแท็บ  เลือก 
   จากนั้นกดปุ่ม 

 

2ตั้งค่าสำหรับปรับแก้สมดุลแสงขาว 
   ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่อนเครื่องหมาย 
   ไปยังจุดที่ต้องการ 
   B หมายถึง Blue (น้ำเงิน), A หมายถึง Amber 
    (อำพัน), M หมายถึง Magenta (ม่วงแดง)  
   และ G หมายถึง Green (เขียว) ซึ่งสมดุลแสง 
   ขาวจะถูกปรับไปตามทิศทางที่เลื่อนไป 
   ทางด้านขวาบน แถบของ  จะแสดง 
   ทศิทางและระดบัการปรบัแกข้องจดุทีถ่กูเลือ่นไป 
   ถ้ากดปุ่ม  การตั้งค่า 
     จะถูกยกเลิก 
   กดปุ่ม  เพื่อออกจากการปรับตั้งค่า และ 
   กลับสู่หน้าจอที่แสดงเมนู 

 ในขณะทีก่ำลงัทำการปรบัแกส้มดลุแสงขาว สญัลกัษณ ์  จะปรากฏทีจ่อ LCD และภายใน 
 ช่องมองภาพ 
 แต่ละขั้นของการปรับแก้ในสี blue/amber จะมีค่าเท่ากับ 5 หน่วยไมเรด (mired) ของ 

 ฟลิเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ ี(Mired เปน็หนว่ยทีใ่ชบ้อกความเขม้ของฟลิเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ)ี 
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 การแก้ไขสมดุลแสงขาว 

ระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ
ด้วยการถ่ายภาพเพียงภาพเดียว ไฟล์ภาพที่มีโทนสีต่างกันจะถูกบันทึกติดต่อกัน โดยกล้องจะ
อ้างอิงสมดุลแสงขาวจากอุณหภูมิสีในขณะนั้น และถ่ายคร่อมอุณหภูมิสีในทาง blue/amber 
1 ภาพ และ magenta/green อีก 1 ภาพ ระบบนี้เรียกว่า ระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 
อัตโนมัติ (White Balance Auto Bracketing - WB/BKT) ซึ่งสามารถปรับได้กว้างถึง 3 
ระดับ โดยมีความละเอียดในการปรับ ขั้นละ 1 ระดับ 

B/A bias 3 ระดับ 


ปรบัตัง้ระดบัการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว 
 ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแก้สมดุลแสงขาว เมื่อ 

 หมุนปุ่ม  เครื่องหมาย  ที่ปรากฏบนเส้น 
 ตารางจะเปลี่ยนเป็น  (3 จุด) เมื่อหมุน 
 ปุ่มนี้ไปทางขวา จะเป็นการถ่ายภาพคร่อมใน 
 แกนของ B/A และถ้าหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นการ 
 ถ่ายภาพคร่อมในแกนของ M/G 

ทางด้านขวาของจอภาพ แถบ  จะแสดง 
 ทิศทางของการถ่ายภาพคร่อมและค่าระดับขั้นของ 
 การถ่ายภาพคร่อม 
 ถ้ากดปุ่ม  การตั้งค่า 

 จะถูกยกเลิก 
 กดปุ่ม  เพื่อออกจากการปรับตั้ง และกลับสู่ 

 หน้าจอที่แสดงเมนู 
ลำดับของการถ่ายภาพคร่อม

ไฟล์ภาพจะถูกบันทึกเรียงตามลำดับ ดังนี้: ภาพที่ 1 สมดุลแสงขาวมาตรฐาน  
ภาพที ่2 เบนไปทาง Blue (B) ภาพที ่3 เบนไปทาง Amber (A) หรอื ภาพที ่1 สมดลุแสงขาว 
มาตรฐาน ภาพที่ 2 เบนไปทาง Magenta (M) ภาพที่ 3 เบนไปทาง Green (G) 

 ขณะที่ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง และปริมาณ 
 ภาพที่ถ่ายได้ก็จะลดลงเหลือราว 1/3 จากปกติ และสัญลักษณ์สมดุลแสงขาวจะกะพริบบน 
 แผงหน้าจอ LCD 
 และท่านสามารถตั้งค่าปรับแก้สมดุลแสงขาวและการถ่ายภาพคร่อมไปพร้อมกันด้วยการถ่าย 

 ภาพคร่อมสมดุลแสงขาว หากท่านตั้งค่าการถ่ายภาพคร่อมรวมกับการถ่ายภาพคร่อมสมดุล 
 แสงขาว จำนวนภาพทั้งหมด 9 ภาพจะถูกบันทึกแบบทีละภาพ 
 เมื่อไฟล์ภาพทั้ง 3 ไฟล์ถูกบันทึกในการถ่ายครั้งเดียว ระยะเวลาในการบันทึกจึงนานกว่าปกติ 
  หมายถึง การถ่ายภาพคร่อม (Bracketing) 
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การแก้ ไขขอบภาพมดื
(LensPeripheralIlluminationCorrection)
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเลนส์ ที่มุมทั้งสี่ของภาพอาจดูมืด ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าแสงขอบ
เลนส์ตก (lens light fall-off หรือ drop) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ สำหรับภาพ JPEG แสงขอบ
เลนส์ตก สามารถแก้ไขได้เมื่อถ่ายภาพ สำหรับภาพ RAW สามารถแก้ไขได้โดยการใช้งาน 
Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้)  

1
เลือก [Peripheral illumin. correct] 

   ในแท็บ  เลือก [Peripheral illumin.  
   correct.] จากนั้นกดปุ่ม  

การแก้ไขขอบภาพมืด 

เปิด ปิด 

2ตรวจสอบหน้าจอ 
   โปรดตรวจสอบข้อความ [Correction data 
    available] ของเลนส์ที่ใช้ปรากฏบนหน้าจอ 
   หรือไม่ 
   หากข้อความ [Correction data not avail 
   able] ปรากฏขึ้น โปรดดู “เกี่ยวกับข้อมูลการ 
   แก้ไขเลนส์” ในหน้าถัดไป 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Enable] จากนั้น 
   กดปุ่ม 

3ถ่ายภาพ 
   ภาพที่แสดงขึ้นจะเป็นภาพที่มีการแก้ไขขอบ 
   ภาพแล้ว 
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เกี่ยวกับข้อมูลการแก้ขอบภาพมืด

การแกไ้ขขอบภาพมดื (Lens Peripheral Illumination Correction)

ในกล้องได้บรรจุข้อมูลการแก้ไขขอบภาพมืดสำหรับทั้งหมด 20 เลนส์แล้ว ในขั้นตอน 
ที่ 2 หากท่านเลือก [Enable] การแก้ไขขอบภาพมืดจะทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับเลนส์์ที่
บันทึกข้อมูลการแก้ไขลงในกล้องแล้ว 

ท่านสามารถตรวจสอบว่าเลนส์ใดที่มีข้อมูลการแก้ไขที่บันทึกลงในกล้องแล้ว ด้วย EOS Utility 
(ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) ท่านสามารถบันทึกข้อมูลการแก้ไขสำหรับเลนส์ที่ยังไม่ได้บันทึกได้เช่น
กัน โปรดดู คู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ (แผ่นซีดี-รอม) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ EOS 
Utility 

 สำหรับภาพ JPEG ที่ได้ถ่ายแล้ว ไม่สามารถแก้ไขขอบภาพมืดได้ 
 อาจเกิดจุดสีรบกวนที่ขอบภาพได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการถ่ายภาพของท่าน 
 เมื่อท่านใช้เลนส์จากผู้ผลิตรายอื่น แนะนำให้ตั้งค่าการแก้ไขไว้ที่ [Disable] ถึงแม้ข้อความ 

 [Correction data available] จะปรากฏขึ้น 

 การแก้ไขแสงรอบขอบเลนส์จะทำงานเมื่อติดตั้ง Extender 
 หากข้อมูลการแก้ไขสำหรับเลนส์ที่ถูกติดตั้งแล้ว ยังไม่ได้ถูกบันทึกลงกล้อง ผลอาจจะ 

 คล้ายกันเมื่อตั้งค่าการแก้ไขไว้ที่ [Disable] 
 การแก้ไขจะมีปริมาณต่ำกว่าการแก้ไขสูงสุดที่สามารถตั้งค่าได้โดย Digital Photo Correction 

 (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 
 หากเลนส์ไม่มีข้อมูลของระยะห่าง ปริมาณการแก้ไขจะมีค่าต่ำกว่า 
 หากยิ่งมีความไวแสงสูงเท่าใด ปริมาณการแก้ไขก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น 
 การแก้ไขอาจไม่ปรากฏขึ้นในเลนส์ที่มีแสงตกที่ขอบน้อย 
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การสร้างและการเลือกโฟลเดอร์
ท่านสามารถสร้างและเลือกโฟลเดอร์ที่มีภาพถ่ายบันทึกไว้ได้อย่างอิสระการทำงานนี้เป็นเพียง
ทางเลอืกหนึง่ เนือ่งจากกลอ้งสามารถสรา้งโฟลเดอรข์ึน้สำหรบัการบนัทกึภาพทีถ่า่ยไดอ้ตัโนมตั ิ

1
เลือก [Select folder] 

   ในแท็บ  เลือก [Select folder]  
   จากนั้นกดปุ่ม 

การสร้างโฟลเดอร์

2เลือก [Create folder] 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Create folder]  
   จากนั้นกดปุ่ม 

3สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [OK] จากนั้น 
   กดปุ่ม 
  โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นพร้อมหมายเลข 
   โฟลเดอร์ที่สูงขึ้นกว่าเดิม 1 ลำดับ 
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 การสร้างและการเลือกโฟลเดอร์ 

การเลือกโฟลเดอร์

 ในหน้าจอเลือกโฟลเดอร์ที่ ให้ท่านหมุนปุ่ม  
  เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้น 
 กดปุ่ม 

โฟลเดอร์ที่จะใชัในการบันทึกภาพจะถูกเลือก  
 ภาพที่ถูกถ่ายหลังจากนั้นจะถูกบันทึกลงใน 

 โฟลเดอร์ที่เลือก 


จำนวนไฟล์ต่ำสุด 

เกี่ยวกับโฟลเดอร ์
ตัวอย่างชื่อโฟลเดอร์ “100CANON” จะเริ่มต้นด้วยตัวเลข 3 หลัก (หมายเลขโฟลเดอร์) ตามด้วย 
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆ 5 หลัก ในโฟลเดอร์สามารถบรรจุภาพได้ถึง 9999 ภาพ (หมายเลข
ไฟล์ 0001-9999) เมื่อโฟลเดอร์เต็ม โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 
และถ้าหากตั้งค่ารีเซ็ตชื่อไฟล์ด้วยตนเอง (หน้า 81) โฟลเดอร์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเช่น
กัน โดยจำนวนเลขโฟลเดอร์จะถูกนับจาก 100 ถึง 999 

จำนวนภาพทัง้หมดในโฟลเดอร์

ชื่อโฟลเดอร์ 
จำนวนไฟล์สูงสุด 

การสร้างโฟลเดอร์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์
เมื่อแผ่นบันทึกภาพถูกเปิดบนหน้าจอ ท่านสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า “DCIM” เปิดโฟลเดอร์ 
DCIM และสร้างโฟลเดอร์ต่างๆ ตามความจำเป็นเพื่อบันทึกและจัดภาพถ่ายของท่าน ชื่อโฟลเดอร์
จำเปน็ตอ้งเปน็ไปตามรปูแบบ “100ABC_D” ทีต่ำแหนง่ของตวัเลขคอื 100-999 ตามดว้ยสญัลกัษณ ์
หรือตัวอักษร ตัวอักษร 5 ตัว สามารถใช้ได้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กจาก A – Z, ตัวเลข 
และเครื่องหมาย underscore “_” สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเว้นวรรคในชื่อโฟลเดอร์ ชื่อโฟลเดอร์ไม่
สามารถใช้ตัวเลข 3 หลักซ้ำกันได้เช่น “100ABC_D” และ “100W_XYZ” ถึงแม้ตัวอักษรจะแตกต่าง 
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วิธีการตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขไฟล์เปรียบเสมือนดั่งหมายเลขเฟรมบนแผ่นฟิล์ม ภาพที่ถูกบันทึกแล้วเป็นเช่นภาพ
ต่อเนื่องที่มีตัวเลขจาก 0001 ถึง 9999 และถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์เดียว ท่านสามารถเปลี่ยน
วิธีระบุหมายเลขไฟล์ได้ หมายเลขไฟล์จะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดังนี้ 
IMG_0001.JPG 

1
เลือก  

   ในแท็บ  เลือก [File numbering]
   จากนั้นกดปุ่ม 

2เลือกวิธีการตั้งชื่อไฟล ์
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกวิธีที่ต้องการ  
   จากนั้นกดปุ่ม 

ตั้งชื่อไฟล์แบบต่อเนื่องแม้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทั้งหมด 

ถึงแม้หลังจากท่านเปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การตั้งชื่อไฟล์จะต่อเนื่อง
จนถึง 9999 ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกเมื่อท่านต้องการบันทึกภาพที่ตั้งชื่อแล้วที่ใดที่หนึ่งระหว่าง 
0001-9999 ในแผ่นบันทึกภาพหรือโฟลเดอร์ที่หลากหลายลงโฟลเดอร์เดียวในเครื่อง
คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                         

หากแผ่นบันทึกภาพที่นำมาเปลี่ยนหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้ถูกบรรจุภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้า
เรียบร้อยแล้ว ชื่อไฟล์ของภาพที่บันทึกใหม่อาจจะเริ่มต่อจากชื่อไฟล์ของภาพที่มีอยู่ในแผ่น
บันทึกภาพหรือโฟลเดอร์ หากท่านต้องการจะใช้การตั้งชื่อแบบต่อเนื่อง ควรใช้แผ่นบันทึก
ภาพที่ถูกล้างข้อมูลใหม่ในแต่ละครั้งก่อนนำมาใช้งาน 


การตั้งชื่อไฟล์หลังจากเปลี่ยน 
แผ่นบันทึกภาพ 

การตั้งชื่อไฟล์หลังจากการ 
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

ไฟล์ต่อเนื่องหมายเลขถัดไป 

ตั้งชื่อไฟล์แบบต่อเนื่อง(Continous)
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รีเซ็ตชื่อไฟล์อัตโนมัติ(AutoReset)

 วิธีการตั้งชื่อไฟล์ 

การตั้งชื่อไฟล์จะเริ่มจาก 0001 ทุกครั้งที่แผ่นบันทึกภาพถูกเปลี่ยนหรือสร้างโฟลเดอร์
ใหม ่

เมื่อใดก็ตามที่เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การนับไฟล์จะเริ่มจาก 0001 
ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกหากท่านต้องการจัดภาพตามแผ่นบันทึกภาพหรือโฟลเดอร์ หากแผ่น
บันทึกภาพที่ถูกเปลี่ยนหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้บรรจุภาพที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้าแล้ว ชื่อไฟล์
ของภาพที่บันทึกใหม่อาจจะเริ่มต่อจากชื่อไฟล์ของภาพที่ที่มีอยู่ในแผ่นบันทึกภาพหรือ
โฟลเดอร์ หากท่านต้องการจะใช้การนับไฟล์จาก 0001 ควรใช้แผ่นบันทึกภาพที่ถูกล้างข้อมูล
ใหม่ในแต่ละครั้งก่อนนำมาใช้งาน 

การตั้งชื่อไฟล์หลังจากเปลี่ยน 
แผ่นบันทึกภาพ 

รีเซ็ตชื่อไฟล์ด้วยตัวเอง(ManualReset)
ตั้งชื่อไฟล์จาก 0001 หรือเริ่มจากชื่อไฟล์ 0001ในโฟลเดอร์ใหม่ 
เมื่อท่านตั้งค่าชื่อไฟล์แบบตั้งเอง โฟลเดอร์ใหม่จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และการตั้งชื่อไฟล์ของ
ภาพที่บันทึกลงในโฟลเดอร์จะเริ่มนับจาก 0001 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกเมื่อท่านต้องการใช้
โฟลเดอร์ที่แตกต่างออกไปสำหรับภาพถ่ายเมื่อวานและภาพที่บันทึกวันนี้ ยกตัวอย่างเช่น หลัง
จากการตั้งค่าแบบตั้งเอง หมายเลขไฟล์จะกลับไปยังรูปแบบแบบนับต่อเนื่องหรือการ 
ตั้งค่าแบบอัตโนมัติ 

หากตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น 999 ข้อความ [Folder number full] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD  
หากโฟลเดอร์นั้นบรรจุภาพที่มีชื่อไฟล์ถึง 9999 จะไม่สามารถถ่ายภาพได้ ถึงแม้ว่าแผ่นบันทึก
ภาพจะยังคงมีพื้นที่ความจุเหลืออยู่ และหน้าจอ LCD จะปรากฏข้อความขึ้น เพื่อเตือนให้ท่าน
เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพอันใหม่ 

สำหรับทั้งภาพ JEPG และ RAW ชื่อไฟล์จะเริ่มด้วย “IMG_” นามสกุลภาพจะเป็น “.JPG” สำหรับ
ภาพ JPEG และ “.CR2” สำหรับภาพ RAW  

การตั้งชื่อไฟล์หลังจากการ 
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ 
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การตั้งค่าขอบเขตสี(ColorSpace) 
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นขอบเขตสี (Color Space) คือปริมาณของสีที่กล้องสามารถสร้างขึ้นได้
ซึ่งกล้องรุ่นนี้ออกแบบให้ปรับขอบเขตสี (Color Space) ได้สองแบบ คือ sRGB และ Adobe 
RGB และสำหรับการถ่ายภาพทั่วๆ ไป แนะนำให้ตั้งเป็น sRGB  
ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) กล้องจะตั้งรูปแบบสี เป็น sRGB ให้โดยอัตโนมัติ 


1
เลือก   

   ในแท็บ  เลือก [Color space]
   จากนั้นกดปุ่ม 

2ตั้งค่ารูปแบบสีที่ต้องการ 
   เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB]
   จากนั้นกดปุ่ม 


ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์ (โรงพิมพ์) และอุตสาหกรรม 
อื่นๆ ไม่แนะนำให้ตั้งรูปแบบสีหากท่านไม่มีประสบการณ์ในการจัดการไฟล์ภาพ ไม่มี
ประสบการณ์กับ Adobe RGB และรายละเอียดเกี่ยวกับ Design rule for Camera File  
System 2.0 (Exif 2.21) ภาพที่ตั้งรูปแบบสี เป็น Adobe RGB จะดูซีดและทึม เมื่อเปิดดูด้วย
จอภาพคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานในแบบ sRGB หรือเมื่อนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับ 
Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21) ดังนั้น เมื่อตั้งเป็น AdobeRGB ท่าน
จำเป็นต้องนำมาปรับแต่งด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะ ก่อนที่จะนำภาพไปใช้ 

เกี่ยวกับAdobeRGB

 หากภาพที่ถ่ายมานั้นถูกตั้งรูปแบบสี เป็น Adobe RGB ไฟล์จะมีชื่อนำหน้าเป็น “_MG_” 
 ก่อนแสดงเลขลำดับไฟล์ตามปกติ 
 เมื่อใช้ Adobe RGB ข้อมูล ICC profile (ข้อมูลของระบบสีของภาพ) จะไม่แนบกำกับไปกับ 

 ไฟล์ภาพด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวมีอธิบายไว้ใน คู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ในแผ่นซีดี-รอม
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ท่านยังสามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติและโหมดการถ่ายภาพที่
เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุที่ท่านต้องการบันทึกมาก
ที่สุด 
 สัญลักษณ์  บนมุมขวาของหัวข้อจะแสดงถึงฟังก์ชั่นที่สามารถ 

 ใช้งานได้เมื่อเลื่อนปุ่มปรับโหมดไปที่ 
 ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone), โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, การเลือกจุด 

 โฟกัส, และโหมดการถ่ายจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 


การตั้งค่าจุดโฟกัสและ
โหมดการถ่าย

ที่ช่องมองภาพจะมีจุดโฟกัสด้วยกันทั้งหมด  
9 จุด โดยการเลือกจุดโฟกัสที่เหมาะสม  
ท่านจะสามารถถ่ายภาพโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ 
ขณะที่เล็งไปที่วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ 


<AF> ย่อมาจาก Auto Focus, <MF> ย่อมาจาก Manual Focus 



��

:การปรับเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
การถ่ายภาพหรือวัตถุ ในโหมดโซนพื้นฐาน กล้องจะตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติที่เหมาะสมให้ 


1
บนเลนส์ ให้ปรับสวิตช์โหมดโฟกัส 

  ไปที่   

2หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่โหมด  
  Creative Zone 

3กดปุ่ม  ( ) 

โฟกัสอัตโนมัติแบบOne-Shotสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง
ระบบนี้เหมาะที่จะใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่ เมื่อแตะปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะหา 
ความชดัเพยีงครัง้เดยีวและหยดุ ทา่นสามารถแตะปุม่ชตัเตอรค์า้งไวเ้พือ่จดัองคป์ระกอบ
ภาพใหม ่

 เมื่อกล้องโฟกัสภาพแล้ว แสงไฟจะสว่างเป็นสีแดงและแสงยืนยันการโฟกัส 
 ในช่องมองภาพก็จะสว่างขึ้น 
 การวัดค่าเฉลี่ย และการตั้งค่าการรับแสงจะถูกตั้งค่าไปพร้อมกับการหาจุดโฟกัสเช่นกัน 
 ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะล็อคค่าจุดโฟกัสไว้ จากนั้นท่านสามารถจัด 

 องคป์ระกอบภาพใหม่ได้ตามต้องการ 
 ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) ท่านสามารถหาจุดโฟกัสได้โดยกดปุ่ม 

 


4เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิ
   ขณะที่มองภาพผ่านหน้าจอ LCD ให้หมุน 
   ปุ่ม  เพื่อเลือก 
    : One-Shot AF 
    : AI Focus AF 
    : AI Servo AF 
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: การปรับเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

 หากไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้ แสงยืนยันการหาจุดโฟกัส  ในช่องมองภาพจะกะพริบ 
  หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น จะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้จะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วก็ตาม  
 ใหจ้ดัองคป์ระกอบของภาพใหมแ่ละลองโฟกสัอกีครัง้ หรอืด ู“เมือ่ระบบออโตโ้ฟกสัไมท่ำงาน”
  (หน้า 88) 

 หากเมนูตั้งค่า  ไว้ที่  เสียงบี๊บจะไม่ดังเมื่อหาจุดโฟกัสได้ 


โฟกัสอัตโนมัติแบบAIServoAFสำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหว
ระบบนี้เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา เมื่อแตะปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
และเล็งไปยังวัตถุ ระบบโฟกัสอัตโนมัติและค่าแสงจะทำงานอยู่ตลอดเวลาตามที่เป็นอยู่จริง 
 ค่ารับแสงจะถูกตั้งค่าไปพร้อมกับขณะถ่ายภาพ 
 ในโหมดโซนสรา้งสรรคภ์าพ (Creative Zone) สามารถหาจดุโฟกสัไดโ้ดยกดปุม่ 
 เมื่อการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 86) กล้องจะใช้จุดโฟกัสกลางภาพในการโฟกัส 

 ก่อน หากวัตถุเคลื่อนที่ออกจากจุดโฟกัสกลางภาพขณะระบบออโต้โฟกัสทำงานอยู่ 
 การติดตามจุดโฟกัสจะยังทำงานอย่างต่อเนื่องเท่าที่วัตถุยังอยู่ในโฟกัสของจุดโฟกัสอื่น 

เมื่อใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบ AI Servo AF เมื่อกล้องหาความชัดได้แล้ว จะไม่มีเสียงบี๊บดังขึ้น 
และไฟสัญญาณยืนยันการโฟกัส  ที่ปรากฏในช่องมองภาพจะไม่สว่าง 

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

 หลังจากวัตถุถูกโฟกัสในโหมดโฟกัสแบบ One-Shot หากวัตถุเริ่มเคลื่อนไหว กล้องจะ 
 ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนโหมดการโฟกัสแบบอัตโนมัติไปที่ AI Servo AF 

เมื่อทำการโฟกัสภาพในโหมดโฟกัสแบบ AI Focus AFแล้วด้วยโหมด Servo จะมีเสียงบี๊บเตือน
เบาๆ อย่างไรก็ตาม ไฟสัญญาณยืนยันการโฟกัส  ที่ปรากฏในช่องมองภาพจะไม่สว่าง 
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การเลือกจุดโฟกัส 
เลือกจุดโฟกัสหนึ่งจุดจากทั้งหมด 9 จุด สำหรับการใช้งานระบบออโต้โฟกัส ในโหมดโซน 
พื้นฐาน (Basic Zone)  และโหมด  การเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติจะถูกตั้งค่า 
โดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสเองได้ 


1
กดปุ่ม  ( ) 

  จุดโฟกัสที่เลือกจะแสดงขึ้นที่ช่องมองภาพและ 
   บนแผงหน้าจอ LCD 
   เมื่อไฟจุดโฟกัสทั้งหมดสว่างขึ้น กล้องจะตั้งค่า 
   การเลือกจุดโฟกัสอัตมัติ 

2เลือกจุดโฟกัส 
   เพื่อเลือกจุดโฟกัส ท่านสามารถใช้ปุ่ม 
    หรือปุ่ม  หรือใช้  ก็ได้ 


การเลือกโดยใช้ปุ่มปรับโหมดการทำงาน
   เมื่อท่านหมุนปุ่ม  หรือ  การเลือก 
   จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปตามทิศทางที่หมุน 
   เมื่อไฟจุดโฟกัสทั้งหมดสว่างขึ้น กล้องจะตั้งค่า 
   การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ 

   การเลอืกจดุโฟกสัจะเปลีย่นตามทศิทางทีท่า่นโยก 
    หากท่านยังคงโยกไปที่ทิศทางเดิมซ้ำๆ  
   กล้องจะสลับไปมาระหว่างการเลือกจุดโฟกัสแบบ 
   ตั้งค่าเองและแบบอัตโนมัติ 


การเลือกโดยใช้ตัวควบคุมแบบMulti
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  การเลือกจุดโฟกัส 

 เมื่อมองภาพที่แผงหน้าจอ LCD เพื่อเลือกจุดโฟกัส โปรดสังเกตสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้: การเลือก 
 แบบอัตโนมัติ , ตรงกลาง , ด้านขวา  และ  
 ด้านบน 
 หากไม่สามารถโฟกัสได้ด้วยอุปกรณ์ภายนอกอย่างลำแสงช่วยโฟกัสของแฟลช Speedlite  

 ที่รองรับระบบ EOS ให้เลือกจุดโฟกัสกลางภาพ 

ในสภาวะแสงต่ำ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แฟลชภายในจะยิงแฟลชออกมาเป็นช่วง
สั้นๆ อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะช่วยให้แสงสว่างแก่วัตถุ เพื่อการโฟกัสแบบอัตโนมัติที่ง่ายขึ้น 

 ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ถูกยิงออกมาในโหมด  และ 
 ลำแสงช่วยโฟกัสของแฟลชภายในจะใช้งานได้ดีในระยะ 4 เมตร/13.2 ฟุต 
 ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone) เมื่อท่านเปิดแฟลชภายในขึ้นโดยกดปุ่ม 

 ลำแสงช่วยโฟกัสจะถูกยิงออกมาเมื่อจำเป็น 

ลำแสงช่วยโฟกัสกับแฟลชภายใน

ค่ารับแสงสูงสุดและความไวจุดโฟกัสของเลนส์

เลนส์ที่มีค่ารับแสงสูงสุดมากกว่า f/5.6 
ในจุดโฟกัสกลางทั้งหมด จุดโฟกัสแบบ cross-type ที่มีความไวต่อทั้งเส้นตั้งและเส้นนอนจะ
สามารถทำงานได้  

เลนส์ที่มีค่ารับแสงสูงสุดมากกว่า f/2.8* 
ในจุดโฟกัสกลางภาพ, High-precision และจุดโฟกัสแบบ cross สำหรับเส้นตรงและเส้นนอน
จะสามารถทำงานได้ ความไวจุดโฟกัสกลางภาพสำหรับเส้นนอนและเส้นตั้งมีความไวถึง
ประมาณสองเท่าของจุดโฟกัสอื่น  
และจุดโฟกัสที่เหลือ 8 จุดจะทำงานเสมือนจุดโฟกัสแบบ cross-type ที่ใช้เลนส์ที่สว่างกว่า  
f/5.6 ขึ้นไป 
*นอกจาก เลนส์มาโครขนาดพกพา USM EF28-80mm f/2.8-4L และเลนส์ Macro EF50mm  
 f/2.5  
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เมื่อระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงาน
เมื่อการทำงานโฟกัสอัตโนมัติไม่สามารถหาโฟกัส (แสงยืนยันการโฟกัส  กะพริบ) 
ที่วัตถุต่อไปนี้: 

วัตถุยากต่อการโฟกัส
 วัตถุที่เล็งมีความเปรียบต่างต่ำ  

 (ตัวอย่างเช่น ท้องฟ้าสีฟ้าเรียบ หรือพื้นผิวที่มีสีเรียบ เป็นต้น) 
 วัตถุที่อยู่ในสภาพแสงน้อย 
 วัตถุที่อยู่ในบริเวณย้อนแสงหรือสะท้อนแสงมาก  

 (ตัวอย่าง: รถที่มีสะท้อนแสง เป็นต้น) 
 จุดโฟกัสทาบอยู่กับส่วนของวัตถุทั้งที่อยู่ใกล้และไกล  

 (ตัวอย่าง: สัตว์ที่อยู่ในกรง เป็นต้น) 
 รูปแบบภาพที่ซ้ำๆ  

 (ตัวอย่าง: กระจกของตึกระฟ้า, แป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)  

ในกรณีต่างๆ ข้างต้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้: 
(1)  สำหรับ One-Shot AF ให้โฟกัสที่วัตถุในระยะที่วัตถุอยู่ในระดับเดียวกันกับการล็อค 
  จุดโฟกัสก่อนการจัดวางองค์ประกอบภาพใหม่ (หน้า 50)  

(2)  ตั้งค่าสวิตช์โหมดการโฟกัสเลนส์ไปที่ <MF> และหาจุดโฟกัสแบบตั้งค่าเอง 

การโฟกัสแบบแมนนวล

หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะการโฟกัสแบบตั้งค่าเอง จุดโฟกัสและแสงไฟยืนยันการ
โฟกัส  ในช่องมองภาพจะสว่างขึ้น เมื่อสามารถหาจุดโฟกัสได้แล้ว  


1
ตั้งค่าโหมดการโฟกัสเลนส์ไปที่ 



2โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   โฟกัสโดยการหมุนวงแหวนการโฟกัสของเลนส์ 
   จนกว่าวัตถุดูคมชัดเมื่อมองผ่านช่องมองภาพ 
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 :การบันทึกภาพทีละภาพ 
   เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะบันทึกภาพหนึ่งภาพ 

 :การบันทึกภาพต่อเนื่องในความเร็วสูง(สูงสุด 6.3 ภาพต่อหนึ่งวินาที) 

 :การบันทึกภาพต่อเนื่องในความเร็วต่ำ(สูงสุด 3 ภาพต่อหนึ่งวินาที) 
   ในโหมด  และ  ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ภาพจะถูกบันทึกทีละ 
   หลายๆ ภาพอย่างต่อเนื่อง 

 :ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง(หน่วงเวลา 10 วินาที) 

 :ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง(หน่วงเวลา 2 วินาที) 
   สำหรับขั้นตอนการบันทึกภาพด้วยตัวเอง โปรดดูหน้าถัดไป  

การเลือกโหมดการถ่าย 
ท่านสามารถเลือกโหมดการถ่ายแบบทีละภาพและการถ่ายแบบต่อเนื่อง ในโหมดโซนพื้นฐาน 
โหมดการถ่ายที่เหมาะสมจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 


1
กดปุ่ม  ( ) 

2เลือกโหมดการถ่าย 
   ขณะที่มองภาพจากหน้าจอ LCD ให้หมุนปุ่ม 
   

 เมื่อความจำภายในเต็มระหว่างการบันทึกภาพแบบ 
 ต่อเนื่อง ข้อความ “buSY” จะแสดงที่ช่องมองภาพและ 
 ที่แผงหน้าจอ LCD และการบันทึกภาพจะไม่ปรากฏขึ้น  
 สักครู่หนึ่ง เมื่อภาพที่บันทึกถูกจัดเก็บลงแผ่นบันทึกภาพ

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด 

 บันทึกภาพแล้ว ท่านจึงจะสามารถบันทึกภาพเพิ่มได้ กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อตรวจใน 
 ด้านขวาล่างที่ช่องมองภาพสำหรับจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดในปัจจุบันได้ นี่คือจำนวนภาพ 
 สูงสุดที่สามารถบันทึกแบบต่อเนื่องได้ 
 ข้อความ “FuLL CF” จะปรากฏขึ้นที่ช่องมองภาพและแผงหน้าจอ LCD โปรดรอสักครู่จนกว่า 

 ไปแสดงสถานะการทำงานหยุดกะพริบ หลังจากนั้นให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ 
 เมื่อระดับของแบตเตอรี่ต่ำ การบันทึกภาพแบบต่อเนื่องจะช้าลงเล็กน้อย 
 ในโหมด AI Servo AF ความเร็วในการบันทึกภาพต่อเนื่องอาจช้าลง ขึ้นอยู่กับวัตถุและเลนส์ 

 ที่ใช้ 
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การตั้งเวลาถ่ายตัวเอง
ใช้งานการตั้งเวลาถ่ายตัวเองเมื่อท่านต้องการเข้าไปอยู่ในภาพด้วย สามารถใช้ 
(ตั้งเวลาถ่ายเอง 10 วินาที) ในทุกโหมดการบันทึกภาพ 

1
กดปุ่ม  ( ) 

2เลือกการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง 
   มองภาพผ่านหน้าจอ LCD และหมุนปุ่ม 
   โหมด 
   :ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง 10 วินาที 
     : ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง 2 วินาที  

3ถ่ายภาพ 
   โฟกัสวัตถุและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
  ท่านสามารถสังเกตการทำงานของการตั้ง 
   เวลาถ่ายตัวเองโดยดูจากแสงไฟแสดงการ  
   ทำงาน หรือเสียงบี๊บ และตัวแสดงการนับเวลา 
   ถอยหลัง (วินาที) บนแผงหน้าจอ LCD 
  ก่อนการบันทึกภาพ 2 วินาที ไฟแสดงการ 
   ทำงานการตั้งเวลาถ่ายตัวเองจะสว่าง และเสียง 
   บี๊บจะดังถี่ขึ้น 


 หลังจากการถ่ายภาพตัวเอง ท่านควรตรวจสอบภาพเพื่อดูการโฟกัสและค่าแสงที่เหมาะสม  
 (หน้า 132) 
 หากท่านไม่มองภาพผ่านช่องมองภาพเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ให้ติดฝาครอบ eyepiece  

 (หน้า 105) หากมีแสงหักเหผ่านเข้ามาทางช่องมองภาพเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์แล้วนั้น 
  อาจทำให้ค่าแสงลดลง  
 เมือ่ใชง้านการตัง้เวลาถา่ยตวัเองเพือ่ถา่ยเฉพาะตวัทา่นเทา่นัน้ ใหใ้ชก้ารลอ็คโฟกสั (หนา้ 50)

  กับวัตถุที่มีระยะห่างเท่ากับระยะที่ท่านจะไปยืนอยู่  
 เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาถ่ายตัวเองหลังจากเริ่มการทำงาน กดปุ่ม 
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การทำงานขั้นสูง

ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ 
(Creative Zone) ท่านสามารถตั้ง
ความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงเพื่อ
ผลการบันทึกภาพที่ต้องการ  

 สัญลักษณ์  ที่ด้านขวาของหัวข้อแสดงว่าเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถ 
 นำมาใช้ได้ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative Zone)
  เท่านั้น 
 หลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและปล่อยมือ ข้อมูลบนหน้าจอ LCD  

 และช่องมองภาพจะแสดงค้างไว้ประมาณ 4 วินาที ( ) 
 สำหรับฟงักช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ (Creative  

 Zone) โปรดด ู“ตารางฟงักช์ัน่ที่สามารถใช้งานได้” (หน้า 196) 

ให้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไว้ที่  ก่อน 
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:ProgramAE 
กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับความสว่างของ
วัตถุ การทำงานนี้เรียกว่า โปรแกรมค่าแสงอัตโนมัติ 
*  ย่อมาจาก Program 
* AE ย่อมาจาก Auto Exposure 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ี่ 



2โฟกัสวัตถ ุ
   มองภาพผ่านช่องมองภาพและเล็งจุดโฟกัสไปยัง 
   วัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
  ไฟจดุโฟกสัจะกะพรบิเปน็สแีดง และแสงไฟยนืยนั 
   จุดโฟกัส  ทางด้านล่างขวาของช่องมอง 
   ภาพสว่างขึ้น (ด้วย One Shot AF + การเลือก 
   จุดโฟกัสอัตโนมัติ) 
  ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่า 
   โดยอัตโนมัติ และแสดงขึ้นที่ช่องมองภาพและ 
   แผงหน้าจอ LCD 

3ตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์และ 
  ค่ารูรับแสง 
   ค่าแสงที่ถูกต้องจะยังทำงานอยู่ หากค่า 
   ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงไม่กะพริบเตือน  

4ถ่ายภาพ 
   จัดวางองค์ประกอบภาพและกดปุ่มชัตเตอร์ลง 
   จนสุด  
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:Program AE

 หากค่าความเร็วชัตเตอร์  และค่ารูรับแสงสูงสุดกะพริบ  
 หมายความว่าได้รับแสงไม่เพียงพอ 
 ให้เพิ่มความไวแสงหรือใช้แฟลช 
 หากความเร็วชัตเตอร์  และค่ารูรับแสงต่ำสุดกะพริบ  

 หมายความว่าได้รับแสงมากเกินไป 
 ให้ลดความไวแสงหรือใช้ฟิลเตอร์ ND (แยกจำหน่าย) เพื่อลด 
 ปริมาณแสงที่เข้ามาในเลนส์ 

ความแตกต่างระหว่างโหมด  และ  (Full Auto) 
ในโหมด  ฟังก์ชั่นหลายๆ ฟังก์ชั่นเช่น โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, โหมดการถ่าย 
และแฟลชภายใน และโหมดจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภาพเสียหาย นั่นคือ
ฟังก์ชั่นที่ท่านสามารถตั้งค่ามีจำกัด ในโหมด  เฉพาะความเร็วชัตเตอร์และค่า 
รูรับแสงเท่านั้น ที่จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งค่าโหมดโฟกัส, โหมดการ
ถ่าย, แฟลชในตัวกล้อง และฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อย่างอิสระ 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรแกรม (Program Shift)  
 ในโหมด Program AE นั้น ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์และ 

 ค่ารูรับแสงที่ใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ (โปรแกรม) ซึ่งท่านสามารถตั้งค่านี้ด้วยกล้อง 
 ในขณะที่มีค่ารับแสงเท่ากัน การทำงานนี้เรียกว่า การเปลี่ยนโปรแกรม  
 (Program Shift)  

 ในการเปลี่ยนโปรแกรม ท่านสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นหมุนปุ่ม  
  จนกว่าความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่ต้องการปรากฏขึ้น 
 การเปลี่ยนโปรแกรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่บันทึกภาพแล้ว 
 ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนโปรแกรมพร้อมกับการใช้แสงแฟลช 





��

Tv:Shutter-PriorityAE
ในโหมดนี้ ท่านสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และกล้องตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ สำหรับ
การรับแสงที่เหมาะสมกับความสว่างของวัตถุ วิธีการนี้เรียกว่า การปรับความเร็วชัตเตอร์ 
(Shutter-priority AE) ความเร็วชัตเตอร์สูงจะสามารถจับภาพเคลื่อนไหวหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ 
หรือความเร็วชัตเตอร์ต่ำสามารถสร้างเอฟเฟคภาพเบลอให้เห็นความเคลื่อนไหวของภาพ  
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
*  ย่อมาจาก Time Value (การเปิดช่วงเวลา) 

หยุดการเคลื่อนที่  
(ด้วยความเร็วชัตเตอร์สูง) 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ี่  

   

แสดงการเคลื่อนที่  
(ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ) 

2ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ 
   เมื่อมองภาพผ่านหน้าจอ LCD ให้หมุน 
   ปุ่ม 

3โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
  ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ 

4ตรวจสอบการแสดงในช่องมองภาพและ 
  บันทึกภาพ 
   หากค่ารูรับแสงไม่กะพริบ หมายความว่าได้ 
   ค่าแสงที่เหมาะสม 
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Tv: Shutter-Priority AE 

 หากคา่รรูบัแสงสงูสดุกะพรบิ หมายความวา่ไดร้บัแสงไมเ่พยีงพอ 
 ให้หมุนปุ่ม  เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์จนกว่าไฟค่าแสง 
 จะหยุดกะพริบ หรือตั้งค่าความไวแสงให้สูงขึ้น  
 หากค่ารูรับแสงต่ำสุดกะพริบ หมายความว่าได้รับแสงมากเกิน 

 ไป ให้หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ 
 ให้เร็วขึ้นจนกว่าไฟค่าแสงจะหยุดกะพริบ หรือลดค่าความไวแสง 
 

การแสดงค่าความเร็วชัตเตอร ์
ความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ “8000” จนถึง “4” แสดงส่วนของเศษส่วนความเร็วชัตเตอร์ 
ตัวอย่างเช่น  มาจาก 1/125 วินาที และ  มาจาก 0.5 วินาที และ 
คือ 15 วินาที 
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:Aperture-PriorityAE
ในโหมดนี้ ท่านตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ และกล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อ
ให้เหมาะสมกับความสว่างของวัตถุ วิธีการนี้เรียกว่า ปรับค่ารูรับแสง (Aperture-priority AE) 
ค่า f/number สูง (รูรับแสงที่เล็กลง) จะทำให้ได้ภาพทั้งฉากหน้าและฉากหลัง ในทางกลับกัน
เมื่อค่า f/number ต่ำ (รูรับแสงกว้างขึ้น) จะทำให้ความคมชัดของฉากหน้าและฉากหลังลดลง 
*  ย่อมากจาก Aperture value (ค่าการเปิดรูรับแสง) 

คมชัดตั้งแต่ฉากหน้าจนถึงฉากหลัง  
(ด้วยการเปิดรูรับแสงแคบ) 

ฉากหลังเบลอ  
(ด้วยการเปิดรูรับแสงกว้าง) 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ี่  

   

2ตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ 
   ขณะที่มองภาพผ่านหน้าจอ LCD ให้หมุน 
   ปุ่ม 

3โฟกัสวัตถ ุ
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
  ความไวชัตเตอรจ์ะถกูตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 

4ตรวจสอบการแสดงในช่องมองภาพ 
  และถ่ายภาพ 
   หากค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่กะพริบ หมายความ 
   ว่าได้ค่าแสงที่เหมาะสม 
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: Aperture-Priority AE 

 หากค่ารูรับแสง  กะพริบ หมายความว่าได้รับแสงไม่เพียงพอ 
 ให้หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่ารูรับแสงที่กว้างขึ้น (f/number ที่เล็ก 
 ลง) จนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ หรือตั้งค่าความไวแสงให้สูงขึ้น  

 หากค่ารูรับแสง  กะพริบ หมายความว่าได้รับแสงมากเกินไป 
 ให้หมุนปุ่ม  เพื่อตั้งค่ารูรับแสงที่เล็กลง (f/number ที่กว้าง 
 ขึ้น) จนกว่าไฟค่าแสงจะหยุดลง หรือตั้งค่าความไวแสงให้ต่ำลง 

การแสดงค่ารูรับแสง 
จำนวน f/number ที่กว้างขึ้น หมายถึงการเปิดรูรับแสงที่เล็กลง ค่ารูรับแสงที่แสดงจะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับเลนส์ หากไม่มีเลนส์มาติดตั้งกับตัวกล้องเสริม “00” จะแสดงสำหรับค่ารูรับแสง 


การตรวจสอบความชัดลึก 

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบความชัดลึก (Depth-of-Field) 
กล้องจะหรี่ช่องรับแสงลงเป็นขนาดจริงตามที่ปรับตั้ง
ไว้ ซึ่งท่านสามารถตรวจดูความชัดในบริเวณต่างๆ 
(ระยะของการโฟกัสที่สามารถรับได้) ของภาพด้วย
การมองจากช่องมองภาพ 

 จำนวน f/number ที่สูงกว่าจะสามารถทำให้ฉากหน้าและฉากหลังอยู่ภายในโฟกัสที่รับได้  
 แต่ในช่องมองภาพจะดูมืดลง  

 หากปรับความชัดลึกได้ยาก ให้กดปุ่มตรวจสอบความชัดลึกค้างไว้ขณะหมุนปุ่ม 
 ค่าแสงจะถูกล็อค (AE lock) ขณะที่กดปุ่มการตรวจสอบความชัดลึก 
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:การปรับค่าแสงแบบแมนนวล
ในโหมดนี้ ผู้ใช้สามารถปรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง ท่านสามารถระบุค่า
แสงได้จากมาตรแสดงระดับค่าแสงในช่องมองภาพ หรือใช้เครื่องวัดค่าแสงขนาดพกพาที่มี 
วางจำหน่ายทั่วไป โหมดนี้เรียกว่า การถ่ายภาพด้วยการปรับแสงเอง  
*  ย่อมาจาก Manual 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ี่   

   

ดัชนีค่าแสงมาตรฐาน 

เครื่องหมายแสดงระดับค่าแสง 

2ปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง 
   สำหรับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ให้หมุน 
   ปุ่ม 
   สำหรบัการตัง้คา่รรูบัแสง ใหต้ัง้คา่สวติชเ์ปดิ/ปดิ 
   เครื่องไปที่   และหมุนปุ่ม 

3โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
  การตั้งค่าแสงจะแสดงขึ้นบนช่องมองภาพและ 
   บนหน้าจอ LCD 
   เครื่องหมายระดับค่าแสง  จะช่วยให้ 
   ท่านสามารถรู้ว่าท่านอยู่ห่างจากระดับค่าแสง 
   มาตรฐานเท่าใด 

4ตั้งค่าแสง 
   ตรวจสอบระดับค่าแสงและตั้งค่าความเร็ว 
   ชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่ต้องการ 

5ถ่ายภาพ 
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:การปรับความชัดลึกอัตโนมัติ
วัตถุที่อยู่บนฉากหน้าและฉากหลังจะถูกโฟกัสโดยอัตโนมัติ จุดโฟกัสทั้งหมดจะทำงานเพื่อ
ตรวจจับวัตถุ และค่ารูรับแสงที่จำเป็นต่อการปรับความชัดลึกของภาพจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ 
*  ย่อมากจาก Auto-Dept of field โหมดนี้จะตั้งค่าความชัดลึกโดยอัตโนมัติ 

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ี่   

   

 หากความเร็วชัตเตอร์  กะพริบ แสดงว่าวัตถุมืดเกินไป ให้เพิ่มความไวแสง 
 หากความเร็วชัตเตอร์  กะพริบ แสดงว่าวัตถุสว่างเกินไป ให้ลดความไวแสง 

 หากรูรับแสงกะพริบ แสดงว่าระดับค่าแสงถูกต้องแต่ไม่สามารถปรับความชัดลึกที่ต้องการได้  
 วิธีแก้ไขคือให้ใช้เลนส์มุมกว้างหรือถอยห่างจากวัตถุ วิธีใดวิธีหนึ่ง 
 หากกล้องปรับไปที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ให้ถือกล้องอย่างมั่นคงหรือใช้ขาตั้งกล้อง 
 หากท่านใช้แฟลช ผลการบันทึกภาพจะเหมือนกับการใช้โหมด  พร้อมแฟลช 



2โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุ และกดปุ่มชัตเตอร์ลง 
   ครึ่งหนึ่ง ( ) 
   วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในจุดโฟกัสที่ไฟกะพริบเป็น 
   สีแดงจะถูกโฟกัส  

3ถ่ายภาพ 
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การเลือกโหมดการวัดแสง 
โหมดการวัดแสงเป็นวิธีการวัดค่าความสว่างของวัตถุ ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 
กล้องจะตั้งค่าการวัดแสงแบบเฉลี่ยโดยอัตโนมัติ  

1
กดปุ่ม  ( ) 

2เลือกโหมดวัดแสง 
   ขณะที่มองภาพผ่านหน้าจอ LCD ให้หมุน 
   ปุ่ม 

 ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ  
ระบบวัดแสงแบบนี้จะให้ค่าเฉลี่ยที่ดี ผิดพลาดน้อย เหมาะสำหรับ 
ใช้ถ่ายภาพทุกประเภท ทั้งภาพบุคคล ไปจนถึงภาพวัตถุที่ถ่ายย้อน
แสง กล้องจะเลือกค่าการเปิดรับแสงให้พอเหมาะโดยอัตโนมัติ 

 ระบบวดัแสงเฉพาะส่วน 
เป็นระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับฉากบางลักษณะ 
เช่น การถ่ายภาพวัตถุในฉากหลังที่สว่างกว่าวัตถุที่มีแสงน้อยมาก
เป็นต้น ระบบวัดแสงเฉพาะส่วนจะครอบคลุมประมาณ 9% ของ
บริเวณช่องมองภาพในกึ่งกลางช่องมอง 

 ระบบวัดแสงเฉพาะจุด   
การวัดนี้เป็นระบบการวัดแสงเฉพาะจุดของวัตถุหรือฉาก การวัดจะ
ให้น้ำหนักตรงส่วนกลางที่ครอบคลุมประมาณ 3.8% ของพื้นที่ช่อง
มองภาพ 

 ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง  
ระบบวัดแสงแบบนี้จะให้น้ำหนักเฉลี่ยกับพื้นที่ตรงกลาง และ 
จากนั้นจึงเฉลี่ยสำหรับทั้งฉาก 
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การตั้งค่าการชดเชยแสง 
การชดเชยแสง เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าแสงให้มากขึ้นหรือน้อยลงจาก 
ค่ามาตรฐานของกล้อง โดยผู้ใช้สามารถชดเชยแสงเพื่อให้ภาพดูสว่างขึ้น (ค่าแสงสูงขึ้น) หรือ
จะปรับให้ภาพดูมืดขึ้น (ค่าแสงต่ำลง) ก็ได้  
ท่านสามารถตั้งค่าชดเชยแสงได้ไม่เกิน 2 stops โดยเพิ่มได้ทีละ 1/3 stop  

1
หมนุปุม่ปรบัโหมดการทำงานไปทีโ่หมด 

   Creative Zone โหมดใดโหมดหนึ่ง  
  ยกเว้น  

เพิ่มค่าแสงเพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น 

 ปริมาณการชดเชยแสงจะยังคงมีผลกับภาพอยู่ถึงแม้ท่านจะตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง 
 ไปที่  แล้วก็ตาม 
 โปรดระวังอย่าไปหมุนปุ่ม  และเปลี่ยนค่าชดเชยแสงโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อเป็นการ 

 ป้องกัน ให้ตั้งค่าปุ่มสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไว้ที่ 
 สามารถตั้งค่าชดเชยแสงโดยใช้เมนู  (หน้า 102) 



ลดค่าแสงเพื่อให้ภาพมืดมากขึ้น 

2ตรวจสอบมาตรวัดระดับค่าแสง 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและตรวจสอบ 
   มาตรวัดค่าแสง 

3ตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสง 
   ตัง้คา่สวติชเ์ปดิ/ปดิเครือ่งไปที ่  และขณะ 
   ที่มองภาพผ่านช่องมองภาพหรือหน้าจอ LCD 
   ให้หมุนปุ่ม  
   หมุนปุ่ม  ขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่ง 
   หนึ่ง หรือภายใน ( ) หลังจากกดปุ่ม 
   ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
   สำหรับการยกเลิกการชดเชยแสง ให้ตั้งค่า 
   ชดเชยแสงไปยัง 

4ถ่ายภาพ 
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ระบบถ่ายคร่อมอัตโนมัติ(AEB) 
โดยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงอัตโนมัติ กล้องจะปรับค่าแสงไปที่ระดับสูงสุด 
2 stops โดยเพิ่มได้ทีละ 1/3-stop  เพื่อให้ถ่ายภาพที่มีค่าแสงแตกต่างกันได้ 3 ภาพแบบ 

ต่อเนื่อง เรียกระบบนี้ว่า ระบบถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (AEB) 

 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่อปิดการแสดงระดับค่าแสงของการถ่ายภาพ 
 คร่อมแสง 
 ระบบถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (AEB) จะถูกยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปรับสวิตช์ 

 เปิด/ปิดเครื่องไปที่  หรือเมื่อแฟลชพร้อมใช้งาน 

 เมื่อโหมดการถ่ายภาพถูกตั้งค่าไปที่  ท่านจำเป็นต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลง 3 ครั้ง เมื่อ  
 ตั้งค่า  หรือ  ไว้ และท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพ 
  3 ภาพอย่างต่อเนื่อง จากนั้นกล้องจะหยุดบันทึก เมื่อตั้งค่า  หรือ  ไว้ ภาพ 
 คร่อมแสง 3 ภาพจะถูกบันทึกหลังจากระยะหน่วงเวลา 10 วินาที หรือ 2 วินาที 

 ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งแฟลช และชัตเตอร์ B (Bulb) กับระบบถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ 


การยกเลิกระบบถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

ระดับแสงของการถ่ายภาพคร่อม 

1
เลือก [Expo. comp./AEB] 

   ในแท็บ  เลือก [Expo. comp./AEB]
   จากนั้นกดปุ่ม 

2ปรับระดับค่าแสงของการถ่ายภาพคร่อม 
   หมุน  เพื่อปรับระดับค่าแสงของ 
   การถ่ายภาพคร่อม 
   ท่านสามารถปรับระดับค่าชดเชยแสงโดยใช้ 
   ปุ่ม  ถ้าค่าแสงของการถ่ายภาพคร่อม 
   แสงรวมกับค่าชดเชยแสงแล้ว ระดับค่าแสงของ 
   การถ่ายภาพคร่อมจะปรากฏขึ้นที่ตรงกลางของ 
   ระดับค่าชดเชยแสงบนหน้าจอ 
  กดปุ่ม  เพื่อปรับค่าระดับ 
   เมื่อท่านออกจากเมนู  และระดับการถ่าย 
   คร่อมจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ LCD 

3ถ่ายภาพ 
   หาจุดโฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ภาพ 
   คร่อมแสง 3 ภาพ จะถูกบันทึกในระดับต่อไปนี้: 
   มาตรฐาน, ลดค่าแสง และเพิ่มค่าแสง 
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ระบบล็อคค่าแสง(AELock) 
ระบบล็อคค่าแสงเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีที่บริเวณที่โฟกัสมีค่าแสงที่แตกต่าง
จากบริเวณที่พื้นที่วัดแสงของกล้องวัดแสงอยู่ หรือเมื่อผู้ใช้ต้องการถ่ายภาพหลายๆ เฟรมด้วย
ค่าแสงเท่ากัน เมื่อกดปุ่ม  ค่าแสงที่วัดได้จะถูกล็อคไว้ ผู้ใช้สามารถจัดองค์ประกอบภาพ 
ใหม่และถ่ายภาพ เรียกระบบนี้ว่า การล็อคค่าแสง (AE Lock) ระบบนี้ยังเหมาะสำหรับการ
ถ่ายภาพย้อนแสงอีกด้วย 

1
โฟกัสไปที่วัตถ ุ

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส 
  การปรับค่าแสงจะปรากฏขึ้น 

2กดปุ่ม  ( ) 
  สัญลักษณ์  จะสว่างขึ้นในช่องมองภาพ 
   เพื่อแสดงให้ทราบว่าค่าแสงได้ถูกล็อคไว้แล้ว 
   แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม  กล้องจะ 
   ล็อคค่าแสงในปัจจุบันไว้ 

เอฟเฟคการล็อคค่าแสง

โหมดวัดแสง  
(หน้า 100) 

รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส 

เลือกแบบอัตโนมัติ เลือกแบบปรับตั้งเอง 

ใช้ค่าแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู่เป็น 
ค่าในการล็อค

ใช้ค่าแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว้เป็น
ค่าในการล็อค

ใช้จุดโฟกัสกลางเป็นค่าในการล็อค 

*  ถ้าสวิตซ์เลือกโหมดโฟกัสที่เลนส์ถูกปรับไว้เป็น <MF> ค่าแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใช้เป็น 
 ค่าในการล็อค 

3จดัองคป์ระกอบภาพใหม ่และถา่ยภาพ 
   หากต้องการล็อคค่าแสงไว้ตลอดเวลา เพื่อ 
   ถ่ายภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ให้กดปุ่ม  
    ค้างเอาไว้ตลอดเวลา และกดชัตเตอร์ 
   เพื่อถ่ายภาพต่อๆ ไป 
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ชัตเตอร์B(Bulb)
เมื่อตั้งค่าชัตเตอร์ B แล้วม่านชัตเตอร์จะเปิดค้างอยู่เมื่อใช้นิ้วกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดและค้างไว้ 
และจะปิดเมื่อผู้ใช้ยกนิ้วออกจากปุ่มชัตเตอร์ ชัตเตอร์ B เหมาะสำหรับฉากกลางคืน, ภาพพลุ, 
ท้องฟ้าและถ่ายภาพที่ต้องการเปิดรับแสงนานๆ  

1
หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ 



2ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไปที่ “buLb.”
   ขณะมองภาพผ่านหน้าจอ LCD ให้หมุนปุ่ม  
    เพื่อเลือก “buLb.” 
   การตั้งค่าต่อไปหลังจาก  คือ “buLb.” 

3ตั้งค่ารูรับแสงและถ่ายภาพ 
   หากต้องการตั้งค่ารูรับแสง ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิด 
   เครื่องไปยัง  และหมุนปุ่ม 
   ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ค้าง กล้องจะรับค่า 
   แสงต่อไป 
    ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเปดิรบัแสง (เป็นวินาที)  
   จะปรากฏขึ้นบนแผงหน้าจอ LCD โดยใช้ตัวแสดง 
   ตัวเดียวกันกับตัวแสดงภาพที่เหลือที่สามารถ 
   ถ่ายได้ 


 การเปิดรับแสงนานๆ ด้วยชัตเตอร์ B ทำให้ภาพมีสัญญาณรบกวนมากกว่าภาพปกติ  
 ภาพจะดูหยาบ หรือมีจุดหยาบๆ กระจายอยู่ทั่วภาพ 

 เมื่อตั้งค่า  เป็น [1: Auto] หรือ  
 [2: On] จะสามารถลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนานๆ ได้ (หน้า 176)  

 แนะนำให้ใช้สายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-80N3 หรือ รีโมทจับเวลา รุ่น TC-80N3 
 (แยกจำหน่ายทั้งสองประเภท)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับแสง  

ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ความสว่างที่ 
หน้าจอ LCD จะเปิดหรือดับลง ( ) ระหว่างการ 
ใช้งานชัตเตอร์ B ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดจะทำให้
แสงที่หน้าจอ LCD ดับลง 


การปรับความสว่างหน้าจอLCD
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การใช้ฝาปิดช่องมองภาพ

ชัตเตอร์ B (Bulb) 

หากท่านถ่ายภาพโดยไม่มองจากช่องมองภาพ แสงที่เข้ามาในช่องมองภาพสามารถทำลายค่า
แสงได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ให้ท่านใช้ฝาปิดช่องมองภาพ (Eyepiece Cover) (หน้า 23) ที่ติด
มากับสายคล้องกล้อง 

1
ถอดยางรองตา (eyecup) ออก 

   ดนัจากดา้นลา่งของยางรองตาขึน้ไปทางดา้นบน 


2ติดตั้งฝาปิดช่องมองภาพ  
   เลื่อนฝาปิดช่องมองภาพ ลงมาที่ช่องมองภาพ 
   เพื่อติดตั้ง 

ท่านสามารถเชื่อต่อสายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-80N3 หรือรีโมทจับเวลา รุ่น TC-80N3  
(แยกจำหน่ายทั้งสองประเภท) หรืออุปกรณ์เสริมของกล้องดิจิตอลรุ่น EOS ต่างๆ ที่มีช่อง
เชื่อมต่อ N3-type เข้ากับกล้องและใช้ในการถ่ายภาพ สำหรับวิธีการใช้งานโปรดดูคู่มือการ 
ใช้งานของอุปกรณ์ควบคู่กันไป 

การเชื่อมต่อสายรีโมทคอนโทรล

1
เปิดฝาครอบช่องเชื่อมต่อ 

2เสียบปลั๊กเข้าไปในช่องเชื่อมต่อรีโมท 
   เสียบปลั๊กตามที่แสดงในภาพตัวอย่าง 
   วิธีการดึงปลั๊กออก ให้จับตรงบริเวณส่วนที่ 
   เป็นสีเงินของปลั๊ก และดึงออก  
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ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ 
ถึงแม้การใช้ระบบการตั้งเวลาถ่ายตัวเองหรือใชส้ายรีโมทคอนโทรลในการถ่ายภาพจะสามารถ
ป้องกันกล้องสั่นได้ แต่การล็อคกระจกสะท้อนภาพในตัวกล้องก็สามารถช่วยป้องกันกล้องสั่น
ได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเลนส์ที่มีกำลังขยายสูง เช่น เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลหรือ
ถ่ายภาพแบบ Close up  

การตั้งค่า  ไว้ที่ [1: Enable] (หน้า 180) จะทำให้ 
สามารถถ่ายภาพด้วยระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ 

 

1
โฟกัสไปยังวัตถุ และกดชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วปล่อย 

  กระจกสะท้อนภาพจะพับขึ้นและล็อค 

2กดชัตเตอร์จนสุดอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพ  
  เมื่อถ่ายภาพแล้ว กระจกสะท้อนภาพก็จะพับกลับลงมาสู่ตำแหน่งปกติ 

 ในบริเวณที่มีแสงสว่างจ้ามากๆ เช่น ชายหาด หรือลานสกีในวันที่มีแดดจ้า ให้ถ่ายโดยตั้ง 
 ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพก่อน 

 ไม่ควรเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์โดยตรง ความร้อนและแสงที่เจิดจ้าจากดวงอาทิตย์สามารถ 
 ทำให้ม่านชัตเตอร์ไหม้และเสียหายได้ 

 เมือ่ถา่ยภาพดว้ยชตัเตอร ์B (bulb), การตัง้เวลาถา่ยตวัเอง และการลอ็คกระจกสะทอ้นภาพ  
 ใหก้ดชตัเตอรล์งจนสุดและกดค้างไว้ตลอดเวลาที่ถ่ายด้วยชัตเตอร์ B (เวลาการถ่ายแบบ 
 หน่วงเวลา + เวลาถ่ายด้วยชัตเตอร์ B) เมื่อยกนิ้วออกก่อนที่ระบบหน่วงเวลาที่ 10-วินาที/ 
 2-วินาที จะทำงานเสร็จสิ้น จะได้ยินเสียงชัตเตอร์ลั่น แต่นั่นไม่ใช่การทำงานจริง (ไม่มีการ 
 ถ่ายภาพเกิดขึ้น) 

 เมื่อตั้งค่าไว้ที่ [1: Enable] การถ่ายภาพทีละภาพจะทำงานถึงแม้จะตั้งโหมดการถ่ายเป็น 
 การบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง 

 เมื่อตั้งค่าการตั้งเวลาถ่ายภาพไว้ที่  หรือ  ภาพจะถูกบันทึกหลังจากนั้น 
  10 วินาที หรือ 2 วินาที ตามลำดับ 

 เมื่อล็อคกระจกสะท้อนภาพแล้ว หลังจากนั้น 30 วินาที กระจกจะพับกลับมาที่ตำแหน่งเดิม 
 โดยอัตโนมัติ หากกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง กระจกสะท้อนภาพจะล็อคอีกครั้ง 

 สำหรับภาพที่ใช้ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ แนะนำให้ใช้สวิตช์รีโมท รุ่น RS-80N3 หรือ 
 รีโมทแบบจับเวลา รุ่น TC-80N3 (แยกจำหน่ายทั้งสองประเภท)  
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การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง
แฟลชอัตโนมัติ E-TTL II จะทำให้สามารถบันทึกภาพที่มีความแม่นยำสูง และมีค่าแฟลชที่
เหมาะสมกับภาพ 

หากมีความจำเป็น ในสภาวะแสงต่ำหรือถ่ายย้อนแสง แฟลชภายในจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(ยกเว้นในโหมด   ) 

การใช้แฟลชภายในตัวกล้องในโหมดโซนพื้นฐาน(BasicZone)

ไม่ว่าแสงจะอยู่ในระดับใด ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเปิดแฟลชขึ้นและยิงแฟลชเมื่อ 
ใดก็ได้ที่ท่านต้องการ หากแฟลชเปิดขึ้นแล้ว ท่านสามารถใช้นิ้วกดปิดแฟลชให้กลับไปยังที่
เดิมได้ 

   :  สำหรับการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์  
   (1/ 250 วินาที – 1/60 วินาที) และค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ 

 :  ช่วยให้ท่านสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ตามต้องการ (1/250 วินาที –  
   30 วินาที) ค่าแฟลชจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับค่ารูรับแสงที่ถูกตั้งค่า 
   อัตโนมัติไว้ 

 :ช่วยให้ท่านตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการได ้ค่าแฟลชจะถูกตั้งอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะ 
   กับคา่รรูบัแสงทีต่ัง้ไว ้ความเรว็ชตัเตอรจ์ะถกูตัง้คา่อตัโนมตัริะหวา่ง 1/250  
   วนิาท ี- 30 วินาที เพื่อให้เหมาะสมกับความสว่างของฉาก 
   ในพื้นที่แสงน้อย วัตถุหลักจะได้รับแสงแพลชอัตโนมัติ และพื้นหลังจะถูกตั้งความเร็ว 
   ชัตเตอร์ต่ำโดยอัตโนมัติ ดังนั้นวัตถุหลักและฉากหลังจะถูกรับค่าอย่างเหมาะสม  
   (แฟลชความไวต่ำอัตโนมัติ)  
    สำหรับความเร็วชัตเตอร์ต่ำ แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง 
    หากท่านไม่ต้องการใช้ความเร็วชัตเตอร์แบบต่ำ ให้ตั้งค่า  
      เป็น  
     [1 : 1/250-1/60sec. auto] หรือ [2: 1/250sec. (fixed)]
     (หน้า 175) 

 :ท่านสามารถตั้งค่าได้ทั้งความเร็วชัตเตอร์ (1/250 sec. -30 sec.,bulb) และ 
   ค่ารูรับแสง ค่าแฟลชจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อให้เมาะสมกับค่ารูรับแสงที่ได้ถูกตั้งค่า 
   ไว้ ค่าแสงฉากหลังจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง 

 :ค่าแฟลชที่ยิงออกมาจะเหมือนกันกับค่าแฟลชในโหมด 

การใชแ้ฟลชภายในตวักลอ้งในโหมดโซนสรา้งสรรคภ์าพ(CreativeZone)
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ระยะที่เหมาะสมในการใช้แฟลชภายใน

การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง

ค่ารู 
รับแสง 

ความไวแสง 

 สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้ วัตถุควรอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ยิงแฟลชในระยะ 1 เมตร/3.3 ฟุต 
 ถอดเลนส์ฮูดออกและรักษาระยะห่างจากวัตถุไว้อย่างน้อย 1 เมตร/3.3 ฟุต 
 หากติดเลนส์ฮูดเข้ากับเลนส์หรือท่านอยู่ใกล้กับวัตถุมากเกินไป ที่ส่วนล่างของภาพ 

 อาจดูมืดเนื่องจากแสงแฟลชถูกขวางอยู่ หากท่านใช้เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) หรือใช้เลนส์ 
 แบบเร็ว (Fast) แต่แสงแฟลชก็ยังถูกบังอยู่ ให้ใช้แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX (แยกจำหน่าย) 

การใช้การลดตาแดง

การใช้ไฟลดตาแดงก่อนการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชจะช่วยลดตาแดงในภาพ การลดตาแดงจะ
ทำงานในโหมดการบันทึกภาพทุกโหมด ยกเว้น   

 ในแท็บ [ ] ให้เลือก [Red-eye On/Off]
 จากนั้นกดปุ่ม  และเลือก [On]
 จากนั้นให้กดปุ่ม 
 สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เมื่อท่าน 

 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ไฟลดตาแดงจะสว่าง 
 ขึ้น จากนั้นเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด  
 กล้องจะทำการถ่ายภาพ 

 การลดตาแดงจะใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อวัตถุหันหน้าเข้าหาไฟลดตาแดง หรือเมื่อห้องมีไฟสว่าง
 หรือเมื่อกล้องเข้าใกล้กับวัตถุ 
 การแสดงที่ด้านล่างของช่องมองภาพจะค่อยๆ ดับลง เพื่อผล 

 การถ่ายภาพที่ดีที่สุด ให้ถ่ายภาพหลังจากที่การแสดงนี้ดับลงแล้ว 
 ประสิทธิภาพของการลดตาแดงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุ 



[เมตร/ฟุต โดยประมาณ] 
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ชดเชยแสงแฟลช 

การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง 

ท่านสามารถตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับการชดเชยแสงปกติ ท่าน
สามารถตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชได้ในระดับที่ไม่เกิน 2 stops โดยเพิ่มได้ทีละ 1/3 stop 

1
กดปุ่ม  ( ) 

ค่าแสงที่เพิ่มขึ้น 

 หากเปิดใช้งาน  (หน้า 177) เอฟเฟคของ 
 การชดเชยค่าแสงและชดเชยแสงแฟลชอาจลดลง ให้ตั้งค่าเป็น [3: Disable] หากท่าน 
 ต้องการให้ได้ผลการตั้งค่าชดเชยแสงที่ดีที่สุด  
 หากท่านตั้งค่าชดเชยแสงแฟลชด้วยแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX และแฟลชภายใน การตั้งค่า 

 การชดเชยแสงแฟลช Speedlite จะทำงานแทนแฟลชภายในกล้อง หากท่านตั้งค่าการ 
 ชดเชยแสงแฟลชของแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX โดยใช้แฟลช Speedlite แล้ว การตั้งค่า 
 ชดเชยแสงแฟลชต่างๆ โดยกล้องก็จะถูกยกเลิก 

ค่าแสงที่ลดลง 

2ตั้งปริมาณการชดเชยแสง 
   เมื่อมองผ่านหน้าจอ LCD หรือช่องมองภาพ 
    ให้หมุนปุ่ม 
   หากต้องการยกเลิกการชดเชยแสงแฟลช  
   ให้ตั้งค่าปริมาณแสงแฟลชไปที่ 
   เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง สัญลักษณ์  
    จะแสดงขึ้นในช่องมองภาพและ 
   หน้าจอ LCD 

3ถ่ายภาพ 

 ปริมาณค่าชดเชยแสงแฟลชจะสามารถใช้งานได้ถึงแม้หลังจากท่านตั้งสวิตช์ไปที่ 
 สามารถตั้งค่าชดเชยแสงแฟลชของแฟลช Speedlite  ได้โดยใช้กล้อง วิธีการจะเหมือนกันกับ 

 การใช้แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX  
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การล็อคแสงแฟลชจะล็อคค่าการรับแสงแฟลชจากส่วนต่างๆ ของวัตถุ  

ระบบล็อคแสงแฟลช(FELock) 

1
กดปุ่ม  เพื่อเปิดแฟลชภายในขึ้น 

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและมองภาพผ่าน 
   ช่องมองภาพเพื่อตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ 
   สว่างขึ้น 


2โฟกัสไปยังวัตถุ 

3กดปุ่ม  ( ) 
   เล็งศูนย์กลางของช่องมองภาพไปยังวัตถุ ที่ท่าน 
   ต้องการล็อคแสงแฟลช จากนั้นกดปุ่ม 
  กล้องจะยิงแฟลชนำทาง (Preflash) ออกมา 
   และค่าแฟลชที่จำเป็นต้องใช้จะถูกประมวลผล 
   แล้วถูกบันทึกลงในหน่วยความจำ  
  ในช่องมองภาพ ข้อความ  จะแสดงขึ้น 
   สักครู่ และ  จะสว่างขึ้น 
   ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  กล้องจะยิง 
   แฟลชนำทาง (Preflash) ออกมา และค่าแฟลช 
   ที่จำเป็นต้องใช้จะถูกประมวลผลแล้วถูกบันทึก 
   ลงในหน่วยความจำ  

4ถ่ายภาพ 
   จัดองค์ประกอบภาพแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลง 
   จนสุดเพื่อบันทึกภาพ 
  กล้องจะยิงแสงแฟลชออกมาเพื่อบันทึกภาพ 


หากวัตถุอยู่ไกลเกินไปและไกลเกินกว่าระยะที่แฟลชจะส่องถึง สัญลักษณ์  จะกะพริบ 
ให้ขยับเข้าใกล้วัตถุมากขึ้นแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ไปถึง 4 อีกครั้ง 

การใช้แฟลชภายในตัวกล้อง 
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การควบคุมแฟลช 
สามารถตั้งค่าแฟลชภายในและแฟลช Speedlite ได้โดยใช้เมนู เมนูสำหรับแฟลช Speedlite
จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX ที่สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นด้วยกล้องได้ 

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

 กดปุ่ม 
หน้าจอการควบคุมแฟลชจะปรากฏขึ้น 

เกี่ยวกับ[Flashfiring]
 ตั้งค่าไว้ที่ [Enable]  
 หากตั้งค่า [Disable] แล้ว ทั้งแฟลชภายในและ 

 แฟลช Speedlite จะไม่ยิงแฟลชออกมา เหมาะ 
 สำหรับเวลาที่ท่านต้องการใช้เฉพาะลำแสงช่วย  
 โฟกัสเท่านั้น 

เกี่ยวกับ[Biilt-inflashfunc.setting]

 ไม่สามารถเลือก [Flash mode] ได้ 
 สามารถตั้งค่า [Flash exp. comp] ได้ตามที่ 

 อธิบายในหน้า 109 
 ตั้งค่า [E-TTL II] ตามที่อธิบายในหน้าถัดไป 



 สัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ (Shtter Sync.) 
 ตามปกติแล้ว ตั้งค่าไปยัง [1st curtain] เพื่อให้กล้องยิงแฟลชโดยอัตโนมัติหลังจากการ 
 เริ่มรับแสง 

 หากตั้งค่าไว้ที่ [2nd curtain] กล้องจะยิงแฟลชออกมา ก่อนที่จะสิ้นสุดการรับค่าแสง เมื่อ 
 รวมกับแฟลชความไวต่ำแล้ว ท่านจะสามารถสร้างเอฟเฟคลำแสงทอดยาว เช่นไฟท้ายรถ 
 ในตอนกลางคืน การใช้ม่านชัตเตอร์ชุดที่ 2 กล้องจะยิงแฟลชออกมา 2 ครั้ง คือครั้งแรก 
 เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และจะยิงทันทีก่อนที่จะปิดการรับค่าแสง 
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 เกี่ยวกับ E-TTL II 
 สำหรับการใช้แฟลชถ่ายภาพทั่วๆ ไป ควรตั้งเป็น [Evaluative] 
 ถ้าตั้งเป็น [Average] แสงแฟลชจะถูกเฉลี่ยสำหรับทั่วทั้งภาพ เหมือนกับกรวัดแสงแฟลช 
 จากภายนอก เมื่อใช้ระบบนี้ อาจจะต้องชดเชยแสงแฟลชด้วยขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ  
 การตั้งค่าแบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักถ่ายภาพที่มีประสบการณ์แล้ว 

 การควบคุมแฟลช 

การตั้งค่าแฟลชSpeedlite
เลือกได้ทั้ง [External flash func. setting] หรือ [External flash C.Fn setting] สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าแฟลช Speedlite ที่กล้องสามารถตั้งได้ โปรดดู คู่มือการใช้
งานแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX ที่กล้องรองรับ (เช่น รุ่น 430EX II) 
ติดตั้งแฟลชเข้ากับกล้องและเปิดการใช้งาน

1
เลือกได้ทั้ง [External flash func. setting] 

   หรือ [External flash C.Fn setting] 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้น 
   กดปุ่ม 
   การตั้งค่าที่ไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นสีมืดลง  

การตั้งค่าฟังก์ชั่นแฟลชภายนอก 

การตั้งค่าฟังก์ชั่นแฟลชภายนอกที่ 
ผู้ใช้ตั้งเอง  

2ตั้งค่าฟังก์ชั่นแฟลชภายนอก 
   เลือกฟังก์ชั่นแฟลชและตั้งค่าตามที่ต้องการ  
   ขั้นตอนการตั้งค่าจะเหมือนกันกับการตั้งค่า 
   ฟังก์ชั่นเมนู 
   บนหน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชั่นแฟลช รายการที่ 
   สามารถตั้งค่าได้หรือการแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน 
   จะมีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโหมด 
   แฟลชปัจจุบันหรือการตั้งค่าฟังก์ชั่น Custom  
   ของแฟลช 
   หากท่านกดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการตั้งค่า 
   แฟลช Speedlite ทั้งการตั้งค่าแฟลชภายนอก 
   และแฟลชภายในจะถูกยกเลิก 
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แฟลชSpeedlite

Shoe-mount Speedlite Macro Lites 

 สำหรับแฟลชซีรี่ส์ EX ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยกล้องได้ เฉพาะ [Flash exp.comp]
  และ [E-TTL II] เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น [External flash func.] ได้ (หน้า 111) 
 (ยังสามารถตั้งค่า [Shutter sync.] ได้สำหรับแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX บางรุ่น) 

 เมื่อตั้งค่าโหมดการวัดค่าแฟลช เป็น TTL autoflash กล้องจะยิงแสงแฟลชแบบเต็มออกมา 
 เสมอ 

แฟลชSpeedliteอื่นๆที่ ไม่ ใช่แฟลชซีรี่ส์EX

 ตั้งค่าแฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EZ/E/EG/ML/TL ในโหมด TTL หรือ A-TTL autoflash 
  ตั้งค่าโหมดการบันทึกภาพเป็น  (ปรับค่าแสงเอง) หรือ  (aperture- 
 priority AE) และปรับการรตั้งค่ารูรับแสงก่อนบันทึกภาพ 

 เมื่อใช้แฟลช Speedlite ที่มีโหมดการปรับแฟลชเอง ให้บันทึกภาพในโหมดการปรับแฟลช 
 เอง 


แฟลชที่รองรับกล้องดิจิตอลรุ่นEOSและแฟลชSpeedliteซีรี่ส์EX
การทำงานโดยทั่วไปที่คล้ายกับแฟลชภายในเพื่อการทำงานอย่างง่าย  
เมื่อติดตั้งแฟลช Speedlite ซีรี่ส์EX เข้ากับกล้องแล้ว การควบคุมการโฟกัสอัตโนมัติเกือบ
ทั้งหมดจะทำงานโดยกล้อง จึงเหมือนเป็นการติดตั้งตัวแฟลชไฟแรงสูงไว้บนตำแหน่งของ
แฟลชภายในเท่านั้นเอง 
สำหรับรายละเอียดในการทำงาน โปรดดูคู่มือการใช้งานแฟลช Speedlite ซีรี่ส์EX กล้อง
ดิจิตอลรุ่นนี้เป็นกล้อง Type-A ที่สามารถใช้ได้กับคุณสมบัติของแฟลช Speedlite ซีรี่ส์EX 
ทั้งหมด 
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การใช้แฟลชที่ ไม่ ใช่ของแคนนอน

แฟลช Speedlite 

ความไวSync
กล้องสามารถใช้งานร่วมกับแฟลชที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ความเร็ว 1/250 วินาที และที่
ความเร็วที่ต่ำกว่า หากใช้แฟลชสตูดิโอขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาแฟลชที่นานกว่า ให้ตั้งค่าความ
ไว sync ภายใน 1/60 วินาที ถึง 1/30 วินาที  
โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าท่านได้ทดสอบความสัมพันธ์ของแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ (flash 
syncronization) ก่อนการบันทึกภาพ 

ช่องเชื่อมต่อเครื่องPC
   สามารถใช้ช่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ของ 
   กลอ้งกบัหนว่ยแฟลชทีม่สีาย Sync ชอ่งเชือ่มตอ่ 
   ของคอมพิวเตอร์ จะเป็นช่องเรียวเล็กเพื่อ  
   ป้องกันการยกเลิกการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ 
   ช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ของกล้องเป็น 
   ลักษณะของขั้วปกติ ท่านสามารถเชื่อมต่อได้ 
   กับสาย sync ทุกชนิด 

ข้อควรระวังสำหรับการถ่ายภาพแบบLiveView
เมื่อท่านใช้แฟลชที่ไม่ใช่ของแคนนอน สำหรับการถ่ายภาพแบบ Live View ให้ตั้งค่า  
[Silent shoot] ของเมนู [  Live View function setting] ไปยัง [Disable] กล้องจะไม่ 
ยิงแสงแฟลชหากตั้งค่าไปที่ [Mode 1] หรือ [Mode 2] 

 หากใช้กล้องกับแฟลช หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับแฟลชที่ใช้สำหรับกล้องยี่ห้ออื่น กล้องอาจทำงาน 
 ไม่ปกติ และอาจเป็นผลให้การทำงานขัดข้อง 

 ห้ามต่อเชื่อมแฟลชใดๆ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 250V หรือสูงกว่าเข้ากับช่องต่อคอมพิวเตอร์ 
 ของกล้อง 

 ห้ามติดแฟลชที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงบนฐานสวมไร้สาย เพราะกล้องอาจไม่ยิงแฟลช 

แฟลชที่ถูกติดตั้งเข้ากับฐานสวมไร้สายของกล้อง และแฟลชที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อคอมพิวเตอร์
ของกล้องสามารถนำมาใช้ได้ในเวลาเดียวกัน 
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การถ่ายภาพแบบ
LiveView

ท่านสามารถถ่ายภาพได้ในขณะแสดงภาพบนหน้าจอ LCD ของกล้อง 
ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า “การถ่ายภาพแบบ Live View ”  
การถ่ายภาพแบบ Live View เหมาะสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง 
หากท่านใช้มือถือกล้องและถ่ายภาพขณะมองผ่านหน้าจอ LCD แล้ว
กล้องสั่น ซึ่งอาจทำให้ได้ภาพเบลอ ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง 

เกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบ Live View โดยใช้สายรีโมท 
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ติดตั้ง EOS Utility (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 
ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายภาพโดยใช้
รีโมทในขณะแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดโปรดดู
คู่มือการใช้งานซอฟท์แวร์ ในซีดี-รอม 
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การเตรียมพร้อมก่อนถ่ายภาพแบบLiveView 
การปรับตั้งกล้องก่อนถ่ายภาพแบบ Live View  

1
ปรับโหมดการถ่ายภาพ 

   เลือกโหมดการถ่ายเป็นโหมดโซนสร้างสรรค์ 
   ภาพ (Creative Zone) 
   การถ่ายภาพแบบ Live View จะไม่ทำงาน 
   ในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

2เลือก [Live View function settings] 
   ในแท็บ  เลือก [Live View function  
   settings] จากนั้นกดปุ่ม  


3เลือก [Live View shoot.] 
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Live View  
   shoot.] จากนั้นกดปุ่ม  
   หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Enable] จากนั้น 
   กดปุ่ม 

4ตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่นๆ 
   หากจำเป็น ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ต่อไปนี้  
   โปรดดูตามเลขหน้าอ้างอิงสำหรับรายละเอียด  
   • Exposure Simulation (หน้า 117) 
   • การแสดงตาราง (หน้า 119) 
   • การถา่ยภาพแบบไมใ่ชเ้สยีง (หนา้ 128) 
   • Metering Timer (หน้า 119) 
   • โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 121) 
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5การแสดงภาพ Live View 
   กดปุ่ม 
  ภาพแบบ Live View จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ  
   LCD 
   กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอ LCD  
   และกลับไปยังการถ่ายภาพปกติ 

Exposure Simulation จะแสดงและลอกแบบความสว่างของภาพจริงที่จะออกมา การตั้งค่า 
[Disable] และ [Enable] ได้อธิบายไว้ตามนี้ 

 Disable (ไม่ทำงาน) 
 ภาพจะปรากฏในความสว่างตามมาตรฐานเพื่อช่วยให้มองภาพ Live View ง่ายขึ้น 

 Enable (ทำงาน) 
 ภาพแบบ Live View จะแสดงระดับแสงของภาพจริงที่ท่านถ่ายได้ หากท่านตั้งค่า 
 ชดเชยแสง ความสว่างของภาพจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่านั้นๆ 

เกี่ยวกับ[Exposuresimulation]

 ระหว่างการถ่ายภาพแบบ Live View ห้ามเล็งเลนส์กล้องเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะ 
 ความร้อนของดวงอาทิตย์สามารถทำให้ส่วนประกอบภายในกล้องเกิดความเสียหายได้ 

 โปรดดูการใช้งานการถ่ายภาพแบบ Live View หน้า 129-130 

การเตรียมพร้อมก่อนถ่ายภาพแบบ Live View 
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1
ใช้ปุ่ม AF ในการโฟกัสวัตถุ 

   กดปุ่ม 
  กล้องจะโฟกัสตามโหมดโฟกัสอัตโนมัติปัจจุบัน 
    (หน้า 121) 

การถ่ายภาพ 

การทำงานระหว่างการแสดงภาพแบบLiveView

 เช่นเดียวกับการถ่ายภาพแบบปกติโดยมองภาพผ่านช่องมองภาพ ขณะที่ภาพแบบ Live  
 View แสดง ท่านยังคงสามารถใช้ปุ่มการทำงานของกล้องเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า และ 
 แสดงภาพถ่ายได้ 
 เมื่อท่านกดปุ่ม  หรือ  ท่านสามารถแสดงการตั้งค่าขึ้นบน 

 หน้าจอ LCD และสามารเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ ในขณะถ่ายภาพแบบ Live View โหมด 
 การวัดแสงจะเป็นโหมดเฉลี่ยทั้งภาพโดยไม่เกี่ยวข้องกับโหมดการวัดแสงที่เลือกไว้ปัจจุบัน 
 เพือ่ตรวจสอบความชดัลกึของภาพ ใหก้ดปุม่แสดงความชดัลกึ ความสวา่งของภาพที่แสดง 

 จะใกล้เคียงกับดับลงเพื่อแสดงความสว่างจริงของภาพ 
 ระหว่างการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง การตั้งค่าการรับแสงสำหรับภาพถ่ายภาพแรก 

 จะถูกนำไปใช้กับภาพที่จะถ่ายต่อไป  
 การใช้งาน  จะเหมือนกันกับการใช้งาน 



2ถ่ายภาพ 
   กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด 
  กล้องจะถ่ายภาพและภาพที่ถูกถ่ายแล้วจะ 
   ปรากฏบนหน้าจอ LCD 
  หลังจากสิ้นสุดการแสดงภาพแล้ว กล้องจะ 
   กลับมายังการถ่ายภาพแบบ Live View  
   โดยอัตโนมัติ 
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 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอเมนู เพื่อให้ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นเมนูได้ แล้ว 
 กดปุม่  อกีครัง้เพือ่กลบัไปแสดงภาพแบบ Live View หากทา่นเลอืก [  Dust  
 Delete Data], [  Sensor cleaning], [  Clear settings] หรอื [  Firmware Ver.]
 การถ่ายภาพแบบ Live View จะถูกยกเลิก 

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่กับการถ่ายภาพแบบLiveView [แสดงจำนวนภาพ
โดยประมาณ] 

การถ่ายภาพ 

อุณหภูมิ 

ที่ 

ที่ 

สภาวะการถ่ายภาพ  

ไม่ใช้แฟลช 

 จำนวนที่แสดงข้างต้นเป็นผลการทดสอบที่มาจากการใช้แบตเตอรี่ รุ่น BP-511A ที่ชาร์จ 
 จนเต็มประจุ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของ CIPA (Camera & Imaging  
 Products Association)  
 การถ่ายภาพแบบ Live View แบบต่อเนื่อง จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 1 ชั่วโมงที่ 

 อุณหภูมิ  (โดยใช้แบตเตอรี่ รุ่น BP-511A ที่ชาร์จจนเต็ม) 
 การใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ จะทำให้จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ลดลง

ใช้แฟลช 50%  

 การแสดงภาพจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100% ของภาพที่จะถ่ายได้จริง 
 เมื่อไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลานาน กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ ตามการตั้งค่า [ Auto 

  power off] (หน้า 44) ซึ่งถ้าปรับค่า [  Auto power off] เป็น [Off] การถ่ายภาพแบบ 
  Live View จะยุติการทำงานใน 30 นาที แต่พลังงานของกล้องยังคงเปิดอยู่ (กล้องพร้อม 
 ทำงาน) 

 สามารถแสดงตารางไดโ้ดยใช ้[Grid display] ในเมน ู[  Live View function settings]  
 ท่านสามารถตั้งค่าได้ทั้ง  หรือ  

 จาก [Metering timer] ในเมนู [  Live View function settings] ท่านสามารถเปลี่ยน 
 การตั้งค่าระยะเวลาของการล็อคค่าแสงให้สามารถใช้งานได้อยู่   

 เมื่อท่านถ่ายภาพโดยการยิงแฟลช เสียงชัตเตอร์จะดังเหมือนการถ่ายภาพสองครั้ง แต่ 
 จริงๆ แล้วกล้องได้ถ่ายภาพเพียงภาพเดียว 

 ท่านสามารถใช้สายวิดีโอ (ที่จัดให้) หรือสายเชื่อมต่อ HDMI (แยกจำหน่าย) เพื่อแสดงภาพ 
 แบบ Live View บนหน้าจอโทรทัศน์ได้ (หน้า 141-142) 

180 ภาพ 

140 ภาพ 130 ภาพ 

170 ภาพ 
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เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

การถ่ายภาพ 

 ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ข้อมูลที่แสดงขึ้นจะเปลี่ยนไป 

การ simulation ค่าแสง  
แบบ Live View 

สไตล์ภาพ (Picture Style) 

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

โหมดการถ่าย 

สมดุลแสงขาว 

คุณภาพการบันทึกภาพ 

ความเร็วชัตเตอร์ 

ค่ารูรับแสง 

ระดับค่าแสง/ระยะถ่ายภาพคร่อมแสง 
การตั้งค่าหน้าจอ 

เกี่ยวกับสัญลักษณ์   

 หากท่านถ่ายภาพแบบ Live View ภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือในสภาวะที่ร้อน สัญลักษณ์  
  (เตือนอุณหภูมิภายในกล้องสูง) อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากถ่ายภาพแบบ Live  
 View ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนานๆ อาจลดคุณภาพของภาพถ่ายได้ ดังนั้นหากสัญลักษณ์เตือน 
 ปรากฏขึ้น ท่านจึงควรหยุดการบันทึกภาพแบบ Live View 
 หากท่านใช้แผ่นบันทึกภาพแบบฮาร์ดดิสก์ และยังคงถ่ายภาพแบบ Live View ต่อไป ขณะที่ี่ 

 สัญลักษณ์  ปรากฏขึ้น อุณหภูมิภายในของกล้องจะเพิ่มขึ้น และการถ่ายภาพแบบ  
 Live View จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ การถ่ายภาพแบบ Live View จะไม่แสดงภาพ 
 จนกว่าอุณหภูมิภายในกล้องจะลดลง 

 ฮิสโตแกรมและสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นเมื่อได้ตั้งค่า [Exposure simulation] เป็น 
 [Enable] (หน้า 117) หากสัญลักษณ์  กะพริบ แสดงว่าภาพแบบ Live View นั้น 
 ไม่ได้แสดงขึ้นตามความสว่างที่เหมาะสมเนื่องจากปัญหาของสภาวะแสงที่น้อยหรือมากจนเกิน 
 ไป อย่างไรก็ตาม ภาพที่ถูกถ่ายจะยังคงเป็นไปตามการตั้งค่าแสง 
 หากตั้งค่าการใช้แฟลชหรือชัตเตอร์ B สัญลักษณ์  และฮิสโตแกรมจะเป็นสีเทา  

 (สำหรบัการอา้งองิของทา่น) กลอ้งอาจไมแ่สดงฮสิโตแกรมไดอ้ยา่งเหมาะสมในสภาวะทีแ่สงนอ้ย
 หรือสว่างมากเกินไป 

ค่าชดเชยแสงแฟลช 

ฮิสโตแกรม 

จุดโฟกัส (โหมดการทำงาน
แบบเร็ว) 

กรอบขยายภาพ 

การถ่ายภาพคร่อมแสง (AEB) 

การถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช (FEB)
ความพร้อมแสงแฟลช 

ล็อคค่าแสง 

ตรวจสอบแบตเตอรี่ 

Highlight tone priority 

ความไวแสง 

จำนวนภาพที่เหลือ 
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การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 
การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่สามารถใช้งานคือ [Quick mode], [Live mode] (หน้า 123) และ 
 (การค้นหาใบหน้า) (หน้า 124) หากท่านต้องการการโฟกัสที่แม่นยำ 

ให้ขยายภาพและโฟกัสแบบแมนนวล (หน้า 127) 

เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิ
 ในแท็บ [  Live View function settings]  

 เลือก [AF mode] 
 ขณะแสดงภาพแบบ Live View หากท่านกดปุ่ม 

  ท่านสามารถเลือกโหมดโฟกัส 
 อัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม 


โหมดการทำงานแบบเร็ว

AF เซ็นเซอร์ ใช้สำหรับการโฟกัสในโหมด One-Shot AF (หน้า 84) (วิธีการโฟกัสอัตโนมัติ 
หน้า 84, 86) ในลักษณะเดียวกับการถ่ายภาพจากช่องมองภาพ 

ถึงแม้ท่านจะสามารถโฟกัสในบริเวณที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ภาพแบบ Live View จะถูก
รบกวนในช่วงที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงาน  

1
แสดงภาพแบบ Live View  

   กดปุ่ม 
  ภาพ Live View จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD 
   ที่กล่องเล็กๆ บนหน้าจอคือจุดโฟกัสอัตโนมัติ 
   และกล่องที่ใหญ่กว่าจะเป็นกรอบขยายภาพ 


จุดโฟกัสอัตโนมัติ 

กรอบขยายภาพ 
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2เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัต ิ
   กดปุ่ม  จากนั้นให้ใช้ปุ่ม 
   เพื่อเลือกจุดโฟกัส 
   หากท่านหมุนปุ่ม  ไปในทิศทางเดียวกัน  
   กล้องจะสลับกันไปมาระหว่างโหมดการหา 
   จุดโฟกัสแบบแมนนวลกับแบบอัตโนมัติ 

3โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   เล็งจุดโฟกัสไปทางวัตถุ และกดปุ่ม 
   ค้างไว้ 
  ภาพแบบ Live View จะดับลง และกระจก 
   สะท้อนจะกลับลงมาที่ตำแหน่งเดิมและกล้องจะ 
   หาจุดโฟกัส 
    เมือ่กลอ้งหาจดุโฟกสัไดแ้ลว้ กลอ้งจะสง่เสยีงบีบ๊ 
   และภาพแบบ Live View จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
   จุดโฟกัสที่ใช้สำหรับการโฟกัสจะปรากฏเป็น 
   สีแดง 


4ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบจุดโฟกัสและค่าแสง จากนั้นให้กดปุ่ม 
   ชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 118)  


 ท่านไม่สามารถถ่ายภาพขณะกล้องหาโฟกัสอัตโนมัติได้ ให้ถ่ายภาพเฉพาะขณะที่แสดง 
 ภาพแบบ Live View  

 ไม่สามารถใช้งานโฟกัสอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มบนสายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-80N3  
 และรีโมทแบบจับเวลา รุ่น TC-80N3 (แยกจำหน่ายทั้งสองประเภท) 

การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 
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โหมดLive
เซ็นเซอร์ภาพใช้สำหรับการโฟกัส ถึงแม้โฟกัสอัตโนมัติจะสามารถใช้งานได้กับการแสดงภาพ
แบบ Live View การหาโฟกัสจะนานกว่าโหมดการทำงานแบบเร็ว (Quick mode) และการ
หา 

1แสดงภาพแบบ Live View 
   กดปุ่ม 
  ภาพถ่ายแบบ Live View จะปรากฏบน 
   หน้าจอ LCD 
  จุดโฟกัส  จะปรากฏขึ้น 
   ท่านสามารถใช้งาน  เพื่อเลื่อนไปยังจุด 
   โฟกัสที่ต้องการ (จะไม่สามารถไปที่ขอบของ 
   ภาพได้) หากท่านกดปุ่ม  ลงจนสุด  
   จุดโฟกัสจะกลับไปยังจุดกลางของภาพ 

2โฟกัสวัตถุ 
   เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถ ุและกดปุม่ 
    ค้างไว้  
  เมื่อท่านหาจุดโฟกัสได้แล้ว ไฟจุดโฟกัสจะ 
   กลายเป็นสีเขียวและเสียงบี๊บจะดังขึ้น 
  หากไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้ ไฟจุดโฟกัส 
   จะกลายเป็นสีแดง 


3ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบจุดโฟกัสและค่าแสง จากนั้นให้ 
   กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 118) 


จุดโฟกัสอัตโนมัติ 

การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 
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โหมดLive (การค้นหาใบหน้า)

กล้องจะค้นหาใบหน้าบุคคลและโฟกัส เช่นเดียวกันกับการหาจุดโฟกัสในโหมด Live โดยให้
บุคคลในภาพหันหน้าเข้าหากล้อง 

1
แสดงภาพแบบ Live View 

   กดปุ่ม 
  ภาพแบบ Live View จะปรากฏขึ้นบน 
   หน้าจอ LCD  
   เมื่อมีการค้นหาใบหน้า กรอบ  จะ 
   ปรากฏขึ้นเหนือใบหน้าที่จะโฟกัส 
   หากมีการค้นหาหลายๆ ใบหน้า กรอบ 
   จะปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่อนกรอบ 
    ไปที่ใบหน้าที่ต้องการ 

2โฟกัสไปยังวัตถ ุ
   กดปุ่ม  เพื่อโฟกัสใบหน้าที่ 
   ครอบคลุมโดยกรอบ 
  เมื่อหาจุดโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสจะกลายเป็น 
   สีเขียวและเสียงบี๊บจะดังขึ้น 
  หากไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะกลาย 
   เป็นสีแดง 
   หากไม่สามารถค้นหาใบหน้าได้ จุดโฟกัส 
    จะถูกกำหนดไว้ที่ศูนย์กลาง 

3 ถ่ายภาพ 
   ตรวจสอบจุดโฟกัสและค่าแสง จากนั้นกดปุ่ม 
   ชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ (หน้า 118) 


การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 
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 กรอบค้นหาใบหน้าอาจครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของใบหน้า 
 วัตถุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากใบหน้าบุคคลอาจถูกค้นหาให้เป็นใบหน้าได้ 
 การค้นหาใบหน้าอาจไม่ทำงาน หากใบหน้ามีขนาดเล็กหรือใหญ่มากในภาพ, สว่างหรือมืด 

 เกินไป, เอียงในแนวนอน หรือแนวทแยง หรือภาพที่บางส่วนถูกบดบัง 

 เมื่อท่านกดปุ่ม  ลง กล้องจะเปลี่ยนไปที่โหมด Live (หน้า 123) ท่านสามารถหมุน 
 ปุ่ม  เพื่อสลับไปยังจุดโฟกัสอื่น หากท่านกดปุ่ม  ลงอีกครั้ง กล้องจะกลับเข้า 
 สู่โหมด Live  (ค้นหาใบหน้า)  

 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานโฟกัสอัตโนมัติได้กับหน้าที่อยู่ใกล้กับขอบของภาพ กรอบ  
 จะปรากฏเป็นสีเทา จากนั้นหากท่านกดปุ่ม  โฟกัสที่จุดศูนย์กลาง  จะถูก 
 ใช้ในการโฟกัสภาพ 


ข้อควรจำเกี่ยวกับโหมดLiveและโหมดLive (ค้นหาใบหน้า)
การทำงานของโฟกัสอัตโนมัติ
 การโฟกัสจะใช้เวลานาน 
 ถึงแม้จะหาโฟกัสได้แล้วก็ตาม การกดปุ่ม  ก็จะทำให้โฟกัสอีกครั้ง 
 ความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนไปในระหว่างและหลังจากการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติ 
 หากภาพกะพริบ จนทำให้ยากต่อการโฟกัส ให้หยุดและเริ่มการถ่ายภาพแบบ Live View 

  ใหม่ ในบริเวณแหล่งของแสงจริงที่จะใช้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าภาพหยุดกะพริบ แล้วให้ 
 เริ่มการโฟกัสอัตโนมัติ 
 หากท่านกดปุ่ม  ในโหมด Live บริเวณที่มีจุดโฟกัสจะขยายขึ้น หากมีความยากใน 

 การโฟกัสในส่วนที่ขยายภาพแล้ว ให้กลับไปยังการแสดงภาพแบบปกติและหาโฟกัส 
 อัตโนมัติใหม่ โปรดจำไว้ว่า ความไวการโฟกัสอัตโนมัตินั้นอาจมีความแตกต่างกันไป  
 ระหว่างการแสดงภาพแบบปกติและการแสดงภาพแบบขยาย 
 หากท่านโฟกัสอัตโนมัติในการแสดงภาพปกติของโหมด Live และจากนั้นขยายภาพ  

 การโฟกัสอาจปิดลง 
 ในโหมด Live  การกดปุ่ม  อาจไม่สามารถขยายภาพได้ 

 ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ทำงาน 
 เมื่อท่านปล่อยปุ่มบนสายรีโมทคอนโทรล รุ่น RS-80N3 และรีโมทคอนโทรลแบบบ 

 จับเวลา รุ่น TC-80N3 (แยกจำหน่ายทั้งสองประเภท) การโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงาน  

การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 



1��

สภาวะการถ่ายภาพที่สามารถทำให้การโฟกัสยากขึ้น
 วัตถุที่มีค่าความเปรียบต่างต่ำ เช่น ท้องฟ้าสีคราม และวัตถุพื้นผิวสีเดียวล้วน 
 วัตถุในบริเวณที่แสงน้อย 
 เส้นและลวดลายอื่นๆ ที่มีค่าเปรียบต่างเฉพาะเส้นตามแนวนอน 
 ในแหล่งของแสงที่มีความสว่าง, สี หรือลวดลายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ฉากกลางคืนหรือจุดแสง 
 ในแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือเมื่อภาพกะพริบ 
 วัตถุที่เล็กมาก 
 วัตถุที่สะท้อนแสงมาก 
 เมื่อจุดโฟกัสครอบคลุมทั้งวัตถุที่อยู่ใกล้และไกลออกไป (เช่น สัตว์ที่อยู่ในกรง) 
 วัตถุที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาภายในจุดโฟกัสและไม่สามารถอยู่นิ่งได้เนื่องจากกล้องสั่น 

 หรือวัตถุเบลอ 
 วัตถุเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนเข้าหากล้องหรือถอยห่างจากกล้อง 
 การโฟกัสอัตโนมัติในขณะวัตถุออกห่างจากการโฟกัส 
 เมื่อมีการใช้เอฟเฟคภาพนุ่มกับเลนส์ซอฟท์โฟกัส  
 เมื่อใช้ฟิลเตอร์เอฟเฟคพิเศษ 




การใช้โฟกัสอัตโนมัติในการโฟกัส 
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การโฟกัสภาพแบบแมนนวล 
ท่านสามารถขยายภาพและโฟกัสด้วยตัวเองได้ 

1
ตั้งค่าโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่  

   ให้หมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์แบบคร่าวๆ 

4โฟกัสแบบแมนนวล 
   ขณะที่มองภาพที่ขยายแล้ว ให้หมุนวงแหวน 
   ปรับโฟกัส  
   หลังจากการโฟกัสภาพ ให้กดปุ่ม  เพื่อ 
   กลับไปยังการแสดงภาพปกติ 

5ถ่ายภาพ 

กรอบขยาย 

5x    10x         แสดงภาพปกติ 

ล็อคค่าแสง 
ตำแหน่งพื้นที่ที่ขยาย 

อัตราการขยาย 

2เลื่อนกรอบขยายภาพไปยังตำแหน่งที่ 
  ต้องการโฟกัส  
   ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่อนกรอบขยาย 
   หากท่านกดปุ่ม  ลง กรอบขยายจะกลับ 
   ไปยังจุดศูนย์กลางภาพ 

3ขยายภาพ  
   กดปุ่ม 
  ภาพภายในกรอบขยายจะถูกขยาย 
   ในแตล่ะครัง้ทีท่า่นกดปุม่  ภาพจะเปลีย่น 
   ไปดังนี้ 
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การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง 
คำอธิบายด้านล่างนี้คือขั้นตอนการตั้งค่า [Silent 
shoot] ของเมนู [  Live View function settings] 

Mode1
 เสียงการทำงานของการถ่ายภาพอาจเบากว่าการถ่ายภาพแบบปกติ ท่านสามารถ  
 ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องในความเร็วโดยประมาณที่ 5.8 ภาพต่อวินาที 

Mode2
 เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะบันทึกเพียงแค่หนึ่งภาพเท่านั้น ขณะที่ท่านกดปุ่ม 
 ชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะหยุดการทำงาน จากนั้นเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้อง 
 จะกลับสู่การทำงานเดิมต่อ แล้วท่านจะได้ยินเสียงการทำงานกล้องเบาๆ ถึงแม้โหมดการ 
 ถ่ายปัจจุบันถูกตั้งค่าไว้ที่การทำงานแบบต่อเนื่องแต่กล้องก็จะถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพ 
 เท่านั้น 

Disable
 หากท่านใช้เลนส์ TS-E เพื่อสร้างภาพการเคลื่อนไหวแบบสลับไปมาในแนวตั้ง  
 (vertical shift movement) หรือใช้ท่อต่อเลนส์ (Extension Tube) โปรดตรวจสอบ 
 ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไปที่ [Disable] แล้ว การตั้งค่าไปยัง [Mode 1] หรือ [Mode 2]
 จะทำให้ได้ค่าแสงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ปกติ 

 เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้ว เสียงชัตเตอร์จะดังเหมือนกับการถ่ายภาพสองภาพ  
 แต่จริงๆ แล้วกล้องถ่ายเพียงหนึ่งภาพ 


 หากท่านใช้แฟลช ตัวเลือก [Disable] จะทำงานถึงแม้ท่านได้ตั้งค่าไปยัง [Mode 1] 
  หรือ [Mode 2] แล้ว 
 เมื่อใช้แฟลชแบบที่ไม่ใช่ของแคนนอน ให้ตั้งค่าไปยัง [Disable] (กล้องจะไม่ยิงแฟลช  

 หากตั้งค่าไว้ที่ [Mode 1] หรือ [Mode 2]) 
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ข้อควรจำเกี่ยวกับภาพแบบ Live View  

 ภายใต้สภาวะของแสงน้อยหรือแสงจ้า การดูภาพแบบ Live View อาจไม่ได้สะท้อน 
 ค่าความสว่างจริงของภาพที่ถูกถ่ายได้  
 หากแหล่งแสงภายในภาพเปลี่ยน หน้าจออาจกะพริบได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้หยุด 

 การถ่ายภาพ Live View และให้เริ่มการถ่ายภาพต่อหลังจากที่ได้แสงที่เหมาะสม 
 หากท่านเล็งกล้องไปตามทิศทางที่แตกต่างออกไป อาจเป็นสาเหตุให้ค่าความสว่างของภาพ 

 คลาดเคลื่อนไปชั่วขณะ ให้รอสักครู่จนกระทั่งระดับค่าความสว่างคงที่ก่อนการบันทึกภาพ 
 หากมีจุดแสงจ้าในภาพ อย่างเช่น ดวงอาทิตย์ บริเวณที่มีแสงสว่างอาจปรากฏขึ้นเป็นสีดำ 

 เมื่อมองภาพจากหน้าจอ LCD แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพที่ถ่ายปกติแล้วจะแสดงบริเวณที่ 
 สว่างอย่างถูกต้อง 
 ในบริเวณที่มีแสงน้อย หากท่านตั้งค่า [  LCD brightness] เป็นการตั้งค่าแสงสว่าง อาจ 
 มีจุดสีรบกวน (Chrominance noise) แสดงบนภาพ Live View แต่สำหรับภาพนิ่ง จะไม่มีการ 
 บันทึกจุดรบกวนนี้  
 เมื่อขยายภาพแล้ว ความคมชัดของภาพอาจดูมีความชัดเจนมากกว่าภาพจริง 


ข้อควรจำเกี่ยวกับผลการถ่ายภาพ 

 เมื่อท่านถ่ายภาพแบบต่อเนื่องด้วยฟังก์ชั่น Live View เป็นเวลานาน อุณหภูมิภายในของ 
 กล้องอาจเพิ่มขึ้นและสามารถลดคุณภาพของภาพได้ ให้ยกเลิกการถ่ายภาพแบบ Live View  
 เมื่อไม่ได้ถ่ายภาพ ก่อนใช้การเปิดรับแสงนาน ให้หยุดถ่ายภาพแบบ Live View ครู่หนึ่งก่อน 
 เริ่มการถ่ายภาพ  
 การถ่ายภาพแบบ Live View ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง, ความไวแสงสูง และการเปิดรับแสงนาน  

 อาจเป็นสาเหตุให้เกิดจุดสีรบกวนที่หรือผิดปกติ  
 หากท่านถ่ายภาพได้ เมื่อได้ขยายภาพแล้ว ค่าแสงอาจไม่ออกมาตามที่ต้องการ ให้กลับไปยัง 

 การมองภาพแบบปกติ เนื่องจากระหว่างการมองภาพแบบขยาย ความเร็วชัตเตอร์และค่า 
 รูรับแสงจะปรากฏเป็นสีแดง  
 ถึงแม้ท่านจะถ่ายภาพระหว่างการแสดงภาพแบบขยาย ภาพที่ถ่ายได้ก็จะยังคงแสดงใน 

 มุมมองปกติ  
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ข้อควรจำสำหรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions)  

 การถ่ายภาพแบบ Live View จะทำให้การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองบางอย่างไม่สามารถ 
 ทำงานได้ 
 หากตั้งค่า [  C.Fn II -4: Auto Lighting Optimizer] (หน้า 177) เป็นค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่  

 [3: Disable] ภาพอาจดูสว่างถึงแม้จะตั้งค่าชดเชยแสง ให้ลดลงแล้วก็ตาม 
 
ข้อควรจำเกี่ยวกับเลนส์และแฟลช 

 ไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าโฟกัสล่วงหน้าบนเลนส์ถ่ายไกลแบบพิเศษ (Super telephoto) ได้ 
 ไม่สามารถล็อคแสงแฟลชได้เมื่อใช้แฟลชภายในหรือแฟลช Speedlite และไม่สามารถ 

 ใช้การ Modeling แฟลช ได้เมื่อใช้งานแฟลช Speedlite 
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การแสดงภาพ
เน้ือหาในบทน้ีจะอธิบายวิธีการแสดงภาพและลบภาพ วิธีการแสดงภาพบน
หน้าจอโทรทัศน์ และฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการแสดงภาพ

เกี่ยวกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นๆ:
กล้องรุ่นนี้อาจไม่สามารถแสดงไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนภาพที่ผ่านการปรับแต่งด้วยคอมพิวเตอร์มาแล้ว หรือภาพที่ถูกเปลี่ยน
ชื่อไฟล์ไปแล้ว
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การแสดงภาพ
การแสดงภาพทีละภาพ

แสดงภาพ

	 กดปุ่ม 
 ภาพสุดท้ายที่ถูกถ่ายหรือภาพสุดท้ายที่เปิดดู

 จะปรากฏขึ้น

เลือกภาพ

	 เพื่อแสดงภาพโดยเริ่มจากภาพสุดท้าย ให้หมุนปุ่ม  
  ทวนเข็มนาฬิกา สำหรับการแสดงภาพ 
 โดยเริ่มจากภาพแรกที่ถูกถ่าย ให้หมุนปุ่มตาม 
 เข็มนาฬิกา 

 กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงภาพ

การแสดงภาพทีละภาพ การแสดงภาพทีละภาพ + 
คุณภาพการบันทึกภาพ

การแสดงฮิสโตแกรม การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

ออกจากการแสดงภาพ

 กดปุ่ม  เพื่อออกจากการแสดงภาพ
 และเพื่อให้กล้องกลับไปยังสถานะเตรียมพร้อม
 สำหรับถ่ายภาพ
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การแสดงภาพ 

การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

การป้องกันภาพ
ปริมาณค่าชดเชยแสง

ปริมาณค่าชดเชยแฟลช

รูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์

โหมดวัดแสง

โหมดการบันทึก

อุณหภูมิสีเมื่อตั้งค่า 
คุณภาพการบันทึกภาพ

จำนวนภาพที่แสดง/ 
จำนวนภาพท่ีบันทึกท้ังหมด

สมดุลแสงขาว

แก้ไขสมดุลแสงขาว ขนาดไฟล์

การปรับค่าจุดโฟกัสแบบละเอียด

หมายเลขโฟลเดอร์–ชื่อไฟล์

แผ่นบันทึกภาพ

ฮิสโตแกรม 
(ความสว่าง/RGB) 

ความไวแสง
Highlight tone priority

Picture Style 
และการตั้งค่า
Color Spare
วันที่และเวลา

ข้อมูลการยืนยันต้นฉบับเพิ่มเติม
(การตรวจสอบภาพ)

* เมื่อท่านถ่ายภาพในโหมด RAW+JPEG ขนาดไฟล์ภาพ JPEG จะแสดงขึ้น

	 เกี่ยวกับ Highlight Alert
 เม่ือต้ังค่าเมนู [ 	Highlight alert] เป็น [Enable] บริเวณท่ีมีค่าแสงมากกว่าปกติจะกะพริบ  
 หากต้องการให้ภาพมีรายละเอียดมากขึ้นในบริเวณนั้น ให้ตั้งระดับการชดเชยแสงไปทาง
 ด้านลบ และให้ถ่ายภาพนั้นใหม่ 

 เกี่ยวกับการแสดงจุดโฟกัส
 เมื่อตั้งค่าเมนู [ 	AF point disp.] เป็น [Enable] จุดโฟกัสที่ได้จะปรากฏเป็นสีแดง  
 หากใช้การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ จุดโฟกัสหลายๆ จุดอาจปรากฏขึ้นเป็นสีแดง
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	 เกี่ยวกับฮิสโตแกรม (Histogram)
 ฮิสโตแกรมท่ีแสดงผลความสว่างจะแสดงการกระจายตัวของความสว่าง และความสว่าง
 ในภาพรวม ส่วนฮิสโตแกรมที่แสดงผลแม่สี RGB จะใช้สำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวและ
 การไล่ระดับของโทนสี ซึ่งผู้ใช้สามารถสับเปลี่ยนการแสดงผลฮิสโตแกรมสองแบบนี้   
 โดยการเลือกจากเมนู [  Histogram]

การแสดง [Brightness]
 ฮิสโตแกรมแบบนี้จะมีลักษณะเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของระดับ 
 ความสว่างของภาพ (ซึ่งโทนเข้มที่สุดจะอยู่ทางซ้ายสุดและโทนที ่
 สว่างที่สุดจะอยู่ทางขวาสุด) โดยแกนตั้งจะเป็นตัวแสดงจำนวนพิกเซล 
 ของแต่ละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากทางด้านซ้ายของกราฟ  
 ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และในทางกลับกัน หากจำนวนพิกเซล 
 มีปริมาณมาก ทางด้านขวาของกราฟ ก็หมายถึงภาพน้ันจะสว่างเกินไป  
 และในกรณีที่จำนวนพิกเซลทางด้านขวาของกราฟมีมาก ภาพนั้นก ็
 อาจจะสูญเสียรายละเอียดในส่วนสว่าง กล้องจะผลิตค่ากลางออกมาใหม่  
 ฮิสโตแกรมจึงมีประโยชน์ในการตรวจสอบความสว่างของภาพว่า 
 จะเอนเอียงไปทางใด และยังใช้ตรวจสอบภาพการกระจายของโทนสี
 ทั้งหมดด้วย

การแสดง [RGB] 
 ฮิสโตแกรมแบบนี้จะเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความสว่างของแต่ละแม่สี
  (RGB หรือแดง, เขียว และน้ำเงิน) ซึ่งเป็นแม่สีหลักที่ประกอบรวมกันเป็นภาพซึ่งแกนนอน
 ของกราฟจะเป็นเครื่องบอกแสดงความสว่าง (โดยโทนเข้มสุดจะอยู่ทางซ้าย และอ่อนที่สุด 
 จะอยู่ทางขวา) โดยแกนตั้งจะเป็นตัวแสดงจำนวนพิกเซลของแต่ละระดับความสว่างสี   
 หากจำนวนพิกเซลทางด้านซ้ายมีจำนวนมาก สีนั้นจะดูคล้ำและไม่สดใส และถ้าจำนวน
 พิกเซลทางด้านขวามีจำนวนมาก สีนั้นจะดูสว่างและอิ่มตัวมากขึ้น กรณีที่จำนวนพิกเซล
 ทางด้านซ้ายของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้นและถ้าจำนวนพิกเซลทางด้านขวา
 ของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมากจนขาดรายละเอียด RGB ฮิสโตแกรมจึงใช้
 ตรวจสอบความอ่ิมตัวและการไล่ระดับโทนสีต่างๆ และสมดุลสีขาวซ่ึงมีผลต่อความผิดเพ้ียน
 ของสี

ตัวอย่างฮิสโตแกรม

ภาพมืดเกินไป

มีความเข้มสว่างปกติ

ภาพสว่างเกินไป

 การแสดงภาพ 
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การค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว

แสดงภาพหลายๆภาพพรอ้มกนับนหนา้จอเดยีว(ดชันภีาพ)
ค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแสดงภาพได้พร้อมๆ กัน  4 หรือ 9 ภาพ
บนหน้าจอเดียว

เปิดการแสดงภาพแบบดัชนี

	 ในขณะที่แสดงภาพ กดปุ่ม 
 หน้าจอจะแสดงภาพพร้อมๆ กัน 4 ภาพ ในรูปแบบ 

 ดัชนี ภาพที่ดูลำดับล่าสุด จะมีกรอบสว่างสีน้ำเงิน 
 ล้อมรอบ

	 กดปุ่ม	 	อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงภาพ 
 พร้อมๆ กัน 9 ภาพ ในรูปแบบดัชนี

เลือกภาพ

	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลื่อนกรอบสีน้ำเงิน 
 เพื่อเลือกภาพ
	 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงภาพท่ีเลือกในมุมมองปกติ

  (9 ภาพ → 4 ภาพ → 1 ภาพ)
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 การค้นหาภาพที่ต้องการด้วยความรวดเร็ว 

การข้ามภาพ
ด้วยการแสดงภาพแบบทีละภาพ, ดัชนีภาพ และแสดงแบบขยาย ท่านสามารถหมุนปุ่ม 

 

เลือกวิธีการข้ามภาพ

	 ในเมนู [  Image Jump w/ ] ให้เลือกวิธีการ 
 ข้ามภาพท่ีต้องการจากตัวเลือก  [1 image/
 10 images/100 images/Screen/Date/Folder] 

	 ในดัชนีภาพ ท่านสามารถข้ามไปอีกหน้าจอหนึ่งได ้
 โดยเลือก [Screen]

	 หากท่านต้องการข้ามไปยังวันที่ที่ถ่าย ให้เลือก  
 [Date] และหากต้องการข้ามไปยังโฟลเดอร์  
 ให้เลือก [Folder]

การเลือกภาพโดยการข้าม

	 ในขณะการแสดงภาพ ให้หมุนปุ่ม  
 กล้องจะกระโดดข้ามลำดับภาพตามรูปแบบที่ได ้

 ปรับตั้งไว้
 กล้องจะแสดงวิธีการข้ามภาพและตำแหน่งของภาพ

 ปัจจุบันท่ีด้านล่างทางขวาของหน้าจอ
วิธีการข้ามภาพ

ตำแหน่งของภาพที่แสดงขึ้น
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การแสดงภาพแบบขยาย
ท่านสามารถขยายภาพในระยะ 1.5 เท่า ถึง 10 เท่า บนหน้าจอ LCD 

ขยายภาพ

	 ระหว่างการแสดงภาพ กดปุ่ม 
 ภาพจะถูกขยาย
 หากต้องการเพิ่มอัตราการขยาย ให้กดปุ่ม  

 ค้างไว้ ภาพจะขยายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด 
 อัตราสูงสุดของการขยาย

 กดปุ่ม  เพื่อลดอัตราการขยายภาพ  
 หากท่านกดปุ่มค้างไว้ ภาพจะลดอย่างต่อเนื่อง 
 ไปเป็นการแสดงภาพหนึ่งภาพ

เลื่อนไปรอบๆ ภาพ

 ใช้ปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปรอบๆ ภาพที่ขยายแล้ว
 หากต้องการออกจากการแสดงภาพขยาย   

 ให้กดปุ่ม  และหน้าจอจะกลับไปยัง
 การแสดงภาพทีละภาพ

ตำแหน่งที่ขยายของภาพ

 ระหว่างการแสดงภาพแบบขยาย ท่านสามารถหมุนปุ่ม  (หรือ ) เพื่อ 
 แสดงภาพอื่นที่ตำแหน่งและอัตราการขยายเหมือนกัน (การแสดงแบบข้ามภาพ
 ขึ้นอยู่กับวิธีการข้ามภาพที่ท่านเลือก) 

 ไม่สามารถขยายภาพทันทีในขณะแสดงภาพหลังจากที่ถ่ายได้
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 การหมุนภาพ
ท่านสามารถหมุนภาพให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ

เลือก [Rotate]

	 ในแท็บ [ ] ให้เลือก [Rotate] จากนั้นกดปุ่ม  
 

เลือกภาพ

 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกภาพที่ต้องการหมุน
 ท่านสามารถเลือกภาพที่แสดงบนดัชนีได้

หมุนภาพ

	 ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  ภาพจะหมุน
 ตามเข็มนาฬิกาตามลักษณะดังต่อไปนี้: 
 90 องศา → 270 องศา → 0 องศา

 หากต้องการหมุนภาพอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 
 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

 หากต้องการออกเพื่อกลับไปยังเมนู ให้กดปุ่ม  
 

 หากท่านได้ต้ังค่า [  Auto rotate] เป็น [On	 ] (หน้า 146) ก่อนการถ่ายภาพ 
 แนวตั้ง ท่านไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นภาพ

 หากภาพที่หมุนแล้วไม่แสดงขึ้นในทิศทางที่หมุนขณะการแสดงภาพ ให้ตั้งค่าเมนู  
 [  Auto rotate] ไปยัง [On	 ]



139

การแสดงภาพถ่ายอัตโนมัติ(ภาพสไลด์)
ท่านสามารถแสดงภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพได้ในรูปแบบภาพสไลด์อัตโนมัติ

เลือก [Slide Show]

	 ในแท็บ [ ] เลือก [Slide Show] จากนั้นกดปุ่ม  
 

 หน้าจอการตั้งค่าภาพสไลด์จะปรากฏขึ้น

เลือกภาพสำหรับแสดง
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม  

  
 หมุนปุ่ม  เพ่ือเลือกการแสดงภาพท่ีต้องการ  

 จากนั้นกดปุ่ม  

จำนวนภาพที่จะแสดง 

รายการ

โฟลเดอร์

ภาพทั้งหมด

การแสดงภาพ

วันที่

ภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะแสดงขึ้น

ภาพในโฟลเดอร์ที่ท่านเลือกจะแสดงขึ้น

ภาพที่ท่านถ่ายในวันที่ถ่ายภาพที่ถูกเลือกจะแสดงขึ้น

การเลือก [Folder] และ [Date] 
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [  Folder]  หรือ  

	 [  Date]
 เมื่อ  สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม  
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือวันที่  

 จากนั้นกดปุ่ม  
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ตั้งเวลาการแสดงและตัวเลือกการเล่นซ้ำ
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Set up] จากนั้น

 กดปุ่ม  
 ตั้งค่าตัวเลือก [Play time] และ [Repeat]   

	 จากนั้นกดปุ่ม 

การแสดงภาพถ่ายอัตโนมัติ (ภาพสไลด์) 

[เวลาในการแสดง] [เล่นซ้ำ]

เริ่มต้นการแสดงภาพสไลด์
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Start] จากนั้นกดปุ่ม  

  
 หลังจากข้อความ [Loading image…] 	

	 ปรากฏขึ้นสักครู่ ภาพสไลด์ก็จะเริ่มทำงาน
 เมื่อต้องการให้หยุดแสดงภาพ กดปุ่ม   
 ในขณะที่หยุดแสดงภาพสไลด์ชั่วคราว    

 จะแสดงขึ้นบริเวณมุมบนด้านซ้ายของจอภาพ  
 ให้กดปุ่ม  อีกครั้งเมื่อต้องการให้กล้อง
 แสดงภาพสไลด์ต่อไป

ออกจากการแสดงภาพสไลด์
 เมื่อต้องการหยุดแสดงภาพสไลด์และกลับไปยัง 

 หน้าจอการตั้งค่า ให้กดปุ่ม 

 ในขณะหยุดการแสดงภาพสไลด์ช่ัวคราว ท่านสามารถหมุนปุ่ม  เพ่ือแสดงภาพ
 อื่นๆ
 ในขณะที่แสดงภาพสไลด์ การปิดกล้องอัตโนมัติจะไม่ทำงาน
 เวลาในการแสดงภาพอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาพถ่าย
 เมื่อต้องการแสดงภาพอัตโนมัติบนโทรทัศน์ โปรดดูหน้า 141
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การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์
ท่านยังสามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบนโทรทัศน์ได้ ก่อนทำการเชื่อมต่อให้ปิด
กล้องและโทรทัศน์ก่อน
* ส่วนของภาพบางส่วนอาจถูกตัดออก ขึ้นอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์

การแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ที่ ไม่ ใช่HDTV
เสียบสายเช่ือมต่อวิดีโอท่ีจัดให้เข้ากับกล้อง

	 เช่ือมต่อสายวิดีโอเข้ากับช่องเช่ือมต่อ <VIDEO OUT> 
 ของกล้อง

	 เสียบปลั๊กให้แน่น

เสียบสายวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์
 เสียบสายวิดีโอเข้าไปยังช่องรับสัญญาณวิดีโอ

  ของโทรทัศน์

เปิดโทรทัศน์และเปลี่ยนช่องรับสัญญาณ	
วิดีโอของโทรทัศน์เพ่ือเลือกช่องท่ีเช่ือมต่อ

ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง 

กดปุ่ม 
  ภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ (จะไม่มี

 ภาพใดๆ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของกล้อง) 

 หากรูปแบบระบบวิดีโอไม่สามารถใช้งานได้กับเคร่ืองโทรทัศน์ได้ ภาพจะไม่ปรากฏข้ึน 
 ตามปกติ ให้ตั้งค่ารูปแบบระบบวิดีโอโดยใช้ [  Video System]
 ห้ามใช้สายวิดีโอที่ไม่ได้จัดให้ เพราะภาพอาจไม่สามารถแสดงได้ตามปกต ิ

 หากท่านใช้สายวิดีโอชนิดอื่น

(สีเหลือง)
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การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 

เสียบสาย HDMI เข้ากับตัวกล้อง

	 เสียบสาย HDMI เข้ากับช่องเช่ือมต่อ  
  ของกล้อง

	 เสียบปล๊ักเข้าไปในช่องเช่ือมต่อ   
 ของกล้อง โดยให้โลโก้    
 หงายหน้าขึ้น 

การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง(HDTV)

ท่านจำเป็นต้องใช้สาย HDMI รุ่น HTC-100 (แยกจำหน่าย) 

เสียบสาย HDMI เข้ากับโทรทัศน์

	 เสียบสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI IN ของโทรทัศน์

เปิดโทรทัศน์และเปลี่ยนช่องรับสัญญาณ	
วิดีโอของโทรทัศน์ เพื่อเลือกพอร์ตที	่
เชื่อมต่อ

ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง 

กดปุ่ม 

 ภาพจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์  
 (จะไม่มีภาพใดๆ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD  
 ของกล้อง)

	 ภาพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในความละเอียด 
 ที่เหมาะสมของโทรทัศน์

 ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นเข้ากับช่องเชื่อมต่อ <HDMI OUT> ของกล้อง เพราะ 
 อาจทำให้การทำงานของกล้องผิดปกติ
 โทรทัศน์บางเครื่องอาจไม่แสดงภาพที่กล้องถ่ายไว้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นให้ใช้สาย

 เชื่อมต่อวิดีโอที่มีให้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
 ช่องเชื่อมต่อ <VIDEO OUT> และ <HDMI OUT> ของกล้องจะไม่สามารถใช้งาน

 พร้อมกันได้
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การป้องกันภาพ
การป้องกันภาพ จะช่วยป้องกันไฟล์ภาพไม่ให้ถูกลบทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

เลือก [Protect images]

	 ในแท็บ [ ] ให้เลือก [Protect images]  
 จากนั้นกดปุ่ม  

 หน้าจอการตั้งค่าการป้องกันภาพจะปรากฏขึ้น

เลือกภาพที่ต้องการป้องกัน

	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกภาพที่ต้องการป้องกัน  
 จากนั้นกดปุ่ม  

 ภาพที่ถูกป้องกันแล้ว จะมีสัญลักษณ ์    
 ปรากฏอยู่บนหน้าจอ

	 เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันภาพ กดปุ่ม   
  อีกครั้ง สัญลักษณ์  จะหายไป

	 เมื่อต้องการเลือกภาพที่จะป้องกันต่อไป  
 ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำอีกครั้ง

	 เมื่อต้องการออกจากการป้องกันภาพ กดปุ่ม
  เพื่อกลับสู่การแสดงรายการ 
 ของเมนูตามปกติ

หากท่านล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ (หน้า 43) ภาพที่ถูกป้องกันการลบไว	้
แล้วก็จะถูกลบหายไปจากแผ่นบันทึกภาพด้วย

 ไฟล์ภาพใดๆ ที่ได้ถูกป้องกันไว้แล้ว ไฟล์ภาพนั้นๆ จะไม่สามารถลบออกได ้
 ด้วยฟังก์ชั่นลบภาพของตัวกล้อง เมื่อต้องการลบภาพนั้น จะต้องยกเลิกการป้องกัน
 ภาพเสียก่อน
 ถ้าท่านส่ังลบภาพท้ังหมด (หน้า 144) เฉพาะไฟล์ภาพที่ถูกป้องกันการลบเอาไว้แล้ว  

 ที่จะยังคงอยู่ ระบบนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลบภาพที่ไม่ต้องการทั้งหมด 
 ออกจากแผ่นบันทึกภาพในครั้งเดียว
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 การลบภาพ
ท่านสามารถเลือกและลบภาพได้ทีละภาพ หรือลบภาพแบบเป็นชุด ภาพที่ถูกป้องกัน (หน้า 
143) จะไม่สามารถลบออกได้

เมื่อภาพใดภาพหนึ่งถูกลบไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้น 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ต้องการภาพนั้นอีก ก่อนสั่งลบภาพใดๆ และเพื่อ
ป้องกันภาพถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรป้องกันภาพสำหรับภาพสำคัญๆ เสมอ

การลบทีละภาพ
แสดงภาพที่ต้องการลบ 

กดปุ่ม 

	 ตัวเลือกสำหรับการลบภาพจะปรากฏที่ด้านล่าง 
 หน้าจอ

ลบภาพ
 เลือก [Erase] จากนั้นกดปุ่ม  ภาพที่แสดง 

 อยู่นั้นจะถูกลบไป

การลบภาพที่มีเครื่องหมาย< >ภายในคราวเดียว
ด้วยการใส่เครื่องหมายถูกให้กับไฟล์ภาพที่ต้องการลบ ท่านจึงสามารถลบภาพที่ถูกทำ
เครื่องหมายไว้ทั้งหมดในคราวเดียวได้ ในเมนู [ Erase images] ให้เลือก [Select and 
erase images] โดยการกดปุ่ม  ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพบนหน้าจอ
ได้ทีละ 3 ภาพ ใส่เครื่องหมาย < > ที่ภาพถ่ายที่ต้องการลบ ด้วยปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม 

ท่านสามารถลบภาพท้ังหมดในโฟลเดอร์หรือแผ่นบันทึกภาพในคร้ังเดียวได้ เม่ือต้ังค่าเมนู  
[ Erase images] ไปยัง [All images in folder] หรือ [All images on card] ภาพท้ังหมดใน 
โฟลเดอร์หรือแผ่นบันทึกภาพจะถูกลบ

การลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือแผ่นบันทึกภาพ
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงภาพ

 การปรับค่าความสว่างของหน้าจอLCD

เลือก [LCD brightness]

	 ในแท็บ [ ] เลือก	[LCD brightness] 	
	 จากนั้นกดปุ่ม  

ท่านสามารถปรับระดับความสว่างของหน้าจอ LCD เพื่อให้ดูภาพได้ง่ายขึ้น

ปรับความสว่าง

	 ตามชาร์จสีเทา ให้หมุนปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  
  

	 ท่านยังสามารถแสดงหน้าจอ [LCD brightness]  
 ด้วยปุ่ม 

หากต้องการตรวจสอบค่าแสงของภาพ ท่านควรดูที่ฮิสโตแกรม (หน้า 134)

การตั้งเวลาการแสดงภาพ
ท่านสามารถตั้งระยะเวลาการแสดงภาพบนหน้าจอ LCD ทันทีหลังจากการถ่ายภาพ หากต้อง
การแสดงภาพต่อไป ให้ตั้งไปยัง [Hold] หากไม่ต้องการให้มีภาพแสดงขึ้นให้ตั้งไปยัง [Off]

เลือก [Review time]

	 ในแท็บ  เลือก [Review time] จากนั้น 
 กดปุ่ม  

ตั้งค่าเวลาที่ต้องการ

	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า 
 จากนั้นกดปุ่ม  

หากตั้งค่า [Hold] ภาพจะแสดงจนกว่าโหมดประหยัดพลังงานจะปิดเครื่องอัตโนมัติ
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงภาพ 

 การหมุนภาพถ่ายแนวตั้งอัตโนมัติ

กล้องจะหมุนภาพถ่ายแนวตั้งโดยอัตโนมัติ ดังนั้นภาพจะแสดง  
ในแนวตั้งบนหน้าจอ LCD ของกล้องและในคอมพิวเตอร์แทน  
แนวนอน โดยสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัตินี้ได้ 

เลือก [Auto rotate]

	 ในแท็บ [ ] เลือก [Auto rotate] จากนั้น 
 กดปุ่ม  

ตั้งค่าการหมุนภาพอัตโนมัติ

	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า  
 จากนั้นกดปุ่ม  

ภาพถ่ายแนวตั้งจะหมุนโดยอัตโนมัติบนทั้งหน้าจอ LCD ของกล้องและคอมพิวเตอร์

ภาพถ่ายแนวตั้งจะหมุนอัตโนมัติเฉพาะที่คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ภาพถ่ายแนวตั้งจะไม่หมุน

การกลับภาพอัตโนมัติจะไม่ทำงานกับภาพแนวตั้งที่ถ่ายไว้ในขณะที่ตั้งค่าการหมุนภาพ 
อัตโนมัติไว้ที่ [Off] ภาพจะไม่หมุนถึงแม้ท่านจะตั้งค่าไว้ที่ [On] ในภายหลังเพื่อแสดงภาพ

	 ภาพแนวต้ังจะไม่หมุนอัตโนมัติเม่ือแสดงภาพหลังจากการถ่ายภาพโดยทันที
	 หากถ่ายภาพแนวตั้งในขณะที่เล็งกล้องต่ำหรือสูง ภาพอาจไม่หมุนอัตโนมัต ิ

 เมื่อแสดงภาพ
	 หากภาพแนวตั้งไม่หมุนโดยอัตโนมัติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงว่าซอฟท์แวร์ที่

 ท่านใช้ไม่สามารถหมุนภาพได้ แนะนำให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดให้
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กล้องมีชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภายในตัวกล้อง ซึ่งติดตั้งอยู่หน้า 
เซ็นเซอร์ภาพ (Low-pass ฟิลเตอร์) เพื่อสั่นผงฝุ่นออกโดยอัตโนมัติ 
ข้อมูล Dust Delete Data สามารถเชื่อมให้เข้ากับภาพเพื่อขจัดฝุ่นที่ติด
อยู่ที่ภาพให้หมดไป โดยใช้ Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัด

การทำความสะอาด
เซ็นเซอร์

การลดปริมาณฝุ่น	
	 เมื่อต้องการเปลี่ยนเลนส์ควรอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นน้อย 
	 เมื่อท่านเก็บกล้องโดยไม่ได้ติดเลนส์เข้าไปกับกล้องด้วย โปรดแน่ใจว่าได้  

 ติดฝาปิดบอดี้ (Body cap) กับกล้องแล้ว 
	 ให้ขจัดฝุ่นออกจากฝาปิดบอดี้ก่อนการติดเข้ากับกล้อง 
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ถงึแมใ้นขณะทีช่ดุทำความสะอาดเซน็เซอรท์ำงานอยู ่ทา่นสามารถกดปุม่  
ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหยุดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์และเริ่มถ่ายภาพ  
ได้ทันที 
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การทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
ทกุๆ ครัง้ทีป่รบัสวติชเ์ปดิ/ปดิกลอ้งไปที ่  หรอื  ชดุทำความสะอาด 
เซน็เซอรภ์ายในตวักลอ้งจะทำงานโดยอตัโนมตัดิว้ยการสัน่เพือ่ขจดัเมด็ฝุน่ทีต่ดิอยูห่นา้เซน็เซอร ์
สำหรบัการใชง้านปกต ิทา่นไมจ่ำเปน็ตอ้งสนใจการทำงานของระบบนี้เลย อย่างไรก็ตาม ท่าน
สามารถสั่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้ทันทีที่ต้องการ หรือจะยกเลิกการทำงานของทำความ
สะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติก็ได้ 

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

 จากนั้นกดปุ่ม   

การสั่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ทันที

เลือก [Clean now ] 
	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Clean now ]   

 จากนั้นกดปุ่ม  
	 เลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม 	
 หน้าจอจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเซ็นเซอร์  

 กำลังถูกทำความสะอาด และถึงแม้จะมีเสียง  
 ชัตเตอร์ดังขึ้น แต่จะไม่มีการถ่ายภาพเกิดขึ้น 

	 เพื่อให้ได้ผลที่ดี ในขณะที่สั่งทำความสะอาด ควรวางกล้องบนพื้นผิวเรียบๆ เช่น โต๊ะ   
 โดยวางให้กล้องอยู่ในแนวราบ  
	 หลังจากที่กล้องเพิ่งทำความสะอาดเซ็นเซอร์ แม้ท่านจะสั่งทำความสะอาดซ้ำอีก   

 ผลที่ได้ก็จะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ จะไม่สามารถ  
 สั่งทำความสะอาดซ้ำด้วยตัวเลือก [Clean now ] ได้ชั่วครู ่

การสั่งยกเลิกทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
	 ในขั้นตอนที่ 2 เลือก [Auto cleaning ] และปรับตั้งเป็น [Disable]	
 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง  

  หรือ   
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การแนบDustDeleteData 

ตามปกติ ชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุ่นที่ปรากฏในภาพส่วนใหญ่ให้
หมดไปได้ แต่บางครั้ง เม็ดฝุ่นก็ยังติดอยู่ ท่านสามารถจะแนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่นที่ติด
อยู่นี้เพื่อให้ซอฟท์แวร์ของกล้อง (Digital Photo Professional) ลบออกไปในภายหลังโดย
อัตโนมัติ 

การเตรียมตัว
	 เตรียมวัตถุที่มีสีขาวที่มีผิวเรียบ (กระดาษ เป็นต้น) 
	 ใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. หรือสูงกว่า 
	 ปรับสวิตซ์ของโหมดโฟกัสที่เลนส์เป็น <MF> และตั้งระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์ ( ) 

 และถ้าเลนส์ไม่มีสเกลแสดงระยะโฟกัส ให้หมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ตามเข็มนาฬิกา 
 ไปจนสุด 

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

 จากนั้นกดปุ่ม  

เลือก [OK]	
	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [OK] และกดปุ่ม 

   จะมีข้อความปรากฏขึ้น แม้จะมีเสียง 
 ชัตเตอร์ดังขึ้น แต่กล้องไม่ได้ถ่ายภาพใดๆ 
 

หลังจากการทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติเสร็จสิ้น 
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 การแนบ Dust Delete Data  

ถ่ายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ 
	 วางวตัถสุขีาวผวิเรยีบ ไมม่ลีวดลายใดๆ ทีร่ะยะหา่ง  

 ออกไป 20-30 ซม./0.7-1.0 ฟุต เล็งกล้องให้  
 วัตถุสีขาวเต็มเฟรม แล้วกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 

 ภาพจะถูกบันทึกในโหมด aperture-priority AE   
 ด้วยขนาดรูรับแสงเป็น f/22 
	 ภาพที่ถ่ายนี้จะไม่ถูกบันทึกลงในแผ่นบันทึกภาพ   

 แต่เป็นการบันทึกข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น  
 จึงสามารถทำได้แม้จะไม่มีแผ่นบันทึกภาพอยู่ใน   
 ตัวกล้อง 

 เมื่อถ่ายภาพแล้ว กล้องจะเริ่มเก็บข้อมูลตำแหน่ง 
 เม็ดฝุ่น และเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็จะมี  
 ขอ้ความปรากฏขึน้บนจอภาพ   
 เลอืก [OK] หนา้จอจะกลับไปแสดงรายการของ  
 เมนูตามปกติ 
	 ถ้ากล้องล้มเหลวในการอ่านตำแหน่งเม็ดฝุ่น   

 จะมีข้อความเตือนความผิดพลาด ให้กลับไปเริ่ม  
 ทำตามขั้นตอนใน “การเตรียมตัว” อีกครั้ง   
 จากนั้นเลือก [OK] แล้วถ่ายภาพอีกครั้ง 

เกี่ยวกับDustDeleteData

หลังจากกล้องเก็บข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น (Dust Delete Data) ได้แล้ว ข้อมูลนี้จะถูกแนบ 
ไปกบัไฟลภ์าพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่า่ยภายหลงัจากนัน้ ดงันัน้ กอ่นถา่ยภาพสำคญัทกุๆ ภาพ 
ท่านควรจะปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้กล้องอ่านตำแหน่งของเม็ดฝุ่นล่าสุดเสียก่อน 
สำหรบัการลบเมด็ฝุน่ออกจากภาพโดยอตัโนมตัดิว้ยซอฟทแ์วรท์ีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง ใหอ้า่นจาก 
คู่มือการใช้ซอฟท์แวร์ ที่อยู่ในแผ่นซีดี-รอม 
ขนาดของข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่นที่แนบไปพร้อมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไม่มีผลต่อ 
ขนาดของไฟล์ 

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใช้วัตถุสีขาวล้วนที่มีผิวเรียบ เช่น แผ่นกระดาษสีขาวแผ่นใหม่  
เป็นเป้าในการถ่ายภาพ ถ้าหากกระดาษแผ่นนั้นมีลวดลายใดๆ มันจะถูกพบว่าเป็น  
เม็ดฝุ่น และมีผลต่อความแม่นยำในการขจัดฝุ่นออกจากภาพของซอฟท์แวร์ 
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การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตัวเอง 

เม็ดฝุ่นที่ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยการทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ สามารถขจัดออก 
โดยการทำความสะอาดด้วยตนเองได้ เช่น โดยใช้ลูกยางเป่าลมเป่าออก ฯลฯ 
พื้นผิวของเซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก หากต้องทำความสะอาดโดย
การสมัผสักบัพืน้ผวิโดยตรง แนะนำใหส้ง่ทำความสะอาดโดยชา่งของศนูยบ์รกิารแคนนอน	
ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยวิธีนี้ ให้ถอดเลนส์ออกจากกล้องเสียก่อน 

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

 กดปุ่ม  

เลือก [Clean manually] 	
	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Clean manually]  	

 จากนั้นกดปุ่ม  

เลือก [OK] 
	 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [OK] จากนั้น 

 กดปุ่ม  
	กระจกสะท้อนภาพจะยกตัวขึ้นและล็อคทันที   

 และม่านชัตเตอร์จะเปิดค้าง 
	 ข้อความ “CLEA n” จะกะพริบบนหน้าจอ LCD 

ทำความสะอาด 
	 ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่  

	 สำหรับแหล่งพลังงานที่ใช้ขณะทำความสะอาด แนะนำให้ใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า รุ่น  
  ACK-E2 (แยกจำหน่าย) 
	 ถ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแบตเตอรี่เต็ม และถ้าใช้  

 แบตเตอรี่กริปที่ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA/LR6 ท่านจะไม่สามารถทำความสะอาด 
 เซ็นเซอร์ด้วยตนเองได้ 
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 ขณะทีก่ลอ้งกำลงัทำความสะอาดเซน็เซอร ์หา้มทำสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้เพราะจะเปน็ 
 การตดัพลงังาน ทำใหช้ตัเตอรป์ดิลง ซึง่สง่ผลใหม้า่นชตัเตอรแ์ละเซน็เซอรภ์าพได ้
 รบัความเสยีหาย 
 • ปรับสวิตซ์ของกล้องไปที่ <OFF> 
 • เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ 
 • เปิดฝาปิดช่องใส่แผ่นบันทึกภาพ	
	 พื้นผิวของเซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก โปรดทำความสะอาดด้วย  

 ความระมัดระวัง 
	 ใช้ลูกยางเป่าลมแบบธรรมดา (ไม่มีปลายที่เป็นขนแปรงสำหรับปัด) เพราะแปรงปัด 

 อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่เซ็นเซอร์ได้ 
	 ห้ามสอดปลายของลูกยางเป่าลมเลยบริเวณฐานสวมเลนส์ เพราะถ้าหากไฟดับ   

 ม่านชัตเตอร์จะปิดทันที ซึ่งอาจทำให้ม่านชัตเตอร์และกระจกสะท้อนภาพเสียหายได้ 
	 ห้ามใช้สเปรย์ที่บรรจุลมหรือก๊าซใดๆ มาทำความสะอาดเซ็นเซอร์ เพราะสเปรย์จะมี  

 แรงดันสูงมาก และอาจทำความเสียหายต่อเซ็นเซอร์ และก๊าซที่บรรจุก็อาจทำให้  
 เซ็นเซอร์เสียหายได้ 

 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตัวเอง  
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การพมิพแ์ละการถา่ยโอนภาพ
ไปยังคอมพิวเตอร์

	 การพิมพ์ภาพ (หน้า 154) 
 ท่านสามารถต่อเชื่อมกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรงเพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่  
 ในแผน่บนัทกึภาพ กลอ้งรุน่นีร้องรบัการตอ่เชือ่มระบบ “ ”  
 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการพิมพ์ภาพโดยตรง 
	 รูปแบบคำสั่งระบบดิจิตอล (DPOF) (หน้า 163) 

 DPOF (Digital Printing Order Format) จะเป็นรูปแบบของชุดคำสั่ง  
 ควบคมุงานพมิพท์ีช่ว่ยในการพมิพภ์าพในแผน่บนัทกึภาพ เชน่ การเลอืก  
 ภาพที่จะพิมพ์ ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ภาพ  
 หลายๆ ภาพ ด้วยการสั่งงานครั้งเดียว หรือสั่งพิมพ์ภาพ จากผู้ให้บริการ 
 งานพิมพ์ก็ได้ 
	 การถ่ายโอนไฟล์ภาพไปยังคอมพิวเตอร์ (หน้า 167) 

 เมื่อต่อเชื่อมกล้องกับคอมพิวเตอร์ (ด้วยสายต่อเชื่อม) ท่านสามารถ  
 ถ่ายโอนไฟล์ภาพในแผ่นบันทึกภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้   
 โดยการควบคุมจากตัวกล้อง 
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เตรียมการพิมพ์ภาพ
ขัน้ตอนทัง้หมดของการพมิพภ์าพโดยตรงเปน็การทำงานจากตวักลอ้ง โดยทีท่า่นสามารถ
มองไดจ้ากหนา้จอ LCD ของกล้อง 

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์

ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปยัง <OFF> 

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 
	 โปรดดูคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์สำหรับ  

 รายละเอียด 

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ	์
	 ใช้สายต่อพ่วงที่ได้มาพร้อมกับกล้อง 

 ในการเสียบสายต่อพ่วงเข้ากับตัวช่องเชื่อมต่อ  
  ของกลอ้ง สญัลกัษณ ์  บนหวัเสยีบ  
 จะต้องหันมาทางด้านหน้าของกล้อง 

 สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์   
 โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือของเครื่องพิมพ์ 
 
เปิดเครื่องพิมพ์ 

ปรับสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่ <ON> 

  เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจจะมีเสียงบี๊บเตือน 
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เตรียมการพิมพ์ภาพ 

แสดงภาพ 

 กดปุ่ม  

 ภาพจะปรากฏขึ้น และสัญลักษณ์      
 จะปรากฏขึ้นที่ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ  
 เพื่อแสดงว่ากล้องได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์  
 เรียบร้อยแล้ว 

 ไฟปุ่ม  จะสว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน 

 กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble   
 Jet Direct 

 ในการต่อเชื่อมกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้สายต่อพ่วงอย่างอื่นนอกจากสายต่อ  
 พ่วงที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง 

 ถ้ามีเสียงบี๊บในขั้นตอนที่ 5 เป็นเสียงดังและยาว แสดงว่าพบปัญหาของเครื่องพิมพ์  
 ให้ตรวจหาความผิดพลาด โดยวิธีการดังนี้ 
  1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพในกล้อง 
  2. กดปุ่ม  
  3. เมื่อหน้าจอแสดงการตั้งค่าเกี่ยวกับการพิมพ์ เลือก [Print]	
 ข้อความที่บอกความผิดพลาดจะแสดงอยู่บนหน้าจอ LCD ของกล้อง (หน้า 162) 

 ท่านสามารถพิมพ์ภาพชนิด RAW ที่ถ่ายได้จากกล้องนี้ 
 ถ้ากล้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ตรวจสอบว่ากล้องมีแบตเตอรี่อยู่เต็ม เพราะ 

 แบตเตอรี่ที่มีไฟเต็ม สามารถพิมพ์งานได้นานติดต่อกันถึง 3 ชั่วโมง 
 ก่อนที่จะถอดสาย ให้ปิดสวิตซ์กล้องและเครื่องพิมพ์เสียก่อน การถอดนั้นให้ใช้นิ้วมือ  

 จับที่หัวเสียบของสาย ไม่ใช่ที่สาย 
 สำหรับการสั่งพิมพ์ภาพโดยตรงจากกล้องไปยังเครื่องพิมพ์ ควรใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า  

 รุ่น ACK-E2 (แยกจำหน่าย) สำหรับให้พลังงานกับตัวกล้อง 
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การพิมพ์ภาพ
การแสดงรายการบนหน้าจอและรายการของตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ใช้   
ซึ่งบางรายการอาจปรับเลือกไม่ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ 

สัญลักษณ์แสดงการต่อเชื่อมกับ
เครื่องพิมพ์ เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ 

 โปรดตรวจสอบว่าสัญลักษณ ์  ได้ปรากฏ 
 อยู่ที่มุมบนด้านซ้ายบนหน้าจอ LCD แล้ว 

 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ์ 

กดปุ่ม  
 หน้าจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพ์  

 จะปรากฏขึ้น 

หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์
ปรับตั้งเอฟเฟคของการพิมพ์ (หน้า 158) 

ปิดหรือเปิดการพิมพ์วันที่หรือหมายเลขภาพลงบน
ภาพ 
ตั้งจำนวนที่ต้องการพิมพ์ 
เลือกตัดส่วนภาพ (หน้า 161) 
ตั้งขนาด, ชนิดกระดาษ และการจัดพื้นที่การพิมพ์  
กลับสู่ขั้นตอนที่ 1 
เริ่มการพิมพ์ 

แสดงขนาดกระดาษ, ชนิดกระดาษ และพื้นที่การพิมพ์ที่เลือกไว้ 

*		การตั้งค่าอย่างเช่นวันที่และการใส่ชื่อไฟล์ลงบนภาพหรือการตัดภาพอาจไม่สามารถ  
 ทำงานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ	์

เลือก [Paper settings] 

 เลือก [Paper settings] จากนั้นกดปุ่ม  
 หน้าจอจะแสดงรายการตัวเลือกการตั้งค่ากระดาษ 
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 การพิมพ์ภาพ 

การตั้งค่าขนาดของกระดาษ
 ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 หน้าจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษจะปรากฏขึ้น 

การตั้งค่าชนิดกระดาษ
 เลือกชนิดกระดาษตามที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 เมื่อใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษของแคนนอน   

 ให้อ่านคู่มือของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะระบุว่าสามารถ  
 จะพิมพ์บนกระดาษชนิดใดได้บ้าง 

 หน้าจอสำหรับเลือกจัดวางตำแหน่งจะปรากฏขึ้น 

การตัง้คา่พืน้ทีก่ารพมิพ์
 เลือกพื้นที่การพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม  

 หน้าจอแสดงการตั้งค่าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น 
 อีกครั้งหนึ่ง 

Bordered 

Borderless  

Bordered  	

xx-up 

20-up 
35-up 

Default  

ภาพที่พิมพ์จะมีขอบขาวอยู่โดยรอบ 

ภาพจะถูกพิมพ์เต็มขนาดกระดาษโดยไม่เหลือขอบขาว แต่ถ้าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไม่
สามารถพิมพ์แบบไม่มีขอบ ภาพที่พิมพ์ได้ก็จะมีขอบขาว 

ข้อมูลการถ่ายภาพ* จะถูกพิมพ์ลงบนขอบภาพ เมื่อใช้กระดาษที่มีขนาดตั้งแต่  
9 x13 ซม. ขึ้นไป 

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

สำหรับกระดาษขนาด A4 หรือกระดาษขนาด Letter สามารถสั่งพิมพ์ภาพดัชนี 
20 และ 35 ภาพลงในกระดาษแผ่นเดียว ด้วยคำสั่งผ่าน DPOF (หน้า 163) 
• [20-up  ] หมายถึงมีการพิมพ์ข้อมูลการถ่ายภาพ* ไว้ด้วย 

พื้นที่การพิมพ์ของภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นหรือการ 
ตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ 

* จาก Exif data (ข้อมูลที่แนบมากับไฟล์ภาพ) ชื่อรุ่นของกล้อง, เลนส์ที่ใช้ โหมดการบันทึกภาพ,  
 ความเรว็ชตัเตอร,์ คา่รรูบัแสง, ระดบัการชดเชยแสง, ความไวแสง, สมดลุแสงขาว เปน็ตน้ จะถกูพมิพ ์    
 ลงบนภาพด้วย 
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 การพิมพ์ภาพ 

ตั้งค่าเอฟเฟคของการพิมพ์ 

 ปรับตั้งเมื่อต้องการใช้ และถ้าไม่ต้องการปรับตั้ง  
 ให้มีผลพิเศษ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 

 การแสดงผลบนจอภาพอาจมีความแตกต่างกัน 	
 ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น  

 เลือกตัวเลือกที่อยู่ทางด้านมุมบนขวา และ 
 กดปุ่ม  แล้วเลือกเอฟเฟคแบบที่ต้องการ  
 และกดปุ่ม   

 ถ้าสัญลักษณ์  ปรากฏใกล้ๆ กับสัญลักษณ์   
   ท่านสามารถปรับเอฟเฟคของ  
 การพิมพ์ได้เช่นกัน (หน้า 160) 

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 

สญัญาณรบกวน (noise) ทีป่รากฏในภาพจะถกูปรบัใหล้ดลงไปกอ่นทีจ่ะพมิพ ์

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำสนิท 

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำอมน้ำเงินในโทนเย็น 

สั่งพิมพ์ภาพขาวดำ ให้เป็นสีดำอมเหลืองในโทนอุ่น 

พิมพ์ภาพให้เหมือนจริง ทั้งสีและความเปรียบต่าง โดยไม่มีการปรับแต่งสี
อัตโนมัติก่อนการพิมพ์ 

ลักษณะของการพิมพ์จะเหมือนกับการปรับตั้งโดยใช้ Natural แต่การปรับตั้ง 
แบบนี้จะปรับตั้งได้ละเอียดมากขึ้น 

ลักษณะของการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น โปรดอ่านรายละเอียด
จากคู่มือของเครื่องพิมพ์ 

* เมื่อมีการปรับเอฟเฟคของการพิมพ์เกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซ้ายของจอภาพจะ 	
 เป็นภาพที่ใช้เอฟเฟคที่เลือก โดยภาพที่พิมพ์ได้อาจจะดูแตกต่างไปจากภาพที่แสดงอยู่เล็กน้อย 
 การแสดงผลเช่นนี้จะแสดงเมื่อปรับตั้ง [Brightness] และ [Adjust levels] ในหน้า 160 ด้วย 
 เช่นกัน 
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ปรับตั้งการพิมพ์วันที่และหมายเลขภาพ 

 ปรับตั้งค่าตามความต้องการ 

 เลือก  และกดปุ่ม  
 ปรับตั้งตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  

ตั้งปริมาณภาพที่ต้องการพิมพ์ 

 ปรับตั้งปริมาณภาพที่ต้องการพิมพ์ 

 เลือก  จากนั้นกดปุ่ม  
 ปรับตั้งจำนวนสำเนาที่ท่านต้องการ จากนั้น  

 กดปุ่ม  

เริ่มพิมพ	์

 เลือก [Print] และกดปุ่ม  
 ไฟสีฟ้าของปุ่ม  จะกะพริบ และ 

 เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ภาพ 
 

 ทา่นสามารถพมิพภ์าพอืน่ๆ ดว้ยการปรบัตัง้แบบเดยีวกนัโดยใชก้ารพมิพภ์าพอยา่งงา่ย 
  เพียงเลือกภาพที่ต้องการและกดปุ่ม  ที่มีไฟสีน้ำเงินสว่างอยู่ แต่การพิมพ์  
 อย่างง่ายนี้จะกำหนดจำนวนภาพได้คราวละ 1 ภาพเท่านั้น (ท่านไม่สามารถตั้ง 
 จำนวนสำเนาที่ต้องการได้) และไม่สามารถตัดภาพ (Trimming) ได้  

 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดภาพ โปรดดูหน้า 161 
 การปรบัตัง้เปน็ [Default] ในเอฟเฟคการพมิพ ์และตวัเลอืกอืน่ๆ เปน็คา่มาตรฐาน  

 ของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นที่ถูกปรับตั้งมาโดยผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ โปรดอ่านจากคู่มือของ  
 เครื่องพิมพ์นั้นๆ ว่า [Default] ของเครื่องหมายถึงอะไร 

 ระยะเวลาในการเริ่มต้นพิมพ์จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ และคุณภาพ  
 ในการบันทึก ท่านจึงอาจต้องคอยให้เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน โดยใช้เวลาสักครู่หนึ่ง  
 หลังจากท่านเลือก [Print]	

 หากท่านใช้การแก้ไขภาพเอียง (หน้า 161) การพิมพ์ภาพจะใช้เวลานานขึ้น 
 เมื่อต้องการยกเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่ม  ขณะที่ข้อความ [Stop] ปรากฏขึ้น   

 จากนั้นจึงกดปุ่ม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน 

 การพิมพ์ภาพ 
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การปรับเอฟเฟคของการพิมพ์
จากขั้นตอนที่ 4 หน้า 158 ท่านสามารถเลือกเอฟเฟค
การพิมพ์ภาพ เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นติดกับ 

 ให้ท่านกดปุ่ม  ท่านสามารถปรับ 
การพิมพ์ภาพโดยใช้เอฟเฟคได้ รายการที่ปรับได้และ
การแสดงผลจะขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกปรับของ 
ขั้นตอนที่ 4 

 Brightness 
 สามารถปรับความสว่าง Brightness ของภาพได้ 

 Adjust levels 
 เมื่อท่านเลือก [Manual] ท่านสามารถปรับการกระจาย 
 ตัวของฮิสโตแกรม และปรับความสว่างและความ  
 เปรียบต่างของภาพ  
  เมื่อหน้าจอ Adjust levels ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม    
 ท่านสามารถจะเปลี่ยนตำแหนง่ของ  และใชปุ้ม่    
 เพือ่ปรบัความสวา่งของโทนเขม้ (0-127) และปรับความ  
 สว่างของโทนสว่าง (128 - 255) ได้ตามต้องการ 

  Brightener 	
 เหมาะสำหรับใช้กับภาพคนที่ถ่ายย้อนแสง ซึ่งทำให้ใบหน้ามืดเกินไป เมื่อตั้งค่านี้เป็น			
 [On] ใบหน้าของคนในภาพจะดูสว่างขึ้นในภาพที่พิมพ์ออกมา 

 Red-eye corr.	
 เหมาะสำหรับใช้กับภาพคนที่ถ่ายด้วยแฟลช ซึ่งอาจทำให้เกิดตาแดง เมื่อตั้งค่านี้เป็น   
 [On] ตาของคนในภาพจะไม่แดงเมื่อพิมพ์ภาพออกมา  

 เอฟเฟคของ [  Brightener] และ [Red eye corr.] จะไม่ปรากฏบนจอภาพ 
 เมื่อเลือกรายการ [Detail set.] ท่านสามารถปรับตั้ง [Contrast], [Saturation],  	

 [Color tone] และ [Color balance] และเมื่อต้องการปรับ [Color balance] ให้ท่าน 
 ใช้ปุ่ม  ในการปรับ โดย B (Blue) - สีน้ำเงิน A, (Amber) สีเหลืองอำพัน,  
 M (Magenta) - สแีดงม่วง และ G (Green) - สีเขียว 

 เมื่อเลือก [Clear all] ค่าที่ปรับตั้งไว้ทั้งหมดจะกลับไปเป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต 
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 การพิมพ์ภาพ 

การตัดภาพ
การแก้ไขภาพเอียง 

ท่านสามารถตัดภาพ และเลือกพิมพ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งไม่
ถูกตัดออกไป เหมือนภาพได้ถูกจัดองค์ประกอบภาพ
ใหม่ ให้ตัดภาพให้เรียบร้อยทันทีก่อนสั่งพิมพ ์และ
ถ้ามีการตัดภาพไว้ก่อนแล้วจึงปรับตั้งสำหรับการพิมพ์ 
ก็อาจต้องตัดส่วนภาพใหม่อีกครั้ง 

1จากหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ เลือก [Trimming] 

2เลือกขนาดของกรอบตัดภาพ ตำแหน่ง และอัตราส่วน 

   เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพ์ออกมา และสามารถปรับตั้งขนาดของกรอบ 
   ภาพทางแนวตั้งและแนวนอนได้ใน [Paper settings]	

  เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดภาพ 
   เมื่อท่านกดปุ่ม  หรือ  ขนาดของกรอบภาพจะเปลี่ยนไป ยิ่งกรอบ  
   มีขนาดเล็กลง ภาพที่พิมพ์ออกมาจะเป็นการพิมพ์ด้วยอัตราขยายภาพที่สูงยิ่งขึ้น 
  การเลื่อนกรอบตัดภาพ 
   สามารถใช้ปุ่ม  ในการเลื่อนกรอบตัดส่วนไปยังบริเวณต่างๆ ของภาพ ทั้งทาง 
   แนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดส่วนนี้ไปในตำแหน่งที่ครอบคลุมพื้นที่ภาพหรือ 
   องค์ประกอบภาพที่ท่านพอใจ 
  การหมุนกรอบตัดภาพ 
   ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปุม่  กรอบตดัภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวา่งแนวตัง้และแนวนอน   
   การปรับตั้งแบบนี้ช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์ภาพด้วยองค์ประกอบภาพที่เป็นแนวตั้ง  
   จากภาพที่ถ่ายในแนวนอนได้ 
	 	 การแก้ไขภาพเอียง 
   โดยการหมุนปุ่ม  ท่านสามารถปรับมุมของภาพได้ถึง �10 องศา ในการเพ่ิมข้ึน 
   ครั้งละ 0.5 องศา เมื่อท่านปรับความเอียงของภาพแล้ว สัญลักษณ์  ที่ปรากฏ
   ขึ้นบนหน้าจอจะเป็นสีน้ำเงิน 

3 กดปุ่ม  เพื่อออกจากการตัดภาพ

   จอภาพจะกลับไปสู่หน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ 
   ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดได้จากมุมบนด้านซ้ายของหน้าจอที่  
   แสดงการตั้งค่าการพิมพ์ 
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 ภาพที่ถูกตัดอาจจะไม่ได้พิมพ์ออกมาตรงตามรูปแบบที่ผู้ใช้ตัดไว้ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับ  
 เครื่องพิมพ์ที่ใช้ 

 ยิ่งปรับให้กรอบตัดภาพมีขนาดเล็กลงเท่าใด ภาพที่พิมพ์ออกมาก็จะไม่ชัดมากยิ่งขึ้น 
 เนื่องจากผลของการขยายภาพในอัตราส่วนที่สูง 

 ขณะที่ตัดภาพ ควรดูที่จอภาพของกล้องตลอดเวลา ถ้าดูภาพจากจอโทรทัศน์   
 ตำแหน่งและขนาดของกรอบตัดภาพอาจแสดงผลได้ไม่แม่นยำมากนัก 

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

ข้อความเตือนความผิดพลาด	
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะทำการพิมพ์ จะมีข้อความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่ 
จอ LCD ของกล้อง ให้กดปุ่ม  เพื่อหยุดการพิมพ์ และหลังจากที่ได้แก้ปัญหาแล้ว   
ให้สั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ์ โปรด
อ่านจากคู่มือของเครื่องพิมพ์ 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ	
 ตรวจสอบดูว่าได้ใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่ 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับหมึกพิมพ	์
 ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์และตลับหมึก 

ความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเครื่อง	
 ตรวจสอบความผดิพลาดอืน่ๆ ของตวัเครือ่ง นอกเหนอืจากสว่นของกระดาษและหมกึพมิพ ์

ความผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล์ภาพ	
 ภาพที่เลือกนั้นไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ผ่านระบบ PictBridge และไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วย 
 กล้องตัวอื่น หรือภาพที่ผ่านการปรับแต่งในคอมพิวเตอร์แล้วจะไม่สามารถพิมพ์ได้ 
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รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล(DPOF)
ตั้งรูปแบบของการพิมพ์, การพิมพ์วันที่ และหมายเลขภาพที่จะพิมพ์ลงบนภาพ การปรับตั้งนี้
จะถูกนำไปใช้กับไฟล์ภาพทุกๆ ไฟล์ (ไม่สามารถปรับตั้งแยกเฉพาะไฟล์ภาพในแต่ละไฟล์ได้) 

การตั้งค่าตัวเลือกในการพิมพ์

เลือก [Print order]	

 ในแท็บ [ ] เลือก [Print order] จากนั้น  

 กดปุ่ม 		

เลือก [Set up] 
 เลือก [Set up] จากนั้นกดปุ่ม 		

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

 กดปุ่ม  และเลือกตัวเลือกในรายการย่อย   
 จากนั้นกดปุ่ม   

[รูปแบบการพิมพ์] [การพิมพ์วันที่ถ่าย] [พิมพ์หมายเลขไฟล์ภาพ]	



164

รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 

Print Type 

Standard  

Index 

Both  

Date  

พิมพ์ภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผ่น 

พิมพ์ภาพดัชนีหรือภาพขนาดเล็กๆ พร้อมกัน
หลายๆ ภาพในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

พิมพ์ได้ทั้งภาพแบบปกติ และภาพดัชน ี

On  

File numbering  

Off 
On  
Off 

[On] พิมพ์วันที่ถ่ายภาพลงบนภาพ 

[On] พิมพ์หมายเลขลำดับของไฟล์ลงบนภาพ 

ออกจากการปรับตั้ง	
 กดปุ่ม  

 หน้าจอสั่งพิมพ์จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง  

 ลำดับต่อไป เลือก [Sel.Image], [By ] หรือ   
 [All Image] เพื่อเลือกภาพที่จะสั่งพิมพ์  

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

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

 บางรายอาจไม่สามารถพิมพ์ภาพในลักษณะที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับ  
 เครื่องพิมพ์ส่วนตัว ให้ศึกษารายละเอียดจากคู่มือของเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบจาก  
 ผู้ให้บริการงานพิมพ์เกี่ยวกับความเข้ากันของระบบ 

 ห้ามใส่แผ่นบันทึกภาพที่มีการปรับตั้งคำสั่งงานพิมพ์ (Print order) จากกล้องตัวอื่น  
 หรือรุ่นอื่น และพยายามตั้งคำสั่งพิมพ์เพราะคำสั่งอาจไม่ทำงาน หรือถูกบันทึกทับ  
 คำสั่งพิมพ์อาจจะทำงานไม่ได้ผลกับไฟล์ภาพบางชนิด 

 การตั้งคำสั่งพิมพ์ จะไม่ทำงานเมื่อใช้กับไฟล์แบบ RAW 
 เมื่อสั่งพิมพ์แบบดัชนี [Index] ทั้งวันที่ [Date] และหมายเลขลำดับไฟล์ภาพ [File No.] 	

 จะไม่สามารถปรับให้เป็น [On] ได้ในเวลาเดียวกัน 
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รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF) 

การตั้งคำสั่งพิมพ์DPOF
 เลือกทีละภาพ (Sel. Image) 

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ทีละภาพ เมื่อกดปุ่ม 
 หน้าจอจะแสดงภาพพร้อมกัน 3 ภาพ   

และเมื่อต้องการกลับสู่การแสดงภาพเดี่ยวตามปกติ 
ให้กดปุ่ม  หลังจากเลือกภาพได้จำนวนครบ  
ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อเก็บ  
บันทึกคำสั่งพมิพท์ีต่ั้งไว้ลงในแผ่นบันทึกภาพ 

[Standard] [Both]	
กดปุม่  และคำสัง่พมิพส์ำหรบัภาพที่กำลัง 
แสดงอยู่บนหน้าจอที่เท่ากับ 1 ภาพจะปรากฏขึ้น 
จากนั้นหมุนปุ่ม  เพื่อเลือกจำนวนสำเนา  
ภาพที่ต้องการพิมพ์ (สูงสุด 99 ภาพ)  

[Index]	
กดปุ่ม  และภาพที่ปรากฏจะถูกนำมารวมเข้า  
กับการพิมพ์ในแบบดัชนี เครื่องหมาย < > จะ  
ปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายด้านบน 
 

 By 	
	 เมื่อท่านเลือก [By ] และเลือกโฟลเดอร์ภาพ ทุกภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกพิมพ์ 
 ออกมาภาพละ 1 ใบ แต่ถ้าหากท่านเลือกยกเลิกทั้งหมด (Clear all) และเลือกโฟลเดอร์  
 คำสั่งพิมพ์สำหรับภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นก็จะถูกยกเลิก 

 All image 
 ภาพทุกๆ ภาพในแผ่นบันทึกภาพจะถูกสั่งพิมพ์ภาพละ 1 ใบ และถ้าเลือกคำสั่งยกเลิก 
 ทั้งหมด (Clear all) คำสั่งพิมพ์ภาพของภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพก็จะถูกยกเลิก 

 ไฟลภ์าพทีเ่ปน็ RAW จะไมถ่กูรวมอยูด่ว้ยในคำสัง่พมิพ ์แมจ้ะใชค้ำสัง่ “All image” กต็าม  
 เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ PictBridge ไม่ควรสั่งพิมพ์ภาพเกิน 400 ภาพใน 

 คราวเดียว ถ้าสั่งพิมพ์เกินกว่านี้ เครื่องพิมพ์อาจจะไม่ทำงาน 

จำนวน 

จำนวนภาพทั้งหมดที่ถูกเลือก 

เครื่องหมายถูก 
สัญลักษณ์การพิมพ์แบบดัชนี 
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การพิมพ์จากกล้องโดยตรงด้วยDPOF
ด้วยการทำงานของเครื่องพิมพ์ระบบ PictBridge ท่าน
สามารถพิมพ์ภาพด้วย DPOF แบบง่ายๆ 

เตรียมการพิมพ์ 
 โปรดดูหน้า 154  

 ปฏิบัติตามหัวข้อ “การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์” จนถึงขั้นตอนที่ 5 

ตั้งค่า [Paper settings] (หน้า 156) 
	 ปรับตั้งเอฟเฟคการพิมพ์ภาพ (หน้า 158) หากจำเป็น 

ในแท็บ [ ] เลือก [Print order]	

เลือก [Print] 
	 ข้อความ [Print] จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อกล้องได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์แล้วและ  

 เมื่อเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ภาพได้เท่านั้น 

เลือก [OK] 

	 ก่อนการพิมพ์ โปรดดูให้แน่ใจว่าเลือกขนาดกระดาษแล้ว 
	 เครื่องพิมพ์บางรุ่นไม่สามารถพิมพ์หมายเลขลำดับของไฟล์ภาพได้ 
	 หากตั้งให้พิมพ์แบบ [Bordered] วันที่จะถูกพิมพ์อยู่ในบริเวณขอบขาว (ขึ้นอยู่กับ 

 เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น) 
	 ตัวเลขแสดงวันที่อาจจะดูเหมือนถูกพิมพ์บนพื้นสว่าง หรือบนขอบขาว (ขึ้นอยู่กับ  

 เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น) 

	 ใน [Adjust levels] ไม่สามารถเลือก [Manual] ได้ 
	 หากมกีารสัง่หยดุพมิพ ์และตอ้งการพมิพภ์าพทีย่งัไมไ่ดพ้มิพต์อ่ไป ใหเ้ลอืก [Resume]			

 โปรดจำไวว้า่เครือ่งพมิพจ์ะไมก่ลบัมาทำงานอกีถา้หากมกีารหยดุ และเมือ่เหตกุารณ ์ 
 ดงัตอ่ไปนี ้: 
	 •	 ก่อนที่จะสั่งให้ทำงานต่อ [Resume] ท่านได้ปรับเปลี่ยนคำสั่งพิมพ์ (Print order) หรือมีการ  
  ลบภาพใดๆ ที่ถูกสั่งให้พิมพ์ กรณีที่พิมพ์แบบดัชนี ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษ 
  ก่อนที่จะสั่งให้ทำงานต่อ หรือเมือ่ความจขุองแผน่บนัทกึภาพเหลอือยูน่อ้ยมากในขณะที ่
  เครือ่งพมิพถ์กูสัง่ใหห้ยดุทำงาน 
	 หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่ ดูรายละเอียดหน้า 162 
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การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์
เมื่อต่อเชื่อมกล้องกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนไฟล์ภาพในแผ่นบันทึกภาพของกล้อง
ไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยการสั่งงานที่ตัวกล้อง ซึ่งเรียกว่าการถ่ายโอนภาพโดยตรง 

		 ก่อนเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ให้ 	
	 	 มาพรอ้มกบักลอ้ง (แผน่ซดี-ีรอม EOS DIGITAL Solution Disk) ในคอมพวิเตอรแ์ลว้  
  สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟท์แวร์ โปรดอ่านจากคู่มือการติดตั้งในแผ่นซีดี-รอม 

ต่อเชื่อมตัวกล้องกับคอมพิวเตอร์ 
	 ปิดสวิตช์กล้องก่อนการเชื่อมต่อ 

	 ใชส้ายตอ่เชือ่มทีม่าพรอ้มกบัตวักลอ้ง 

	 เมื่อจะเสียบสายต่อเชื่อมเข้าที่ช่องเสียบ ให้สังเกต  
 สัญลักษณ์  บนหัวของสายต่อเชื่อม ซึ่ง  
  จะต้องหันออกไปทางด้านหน้าของกล้อง 

	 เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบ USB   
 ของคอมพิวเตอร์  

ปรับสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่ <ON>	
	 ที่จอภาพของคอมพิวเตอร์ จะมีรายการสำหรับ  

 เลือกโปรแกรม ให้เลือก [EOS Utility] 	
 จอภาพของคอมพิวเตอร์ จะแสดงข้อความ   

 [EOS Utility] และที่จอภาพของกล้อง จะแสดง    
 หน้าจอการถ่ายโอนภาพโดยตรงจะปรากฏขึ้น 
 บนหน้าจอ LCD 
 

การเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนภาพ
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 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

การถ่ายภาพจะไม่ทำงานขณะที่หน้าจอการถ่ายโอนภาพโดยตรงปรากฏขึ้น 

	 ถา้หนา้จอ [EOS Utility] ไมแ่สดงขึน้ ใหอ้า่นคูม่อืการใชซ้อฟทแ์วรท์ีอ่ยูใ่นแผน่ซดี-ีรอม 
	 ก่อนถอดสายต่อเชื่อมออกจากตัวกล้อง ให้ปิดสวิตซ์กล้องเสียก่อน และจับที่หัวเสียบ  

 ของสายและดึงออก อย่าดึงสายออกโดยจับที่สาย 

การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์

ไฟล์ภาพที่ถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บไว้ภายในโฟลเดอร์ [My Pictures]	
หรือ [Pictures] ในโฟลเดอร์ย่อย เพื่อจัดหมวดหมู่เรียงลำดับตามวันที่ถ่าย 

 All images 

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถ่ายโอนภาพทั้งหมดในแผ่น
บันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

	 เลือก [All images] จากนั้นกดปุ่ม 	

 ไฟสีน้ำเงินของปุ่ม  จะกะพริบ   
 ไฟล์ภาพทั้งหมดจะเริ่มถูกถ่ายโอนออกไป 

 เมื่อภาพทั้งหมดถูกถ่ายโอนไปแล้ว ไฟสีน้ำเงิน  
 จะยังคงสว่างอยู่ 
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ตัวเลือกอื่นๆ นอกจาก [All images] จะมีรายละเอียดอธิบายอยู่ทางด้านล่าง ซึ่งเมื่อต้อง 
การเริ่มถ่ายโอนไฟล์ภาพ ก็กดปุ่ม  เช่นกัน 

 New images	
 กลอ้งจะเลอืกภาพทีย่งัไมเ่คยถกูถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิและทำการถา่ยโอน 
 ออกไป 

 Transfer order images	
 ท่านเป็นผู้เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอนเอง และภาพที่ถูกเลือกไว้ก็จะถูกถ่ายโอนออกไป  
 ทั้งกลุ่ม สำหรับวิธีเลือกภาพ โปรดดูหน้า 170 

 Select & transfer 

 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

ท่านเลือกภาพทีละภาพเพื่อถ่ายโอน หากต้องการ
ออกจากระบบ ให้กดปุ่ม  

 Wallpaper	
 ภาพที่ถูกเลือกและถ่ายโอนออกไปจะปรากฏเป็นภาพพื้นหลัง (Wallpaper) ของจอภาพ  
 คอมพิวเตอร์ และเมื่อต้องการออกจากระบบเลือก กดปุ่ม  
 

	 ถา้ผูใ้ชก้ดปุม่  แทนทีจ่ะกดปุม่   ขอ้ความแสดงการยนืยนัจะปรากฏขึน้   
 เลือก [OK] และกดปุ่ม  เพื่อเริ่มการถ่ายโอน 
	 ไม่สามารถใช้ไฟล์แบบ RAW เป็นภาพพื้นหลังได้ 



170

 การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ 

 By 	
 เลือก [By ] และเลือกโฟลเดอร์ ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์จะเข้าไปรวมกันในคำสั่ง 
 ถ่ายโอน หากท่านเลือกยกเลิกทั้งหมด (Clear all) และโฟลเดอร์ คำสั่งถ่ายโอนสำหรับ 
 ภาพทั้งหมดก็จะถูกยกเลิก 

 All image 
 เมื่อท่านเลือกภาพทั้งหมด และภาพทั้งหมดในแผ่นบันทึกภาพจะเข้าไปรวมกับคำสั่งการ 
 ถ่ายโอน หากท่านเลือกยกเลิกทั้งหมด (Clear all) คำสั่งถ่ายโอนของภาพทั้งหมดในแผ่น 
 บันทึกภาพจะถูกยกเลิก 

การเลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอน

ในแท็บ  ท่านสามารถใช้  [Transfer order]  	
เพื่อเลือกภาพสำหรับการถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ 
เมือ่ทา่นเลอืก [Transfer order images] ในหนา้ 169   
ท่านสามารถถ่ายโอนภาพโดยใช้คำสั่งถ่ายโอน 

 Sel.Image 

เลอืกและสัง่ภาพทลีะภาพ กดปุม่  เพือ่รวม  
ภาพที่แสดงลงในคำสั่งการถ่ายโอน สัญลักษณ์ < >   
จะปรากฏขึ้นที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ หลังจาก
การตั้งคำสั่งการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม  

 เพื่อบันทึกคำสั่งถ่ายโอนไปยังแผ่น 
บันทึกภาพ 

ห้ามนำไฟล์ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นๆ และมีการปรับตั้งคำสั่งการถ่ายโอน (transfer   
order) มาถ่ายโอนด้วยการตั้งค่าใหม่ เพราะภาพอาจถูกบันทึกข้อมูลทับ และการถ่าย
โอนจะไม่ทำงานกับไฟล์ภาพบางชนิด 

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

 ในหน้าจอการถ่ายโอนโดยตรง (หน้า 168) 
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การปรับตั้งกล้อง

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions) เพื่อเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นของกล้องตามที่ท่านต้องการ และสามารถบันทึกการตั้งค่ากล้อง
ปัจจุบันได้ในปุ่มปรับโหมดการทำงานที่ตำแหน่ง  และ   
สามารถใช้งานตามการอธิบายในบทนี้ได้ในโหมดโซนสร้างสรรค์ภาพ 
(Creative Zone) 
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การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่้ ใชต้ัง้เอง(CustomFunctions) 
เลือก	 	
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกแท็บ  

เลือกกลุ่ม	
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก C.Fn I-IV   

 จากนั้นกดปุ่ม  

เลือกหมายเลขฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง   
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกหมายเลขฟังก์ชั่น   

 ที่ผู้ใช้ตั้งเอง จากนั้นกดปุ่ม  

หมายเลขฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ต้องการ	
 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า (หมายเลข)   

 จากนั้นกดปุ่ม  
 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 หากท่านต้องการ  

 ตั้งค่า ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเองอื่นๆ 
 ที่ด้านล่างของหน้าจอ จะแสดงการตั้งค่าฟังก์ชั่น   

 ที่ผู้ใช้ตั้งเองปัจจุบันต่อจากหมายเลขของฟังก์ชั่น  
 ตามลำดับ 

ออกจากการตั้งค่า	
 กดปุ่ม  
 หน้าจอสำหรับขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 

การยกเลิกฟังก์ชั่นที่ผู้ ใช้ตั้งเองทั้งหมด
ในขั้นตอนที่ 2 เลือก [Clear all Custom Func. (C.Fn)] เพื่อยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ 
ตั้งเอง (Custom Functions) ทั้งหมด 

ถึงแม้หลังจากที่ยกเลิกฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง (Custom Functions) ทั้งหมดแล้ว การตั้งค่า
สำหรับ [  C.Fn IV-5: Focusing Screen] จะไม่เปลี่ยนแปลง 
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ฟงักช์ัน่ทีผู่้ ใชต้ัง้เอง(CustomFunctions) 

หน้า 174 

หน้า 175 

หน้า 176 

หน้า 177 

หน้า 178 

หน้า 179 

หน้า 180 

หน้า 181 

หน้า 182 

หน้า 183 

หน้า 184 

ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions) ซึง่มหีมายเลขอยูบ่นพืน้สเีทา จะไมท่ำงานเมือ่
ถา่ยภาพ ในขณะถา่ยภาพ Live View (ปรบัการตัง้คา่ไมไ่ด)้ การใชง้าน 2 และ 5 เทา่นัน้ที่
ใชไ้ดก้บั C.Fn III - 2  
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การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่้ ใชต้ัง้เอง(CustomFunctions) 

C.FnI:Exposure(การเปิดรับแสง)

C.FnI-1Exposurelevelincrements(การเพิ่มระดับค่าแสง)
0: 1/3-stop 
1: 1/2-stop	
 ตัง้ใหม้กีารเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1/2-stop สำหรบัความเรว็ชตัเตอร,์ คา่รรูบัแสง, การชดเชยคา่แสง,  
 การถ่ายคร่อมแสง เป็นต้น จะมีผลการทำงานเมื่อท่านต้องการปรับควบคุมค่าแสง  
 ด้วยความละเอียดต่ำกว่าระดับขั้นละ 1/3-stop 

กล้องจะแสดงค่าแสงที่จอ LCD และภายในช่องมองภาพดังตัวอย่างภาพที่แสดงอยู่ 
ด้านล่าง 

C.FnI-2ISOspeedsettingincrements(การเพิ่มความไวแสง)
0: 1/3-stop 
1: 1-stop 

C.FnI-3ISOexpansion(การขยายความไวแสง)

0: Off  
1: On	
 ตั้งค่าให้ “H1” (เทียบเท่า ISO 6400) และ “H2” (เทียบเท่า ISO 12800) สำหรับ  
 เลือกเป็นค่าความไวแสง  

C.FnI-4Bracketingautocancel(ยกเลิกถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ)

0: On	
	 การตั้งค่าถ่ายคร่อมแสงและถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาวจะถูกยกเลิก หากท่านตั้งปุ่มสวิตช์ 
 เครื่องไปยัง  หรือยกเลิกการตั้งค่ากล้อง ค่าการถ่ายภาพคร่อมแสงจะถูกยกเลิก 
 ไปด้วย เมื่อแสงแฟลชพร้อมใช้งาน 
1: Off	
 การตั้งค่าถ่ายคร่อมแสงและถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาวจะถูกบันทึกไว้ ถึงแม้จะตั้งค่าสวิตช์  
 เปิดเครื่องไปยัง  (เมื่อแสงแฟลชพร้อมใช้งาน การถ่ายคร่อมแสงจะถูกยกเลิก  
 อย่างไรก็ตาม จำนวนค่าคร่อมแสงจะถูกเก็บไว้ในความจำ) 
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 การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions)  

C.FnI-5Bracketingsequence(ลำดับการถ่ายภาพคร่อม)

สามารถเปลี่ยนลำดับการถ่ายภาพคร่อมแสงและระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 
0: 0, -, + 
1: -, 0, + 	

ถ่ายภาพคร่อม	
ระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 

ทิศทาง B/A ทิศทาง M/G 
0 : ค่าแสงมาตรฐาน 

- : ค่าแสงที่ลดลง 

+ : ค่าแสงที่เพิ่มขึ้น 

0 : สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 

- : ไปทางสีน้ำเงินมากขึ้น 

+ : ไปทางสีเหลืองมากขึ้น 

0 : สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 

- : ไปทางของสีแดงม่วงมากขึ้น 

+ : ไปทางของสีเขียวมากขึ้น 

0: Disable  
1: Enable  (Tv/Av)	
 สามารถใชง้านไดก้บัโหมด Shutter-priority AE (Tv) และ Aperture-priority AE (Av) เมือ่ 
 ความสวา่งของวตัถเุปลีย่นไมแ่นน่อน และการแกไ้ขการรบัแสงแบบอตัโนมติัที่ถูกต้องไม ่
 สามารถทำงานได ้กลอ้งจะปลีย่นการตัง้คา่การรบัแสงแบบอตัโนมติัให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง 

C.FnI-6Safetyshift(ป้องกันการเปลี่ยน)

C.FnI-7Flashsync.speedinAvmode
   (ความเร็วแฟลชสัมพันธ์กับชัตเตอร์ ในโหมดAv)

0: Auto 
1: 1/250-1/60 sec. auto	
 ใช ้Aperture-priority AE สำหรบัการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช ตัง้คา่นีเ้พือ่ลดการสัน่ของกลอ้ง 
 (สำหรบัถา่ยภาพตอนกลางคนื หรอืฉากหลงัทีม่ดื โดยฉากหลงัของวตัถจุะออกมามดื) 
2: 1/250 วินาที (เวลาตายตัว)	
 ใช ้Aperture-priority AE สำหรบัการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช ใหต้ัง้คา่นีเ้มือ่ทา่นใชเ้ลนสถ์า่ยภาพ 
 ระยะไกล และเพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง (สำหรับฉากกลางคืนและฉากที่พื้นหลังมืด  
 อย่างไรก็ตามฉากหลังของวัตถุจะออกมามืดมากกว่าการปรับตั้งค่าเป็น 1) 
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C.FnII:Image(รูปภาพ)

C.FnII-1Longexposurenoisereduction
   (ลดจุดสีรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน)

0: Off 
1: Auto 
 เมือ่ถา่ยภาพดว้ยการเปดิรบัแสงนานเปน็เวลา 1 วนิาท ีหรอืนานกวา่นัน้ ระบบลดจดุส ี
 รบกวน (Noise Reduction) จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกล้องจับจดุสรีบกวนในภาพได้   
 การตั้งเป็น [Auto] เหมาะสำหรับการถ่ายภาพได้ทุกสภาวะ 
2: On 	
 ระบบลดจดุสรีบกวนจะทำงานสำหรับทุกค่าแสง เมื่อถ่ายภาพโดยใช้การเปิดรับแสง 
 นานเป็นเวลา 1 วินาที หรือมากกว่านั้น การตั้งค่าไปยัง [On] อาจใช้งานได้ดีสำหรับ  
 จดุสรีบกวนที่ไม่สามารถถูกตรวจจับหรือลดจดุสรีบกวนได้ด้วยการตั้งค่า [Auto]	

 หลังจากที่กดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพแล้ว ขั้นตอนในการลดจดุสรีบกวน (Noise)   
 อาจใช้เวลานานเท่าๆ กับการรับแสง ท่านไม่สามารถถ่ายภาพอื่นได้จนกว่า  
 กระบวนการลดจดุสรีบกวนจะเสร็จสิ้น  
 เมื่อปรับตั้งเป็น 2 และถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงนานมากระหว่างที่ใช้ระบบการ 

 ถา่ยภาพแบบ Live View ทีห่นา้จอ LCD จะไมแ่สดงภาพหรอืขอ้มลูใดๆ (ไมแ่สดงภาพ  
  Live View) ในขณะที่ระบบลดจดุสรีบกวนกำลังทำงาน  

C.FnII-2HighISOspeednoisereduction
   (ลดจุดสีรบกวนเมื่อความไวแสงสูง)

สำหรับลดจดุสรีบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ แม้ว่าระบบลดจดุสรีบกวนจะทำงานกับทุกๆ 
ความไวแสง แต่จะเห็นผลการทำงานได้ชัดกับภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง และเมื่อถ่าย 
ด้วยความไวแสงต่ำ จดุสรีบกวนที่ปรากฏในบริเวณเงามืดของภาพก็จะลดลงด้วย ทั้งนี้   
ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้เหมาะสมกับระดับจดุสรีบกวน 
0: Standard 
1: Low 
2: Strong  
3: Disable  

เมื่อปรับตั้งเป็น 2  จำนวนสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง 

 การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions)  
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C.FnII-3Highlighttonepriority(การปรับHilighttone)

0: Disable 
1: Enable 
 สำหรับเป็นตัวยืนยันรายละเอียด Hilight ซึ่งจะมีระยะอัตราการขยายจากมาตรฐานแถบ  
 สีเทา 18% จนถึงแถบสีที่สว่าง การเปลี่ยนแปลงระหว่างสีเทาและสีสว่างจะเป็นไปทางเนื้อ 
 เดียวกัน 

เมื่อปรับตั้งค่าเป็น 1 จุดสีรบกวนในบริเวณของเงาจะเบาบางลงกว่าปกติ 

เมื่อปรับตั้งค่าเป็น 1 อัตราระยะความไวแสงที่สามารถตั้งค่าได้จะเป็น 200-3200 
นอกจากนี ้<D+> (ระยะอตัราการขยาย) จะแสดงขึน้บนแผงหนา้จอ LCD และในชอ่งมองภาพ 

C.FnII-4AutoLightingOptimizer(ระบบปรับแสงอัตโนมัติ)

เมื่อภาพที่ถ่ายได้ดูมืดเกินไป หรือมีความเปรียบต่างต่ำเกินไป 
ความสว่างและความเปรียบต่างของแสงในภาพจะถูกปรับให้ดี  
ขึ้นโดยอัตโนมัติ ปรับการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการ ในโหมดโซน
พื้นฐาน (Basic Zone) กล้องจะตั้งค่า [Standard] โดยอัตโนมัติ 
สำหรับภาพแบบ RAW การตั้งค่าในกล้องสามารถทำงานได้ 
เมื่อใช้ Digital Photo Professional (ซอฟท์แวร์ที่จัดให้) 
0: Standard 
1: Low 
2: Strong  
3: Disable 	

 ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ทำงานหากได้ตั้งค่าการรับแสงแมนนวลในการถ่ายภาพ 
 จุดสีรบกวนอาจเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการถ่ายภาพ 

 การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions)  
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C.FnIII:Autofocus/Drive(โหมดโฟกัสอัตโนมัติ/การถ่าย)
C.FnIII-1LensdrivewhenAFimpossible
   (การทำงานของเลนส์เมื่อโฟกัสอัตโนมัติไม่ ได้)

หากการหาจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติทำงาน แต่ไม่สามารถหาจุดโฟกัสได้ กล้องสามารถหาจุด
โฟกัสต่อไปหรือหยุดการหาจุดโฟกัสได้ 
0: Focus search on 
1: Focus search off	
 สำหรบัปอ้งกนัไมใ่หก้ลอ้งหาจดุโฟกสัซำ้อกี เมือ่ไมส่ามารถหาจดุโฟกสัได ้เหมาะทีจ่ะใชง้าน  
 โดยเฉพาะเมื่อใช้เลนส์สำหรับถ่ายภาพไกลแบบพิเสษ (Super Telephoto) ซึ่งไม่สามารถ 
 หาจุดโฟกัสได้ 

C.FnIII-2LensAFstopbuttonfunction
   (ฟังก์ชั่นปุ่มหยุดโฟกัสอัตโนมัติของเลนส์)
* ปุ่มหยุดการหาจุดโฟกัสจะพบได้บนเลนส์ Super Telephoto IS เท่านั้น 

0: AF stop  
1: AF start	
 การหาจุดโฟกัสจะทำงานเฉพาะเมื่อกดปุ่มเท่านั้น ในขณะที่กดปุ่มนี้ จะทำให้การหา 
 จุดโฟกัสในกล้องไม่ทำงาน  
2: AE lock	
  เมื่อกดปุ่มลง การล็อคค่าแสงจะทำงาน เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อท่านต้องการหาจุด  
 โฟกัสและต้องการวัดส่วนของภาพที่แตกต่างกัน 
3: AF point: M  Auto/Auto  center  
 ในโหมดการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนนวล ปุ่มการทำงานจะสลับไปยังการเลือกจุดโฟกัสโดย 
 อัตโนมัติเมื่อท่านกดค้างไว้เท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้งานในโหมด AI Servo AF เมื่อท่าน 
 ไม่สามารถตามวัตถุได้โดยใช้การหาจุดโฟกัสแบบแมนนวล ในโหมดการเลือกจุดโฟกัส 
 อัตโนมัติ ปุ่มจะเลือกจุดศูนย์กลางโฟกัสเฉพาะเมื่อท่านกดค้างไว้เท่านั้น 
4: ONE SHOT  AI SERVO	
 ในโหมด One-Shot AF กล้องจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด AI Servo AF เฉพาะเมื่อเวลาที่ท่าน  
 กดปุ่มค้างไว้เท่านั้น และในโหมด AI Servo AF กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมด One-Shot AF   
 เฉพาะเมือ่เวลาทีท่า่นกดปุม่คา้งไวเ้ชน่กนั ซึง่เหมาะสำหรบัเมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นสลบัไปมา 
 ระหว่าง One-Shot AF และ AI Servo AF ของวัตถุที่เคลื่อนไหวและหยุดไปมา 
5: IS Start 	
 เมือ่เปลีย่นระบบปอ้งกนัภาพสัน่ไหวของเลนสไ์ปที ่  การปอ้งกนัภาพสัน่ไหวจะทำงานเมือ่ 
 ทา่นกดปุม่นี ้ตามการตัง้คา่ 5 การปอ้งกนัภาพสัน่จะไมท่ำงานเมือ่ทา่นกดปุม่ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
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C.FnIII-3AFpointselectionmethod(วิธีการเลือกจุดโฟกัส)

0: Normal 	
 กดปุ่ม  และใช้  เพื่อเลือกจุดโฟกัส 
1: Multi-controller direct 
 ท่านสามารถใช้เพียงแค่  เพื่อเลือกจุดโฟกัสที่ต้องการโดยไม่ต้องกดปุ่ม  ก่อน  
 และเมื่อท่านกดปุ่ม  จะเป็นการตั้งค่าจุดโฟกัสอัตโนมัติ 
2: Quick Control Dial direct 
 ท่านสามารถใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกจุดโฟกัสที่ต้องการ โดยไม่ต้องกดปุ่ม  ก่อน  
 และเมื่อกดปุ่ม  ค้างไว้และหมุนปุ่ม  ท่านจะสามารถตั้งค่าชดเชยแสงได ้

C.FnIII-4Superimposeddisplay(การแสดงภาพSuperimposed)

0: On 
1: Off	
 เมื่อสามารถหาโฟกัสได้  จุดโฟกัสจะไม่มีแสงกะพริบขึ้นเป็นสีแดงในช่องมองภาพ เนื่องจาก  
 จะเป็นการรบกวนทางสายตาเมื่อมีแสงสว่างขึ้น และจุดโฟกัสจะยังคงสว่างเมื่อท่านเลือก 

C.FnIII-5 AF-assistbeamfiring(การยิงลำแสงช่วยโฟกัส)

เมื่อนำแฟลช Speedlite ที่รองรับกล้องดิจิตอล EOS มาติดตั้ง หรือแฟลชภายในกล้อง จะส่ง
แสงเพื่อช่วยให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติค้นหาความชัดได้ง่ายขึ้น 
0: Enable 
1: Disable 	
 ลำแสงช่วยโฟกัสจะไม่ปล่อยแสงออกมา 
2: Only external flash emits 
 หากติดตั้งแฟลช Speedlite ที่รองรับกล้องดิจิตอล EOS ลำแสงช่วยโฟกัสจะถูกยิงออกมา  
 เมื่อมีความจำเป็น แฟลชภายในกล้องจะไม่ยิงลำแสงช่วยโฟกัส 

เมื่อปรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง [AF-assist beam firing] ของแฟลช Speedlite แบบติดตั้ง
ภายนอกที่รองรับกล้องดิจิตอล EOS เป็น [Disabled] แฟลช Speedlite ก็จะไม่ยิงลำแสง
ช่วยหาโฟกัสออกไป ถึงแม้ว่าจะตั้งค่ากล้องกลับไปที่ C.Fn III -5-0/2  
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C.FnIII-6Mirrorlockup(การล็อคกระจกสะท้อนภาพ)
0: Disable 
1: Enable 
	 ปอ้งกนัภาพสัน่เนือ่งจากกลไกของกระจกสะทอ้นภาพเคลือ่นตวัในขณะถา่ยภาพ โดยเฉพาะ  
 เมือ่ใชเ้ลนสก์ารถา่ยภาพระยะไกลแบบพเิศษ (super telephoto) และการถา่ยภาพระยะใกล ้  
 (มาโคร) โปรดดูหน้า 106 สำหรับขั้นตอนการล็อคกระจกสะท้อนภาพ  

C.FnIII-7AFMicroadjustment(การปรับจุดโฟกัสแบบละเอียด)

 โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการปรับค่า ควรปรับค่านี้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น  	
  โปรดจำไว้ว่าการปรับแก้ด้วยวิธีนี้อาจไม่สามารถโฟกัสอย่างถูกต้องได้ ท่านไม่  
  สามารถปรับจุดโฟกัสได้ระหว่างการบันทึกภาพแบบ Live View ในโหมด Live 	

ท่านสามารถทำการปรับแก้การหาจุดโฟกัสได้เป็นปกติ  
ซึ่งสามารถปรับค่าได้ �20 ระดับ (-: ไปข้างหน้า/+: 
ย้อนกลับ) จำนวนการปรับค่าในหน่ึงข้ันตอนจะแตกต่างกัน 
ไปขึ้นอยู่กับค่ารับแสงสูงสุดของเลนส์
ปรับค่า, ถ่ายภาพ  และตรวจสอบโฟกัส 	
ให้ปฏิบัติซ้ำเพื่อปรับจุดโฟกัสเพื่อหาโฟกัส 

เมื่อเลือกการตั้งค่า 1 หรือ 2 แล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล    
หากต้องการยกเลิกการปรับค่า ให้กดปุ่ม  
0: Disable 
1: Adjust all by same amount 
 จำนวนการปรับค่าเดียวกันจะถูกนำมาใช้งาน 
 กับเลนส์ทั้งหมด 

2: Adjust by lens	
 สามารถปรับค่าได้ทีละครั้งไปยังเลนส์ที่ต้องการปรับ  
 ค่าเป็นพิเศษ สามารถบันทึกการปรับค่าของเลนส์ได้  
 ถึง 20 เลนส์ในกล้อง  เมื่อได้ติดเลนส์ที่บันทึกการ  
 ปรับค่าแล้วกับกล้อง จุดโฟกัสของเลนส์จะเปลี่ยนค่า  
 ไปตามเลนส์ทันที  
 หากได้บันทึกการปรับค่าให้กับเลนส์ 20 เลนส์แล้วและท่านต้องการจะบันทึกการปรับค่า  
 เลนส์ตัวอื่นอีก ให้เลือกเลนส์ที่สามารถทำการเขียนทับหรือลบการปรับค่าได้ 
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เมื่อตั้งค่าเป็น 1 ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงดัชนีภาพหรือเพื่อลดจำนวนภาพ  
ที่แสดงลง 

 เหมาะสำหรับการปรับตั้งค่าในสถานที่ ณ ขณะบันทึกภาพ เนื่องจากจะทำให้ได้ค่าที่  
 ปรับได้อย่างแม่นยำ 
 เมื่อตั้งค่าที่ 2 หากมีการใช้งานตัวต่อเพิ่มความยาวโฟกัส (Extender) การปรับค่าจะ 

 ถูกบันทึกในเลนส์และ Extender รวมกัน 
 เมื่อบันทึกการปรับจุดโฟกัสแบบละเอียดแล้ว ค่าที่ปรับก็จะยังสามารถใช้งานได้ถึงแม้  

 ทา่นจะใชฟ้งักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง เพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ทัง้หมด (หนา้ 172) อยา่งไรกต็าม  
 กลอ้งจะตัง้เองไปที ่[0: Disable]  

C.FnIV-1Shutterbutton/AF-ONbutton(ปุม่ชตัเตอร/์ปุม่AF-ON)

C.FnIV:Operation/Others(การทำงาน/อื่นๆ)

0: Metering + AF start 
1: Metering + AF start/AF stop 
 ในขณะการหาจุดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อหยุดการหาจุดโฟกัส 
 อัตโนมัติได ้ 
2: Metering start/Metering + AF start	
 เหมาะสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่และหยุดการเคลื่อนที่ซ้ำไปซ้ำมา ในโหมด AI Servo AF ท่าน  
 สามารถกดปุ่ม  เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงาน AI Servo AF ได้ ค่าแสงจะถูกตั้ง  
 ในขณะถ่ายภาพ ดังนั้น ท่านจะสามารถหาจุดโฟกัสและค่าแสงที่เหมาะสมที่สุด ตามช่วง  
 จังหวะที่แน่นอน 
3: AE lock/Metering + AF start	
 เหมาะสมสำหรับเมื่อเวลาที่ท่านต้องการโฟกัสและวัดค่าของส่วนภาพที่แตกต่างกัน กดปุ่ม   
  เพื่อวัดค่าและการหาจุดโฟกัสอัตโนมัติ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหา  
 การล็อคค่าแสง 
4: Metering + AF start/Disable 
 ปุ่ม  ไม่ทำงาน 

C.FnIV-2AF-ON/AElockbuttonswitch
   (สวิตช์ปุ่มAF-ON/ล็อคค่าแสง(AElock))

0: Disable 
1: Enable 
 ฟังก์ชั่นการทำงานของปุ่ม  และ  จะสลับหน้าที่การทำงานของกัน  
 และกัน 
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C.FnIV-3AssignSETbutton(กำหนดการทำงานปุ่มSET)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานประจำไปยังปุ่ม  เมื่อกล้องพร้อมบันทึกภาพ  
ท่านสามารถกดปุ่ม  ได้ทันที 
0: Normal (ไม่ทำงาน) 
1: Image quality 
 กดปุม่  เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพบนหนา้จอ LCD หมนุปุม่  
   หรือ  เพื่อตั้งค่คุณภาพของการบันทึกภาพที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  
2: Picture Style	
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกสไตล์ภาพบนหน้าจอ LCD หมุนปุ่ม    
 หรือ  เพื่อเลือกสไตล์ภาพ จากนั้นกดปุ่ม   
3: Menu display	
 ลักษณะการทำงานเหมือนกันกับปุ่ม  
4: Image replay	
 ลักษณะการทำงานเหมือนกันกับปุ่ม  
5: Quick Control screen	
 เมื่อท่านกดปุ่ม  หน้าจอการควบคุมแบบรวดเร็ว (Quick Control) จะปรากฏขึ้น   
 ให้ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่น จากนั้นให้หมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่า 
 การตั้งค่านี้จะไม่ทำงานในขณะการบันทึกแบบ Live View 

C.FnIV-4DialdirectionduringTv/Av
   (ทิศทางการหมุนปุ่มระหว่างการทำงานTv/Av)

0: Normal 
1: Reverse direction	
 สามารถหมุนทิศทางปุ่มปรับสำหรับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสงแบบย้อน  
 กลับได้ 
 ในโหมดการรับแสงแบบแมนนวล ทิศทางของปุ่มหมุน  หรือ  จะย้อนกลับ 
 กัน ในโหมดการถา่ยภาพอืน่ๆ ปุม่หมนุ  จะสวนกลบักนั ทศิทางของปุม่   
 จะเหมือนกับโหมดการรับแสงแบบแมนนวลและสำหรับการตั้งค่าการชดเชยค่าแสง 
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C.FnIV-5Focusingscreen

หากท่านเปลี่ยนแผ่น Focusing Screen ให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของ
แผ่น Focusing screen เพื่อการรับค่าแสงที่ถูกต้อง  
0: Ef-A 
1: Ef-D 
2: Ef-S	

เกี่ยวกับคุณลักษณะของแผ่น Focusing Screen	
  Ef-A:  Standard Precision Matte  
         แผ่น Focusing Screen มาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้อง ทำให้ช่องมองภาพมีความ 
   สว่างชัดเจนและทำให้การโฟกัสแบบปรับเองใช้งานได้ง่ายอีกด้วย 
  Ef-D:  Precision Matte with grid   
   รูปแบบนี้เป็น Ef-A ที่มาในรูปแบบตาราง ทำให้จัดเรียงเส้นแนวตั้งและแนวนอน 
   ได้ง่ายขึ้น 

  Ef-S:  Super Precision Matte 
         แผ่น Focusing Screen ที่ทำให้การโฟกัสแบบแมนนวลง่ายขึ้นยิ่งกว่าการใช้ Ef-A  
   เหมาะสำหรับผู้ใช้ต้องการโฟกัสแบบแมนนวล 

 ถึงแม้ว่ากล้องจะยกเลิกฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง ทั้งหมดแล้ว การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่ 
 เนื่องจากแผ่น Focusing Screen มาตรฐาน Ef-A จะมาพร้อมกับกล้อง EOS 50D ค่า   

 C.Fn IV -5-0 จึงถูกตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว 
 หากต้องการเปลี่ยนหน้าจอการโฟกัส โปรดดูขั้นตอนการทำงานที่แสดงบนหน้าจอ  

 การโฟกัส 
 การตั้งค่า C.Fn IV -5 ไม่ได้บันทึกในการตั้งค่าของผู้ใช้กล้อง (หน้า 186) 

เกี่ยวกับ Super Precision Matte Ef-S และค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์ 
 เหมาะสำหรับเลนส์ f/2.8 และเลนส์ที่เร็วกว่า 
 หากเลนส์ช้ากว่า f/2.8 ช่องมองภาพจะดูมืดกว่าเมื่อใช้ Ef-A 

 การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions)  
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C.FnIV-6Addoriginaldecisiondata(เพิม่ขอ้มลูยนืยนัตน้ฉบบั)

0: Off 
1: On	
 ข้อมูลสำหรับการยืนยันภาพต้นฉบับจะถูกเพิ่มเติมลงในภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ เมื่อข้อมูล    
 การถ่ายภาพของภาพที่มีข้อมูลการยืนยันแล้วแสดงขึ้น (หน้า 133) สัญลักษณ์    
 จะปรากฏขึ้น 
 หากต้องการยืนยันภาพว่าเป็นภาพต้นฉบับ แนะนำให้ใช้ชุดอุปกรณ์การป้องกันข้อมูล  
 ต้นฉบับ รุ่น OSK-E3 (แยกจำหน่าย) 

ภาพจะไมร่องรบักบัลกัษณะการเขา้รหสั/ถอดรหสัภาพของชดุอปุกรณก์ารปอ้งกนัขอ้มลู
ต้นฉบับ รุ่น OSK-E3 

C.FnIV-7AssignFUNC.Button(กำหนดปุ่มFUNC.)

ท่านสามารถเปลี่ยนเมนูที่แสดง เมื่อกดปุ่ม  
0: LCD brightness	
 เมนู [ 	LCD brightness] จะปรากฏขึ้น 

1: Image quality	
 เมนู [  Quality] จะปรากฏขึ้น 

2: Exposure comp/AEB setting	
 เมนู [  Expo.comp./AEB] จะปรากฏขึ้น 

3: Image jump w/ 	
 เมนู [  image jump w/ ] จะปรากฏขึ้น 

4: Live View function settings	
 เมนู [  Live View function settings] จะปรากฏขึ้น 

 การตัง้คา่ฟงักช์ัน่ทีผู่ใ้ชต้ัง้เอง (Custom Functions)  
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การบันทึกรายการเมนูส่วนตัว 
สำหรับการทำงานที่เร็วขึ้น ท่านสามารถบันทึกเมนูได้สูงสุด 6 เมนูและฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง  
ที่มีการตั้งค่าที่ท่านสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

เลือก [My Menu settings] 

 ในแท็บ  เลือก [My Menu settings]   
 จากนั้นกดปุ่ม  
 

เลือก [Register]	

 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือก [Register] 		
 จากนั้นกดปุ่ม  

บันทึกรายการที่ต้องการ 

 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้น  
 กดปุ่ม  
 เมื่อข้อความการยืนยันปรากฏขึ้นและท่านเลือก		

 [OK] และกดปุ่ม  กล้องจะทำการบันทึก 
 เมนู 

 ท่านสามารถบันทึกรายการได้สูงสุด 6 รายการ 

 หากต้องการกลับไปยังหน้าจอขั้นตอนที่ 2   
 ให้กดปุ่ม  

เกี่ยวกับการตั้งค่าเมนูส่วนตัว
[Sort] และการตั้งค่าอื่นๆ ที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ 

 Sort	
 ท่านสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการเมนูที่บันทึกในเมนูส่วนตัวได้ โดยเลือก [Sort] และ  
 เลอืกรายการเมนทูีท่า่นตอ้งการจะเปลีย่นลำดบั จากนัน้กดปุม่  เมือ่สญัลกัษณ ์   
 ปรากฏขึ้น ให้หมุนปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนลำดับ จากนั้นกดปุ่ม   
 Display from My Menu 

 เมื่อตั้งค่า [Enable] แท็บ  จะแสดงขึ้นก่อนเมื่อท่านแสดงหน้าจอเมนู 

 Delete and Delete all items	
 ลบรายการเมนูที่บันทึกโดยเลือก [Delete] เพื่อลบรายการเมนูครั้งละหนึ่งรายการ และ   
 เลือก [Delete all items] เพื่อลบรายการเมนูทั้งหมด 
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การบันทึกการตั้งค่ากล้องของผู้ ใช้ 
ในตำแหน่งปุ่มปรับโหมดการทำงาน < > และ < > ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่ากล้อง 
ในปัจจุปันได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งโหมดการถ่ายภาพ, เมนู และการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 
ที่ท่านต้องการ เป็นต้น 

เลือก [Camera user setting] 

 ในแท็บ 	เลือก [Camera user setting]  	
 จากนั้นกดปุ่ม  

เลือก [Register]	
 

บันทึกรายการที่ต้องการ	

 หมุนปุ่ม  เพื่อเลือกตำแหน่งปุ่มปรับโหมด  
 ที่จะบันทึกการตั้งค่ากล้อง จากนั้นกดปุ่ม  

 เมื่อข้อความการยืนยันปรากฏขึ้น เลือก [OK] 
	 และกดปุ่ม  
 การตั้งค่ากล้องปัจจุบัน จะถูกบันทึกในตำแหน่ง  

 C* ของปุ่มปรับโหมด 
 

เกี่ยวกับ[Clearsettings]ของการตั้งค่าของผู้ ใช้
ในขั้นตอนที่ 2 หากท่านเลือก [Clear settings] ตำแหน่งปุ่มปรับโหมดการทำงานจะกลับไป
ยังค่าเริ่มต้นก่อนที่จะทำการบันทึกการตั้งค่ากล้องตามลำดับ ซึ่งขั้นตอนจะเหมือนกันกับขั้น

 การตั้งค่าเมนูส่วนตัวจะไม่ถูกบันทึก 
 เมื่อตั้งค่าปุ่มปรับโหมดการทำงานไปยังตำแหน่ง < > หรือ < > เมนู	[ 	Clear  

 settings] และ [  Clear all Custom Func.(C.Fn)] จะไม่ทำงาน 

 ถึงแม้จะตั้งค่าปุ่มปรับโหมดการทำงานไปยังตำแหน่ง < > หรือ < > ท่านยังคง 
 สามารถเปลี่ยนโหมดการถ่ายและการตั้งค่าเมนู หากท่านต้องการบันทึกการ 
 เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้าก่อนหน้า 
 ท่านสามารถตรวจสอบว่าโหมดการถ่ายภาพใดที่ได้บันทึกในตำแหน่ง < > และ   

 < > โดยกดปุ่ม  (หน้า 188) 
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อ้างอิง

บทนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุณสมบัติการใช้งานของกล้อง, อุปกรณ์ที่
ใช้งานร่วมกัน เป็นต้น  
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การตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง
เมื่อกล้องพร้อมถ่าย ให้กดปุ่ม  และหน้าจอ “การตั้งค่ากล้อง” กับหน้าจอ “ฟังก์ชั่น  
การถ่ายภาพ” จะปรากฏขึ้น เมื่อ “หน้าจอฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ” ปรากฏขึ้น ท่านสามารถตั้ง
ค่าฟังก์ชั่นการถ่ายภาพได้ในขณะที่มองจากหน้าจอ LCD 

แสดงรายการ “Camera set.”และ  	
“Shoot func.” 

 กดปุ่ม  

 ทา่นสามารถใชปุ้ม่นีใ้นการสลบัระหวา่ง 2 หนา้จอ 

เลือกแสดง 1 รายการ	

 ในแท็บ 	เลือก [INFO. Button] จากนั้น  
 กดปุ่ม  
 เลือก [Camera set.] หรือ [Shoot. Func.] 		

 จากนั้นกดปุ่ม  

การตั้งค่ากล้อง
โหมดการถ่ายภาพที่บันทึกในตำแหน่ง    
และ  บนปุ่มปรับโหมดการทำงาน 
(หน้า 82) 

(หน้า 74, 75) 
อุณหภูมิสี (หน้า 73) 

การหมุนภาพอัตโนมัติ (หน้า 146) 
การถ่ายโอนภาพไม่สำเร็จ* 

(หน้า 29, 61) 

วันที่/เวลา (หน้า 42) 

การลดตาแดง (หน้า 108) 

ปิดกล้องอัตโนมัติ  (หน้า 44)  

*  สัญลักษณ์นี้จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อการถ่ายโอนภาพไม่สำเร็จขณะใช้งานตัวถ่ายโอนไฟล์  
 แบบไร้สาย รุ่น WFT-E3/E3A 
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 การตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง 

ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ล็อคค่าแสง 

ค่ารูรับแสง 

ความเร็วชัตเตอร์ 

ระดับค่าแสง/  
ระยะถ่ายคร่อมแสง 

โหมดการถ่ายภาพ 

จุดโฟกัส 

คุณภาพการบันทึกภาพ 

สญัลกัษณก์ารควบคมุแบบเรว็ 

การตรวจสอบแบตเตอรี่ 

การแก้ไขสมดุลแสงขาว 

สไตล์ภาพ (Picture Style) 
ความไวแสง 

Highlight tone priority 

ค่าชดเชยแสงแฟลช 

โหมดวัดแสง 

โหมดการถ่าย 

จำนวนภาพทีย่งัสามารถถ่ายได ้

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 

จำนวนภาพต่อเนื่องที่ถ่ายได้สูงสุด 

สมดุลแสงขาว 

 เมื่อท่านกดปุ่ม  ลงตรง หน้าจอการควบคุมแบบเร็วจะปรากฏขึ้น (หน้า 38) 

 หากทา่นกดปุม่ , ,  หรอื  หนา้จอการตัง้คา่  
 จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD และท่านสามารถหมุนปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่า  
 ฟังก์ชั่นตามลำดับ ท่านยังคงสามารถเลือกจุดโฟกัสโดยใช้  

หากทา่นปดิกลอ้งในขณะทีห่นา้จอ “ฟงักช์ัน่การถา่ยภาพ” ยงัแสดงอยู ่หนา้จอเดยีวกนันี้
จะแสดงขึ้นเมื่อท่านเปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการแสดงลักษณะนี้ ให้กดปุ่ม  
เพื่อแสดงหน้าจออื่นแทน จากนั้นให้ปิดสวิตช์การทำงาน 
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การใช้พลังงานจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น ACK-E2 (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถต่อพลังงานจากปลั๊ก
ไฟเข้ากับกล้องได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่ในตัวกล้องจะหมด 

เสียบปลั๊กไฟ 

 ต่อปลั๊กไฟของ DC Coupler เข้ากับช่องเสียบของ  
 อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า 

เสียบสายไฟ	

 เสียบสายไฟเข้ากับอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC 

 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ 

 หลังจากใช้งานกล้องแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจาก  
 เต้าเสียบ 

สอดสายไฟเข้าไปตามร่อง 

  สอดสายไฟเข้าไปตามร่อง ระมัดระวังอย่าให้ 
 สายไฟเสียหาย 
 

เสียบ DC Coupler	

  เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่และเปิดฝาครอบ  
 ช่องเสียบสายไฟ DC Coupler  

 เสียบ DC Coupler ลงจนกว่าจะเข้าที่ และดัน  
 สายไฟเข้าไปในช่อง 

 ปิดฝาครอบ 
 

ช่องเสียบสายไฟ DC Coupler 

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ ในขณะที่ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไปยัง   
หรือ  
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่วันที่/เวลา
แบตเตอรี่ของวันที่/เวลา (ที่เก็บสำรองไว้) จะระบุวันที่และเวลาของกล้อง ซึ่งมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี หากท่านเปิดกล้องและมีการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมรุ่น 
CR2016 แทนแบตเตอรี่สำรองตามที่อธิบายด้านล่าง 
การตั้งค่าวันที่และเวลาจะถูกตั้งค่าใหม่ เพราะฉะนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า
วันที่/เวลาที่ถูกต้องแล้ว 

ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไปยัง <OFF> 

ถอดแบตเตอรี่ออก 

ถอดฐานรองใส่แบตเตอรี่ออก 

เปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม	่

 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่  
 ในทิศทางของขั้ว + - ที่ถูกต้อง 

เสียบฐานรองแบตเตอรี่กลับเข้าที	่

 จากนัน้จงึใสฐ่านรองแบตเตอรีล่งในกลอ้ง แลว้ 
 ปดิฝาครอบ 

สำหรบัแบตเตอรีข่องวนัที/่เวลา โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ใชแ้บตเตอรีล่เิธีย่ม CR2016 
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การใช้แบตเตอรี่กริป(BatteryGrip)
ข้อมูลเหล่านี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่กริป รุ่น BG-E2 กับกล้องดิจิตอล
รุ่นนี้ สำหรับการใชอ้ยา่งอืน่นอกเหนอืจาก “การถอดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี”่ และ “อายกุารใช้
งานแบตเตอรี”่ ที่อธิบายด้านล่าง โปรดดูคู่มือการใช้งานแบตเตอรี่กริป รุ่น BG-E2   
หากทา่นมแีบตเตอรีก่รปิ รุน่ BG-E2N โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านของ รุน่ BG-E2N 

การถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่
 วางกล้องบนพื้นผิวที่เรียบและถือให้มั่นคง  

 เพื่อไม่ให้กล้องหล่น 

 เปดิฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี ่และถอดออกโดยดงึ 
 ขึน้ในมุมเอียง 

 เก็บฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วไว้ใน  
 แบตเตอรี่กริป 

 หากตอ้งการใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไปใหม ่ 
 ให้เอียงเข้าในมุมเดียวกันกับตอนถอด และเสียบ  
 บานพับของฝาครอบเข้าไปในกล้อง 

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ที่อุณหภูมิ 23°C/ 0°C (73°F/ 32°F)   [จำนวนภาพโดยประมาณ] 

แหล่งพลังงาน	 ไม่ใช้แฟลช ใช้แฟลช 50% 

แบตเตอรี่ รุ่น  
BP-511A x 2 
ถ่านอัลคาไลน์ 
ขนาด AA/LR6 

การถ่ายภาพ Live View   
BP-511A x 2 

1600 / 1360 ภาพ 

400 / 90 ภาพ 

360 / 280 ภาพ 

1280 / 1080 ภาพ 

300 / 70 ภาพ 

340 / 260 ภาพ 
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การตั้งค่าเมนู

เพิ่มทีละ 1/3-stop, ไม่เกิน 2 stops

ปรับตั้งสมดุลแสงขาวเอง 

WB correction: ปรับแก้สมดุลแสงขาว 
WB BKT: ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว 
sRGB / Adobe RGB 

เก็บข้อมูลเพื่อใช้ลบจุดของเม็ดฝุ่นที่ปรากฏในภาพ 

ป้องกันการลบภาพ 

หมุนภาพที่ถ่ายแนวตั้ง 

ลบภาพ 

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์ (DPOF) 

เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ 

แสดงขึ้นเมื่อสื่อภายนอกถูกใช้งานผ่าน WFT-E3/E3A 
(แยกจำหน่าย) 

รายการเมนูที่เน้นด้วยแถบสีจะไม่แสดงขึ้นในโหมดโซนพื้นฐาน (Basic Zone) 

หน้า (สีแดง) 

(สีแดง) 

(สีน้ำเงิน) 
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การตั้งค่าเมนู 

เลือกภาพแล้วปรับค่าเวลาในการแสดงภาพและการเล่นซ้ำ
สำหรับการแสดงภาพแบบอัตโนมัติ 

ล้างและลบข้อมูลในแผ่นบันทึกภาพ 

สร้างและเลือกโฟลเดอร์ 

แสดงขึ้นเมื่อติดตั้ง WFT-E3/E3A (แยกจำหน่าย) แล้ว 

แสดงขึ้นเมื่อใช้สื่อภายนอกผ่าน WFT-E3/E3A   
(แยกจำหน่าย) 

ปรับระดับความสว่างของจอภาพได้ 7 ระดับ 

ตั้งวันที่ (ปี/เดือน/วัน) และเวลา (ชั่วโมง/นาที/วินาที) 

25 ภาษา 

NTSC / PAL 

* หากท่านเคยใช้ WFT-E3/E3A กับกล้องดิจิตอล EOS 40D อยู่ก่อน ท่านสามารถใช้   
 WFT-E3/E3A กับกล้องดิจิตอล EOS 50D ได้หลังจากอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ WFT-E3/E3A แล้ว 

หน้า 

(สีเหลือง) 

(สีน้ำเงิน) 

(สีเหลือง) 
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การตั้งค่าเมนู 

(สีเหลือง) 

(สีส้ม) 

บันทึกการตั้งค่ากล้องปัจจุบันทั้งหมดไปยังตำแหน่ง    
หรือ  ของปุ่มปรับโหมดการทำงาน 

สำหรับการอัพเดทเฟิร์มแวร์  

ปรับกล้องตามต้องการ 

ยกเลิกการตั้งค่า ฟังก์ชั่น Custom ทั้งหมด 

บันทึกรายการเมนูทีใ่ช้งานบ่อย และฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง 

(สีเขียว) 

หน้า 
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ตารางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้
 : ตั้งค่าโดยอัตมัติ  : ผู้ใช้เลือกใช้งานได้   : เลือกใช้งานไม่ได ้

ปุ่มปรับโหมด 
การทำงาน 

โซนพื้นฐาน โซนสร้างสรรค์ภาพ 



197

ตารางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ 

 : ตั้งค่าโดยอัตมัติ  : ผู้ใช้เลือกใช้งานได้   : เลือกใช้งานไม่ได้ 

โซนพื้นฐาน 

*1: (2) ฟังก์ชั่นการสร้างฉากหลังเบลอ / คมชัด ในหน้า 58 
*2: (3) ฟังก์ชั่นการปรับความสว่างของภาพถ่าย ในหน้า 58 

ปุ่มปรับโหมด 
การทำงาน	

โซนสร้างสรรค์ภาพ 
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ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
เมือ่ประสบปญัหาในการใชก้ลอ้ง ใหค้น้หาขอ้มลูเพือ่แกไ้ขปญัหาจากเนือ้หาสว่นนีก้อ่น แตถ่า้ยงั
ไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจำหนา่ย หรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนทีอ่ยูใ่กลท้ี่สุด 

พลังงาน

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จที่จัดให้ 

  ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยชุดแบตเตอรี่อื่นนอกจากชุดแบตเตอรี่รุ่น BP-511A, BP-514,   
  BP-511 หรือ BP-512 ที่แคนนอนจัดให ้

กล้องไม่ทำงานแม้จะปรับสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไปยัง <ON> 

  ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เข้าในกล้องให้เรียบร้อย (หน้า 26) 
  ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ (หน้า 24) 
  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว (หน้า 26) 
  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบช่องใส่แผ่นบันทึกภาพเรียบร้อยแล้ว (หน้า 29) 
 

สัญญาณไฟกะพริบอยู่แม้จะปรับสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไปยัง <OFF> 

  หากเครื่องดับในขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพลงในแผ่นบันทึกภาพ ไฟแสดงสถานะจะ  
  สว่าง/กะพริบอยู่สักครู่ และเมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพ กล้องจะดับลงในอัตโนมัติ 

พลังงานแบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็ว 

  ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม (หน้า 24) 
  พลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้จะหมดเร็วขึ้นหลังจากใช้งานบ่อยครั้ง   
  ให้ท่านซื้อแบตเตอรี่อันใหม่ 
 

กล้องหยุดการทำงานไปเอง 

  โหมดปิดกล้องอัตโนมัติทำงาน หากท่านไม่ต้องการใช้งานโหมดปิดกล้องอัตโนมัติ 
  ทำงานนี้ ให้ปรับเมนู [  Auto power off] ไปยัง [Off] 
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การถ่ายภาพ

ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพไม่ได้ 

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น  

  ใส่แผ่นบันทึกภาพไม่ถูกต้อง (หน้า 29) 
  ถ้าแผ่นบันทึกภาพเต็ม ให้เปลี่ยนอันใหม่ หรือลบภาพที่ไม่จำเป็นทิ้งไป เพื่อให้แผ่น  
  บันทึกภาพมีที่ว่างมากขึ้น (หน้า 29, 144) 
  เมือ่ใชร้ะบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบ One-Shot AF และไฟสญัญาณยนืยนัการโฟกสั < > ในชอ่ง 
  มองภาพกะพรบิเตอืน ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ ให้แตะชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ 
  โฟกัสอีกครั้ง หรือเปลี่ยนไปใช้วิธีปรับโฟกัสแบบแมนนวล (หน้า 35, 88) 

  หากมีเม็ดฝุ่นจับอยู่บนหน้าจอ LCD ให้เช็ดด้วยผ้าเช็ดเลนส์หรือผ้านุ่มๆ 
  เมื่อใช้งานในอุณหภูมิต่ำหรือสูง การแสดงภาพบนหน้าจอ LCD อาจดูช้าลงหรือหน้าจอ  
  อาจมืด หน้าจอจะกลับมาเป็นปกติเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง 

ภาพที่แสดงบนหน้าจอ LCD ไม่ชัด 

  ปรับสวิตช์โหมดโฟกัสบนเลนสไ์ปยัง <AF> (หน้า 31) 
  เพื่อป้องกันกล้องสั่น ให้ถือกล้องให้นิ่ง และกดปุ่มชัตเตอร์อย่างนุ่มนวล (หน้า 34, 35) 
  หากเลนส์มีตัวป้องกันภาพสั่นไหว ให้ตั้งสวิตช์ IS ไปยัง  

ไม่สามารถโฟกัสภาพได้ 

  หากข้อความเตือนเกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 30 หรือ 201 

ไม่สามารถใช้งานแผ่นบันทึกภาพได้ 

  กลไกของแฟลชในตัวกล้องมีการขยับเล็กน้อย ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติ 
 

กล้องมีเสียงดังเมื่อสั่นหรือถูกเขย่า 
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ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น  

 สำหรบัการถา่ยภาพแบบ Live View ใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึภาพ (ไมแ่นะนำใหใ้ชแ้ผน่บนัทกึภาพ  
 ชนิดฮาร์ดดิสก์) แผ่นบันทึกภาพแบบฮาร์ดดิสก์ นั้นจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ  
 ตำ่กวา่แผน่บนัทกึภาพแบบปกตจิงึสามารถใชง้านแผน่บนัทกึภาพได ้และเมือ่อณุหภมูสิงูขึน้  
 การถา่ยภาพแบบ Live View จะหยดุทำงานชัว่คราวเพือ่ปอ้งกนัการเกดิความเสยีหาย   
 กับแผน่บนัทกึภาพแบบฮารด์ดสิก ์และเมือ่อณุหภมูภิายในกลอ้งลดลง ทา่นสามารถกลบั 
 ไปใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View (หน้า 120) 

ไม่สามารถถ่ายภาพแบบ Live View ได้ 

 ถา้ใชแ้ฟลชภายในถา่ยภาพตอ่เนือ่งอยา่งรวดเรว็เกนิไปและไมห่ยดุพกั แฟลชจะหยดุทำงาน 
 เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวแฟลชเอง 

แฟลชภายในไม่ทำงาน 

ปัญหาการแสดงภาพและการทำงาน

ไม่สามารถลบภาพได้ 

 หากภาพถูกป้องกันการลบไว้ ท่านจะไม่สามารถลบภาพนั้นๆ ได้ (หน้า 143)  

ข้อมูลวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพไม่ถูกต้อง 

 ไม่ได้ตั้งวันที่และเวลาที่ถูกต้อง (หน้า 42) 

ไม่มีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน์ 

 ตรวจสอบดูว่าสายต่อเชื่อมสัญญาณวิดีโอได้เสียบแน่นแล้ว (หน้า 141) 
 ปรับตั้งรูปแบบของสัญญาณวิดีโอ OUT (NTSC/PAL) ให้ตรงกับรูปแบบการรับสัญญาณ  

 วิดีโอของโทรทัศน์ (หน้า 194) 
 ใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอที่ได้มาพร้อมกล้องในกล่องบรรจุ (หน้า 141) 
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รหัสแสดงข้อผิดพลาด
รหัสแสดงข้อผิดพลาด 

ข้อความอธิบายความผิดพลาด 

เมื่อเกิดปัญหากับการทำงานของกล้อง จะมีข้อความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่หน้าจอ ให้ปฏิบัติตามคำ
แนะนำที่หน้าจอ 
เมือ่ตอ้งการออกจากหนา้จอนี ้ใหป้รบัสวติชเ์ปดิ/ปดิ
กลอ้ง <OFF> และ <ON> ใหม ่หรอืถอดแบตเตอรีอ่อก
แลว้ใสเ่ขา้ไปใหม ่ถ้ารหัสความผิดพลาดหมายเลข 
02 (ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพ) แสดงขึ้น ให้
ถอดแผ่นบันทึกภาพและใส่เข้าไปใหม่ หรือล้างข้อมูล
แผ่นบันทึกภาพ วิธีนี้อาจแก้ปัญหาได้ 

เมื่อลองแก้ปัญหาแล้ว แต่ข้อความเตือนยังคงปรากฏอยู่ ให้จดรหัสของความผิดพลาด 
และขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการของแคนนอนใกล้บ้านท่าน 	

รหัส	 ข้อความแสดงความผิดพลาดและการแก้ปัญหา 

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งและเลนสเ์กดิการผดิพลาด ใหท้ำความสะอาดขัว้ไฟฟา้ของเลนส	์

ทำความสะอาดขั้วไฟฟ้าบนกล้องและเลนส์ ใช้เลนส์ของแคนนอน หรือควรตรวจสอบ
หรือซ่อมกล้องหรือเลนส์ (หน้า 13, 16) 

มีปัญหาเกิดขึ้นที่แผ่นบันทึกภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ 

เปลี่ยนหรือติดตั้งแผ่นบันทึกภาพอีกครั้ง  เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพหรือล้างข้อมูลแผ่น
บันทึกภาพ (หน้า 29, 43) 

ไม่สามารถบันทึกภาพเพราะแผ่นบันทึกภาพเต็ม ให้เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ	

เปลี่ยนแผ่นบันทึกภาพ ลบภาพที่ไม่จำเป็นออก หรือล้างข้อมูลแผ่นบันทึกภาพ   
(หน้า 29, 144, 43) 

แฟลชภายในกล้องที่เปิดขึ้นอัตโนมัติเกิดติดขัด ให้หมุนสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่  	
<OFF> และ <ON> อีกครั้ง 

เปิดการทำงานสวิตช์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 27) 

ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์ไม่ทำงาน ขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน 

เปิดสวิตช์กล้องหรือนำกล้องไปตรวจหรือซ่อม (หน้า 27) 

ไม่สามารถถ่ายภาพได้ ตั้งสวิตชเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปยัง <OFF> และ <ON> อีกครั้ง หรือ
ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ 

เปิดสวติชก์ล้อง ถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่อีกครั้ง, ใช้เลนส์ของแคนนอน หรือนำ 
กล้องไปตรวจหรือซ่อม (หรือ 27, 26) 
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แผนผังของระบบ

Eyepiece Extender    
รุ่น EP-EX15 

กรอบยาง Eb 

เลนสป์รบัชอ่งมองภาพ  
ซรีีส่ ์E 

ยางรองตา Eb 

ชอ่งมองปรบัมมุได ้C 

แผ่น Focusing screen 
   Ef-D   Ef-S 

แบตเตอรี่กริป  
รุ่น BG-E2N  

ST-E2 220EX 430EX II 580EX II Macro Ring Lite 
รุน่ MR-14EX 

Macro Twin Lite 
รุ่น MT-24EX 

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกล้อง 	

แผ่น Focusing 
screen Ef-A 

สายคล้องกล้อง  
รุ่น EW-EOS50D 

แท่นชาร์จแบตเตอรี่   
รุน่ CG-580 หรอื CB-5L 

ชุดแบตเตอรี่  
รุ่น BP-511A แบตเตอรี่วันที่/เวลา 

CR2016 
 

ชุดแบตเตอรี่   
รุ่น BP-511A 

 
อะแด็ปเตอรไ์ฟฟา้ 
รุ่น CA-PS400 

 

แมกาซีนแบตเตอรี่ 
รุ่น BGM-E2 

 อะแดป็เตอร ์
ไฟฟา้   

รุ่น AC-E2 

DC Coupler   
รุ่น DR-400 

ขดุอะแดป็เตอรไ์ฟฟา้ AC		
รุ่น ACK-E2	

	

สายชาร์จ 
แบตเตอรี่บนรถ  
รุ่น CB-570 

 แท่นชาร์จ
แบตเตอรี่  

รุ่น CG-570 

อะแด็ปเตอร์
ไฟฟ้า  

รุ่น CA-570 
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แผนผังของระบบ 

รีโมทคอนโทรล
แบบจับเวลา   

รุ่น TC-80N3 

เลนส์ EF 

สาย
รีโมทคอนโทรล
รุ่น RS-80N3 

รีโมทคอนโทรล
ไร้สายรุ่น LC-5 

 

เลนส์ EF-S 

สาย HDMI รุ่น HTC-100 

สายวิดีโอ  
รุ่น VC-100 

ตัวถ่ายโอนไฟล์แบบไร้สาย  
รุ่น WFT-E3/WFT-E3A   

(เฟิร์มแวร์ Ver.2.0.0 หรือสูงกว่า) 

สือ่ USB ภายนอก 

หน่วย USB GPS 

ตวัแปลง LAN แบบไรส้าย 

พอร์ตอีเธอเน็ต 

พอร์ต USB 

ชอ่งใส ่PC การ์ด 

เครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ 
PictBridge 

คอมพิวเตอร์ 

แผ่น   
EOS DIGITAL 

solution 

คู่มือการใช้งาน
ซอฟท์แวร ์

สายเชื่อมต่อ 	
รุ่น IFC-200U 

สายเชื่อมต่อ รุ่น IFC-500U 

จดุเชือ่มตอ่สญัญาณ 
LAN แบบไรส้าย 

ชุดป้องกันข้อมูล
ต้นฉบับ รุ่น OSK-E3 

 

แผน่บนัทกึภาพ CF 

การ์ดรีดเดอร ์

PCMCIA อะแด็ปเตอร ์
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• ชนิด	
ชนิดของกล้อง: Digital, single-lens reflex, มีระบบวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติพร้อมแฟลช  
   ภายใน 
สื่อบันทึกภาพ:  แผ่นบันทึกภาพ CF Card Type I หรือ II และ UDMA ที่รองรับ 
ขนาดเซ็นเซอร์ภาพ:  22.3 x 14.9 มม. 
เลนส์ที่ใช้ได้:  Canon EF (รวมทั้งเลนส์ EF-S ) (ความยาวโฟกัสเทียบเท่ากับระบบ   
   35 มม. โดยประมาณ คูณด้วย 1.6 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุ) 
ฐานสวมเลนส์:  Canon EF mount 

•  เซ็นเซอร์ภาพ	
ชนิด:   เซ็นเซอร์ CMOS   
พิกเซลที่ใช้งานจริง:  ประมาณ 15.10 ล้านพิกเซล 
ขนาดอัตราส่วน: 3:2 
ระบบกำจัดฝุ่น:   กำจัดฝุ่นอัตโนมัติ, สั่งทำความสะอาดเอง, แนบข้อมูลตำแหน่งของเม็ดฝุ่น  
   ไปกับภาพที่ถ่าย 

•  ระบบบันทึกข้อมูลภาพ	
รูปแบบของการบันทึก:  Design rule for Camera File System 2.0 
ชนิดของไฟล์ภาพ:  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) 
       sRAW1 : ประมาณ 7.10 ล้านพิกเซล (3267 x 2178) 
       sRAW2 : ประมาณ 3.80 ล้านพิกเซล (2376 x 1584) 
สร้าง/เลือกโฟลเดอร์:  ทำได้ 

• รูปแบบการจัดภาพ	
สไตลภ์าพ (Picture Style):  Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome,  
   User Def. 1, 2, 3 
สมดุลแสงขาว:  อัตโนมัติ, ตั้งค่าก่อนหน้า (แสงอาทิตย์, ในร่ม, เมฆครึ้ม, แสงทังสเตน,   
   แสงฟลูออเรสเซนขาว, แสงแฟลช), สีตั้งเอง, การตั้งค่าอุณหภูมิสี   
   (2500-10000K) 
   จัดให้ในรูปแบบการแก้ไขสมดุลแสงขาวและการถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว 
   * สามารถใช้งานการโอนผ่านข้อมูลอุณหภูมิสีได้ 
การลดจุดสีรบกวน:  ลดสัญญาณรบกวนเมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ต่ำมาก เมื่อถ่ายภาพด้วย  
   ความไวแสงสูง 
ปรบัแกค้วามเขม้สวา่งของภาพ: ระบบปรบัแสงอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer) 
Highlight tone priority:  จัดไว้ให้ 
การแกไ้ขแสงทีเ่ขา้ขอบเลนส:์  จดัไวใ้ห ้

ข้อมูลจำเพาะ
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• ช่องมองภาพ	
ชนิด:   Pentaprism ระดับสายตา 
ครอบคลุมภาพ:  ประมาณ 95% จากพื้นที่ของภาพจริง ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
อัตราขยาย:  ประมาณ 0.95 เท่า (-1 m-1 เมื่อใช้เลนส์ 50 มม. โฟกัสที่ระยะอนันต์) 
ระยะมอง:  ประมาณ 22 มม. (จากจดุศนูยก์ลางของเลนสต์าของชอ่งมองภาพที ่-1 m -1) 
ปรับช่องมองภาพ:  -3.0 - + 1.0 m-1 (dpt) 
แผ่น Focusing screen:  แผ่น Focusing screen Ef-A ที่จัดให้ สามารถเปลี่ยนได้ (แยกจำหน่าย  
   2 ชนิด) 
กระจกสะท้อนภาพ:  Quick-return 
แสดงความชัดลึกของภาพ:  จัดไว้ให้ 

• โฟกัสอัตโนมัติ 
ชนิด:   TTL secondary image-registration, phase detection 
จุดโฟกัส:  9 จุด (แบบ cross-type ทั้งหมด) 
ช่วงการวัดแสง: EV-0.5 - 18 (ที่ 23 ํ C/73 ํ F , ISO 100) 
โหมดโฟกัส:  One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส (MF) 
ลำแสงช่วยโฟกัส:  ยิงแฟลชเป็นชุดสั้นๆ ด้วยแฟลชภายใน 
ปรับโฟกัสแบบละเอียด:  สามารถใช้งานได้ 

• ควบคุมการเปิดรับแสง 
โหมดวัดแสง:  TTL แบ่งพื้นที่ในภาพเป็น 35-ส่วน 
   • วัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสที่จับภาพได้) 
   • วัดแสงเฉพาะส่วน (พื้นที่ประมาณ 9% ที่กึ่งกลางช่องมองภาพ) 
   • วัดแสงเฉพาะจุด (พื้นที่ประมาณ 3.8% ที่กึ่งกลางช่องมองภาพ) 
   • วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
ช่วงการวัดแสง:  EV 1 - 20 (ที ่23  ํC/73  ํF เมือ่ใชเ้ลนส ์EF50mm f/1.4 USM ที ่ISO 100) 
การควบคุมค่าแสง:  Program AE (Full Auto, ภาพบุคคล, ภาพวิว, ถ่ายใกล,้ ภาพกีฬา,   
   ภาพตอนกลางคืน, ปิดแฟลช, Creative Auto, โปรแกรม)   
   shutter-priority AE, aperture-priority AE, ตรวสอบความชัดลึก AE และ  
   การรับแสงแบบแมนนวล  
ความไวแสง:  โหมดโซนพืน้ฐาน: กลอ้งปรบัตัง้ใหใ้นชว่งระหวา่ง ISO 100 – 1600 อตัโนมตั ิ 
(ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) โหมดโซนพืน้ฐาน: ISO 100 – 3200 (ปรับได้ขั้นละ 1/3 –stop)   
   อัตโนมัติ หรือขยายความไวแสงได้ถึง ISO 6400 หรือ ISO 12800  
การชดเชยแสง:   ปรบัตัง้เองและถา่ยครอ่มแสง (สามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงแบบแมนนวล) 
   ระยะการปรับ: 2 stop ขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 -stop
ล็อคค่าแสง: อัตโนมัติ: ใช้ในโหมดโฟกัสแบบ One-Shot AF กับวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพ 
    เมื่อโฟกัสได้แล้ว 
   แมนนวล : ด้วยการกดปุ่มล็อคค่าแสง 

ข้อมูลจำเพาะ 
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•  ชัตเตอร์	
ชนิด:   Electronically-controlled, focal-plane shutter 
   1/8000 วินาที ถึง 1/60 วินาที (โหมด Full Auto),   
   ชัตเตอร์สัมพันธ์แฟลช 1/250 วินาที 
   1/8000 วินาที ถึง 30 นาที และชัตเตอร์ B (bulb)  
   (ช่วงความไวชัตเตอร์ทั้งหมด, ช่วงของความไวชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับการถ่าย 
   ภาพที่ใช้) 

•  แฟลช	
แฟลชภายใน:  พับเก็บได้ และยกตัวขึ้นยิงแฟลชอัตโนมัติ 
   Guide No.: 13/43 (ISO 100, หน่วยเมตร/ฟุต) 
   การครอบคลุมของแฟลช: มุมรับภาพของเลนส ์17 มม. 
   ระยะเวลารอบการทำงาน : ประมาณ 3 วินาที 
แฟลชภายนอก:  แฟลช Speedlite ซีรี่ส์ EX ของแคนนอน (มีฟังก์ชั่นที่กล้องปรับตั้งได้) 
ระบบวัดแสงแฟลช:  E-TTL II แฟลชอัตโนมัติ 
ชดเชยแสงแฟลช:  2 stops ที่การเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 stop 
ล็อคแสงแฟลช:  ทำได้ 
ช่องเชื่อมต่อ PC:  มีให้ 

•		 ระบบการถ่าย 
โหมดการถ่าย:  การถ่ายทีละภาพ, การถ่ายแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง,    
   การถ่ายแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วต่ำ และแบบตั้งเวลาถ่ายตัวเอง   
   (หน่วงเวลา 10 วินาที หรือ 2 วินาที)  
ความเร็วในการถ่ายภาพ ความเร็วสูง: สูงสุดประมาณ 6.3 ภาพ/วินาที 
แบบต่อเนื่อง: ความเร็วต่ำ: สูงสุดประมาณ 3 ภาพ/วินาที 
จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด JPEG ขนาดใหญ่/ดี:  ประมาณ 60 ภาพ (ประมาณ 90 ภาพ), 
ที่ถ่ายได้ (ถ่ายภาพ RAW: ประมาณ 16 ภาพ (ประมาณ 16 ภาพ) 
ต่อเนื่องความเร็วสูง): RAW+JPEG ขนาดใหญ่/ดี: ประมาณ 10 ภาพ (ประมาณ 10 ภาพ) 
   *  ทดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน (ISO 100 และ Picture Style แบบ  
    Standard) โดยใช้แผ่นบันทึกภาพ ขนาด 2 GB 
   *  ภาพต่างๆ ในวงเล็บหมายถึงการใช้ Ultra DMA (UDMA) 2 GB ซึ่งได้  
    ตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 

• การถ่ายภาพแบบ Live View	
ระบบโฟกัส: โหมดการทำงานแบบเร็ว (การตรวจจับในมุมที่แตกต่าง) 
                    โหมด Live, โหมด Live ค้นหาใบหน้า (การตรวจจับค่าเปรียบต่าง) 
                     การโฟกัสแบบแมนนวล ( สามารถขยายได้ 5/10 เท่า ) 
โหมดการวัดแสง:  วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพ 
ช่วงการวัดแสง:  EV 0 - 20 (ที่ 23 ํ C/73 ํ F เลนส์ EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100) 
การบันทึกแบบไม่มีเสียง:  ทำได้ 

ข้อมูลจำเพาะ 
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• หน้าจอ LCD	
ชนดิ:   จอ LCD ส ีTFT (สามารถปรบัคา่ความสวา่ง 7 ระดบั) 
ขนาดหนา้จอและความละเอยีด:  3 นิว้ ประมาณ 920,000 จดุ (VGA) 
ครอบคลุมภาพ:  พื้นที่ 100% ของภาพ 
ภาษาที่เลือกได้:  25 ภาษา 

• แสดงภาพ	
รูปแบบการแสดงภาพ:  ภาพเดี่ยว, ภาพเดี่ยวพร้อมข้อมูลการถ่ายภาพ (คุณภาพการบันทึกภาพ,   
   ข้อมูลการถ่ายภาพ, ฮิสโตแกรม) ภาพดัชนี 4 หรือ 9 ภาพ, หมุนภาพ 
อัตราการขยาย:  ประมาณ 1.5 เท่า - 10 เท่า 
วิธีการหาภาพ:  ทีละภาพ, ข้ามทีละ 10 หรือ 100 ภาพ, ดูภาพแบบข้ามหน้าจอ,   
   วันที่, โฟลเดอร์, 
Highlight alert:  พื้นทีส่ว่างเกินไปในภาพจะกะพริบ 

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

•  การปรับกล้องให้ทำงานตามผู้ใช้	
ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้ตั้งเอง:  ปรับได้ 25 ฟังก์ชั่น 
การตั้งค่ากล้องของผู้ใช้:  บันทึกในตำแหน่ง C1และ C2 ในปุ่มปรับโหมด 
การสร้างรายการเมนูส่วนตัว: ทำได้ 

• การเชื่อมต่อ 
ช่องเชื่อมต่อดิจิตอล:  สำหรบัการสือ่สารระหวา่งคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพโ์ดยตรง (USB ความไวสงู) 
ช่องส่งสัญญาณวิดีโอ:  มินิแจ็ค  3.5 มม. (NTSC/PAL ที่เลือกได้) 
ชอ่งสง่สญัญาณ HDMI ขนาดเลก็:  Type C 
ชอ่งเสยีบสายรโีมทคอนโทรล:  รองรับรีโมทคอนโทรล ผ่านประเภท N3 
ช่องต่อระบบการขยาย:  สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับตัวถ่ายโอนไฟล์แบบไร้สาย WFT-E3/E3A 

•  แหล่งพลังงาน	
แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ รุ่น BP-511A (1 ชุด) 
   * ใช้ไฟกระแสสลับได้ด้วยอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น ACK-E2 
   *  เมือ่ใช ้แบตเตอรีก่รปิ รุน่ BG-E2N หรอื BG-E2 สามารถใชแ้บตเตอรีข่นาด 
      AA/LR6 ได ้
อายุการใช้งานแบตเตอรี่:  โดยการถ่ายภาพปกติที่ใช้แฟลช 50 %: ที่อุณหภูมิ 23 ํC/73 ํF   
(ทดสอบตามมาตรฐาน ประมาณ 640 ภาพ และที่อุณหภูมิ 0 ํC/32 ํF ประมาณ 540 ภาพ 
ของ CIPA) โดยการถ่ายภาพแบบ Live View ที่ใช้แฟลช 50%: ที่อุณหภูมิ 23 ํC/  
   73 Fํ ประมาณ 170 ภาพ และทีอ่ณุหภมู ิ0 Cํ/32 Fํ ประมาณ 130 ภาพ 
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•	 ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  145.5 x 107.8 x 73.5 มม./ 5.7 x 4.2 x 2.9 นิ้ว 
นำหนัก:  ประมาณ 730 กรัม / 25.7 ออนซ์ (เฉพาะบอดี้) 

•	 สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 ํC - 40 ํC / 32 ํ F- 104 ํF 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 

• ชุดแบตเตอรี่ รุ่น BP- 511A 
ชนิด:   ลิเธี่ยมไอออน ชาร์จไฟได้  
แรงดันไฟฟ้า:  7.2 V DC 
ความจุกระแสไฟ:  1390 mAh 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  38 x 21 x 55 มม. / 1.5 x 0.8 x 2.2 นิ้ว  
น้ำหนัก:  ประมาณ 82 กรัม /2.9 ออนซ์ 

•  แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น CG-580 
แบตเตอรี่ที่ใช้ได้:  ชุดแบตเตอรี่ รุ่น BP-511A, BP-514, BP-511และ BP-512 
ระยะเวลาประจุไฟ:  ประมาณ 100 นาที 
กระแสไฟเข้า:  100 - 240 V AC (50/60 Hz) 
กระแสไฟออก:  8.4 V DC  
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 ํC - 40 ํC/ 32 ํ F- 104 ํF 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  91 x 67 x 31 มม. / 3.6 x 2.6 x 1.2 นิ้ว  
น้ำหนัก:  ประมาณ 115 กรัม/ 4.1 ออนซ์ 

• แท่นชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น CB-5L 
แบตเตอรี่ที่ใช้ได้:  ชุดแบตเตอรี ่รุ่น BP-511A, BP-514, BP-511และ BP-512 
ความยาวของสายไฟ:  ประมาณ 1.8 เมตร / 5.9 ฟุต 
ระยะเวลาประจุไฟ:  ประมาณ 100 นาที 
กระแสไฟเข้า:  100 - 240 V AC 
กระแสไฟออก: 8.4 V DC  
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:  0 ํC - 40 ํC/ 32 ํF - 104 ํ F 
ความชื้นในการทำงาน:  85% หรือต่ำกว่า 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา):  91 x 67 x 32.3 มม./3.6 x 2.6 x 1.3 นิ้ว 
น้ำหนัก:  ประมาณ 105 กรัม/3.7 ออนซ์ (ไม่รวมสาย) 

ข้อมูลจำเพาะ 
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 EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS	
องศาการรับภาพ:  ตามแนวทะแยง :  74 ํ20’ - 7 ํ 50’ 
   ตามแนวนอน :  64 ํ30’ - 6 ํ 30’ 
   ตามแนวตั้ง :  45 ํ30’ - 4 ํ20’  
โครงสร้างของเลนส์:  16 ชิ้น 12 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด: f/22 -36  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.45 เมตร/1.48 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.24 เท่า (ที่ 200 มม.) 
พืน้ทีค่รอบคลมุ:  452 x 291 - 93 x 62 มม. / 17.8 x 11.5 – 3.7 x 2.4 นิว้ (ที ่0.45 เมตร) 
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว:  ชนิด Lens-shift 
ขนาดฟิลเตอร์:  72 มม. 
ฝาเลนส์:  E-72 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 78.6 x 102 มม. / 3.1 x 4.0 นิ้ว 
น้ำหนัก:  โดยประมาณ 595 กรัม/ 21.0 ออนซ์ 
เลนส์ฮูด:  EW-78D (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP1116 (แยกจำหน่าย) 

•  EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM	
องศาการรับภาพ:  ตามแนวทะแยง:  78 ํ30’ - 18 ํ 25’ 
   ตามแนวนอน :  68 ํ40’ - 15 ํ 25’ 
   ตามแนวตั้ง :  48 ํ00’ - 10 ํ25’  
โครงสร้างของเลนส์:  17 ชิ้น 12 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด:  f/22 -32  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.35 เมตร/ 1.15 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.2เท่า (ที่ 85 มม.) 
พื้นที่ครอบคลุม:  328 x 219 - 112 x 75 มม./12.9 x 8.6 – 4.4 x 3.0 นิว้ (ที ่0.35 เมตร) 
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว:  ชนิด Lens-shift 
ขนาดฟิลเตอร์:  67 มม. 
ฝาเลนส์:  E-67U 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 78.5 x 92 มม. / 3.1 x 3.6 นิ้ว 
น้ำหนัก:  โดยประมาณ 475 กรัม/ 16.8 ออนซ์ 
เลนส์ฮูด:  EW-73B (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP1116 (แยกจำหน่าย) 
 

ข้อมูลจำเพาะ 
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• EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM	
องศาการรับภาพ:  ตามแนวทะแยง:  75 ํ - 18 ํ  
   ตามแนวนอน :  65 ํ - 15 ํ  
   ตามแนวตั้ง :  46 ํ - 10 ํ 
โครงสร้างของเลนส์:  16 ชิ้น แบ่งเป็น 12 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด:  f/22 -36  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.5 เมตร/1.64 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.19 เท่า (ที่ 135 มม.) 
พื้นที่ครอบคลุม:  551 x 355 - 188 x 125 มม. / 21.7 x 14.0 – 7.4 x 4.9 นิ้ว   
   (ที่ 0.5 เมตร) 
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว:  ชนิด Lens Shift 
ฝาเลนส์:  72 มม. 
ขนาดฟิลเตอร์:  E-72U 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 78.4 x 96.8 มม. / 3.1 x 3.8 นิ้ว 
น้ำหนัก:  500 กรัม/ 17.6 ออนซ์ โดยประมาณ 
เลนส์ฮูด:  EW-78B II (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP1116 (แยกจำหน่าย) 

• 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 ชิ้นแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 
ช่องรับแสงแคบสุด:  f/22 -36  
ระยะโฟกัสใกล้สุด:  0.25 เมตร/ 0.82 ฟุต (จากหน้าระนาบเซ็นเซอร์) 
อัตราขยายสูงสุด:  0.34 เท่า (ที่ 55 มม.) 
พื้นที่ครอบคลุม:  207 x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 – 2.6 x 1.8 นิว้ (ที ่0.25 เมตร) 
การป้องกันภาพสั่นไหว:  ชนิด Lens Shift 
ขนาดฟิลเตอร์:  58 มม. 
ฝาเลนส์:  E-58 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x ความยาวสงูสดุ: 68.5 x 70 มม. / 2.7 x 2.8 นิ้ว 
น้ำหนัก:  200 กรัม/ 7.1 ออนซ์ โดยประมาณ 
เลนส์ฮูด:  EW-60C (แยกจำหน่าย) 
กล่องบรรจุ:  LP814 (แยกจำหน่าย) 

	 ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 
 ข้อมูลจำเพาะและลักษณะภายนอกของกล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หากเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นกับเลนส์ที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่นำมาใช้กับกล้อง โปรดปรึกษาบริษัทผู้ 

 ผลิตเลนส์นั้นๆ 

ข้อมูลจำเพาะ 
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เครื่องหมายการค้า
	 Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated 

	 CompactFlash เป็นเครื่องหมายการค้าของ SanDisk Corporation 

	 Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation   
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

	 Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

	 HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ  
 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC 

	 ชื่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี้ ถือเป็นทรัพย์สิน 
 ของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ 
 
*  กลอ้งดจิติอลรุน่นีร้องรบั Design rule for Camera File System 2.0 และ Exif 2.21 (หรอืเรยีกวา่  
 วา่ “Exif Print”) Exif Print คือมาตรฐานแบบหนึ่งที่รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างกล้องดิจิตอล  
 และเครื่องพิมพ์ โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ Exif Print กล้องจะใช้ข้อมูล  
 การถ่ายภาพเพื่อปรับคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นด้วย 

แนะนำให้ใช้แต่อุปกรณ์เสริมแท้ของแคนนอน	
กล้องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแท้ของ
แคนนอนเท่านั้น แคนนอนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ อุบัติเหตุ 
อย่างเช่น ไฟไหม้ และอื่นๆ รวมทั้งความผิดปกติที่มีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้  
จากแคนนอน (การรั่ว และ/หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่) โปรดทราบว่าการรับประกันไม่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ของแคนนอน แม้ท่าน
จะเรียกร้องให้ซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 
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การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิต

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

ปฏิบัติตามการคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด และใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง, เสียชีวิต และทำให้อุปกรณ์เสียหาย 

• เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้, ความร้อนสูง, สารเคมีรั่วไหล และการระเบิด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ  
 เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด: 
 - หา้มใชแ้บตเตอรี ่แหลง่พลงังาน และอปุกรณเ์สรมิทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี ้ไมค่วรใชแ้บตเตอรี ่
  ที่ทำเอง หรือก้อนแบตเตอรี่ที่ผ่านการดัดแปลงโดยเด็ดขาด 
 -  ห้ามทำให้ลัดวงจร ถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรอง ห้ามใช้ความร้อน   
  และทำการบัดกรีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรอง ห้ามทำแบตเตอรี่ตกลงในน้ำหรือไฟ และห้าม  
  ทำการทุบหรือกระแทกแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองเป็นอันขาด 
 -  ระมัดระวังอย่าใส่แบตเตอรี่กลับขั้วเป็นอันขาด (+-) และห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและแบตเตอรี่ใหม่  
  รวมกัน หรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดคละกัน  
 -  ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำนอกช่วงของอุณหภูมิที่กำหนดไว้ คือ 0-40 องศาเซลเซียส (32-107   
  องศาฟาเรนไฮต์) และห้ามชาร์จไฟนานเกินเวลาที่กำหนด 
 -  ห้ามแหย่วัสดุแปลกปลอมที่เป็นโลหะกับจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกล้อง ช่องเสียบ  
  อุปกรณ์เสริมและสายเชื่อมต่อ เป็นต้น 

•	 เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก ถ้าเด็กกลืนก้อนแบตเตอรี่เข้าไป ให้นำไปพบแพทย์ทันที (สารเคมีใน 
 แบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน) 

•	 เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ให้ปิดขั้วสัมผัสด้วยเทปเพื่อป้องกันการสัมผัสกับวัสดุที่เป็นโลหะหรือ 
 แบตเตอรี่ก้อนอื่นๆ เพื่อป้องกันการลัดวงจรที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 

•	 ในขณะชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรอง หากมีความร้อนสูง กลิ่นและควัน ให้ถอดปลั๊กไฟ  
 ของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกทันที เพื่อหยุดการชาร์จไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

•	 ถ้าแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองเกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน   
 ให้ถอดออกทันที และระวังความร้อนในขณะสัมผัสก้อนแบตเตอรี่ด้วย 

•	 ป้องกันอย่าให้สิ่งที่รั่วซึมจากก้อนแบตเตอรี่สัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง เสื้อผ้า เพราะอาจทำให้ตาบอด  
 หรือเป็นอันตรายต่อผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสบริเวณดังกล่าวแล้ว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาด  
 โดยไม่ขัดถู และรีบไปพบแพทย์ทันที 

•	 ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ ให้เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็ก สายไฟอาจรัดคอเด็กหรือเกิด  
 ไฟฟ้าช็อตได้โดยอุบัติเหตุ 

•	 ห้ามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เพราะอาจทำให้สายละลายและเสียรูปได้   
 ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

•	 ไม่ควรใช้แฟลชถ่ายภาพผู้ที่กำลังขับขี่ยานพาหนะ เพราะอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วขณะและ  
 เกิดอุบัติเหตุได้ 
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•	 ไม่ควรใช้แฟลชถ่ายภาพใกล้กับคนมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็น และเมื่อใช้ 
 แฟลชถ่ายภาพเด็กทารก ควรถ่ายในระยะห่างกว่า 1 เมตรขึ้นไป 

•	 ก่อนนำกล้องและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อน และถอดสายไฟทุกเส้น  
 ออกจากปลั๊ก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือการสะสมของความร้อนอาจทำให้เกิด  
 อัคคีภัยได้ 

•	 ห้ามใช้อุปกรณ์เมื่อได้กลิ่นก๊าซออกมาจากอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภัย 

•	 ถ้าทำอุปกรณ์ตก และวัสดุที่ห่อหุ้มแตกหรือเปิดออกจนเห็นชิ้นส่วนด้านใน ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วน  
 ภายในอุปกรณ์นั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟช็อตได้ 

•	 ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ เพราะชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากอาจทำให้  
 เกิดไฟช็อตได้ 

•	 ห้ามส่องหรือเล็งกล้องไปยังดวงอาทิตย์และแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย  
 ต่อดวงตาได้ 

•	 เก็บกล้องให้พ้นมือเด็กเล็กๆ สายคล้องคออาจรัดคอเด็กจนหายใจไม่ออกได้ 

•	 อย่าเก็บกล้องและอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในที่ซึ่งมีฝุ่น หรือ ที่ซึ่งมีความชื้นสูง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและ  
 ไฟฟ้าซ็อต 

•	 ก่อนที่จะใช้กล้องในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบก่อนว่าสามารถถ่ายภาพได้      
 คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ทีส่ง่ออกจากกลอ้งอาจจะรบกวนอปุกรณก์ารบนิและอปุกรณต์รวจรกัษาทางการแพทย ์

•	 เพื่อป้องกันอัคคีภัยและไฟช็อต ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้านล่างนี้: 
 -  เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ให้เสียบเข้าจนสุดทุกครั้ง 
 -  ห้ามจับปลั๊กไฟเมื่อมือเปียกชื้น 
 - เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ให้จับที่หัวปลั๊ก ไม่จับที่สาย 
 -  ไม่ขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิด หรือผูกสายไฟหรือทับด้วยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก 
 - ไม่ต่อพ่วงสายไฟจำนวนมากเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟเดียวกัน 
 -  ไม่เสียบสายไฟ เมื่อเครื่องป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย 

•	 เมื่อใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง ให้ถอดสายไฟออก และเช็ดฝุ่นที่หัวเสียบและปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้ง ถ้าใน  
 บริเวณนั้นมีฝุ่นมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุ่นบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำให้ไฟฟ้า 
 ลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได้ 

ป้องกันการบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
•	 ห้ามทิ้งกล้องไว้ในรถที่จอดตากแดด หรือใกล้กับแหล่งความร้อน กล้องอาจจะร้อนจัดและทำอันตราย 
 ต่อผิวหนัง 

•	 ไม่ควรยกเคลื่อนย้ายกล้องที่ติดอยู่บนขาตั้งกล้องในขณะเดินไปรอบๆ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิอ  
 อุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บ และกล้องอาจจะตกหล่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งกล้องนั้นแข็งแรง  
 พอที่จะรองรับกล้องและเลนส์ 

•	 ไม่ควรทิ้งเลนส์ และเลนส์ที่ติดอยู่กับกล้องตากแดดโดยไม่สวมฝาปิดหน้าเลนส์เอาไว้ เลนส์อาจจะ  
 รวมแสงจนเกิดการสะสมความร้อนมาก จนทำให้กล้องเสียหายหรือไหม้ได้ 
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•	 ไม่ควรใช้ผ้าห่อหรือหุ้มที่ชาร์จแบตเตอรี่ในขณะชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ เพราะทำให้เกิดการสะสมของ  
 ความร้อนทำให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม้ 

•	 ถ้าทำกล้องตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเข้าไปในกล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง    
 เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าซ็อต 

•	 ไมค่วรใชห้รอืปลอ่ยใหแ้บตเตอรีห่รอืแบตเตอรีส่ำรองอยูภ่ายในบรเิวณทีม่คีวามรอ้นสงู ซึ่งอาจทำให้  
 แบตเตอรี่รั่วซึมและมีอายุการใช้งานสั้นลง ตัวแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองอาจร้อนจัดจนเป็นทำให้ 
 ผิวหนังไหม้พอง 

•	 ห้ามใช้ทินเนอร์ผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรีย์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ การทำแบบนี้  
 อาจทำให้เกิดไฟไหม้และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หากอุปกรณ์แสดงการทำงานที่ผิดปกติ หรือต้องการซ่อมแซม โปรดติดต่อที่
ตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน 
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ระบบกล้องดิจิตอลรุ่นDS126211
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฏของ FCC Part 15 ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้ 2 ลักษณะคือ (1) อุปกรณน์ี้
จะไมท่ำใหเ้กดิสญัญาณหรอืคลืน่ทีเ่กดิอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้และ (2) อปุกรณน์ีจ้ะไมส่ง่สญัญาณ
รบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ อันไม่พึงประสงค์ 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ผ่านการทดสอบตามข้อจำกัดของการทดสอบอุปกรณ์ดิจิตอลใน 
   class B digital ทีก่ำหนดโดยกฏของ FCC Part 15 เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอนัตราย  
   ของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือน อุปกรณ์ชิ้นนี้จะสร้างคลื่นรังสี 
   แบบความถี่วิทยุ ซึ่งถ้าไม่ใช้งานอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำก็อาจจะรบกวน 
   การสื่อสารความถี่วิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะ  
   ไม่รบกวนคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบเองได้จาก  
   การเปิดและปิดการทำงานของอุปกรณ์ และผู้ใช้ก็สามารถแก้ปัญหาการรบกวน 
   คลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้: 
    ปรับทิศทางของเสารับสัญญาณใหม่ 
    ขยับอุปกรณ์ให้ออกห่างจากเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น 
    เสียบสายไฟของอุปกรณ์นี้ในวงจรไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่วงจรเดียวกับเครื่องรับ 
    วิทยุและโทรทัศน์ 
    ปรึกษากับผู้แทนจำหน่าย หรือช่างซ่อมวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ 

ท่านจำเป็นต้องใช้สายที่มีแกนเฟอร์ไรต์ซึ่งได้มาพร้อมกับตัวกล้องเท่านั้น เพื่อให้ตรงกับ  
ข้อบังคับ Class B ในส่วนย่อย B ของ Part 15 ของ FCC 

ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ นอกจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง ท่านควรหยุดการทำงานของอุปกรณ์ก่อน 

Canon U.S.A. Inc. 
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. 
โทรศัพท์ (516)328-5600 

อุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003 

เมื่อต่อเชื่อมระบบพลังงานของกล้องกับปลั๊กไฟ ใช้ได้เฉพาะชุดแปลงไฟฟ้า AC  
ACK-E2 (อัตราการรับสัญญาณ: 100-240 V AC 50/60 Hz, อัตราการส่ง
สัญญาณ: 7.8 V DC). การใช้อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้, 
อุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือไฟฟ้าซ็อตได้ 



216

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ
1.  เก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ — คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำความปลอดภัย และการทำงานที่ 
  สำคัญสำหรับที่ชาร์จแบตเตอรี่  CG-580 และ CB-5L 
2.   ก่อนใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ โปรดอ่านคู่มือการใช้และคำเตือนทั้งหมด รวมทั้งคำเตือน เกี่ยวกับ 
  อุปกรณ์เหล่านี้เสียก่อน (1) แท่นชาร์จ, (2) แบตเตอรี่, และ (3) อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ 
3.   คำเตอืน — เพือ่ลดความเสีย่งจากอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ ใชแ้บตเตอรีรุ่น่ BP-511A, BP-514, 
  BP-511 หรือ BP-512 ของแคนนอนเท่านั้น หากใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่น อาจไหม้ ทำให้เกิดการ 
  บาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ 
4.   อย่าวางที่ชาร์จแบตเตอรี่ตากฝนหรือหิมะ 
5.   การใช้อุปกรณ์อื่นที่นำมาต่อพ่วงซึ่งแคนนอนไม่ได้จำหน่ายและแนะนำให้ใช้ อาจทำให้เกิด 
  ประกายไฟ ไฟช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บ 
6.   เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของปลั๊กและสายไฟ จับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการแท่นชาร์จ 
  แบตเตอรี่ออก 
7.   ตรวจสอบให้ดีว่าสายไฟจะไม่ขวางทางเดิน หรือถูกเหยียบ หรือทำให้ขาดเสียหาย หรือเกิด 
  ความตึงมากเกินไป 
8.   ไม่ควรใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด ควรเปลี่ยนให้เรียบร้อยเสียก่อน 
9.   หา้มใชแ้ทน่ชารจ์แบตเตอรี ่หากพบการพองตวัของเครือ่ง หลน่กระแทกอยา่งแรง หรอืมคีวามเสยีหาย 
  ที่พบเห็นด้วยตาในทุกๆ กรณี ให้นำไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ 
10.  ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของแท่นชาร์จแบตเตอรี่ หากท่านต้องการซ่อมแซมหรือบริการอื่นใด   
  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพการถอดและประกอบเองอาจทำให้เกิดไฟ 
  ช็อตและประกายไฟ 
11.  เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าซ็อต ควรถอดสายไฟของเครื่องชาร์จจากปลั๊กก่อนทำความ 
  สะอาด 

คำแนะนำในการดูแลรักษา
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาใดๆ กับส่วนประกอบภายในเว้นแต่ที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือ หากเกิดปัญหา 
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพเท่านั้น 

เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 
แบตเตอรี่ชนิดลิเธี่ยมไอออน/โพลิเมอร์ ที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์ชิ้นนีส้ามารถนำไป
รไีซเคลิได ้โปรดแจง้ทีโ่ทร. 1-800-8-BATTERY เพือ่สอบถามวิธีนำแบตเตอรี่ไป  
รีไซเคิล 

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 
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คู่มือการใช้งานชุดนี้ ถูกจัดทำ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานของกล้องรวมกับอุปกรณ์เสริม และเลนส์
ต่างๆ ที่ได้เริ่มออกวางตลาดหลังจากวันที่ที่ระบุนี้ให้ติดต่อศูนย์บริการของแคนนอน 


